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Basında Şubemiz

Diyarbakır’da 145 sivil toplum kur uluşu, 

PKK’nin eylemsizlik kararını “Kürt meselesinin 

barışçıl çözümü için büyük bir fırsat” olarak 

değerlendirdi, sürecin devamı için operasyonların 

durmasını ve kendini taraf olarak gören hiçbir 

kesimin dışlanmamasını istedi. 

Diyarbakır’da 145 sivil toplum kuruluşu, 

PKK’nin 20 Eylül’e kadar eylemsizlik kararı almış 

olmasının Kürt meselesinin barışçıl çözümü için 

büyük bir olanak yarattığını açıkladı; sürecin kalıcı 

hale gelmesi için operasyonların durmasını istedi.

Çözüm için kendisini taraf olarak gören hiçbir 

kesimin dışlanmaması gerektiğini vurgulayan sivil 

toplum kuruluşlarının açıklamasını, eski Diyarbakır 

Barosu Başkanı Sezgin Tanrıkulu okudu.

“Bu sürecin sorumluluğu başta hükümet 

olmak zere devletin diğer kurumları, ana muhalefet 

partisi ve tüm siyasal partilerdedir” diyen Tanrıkulu, 

sorunun günlük siyasi çekişmelerin dışında ele 

alınmasını ve sürece tüm toplumsal kesimlerin sahip 

çıkıp katkı sunmasını istedi.
Sümer Park’ta toplanan sivil toplum kuruluşu 

temsilcileri adına Tanrıkulu, bildiride imzası bulu-

nan sivil toplum kuruluşlarının, sorunun çözümü 

için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyi 

taahhüt ettiklerini de söyledi.
Süreç bir kez daha heba edilmesin diye 

25 yıllık süreçte birçok kez ateşkes ve eylem-

sizlik kararları alındığını, ancak devlet kurumlarının 

bu süreçleri barışçıl ve özgürlükçü çözümler için 

değerlendirmediğini vurgulayan Tanrıkulu, bu 

sürecin bir kez daha heba edilmemesi için yapılması 

gerekenleri şöyle sıraladı:
- Eylemsizlik kararını boşa çıkartacak operasyon-

lar yapılmamalı, sorunun yaratılacak güven ortamı 

içerisinde barışçıl ve özgürlükçü çözümüne zemin 

hazırlanmalıdır.- Sürece tüm Türkiye toplumu sahip çıkmalı, 

operasyonların durması için toplumun bütün 

kesimleri ısrarcı olmalıdır.
- Özgürlüğü ve eşitliği esas alacak çözüme, 

kalıcı bir ateşkese zemin hazırlayacak somut 

önerilere önyargısız yaklaşılmalı, önerilerin 

barışçıl çözüm zeminini güçlendireceği gözden uzak 

tutulmamalıdır.Talepler Sivil toplum kuruluşları, bu bağlamda daha 

önce dile getirdikleri talepleri de bir kez daha 

hatırlattılar:- Kürt siyasetçiler, seçilmiş belediye 

başkanları ve insan hakları savunucularına yönelik 

hukuka ve adalete aykırı, kamu vicdanını yaralayan 

uygulamalara son verilmeli, tutuksuz yargılanmaları 

sağlanmalıdır.- Siyasetin sorun çözücü işlevini yerine 

getirebilmesi için, bütün siyasal görüşlerin kendini 

rahatça ifade edebileceği bir siyasal partiler rejimine 

ihtiyaç vardır. Bu nedenle başta temsilde adaletsizliğe 

sebep olan seçim barajı kaldırılmalı veya makul 

bir seviyeye düşürülmeli siyasi partiler yasası 

yasaklardan arındırılmalıdır.
- Kalıcı bir çözümü mümkün kılmak 

için diyalog süreci başlatılmalı ve bu süreçten 

kendini sorunun tarafı olarak gören hiçbir 

aktör dışlanmamalıdır. Sürecin nihai amacı olan 

çatışmaların tamamen sona erdirilmesi için sağlıklı 

bir diyalog ortamı oluşturulmalı, inisiyatif sahibi 

şahsiyet ve dinamiklerin önerileri önyargısız olarak 

tartışılabilmelidir.Bildiride imzası bulunan sivil toplum kuruluşları
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Der, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, GÜNSİAD, 

Haber Sen, Harb-İş, Harita Müh. Odası, Hasırlı Eşit 

Özgür Yurttaş Dayanışma Derneği, İHD Bölge Tem-

silciliği, İnsan ve Erdem Hareketi, İnşaat Müh. Odası, 

Jeofizik Müh. Odası Diyarbakır Temsilciliği, Jeoloji 

Müh. Odası, Kalkınma Merkezi Derneği, Kardelen, 

Kasaplar Odası, Kibele Kadın Koop., Kimya Müh. 

