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Değerli Meslektaşlarım,

Şubemizin 17. Genel Kurulunu karşıladığımız bu günlerde, 16. Dönem Şube Yönetim 

Kurulu olarak üyesiyle birlikte var olan, gücünü üyesinden alan, üyesinin mesleki 

gelişimine katkı koyma çabasını güçlendiren, meslek alanlarımızla ilgili etkinlikler 

gerçekleştirerek mesleğimizin gelişimine ve toplum yararına kullanılmasına katkı 

sağlayan, bütün bu süreçleri üyesiyle birlikte dayanışma içinde geliştiren; aynı 

zamanda içinde yaşadığımız toplumun, ülkenin, dünyanın sorunlarına kayıtsız 

kalmayan bir yaklaşımla dönemi tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz.

İki yılda bir demokratik bir yöntemle, seçimler sonucu oluşan yönetim ve organlarını 

yeni dönem için yine üyelerimizle birlikte oluşturacağız. 16. dönemde teknik-mesleki 

etkinlikler, forumlar, üyelerimize ve Emo-Genç’e yönelik sosyal etkinlikler, kurumlarla 

ilişkilerde aktif ve temsil gücü yüksek bir katılım, kitlesel eylemlilikler gibi yoğun 

faaliyetlerin yürütüldüğü bu çalışma döneminde faaliyetlerimizin büyük bir kısmını 

haber bültenlerimizdede sizlerle paylaştık.

Önümüzdeki dönemde de oluşacak yönetim kurulunun aynı perspektif ve bakış 

açısıyla faaliyetlerini yürüteceğine olan inancımı sizlerle paylaşmak istiyorum. EMO’ya 

bağlı bir temsilcilik olarak faaliyetlerine başladığından bu güne, gelişen ve her geçen 

dönem çıtasını biraz daha yükseğe taşıyan bu anlayışın yeni dönemde de çalışmalarını 

büyük bir kararlılıkla sürdüreceğini ve EMO Diyarbakır Şubesinin oluşturulan mirasını 

daha da zenginleştireceğini düşünüyorum.

Yeni dönemde görev alacak arkadaşlarımızın işi her zamankinden daha zor ve yorucu 

olacaktır. Üyelerle ilişkilerin geliştirilmesi, oda- üye bütünselliğinin güçlendirilmesi; 

teknik-mesleki faaliyetlerin güçlendirilerek sürdürülmesi; üyeyle birlikte, üye için 

bir araya gelip kaynaşmamızı sağlayacak sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi, 

yine sempozyum, kongre, panel gibi programların organize edilmesi; bütün 

bunların yanında da, çok sancılı bir dönemden geçtiğimiz bu süreçte ülkemizin 

demokratikleşme mücadelesine ve Kürt sorununun demokratik, barışçı yollarla 

çözümü süreçlerine aktif katkı sunması gibi sayılabilecek birçok görev yeni dönemde 

oluşacak yönetim kurulunu beklemektedir.

Sevgili Meslektaşlarım;

Bültenimizin bu sayısına denk gelen dönem şubemiz, örgütümüz ve Türkiye 

açısından oldukça önemli, kritik ve trajik gelişmelerin yaşandığı bir dönem olmuştur.

Öncelikle, büyük bir özveri ve ön çalışmayla hazırlıkları yürütülen; hazırlık 

süreçlerinde 5 İl Temsilciliğimizde, 4 yerel forum gerçekleştirdiğimiz Mezopotamya 

Enerji Forumunu 21-22 Ekim 2011 tarihlerinde başarıyla gerçekleştirmenin 

gururunu yaşadık. Çok sayıda katılımcının takip ettiği; 2 gün boyunca 4 oturumda 

gerçekleştirilen, kamuoyunda oldukça ilgi gören, ardından sonuç bildirgesini 

açıklayarak bildiri kitabını yayımladığımız Mezopotamya Enerji Forumu şubemizin 

bu dönem gerçekleştirdiği en önemli ve final niteliğinde bir etkinliği olmuştur. 2010 

Kasım ayında, yerel forum çalışmaları ile başladığımız 1 yıla yaklaşan yoğun ve yorucu 
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bir hazırlık dönemiyle birlikte oldukça önemli tartışmaların 

yürütüldüğü ve sonuçların üretildiği etkinliğin hemen 

ardından Van depremiyle sarsıldık.

23 Ekim 2011 tarihinde Van’da meydana gelen 7,2 

şiddetinde depremde hayatını kaybeden yüzlerce 

insanımızın yanında, deprem sonrası yıkıntılarıyla yüzyüze 

kalan ve soğuk kış mevsiminde yaşam mücadelesi veren 

insanlarımızın yaşadıkları dram hala devam etmektedir. 

Ölenlerin acısının paylaşıldığı, geride kalanların da 

yardımına koşulduğu bir ortamda bizler de elimizden 

geldiğince yardımcı olma çabası içerisinde olduk. Bu 

çerçevede başta EMO Genel Merkez olmak üzere, bütün 

şubelerimize, Van’la dayanışma içinde olan şubemizin 

değerli üyelerine, diğer şubelerden meslektaşlarıma 

Van İl Temsilciliğimiz ve Şubemiz adına teşekkürlerimi 

sunuyorum. Van halkıyla birlikte olmak, yaralarını sarmaya 

çalışmakla birlikte Van’da bulunan üyelerimize de katkı 

sunmak için bazı tedbirler alınmaya devam etmektedir. Van 

halkının acısını paylaştığımızı, yanlarında olmaya devam 

edeceğimizi buradan paylaşmayı bir görev biliyorum.

Sevgili Meslektaşlarım;

2011 son günlerinde yaşanan oldukça trajik bir başka 

olay ise Şırnak’ın Uludere İlçesine bağlı Roboski köyünde, 

sınır ticareti yapan, aralarında yaşları 12’den başlayan 19 

çocuğun bulunduğu 35 sivil yurttaşımız sınırın hemen öte 

tarafında, uçakların bombardımanı sonucu parçalanarak 

can verdi. Van’ın acısını olanca tazeliğiyle benliğinde 

hisseden Kürt halkı, maalesef yine ölümle sınandı. 

Katliamın sorumluları hala açığa çıkarılmış ve hesap 

vermiş değildir. Ancak bilinmeli ki bizler bu katliamın 

sorumlularının açığa çıkması için her türlü çabayı 

göstereceğiz. Yine bilinmesi gereken başka bir husus 

ise katliamın siyasi sorumluluğunun, Kürt sorununu bir 

güvenlik meselesi olarak görenler olduğu gerçeğidir. Sınır 

ötesi teskerelerine evet diyen partiler, Kürt sorununu, ölme 

ve öldürmeyle, insanları zindanlara tıkarak çözeceğini 

düşünen, sorunu bir asayiş meselesinin ötesine geçmeyen 

bir bakış açısıyla değerlendiren AKP iktidarı, onun bütün 

Kürtleri hedef gösteren içişleri bakanı, insansız makineleri 

yöneten, insanlı makinelerle bombalar yağdıran güvenlik 

güçleri, Genel Kurmay başkanlığından bilgi gelmeden bilgi 

vermeyi önüne koyamayacak kadar vicdanının yitirmiş 

basın organları bu katliamın sorumluluğunu üzerlerinde 

taşımaktadırlar. Bir an önce yapılması gereken tek bir şey 

vardır. O da bu katliamın emrini verenlerin, bombaları 

atanların ortaya çıkarılıp insanlık suçuyla yargılanması, 

halktan özür dilenmesidir. Özrün anlamlı bir özür olmasının 

tek koşulu ise kan parası vermek değil bu coğrafyaya ve bu 

coğrafyanın acılı halklarına barışı sunmaktır.  

Yıllardır her yerde dile getirmekten bıkmadığımız gerçekleri 

buradan bir kez daha paylaşmak istiyorum: Kürt sorunu 

tarihsel, siyasal, sosyal yönleri olan çok boyutlu bir sorundur. 

Binlerce insanın cezaevlerine doldurulmasıyla, binlerce 

insanın hayatını kaybetmesiyle çözümlenmiş bir sorun 

değildir. Askeri operasyonlar, çatışmalar ancak ölüm kan 

ve gözyaşı getirir. Bu ülkenin kaynaklarını insan öldürmeye 

harcamaktan başka hiçbir sonuç doğurmaz. Ülkemizin 

en önemli sorunu olan Kürt sorununun biricik çözümü 

demokratik ve barışçıl çözümdür. Bu çerçevede akan kanın 

derhal durdurulması, soruna anayasal çerçevede, bir arada,  

kardeşçe, eşit, özgür yurttaşlık temelinde yaşayabilmenin 

koşullarının yaratılacağı bir çözümün hayata geçirilmesi 

gerekmektedir. Bu bizlerin en öncelikli talebidir.

Saygıdeğer meslektaşlarım,

Yoğun geçen bir dönemden sonra gerçekleştireceğimiz 

genel kurulumuz vesilesiyle, böyle bir süreçte bütün 

üyelerin kendini çalışmalara katmasını, kurumsallığımızı 

geliştirecek bir anlayışla odasına katkı sunmasını 

beklediğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bu yeni dönemde de EMO’nun mesleki demokratik 

kitle örgütü olması özelliği güçlendirmek, demokrat ve 

yurtsever karakterinin korumak, ülkemiz sorunlarının 

çözümünde emekten ve halktan yana bir yaklaşımla 

çaba göstermek, meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarının 

korunmasına katkı koymak, halkımızın sorunlarını 

kendi sorunlarımızda ayırmadan mücadele etmek, 

özgür ve demokratik bir Türkiye’nin yaratılması çabasını 

güçlendirmek üzere herkesi göreve davet ediyorum. 

Bu dönem içerisinde çalışmalarımıza aktif katılım 

sağlayan bütün üyelerimize, il temsilciliklerimize, işyeri 

temsilcilerimize, komisyon üyelerine, varlığımızı oluşturan 

üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor; yeni 

dönemde Şube ‘de görev alacak arkadaşlarımıza başarılar 

diliyor; Şube Yönetim Kurulu adına hepinize sevgi ve 

saygılarımı sunuyorum.