Odası, KURDİ-DER, Kürt Enstitüsü, Kürt Yazarlar 

Der, Lice Nujiyan Kadınevi, Liceliler Yardımlaşma 

Derneği, Maden Müh. Odası, Makine Müh. Odası, 

Mali Müşavirler Odası, MAZLUM-DER, Meya-Der, 

Meya Kadın Merkezi, Mimar Müh. Odası, MUSİAD, 

Nujin Kadın Mrk, OGSİAD, Özgür-Der, Per-Der, 

Pir Sultan Abdal Derneği, Sağlık İş, Sarmaşık-Der, 

Selis, SES, Silvanlılar Derneği, Siverekliler Derneği, 

SOHRAM, Sosyal ve Siyasal Araştırmalar Vakfı, Sur 

Eğitim Kültür-Der, Şarkiyat Derneği, Şehir Plancılar 

Odası, Tabipler Odası, Tarım Okran Sen, TEKGIDA 

İŞ Bölge Temsilciliği, TES İŞ 1 Nolu Şube, TES İŞ 2 

Nolu Şube, TEZ KOOP, İŞ, TİHV, TİTAK, TOBB Genç 

Girişimciler, TOPLUM DER, TUHAFED, TUHAD 

DER, TÜM BEL SEN, Türk Pen Tem, Türk İş 7 Böl 

Tem., Türkiye Barış Meclisi Barış Girişimi, TZP 

Kurdi, Umut Işığı Kadın Koop., Veterner Hek. Odası, 

Yapı Yol Sen, Yol İş 1 Nolu Şube, Yol İş 2 Nolu Şube, 

Yunus Emre Eşit Özgür Yurttaş Dayanışma Derneği, 

Ziraat Müh. Odası, Ziraat Odası. (BB)
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Diyarbakır’dan Çağrı: 
Ateşkes Fırsat, Artık Diyalog Başlatılsın

Diyarbakır’da 145 sivil toplum kur uluşu, PKK’nin eylemsizlik kararını “Kürt meselesinin barışçıl çözümü için büyük bir fırsat” olarak değerlendirdi, 

sürecin devamı için operasyonların durmasını ve kendini taraf olarak gören hiçbir kesimin dışlanmamasını istedi. 

Diyarbakır’da 145 sivil toplum kur 

uluşu, PKK’nin eylemsizlik kararını “Kürt 

meselesinin barışçıl çözümü için büyük 

bir fırsat” olarak değerlendirdi, sürecin 

devamı için operasyonların durmasını ve 

kendini taraf olarak gören hiçbir kesimin 

dışlanmamasını istedi. Diyarbakır’da 145 sivil toplum 

kuruluşu, PKK’nin 20 Eylül’e kadar 

eylemsizlik kararı almış olmasının 

Kürt meselesinin barışçıl çözümü 

için büyük bir olanak yarattığını 

açıkladı; sürecin kalıcı hale 

gelmesi için operasyonların 

durmasını istedi.Çözüm için kendisini taraf 

olarak gören hiçbir kesimin 

dışlanmaması gerektiğini 
vurgulayan sivil toplum ku-

ruluşlarının açıklamasını, 
eski Diyarbakır Barosu 
Başkanı Sezgin Tanrıkulu 
okudu.

“Bu sürecin sorumluluğu başta 
hükümet olmak zere 
devletin diğer kurumları, ana muhalefet partisi 
ve tüm siyasal partilerdedir” 

diyen Tanrıkulu, sorunun günlük siyasi çekişmelerin 

dışında ele alınmasını ve sürece tüm toplumsal 

kesimlerin sahip çıkıp katkı sunmasını istedi.

Sümer Park’ta toplanan sivil toplum kuruluşu 

temsilcileri adına Tanrıkulu, bildiride imzası 

bulunan sivil toplum kuruluş-

larının, sorunun çözümü için 

üzerlerine düşen sorumluluğu 

yerine getirmeyi taahhüt 
ettiklerini de söyledi.Süreç bir kez daha heba 

edilmesin diye 25 yıllık süreçte birçok kez 

ateşkes ve eylemsizlik kararları alın-

dığını, ancak devlet kurumlarının 

bu süreçleri barışçıl ve özgürlükçü 

çözümler için değerlendirmediğini 

vurgulayan Tanrıkulu, bu sürecin bir 

kez daha heba edilmemesi için yapıl-

ması gerekenleri şöyle sıraladı:

- Eylemsizlik kararını boşa 

çıkartacak operasyonlar yapılmamalı, 

sorunun yaratılacak güven ortamı 

içerisinde barışçıl ve özgürlükçü 

çözümüne zemin hazırlanmalıdır.

- Sürece tüm Türkiye toplumu 

sahip çıkmalı, operasyonların durması 

için toplumun bütün kesimleri ısrarcı 

olmalıdır.
- Özgürlüğü ve eşitliği esas 

alacak çözüme, kalıcı bir ateşkese zemin 

hazırlayacak somut önerilere önyargısız 

yaklaşılmalı, önerilerin barışçıl çözüm 

zeminini güçlendireceği gözden uzak 

tutulmamalıdır.Talepler Sivil toplum kuruluşları, bu bağlamda 

daha önce dile getirdikleri talepleri de bir 

kez daha hatırlattılar:- Kürt siyasetçiler, seçilmiş belediye 

başkanları ve insan hakları savunucularına 

yönelik hukuka ve adalete aykırı, kamu vic-

danını yaralayan uygulamalara son verilmeli, 

tutuksuz yargılanmaları sağlanmalıdır.

- Siyasetin sorun çözücü işlevini yerine 

getirebilmesi için, bütün siyasal görüşlerin 

kendini rahatça ifade edebileceği bir siyasal 

partiler rejimine ihtiyaç vardır. Bu nedenle 

başta temsilde adaletsizliğe sebep olan seçim barajı 

kaldırılmalı veya makul bir seviyeye düşürülmeli 

siyasi partiler yasası yasaklardan arındırıl-

malıdır.

Diyarbakır’dan Çağrı: 
Ateşkes Fırsat, Artık Diyalog Başlatılsın

Diyarbakır’da 145 sivil toplum kur uluşu, PKK’nin eylemsizlik kararını “Kürt meselesinin barışçıl çözümü için büyük bir fırsat” olarak değerlendirdi, 

sürecin devamı için operasyonların durmasını ve kendini taraf olarak gören hiçbir kesimin dışlanmamasını istedi. 

 EMO, Türk-İş, ESM, Diyarbakır’da Diyarbakır 
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (DEDAŞ) 
özelleştirilmesini protesto etmek için AKP il binası 
önünde ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamaya 
Türkiye Makine Mühendisleri Odası (TMMOB), 
Türk-İş, Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri 
(ESM) yanı sıra İHD, Eğitim Sen, Tüm Bel-Sen’in 
yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü destek 
verdi. ESM Diyarbakır Şube Başkanı Yakup Keskin, 
yaşamın en önemli ihtiyaçlarından biri olan ener-
jinin özeleştirilmesinin kar hırsından başka bir şey 
olmadığını söyledi. Keskin, yapılan özelleştirme-
lerin kamu yararını ortadan kaldırdığını ve sosyal 
devlet anlayışından uzak olduğunu belirtti. 

‘Özelleştirme bölgede akan kana kaynak’
“Diyarbakır’da yapılan ilk özelleştirmelerden 

bir olan Köyteks özelleştirildikten sonra çalışanları 
işten çıkarılmış, tamamen üretim dışı bırakıl-
mıştır” diyen Keskin, yakın zaman önce TEKEL 

Fabrikasının özelleştirilmesinin ardından 
üreticiden alım durduğu gibi çalışanların 

birçoğu dağıtılarak yoksulluk sınırının 
altında 4/c statüsünde çalıştırılmak zorunda 

olduğunu söyledi. Keskin, özelleştirmenin 
önemli boyutlarından birinin de elde edilen 

gelirin bütçe içinde önemli bir yeri olduğunu 
hatırlatarak, bu gelirin silahlanmaya aktarılması 
nedeniyle bölgede akan kana kay-
nak olduğunu ifade etti. DİHA

Diyarbakır’da 
özelleştirmeye 
tepki
Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri (ESM) 
Diyarbakır Şube Başkanı Yakup Keskin, yaşamsal 
ihtiyaç olan enerjinin özelleştirilmesinin tamamen 
kar hırsından dolayı olduğunu söyledi.

Diyarbakır Elektrik Mühendisleri 

Odası Başkanı İdris Ekmen,Dicle EDAŞ’ın 

özelleştiril
mesinden elde edilecek paranın 

askeri operasyonlarda harcanacağını iddia 

etti. T
ES-İŞ Diyarbakır Şube Başkanı 

Ali Öncü ise AK Parti ik
tidarının kamu 

mallarını bazı çevrelere peşkeş çektiğini 

ileri sürdü.

Dicle EDAŞ’ın özelleştiril
mesine 

tepki amaçlı olarak Diyarbakır’ın Ofis 

semtinde  bir araya gelen Elektrik 

Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, 

TES- İŞ 1. Nolu Şube ve Enerji Sanayi ve 

Maden Kamu Emekçileri Sendikası Diyar-

bakır Şubesi Üyeleri bastırıl
an broşürleri 

vatandaşlara dağıttı.

 Etkinlik öncesi konuşan Elektik 

Mühendisleri Odası Başkanı İdris Ekmen, 

ülkede özelleştirm
e sürecinin olanca hızı 

ve acımasızlığı ile sürdüğünü belirterek, 

bunun halkını yararına olmadığını 

ifade etti. D
aha önce özelleştiril

en Türk 

Telekom’un özelleştiril
meden önce 

kamuya daha ucuz hizmet verdiğini 

savunan Ekmen, özelleştirm
e sonrasında 

ise vatandaşın daha pahalı hizmet 

aldığını söyledi. 

 
“PARA OPERASYONLARA 

GİDECEK”

Özelleştirm
eden elde edilecek para-

nın, bölgede süren askeri operasyonlara 

harcanacağını savunan Ekmen, “ Dicle  

EDAŞ’ın özelleştirm
esi ile 300 milyon 

dolar elde edilecek, oysaki her yıl bölgede 

süren askeri operasyonlara 20 milyar 

dolar harcanıyor. DİCLE EDAŞ’ın parası 

ile ancak birkaç günlük askeri operasyon 

parası çıkar” diye konuştu.

 Daha sonra söz alan TES-İŞ 

1. Nolu Şube Başkanı Ali öncü ise, 

Ak Parti ik
tidarının geldiği günden 

itibaren özelleştirm
e hamlesine girişti

ğini 

belirterek Dicle  EDAŞ’ın da bazı çevrelere 

peşkeş çekileceğini iddia etti. Y
apılan 

konuşmaların ardından katılım
cılar üze-

rinde “ elektrikte özelleştiril
menin sonu 

karanlık ve pahallılıktır” yazılı broşürleri 

vatandaşlara dağıttı. 2
3.07.2010

EDAŞ’IN 

ÖZELLEŞTİRİLMESİNE 

ŞOK TEPKİ

Diyarbakır Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı İdris E
kmen,Dicle EDAŞ’ın 

özelleşt
irilm

esinden elde edilecek
 paranın askeri operasyonlarda harcanacağını iddia 

etti. T
ES-İŞ Diyarbakır Şube Başkanı Ali Öncü ise AK Parti ik

tidarının kamu mallarını 

bazı çevrelere peşkeş çek
tiğini ileri sürdü.

Tes-iş Diyarbakır 1 Nolu Şube Başkanı 

Ali Öncü, Enerjinin Herkes İçin Vazgeçil-

mez Bir İnsan Hakkı Olduğunu Söyledi 

Tes-İş Diyarbakır 1 Nolu Şube Başkanı 

Ali Öncü, enerjinin herkes için vazgeçil-

mez bir insan hakkı olduğunu söyledi. 

Öncü, Elektrik Mühendisleri Odası 

Diyarbakır Şubesinde yaptığı basın toplan-

tısında, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 

Diyarbakır, Urfa, Mardin, Şırnak, Batman 

ve Siirt’i kapsayan Dicle Elektrik Dağıtım 

Anonim Şirketi’ni (DEDAŞ) özelleştirme 

ilanıyla satışa çıkardığını hatırlatarak, ‘ 

Enerji sektörü hem üretim santralleri hem 

de dağıtım şebekelerinin özelleştiril-

mesiyle birlikte büyük bir kaosun içine 

sürüklenmektedir’ dedi. 
Özelleştirmenin tüketiciler için zam ve 

kalitesiz hizmet, çalışanlar için de işsizlik 

ve sömürü sürecinin yaşanması anlamına 

geldiğini kaydeden Öncü, şöyle konuştu: 

‘Enerji herkes için vazgeçilmez bir 

insan hakkıdır. Ekonomik düzelme için 

çare olmadığı, halka daha az hizmet, 

daha fazla külfet olarak geri döneceği 

bilenen özelleştirme uygulamalarından ve 

başta enerji özelleştirmelerinden derhal 

vazgeçilmelidir. İktidarı özelleştirme 

sevdasından vazgeçmeye, yeniden kamu-

laştırmaya dönük girişimleri başlatmaya, 

enerji yönetim süreçlerini ehil ve merkezi 

bir yapıya devretmeye çağırıyoruz.’ 

Açıklamaya, Elektrik Mühendisleri 

Odası ile Enerji Sanayi ve Maden Kamu 

Emekçileri Sendikası temsilcileri 

de katıldı. 
(YAK-İRE) - DİYARBAKIR

Dedaş’ın Özelleştirilmesi


