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Sunuş

Sevgili meslektaşlarım;

Bültenimizin bu sayısıyla sizlerle buluştuğumuz bu dönem, 

odamız açısından etkinlik takviminin oldukça yoğunlaştığı, 

EMO’nun bütün şubelerinde sempozyum ve kongrelerin 

gerçekleştiği bir dönem olma özelliğini taşıyor. Elektrik 

Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesinin de 2 yıllık bir 

döneme yayılan etkinliklerini 21-22 Ekim 2011 tarihlerinde 

gerçekleştireceğimiz Mezopotamya Enerji Forumu ile 

taçlandırmak üzere çalışmalarımızı tamamlama aşamasına 

gelmiş bulunuyoruz. Siz değerli üyelerimizin takip ettiği 

üzere, Mezopotamya Enerji Forumunun hazırlık dönemi 

oldukça uzun ve yoğun çalışmaları barındırdı. Hazırlıklar 

kapsamında; 17 Aralık 2010 tarihinde Elazığ’da Elazığ, Tunceli, 

Malatya, Bingöl İlleri Enerji Forumunu, 26 Mart 2011 tarihinde 

Batman’da Batman, Siirt, Şırnak İlleri Enerji Forumunu, 20 

Mayıs ve 21 Mayıs 2011 tarihlerinde Mardin, Şanlıurfa İlleri 

Enerji Forumunu, 02 Temmuz 2011 tarihinde Van, Hakkari, 

Bitlis, Muş, Ağrı İlleri Enerji Forumunu gerçekleştirdik. Bu 

forumlarla Şube sınırlarımıza yer alan illerimizin enerji 

konusunda fotoğrafını çekme imkanı bulduk. Final etkinliği 

olarak düzenleyeceğimiz Mezopotamya Enerji Forumunda 

bölgenin enerji potansiyelini, sıkıntılarını, çözüm önerilerini, 

projeksiyonları, sorunlu yatırımları, enerji politikalarını ve 

enerji politikalarının hayatımızı etkileme düzeyini konunun 

uzmanı olan akademisyenlerin, sivil toplum örgütlerinin 

ve kamu kurumlarının temsilcilerinin, siyasetçilerin ve siz 

üyelerimizin katılımıyla değerlendirme imkanı bulacağız. 21-

22 Ekim 2011 tarihlerinde düzenleyeceğimiz Mezopotamya 

Enerji Forumuna bütün üyelerimizi davet ediyoruz. Katkı ve 

katılımlarınız etkinliğimize güç katacaktır. 
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Sunuş

Saygıdeğer meslektaşlarım,

Bilimi toplumun hizmetine sunmayı amaç edinen 

bir meslek örgütü olarak bilimsel alanla toplumsal 

alanın sentezini yapan bir yaklaşımla, hayatımızı 

etkileyen bütün toplumsal, sosyal, siyasal süreçlere 

müdahil olma, sözümüzü söyleme, kamunun 

çıkarları doğrultusunda muhalefet görevimizi 

yerine getirme çabamızı da sürdürmekteyiz. 8 Ekim 

2011 tarihinde TMMOB, KESK, DİSK,  TTB tarafından 

“Tüm Temel Haklarımız İçin, İnsanca Yaşamı 

Savunuyor, Eşit, Özgür, Demokratik Bir Türkiye 

İstiyoruz” şiarıyla gerçekleştirilecek olan mitingde 

yerlerimizi alacağız. Mitingde özelleştirmelere, 

güvencesizleştirmeye, grev hakkının gasp 

edilmesine, kıdem tazminatlarının kaldırılmasına ve 

bu yolla geliştirilmeye çalışılan emek sömürüsüne 

karşı sesimizi yükselteceğiz. Müreffeh bir Türkiye’nin 

kalkınmış, insanı refah, mutluluk ve huzur içinde 

yaşayan bir ülke olduğunu, iktidarın bu yönlü 

çaba göstermesini talep edeceğiz. Emekçilerin 

boğazından kısılan her lokmanın, cebinden 

çalınan her kuruşun sermayeye peşkeş çekilmesine 

karşı sesimizi yükselteceğiz. Birileri zenginliğini 

katmerleştirirken emekçilere ve yoksul halk 

kesimlerine dayatılan daha fazla yoksulluğa karşı 

halkımız için sokağa çıkacağız. Küresel mali krizin 

etkilerinin ülkemizde de hissedildiği, ülkelerin iflas 

ederken Türkiye ekonomisinin de bir darboğaza 

girme riski altında bulunduğu bu dönemde, 

bütçenin savaş ekonomisi uygulanarak sonuçsuz 

bir şiddet sürecine aktarılmasına dur diyeceğiz. Bu 

güne kadar ülkemiz ve insanlarımız yeterince kan 

kaybetti. Çatışmalı süreçlerde hayatını kaybeden 

40.000 insanımızın, faili meçhullerde yitirdiğimiz 

17.000 canımızın arkasından döktüğümüz bu 

gözyaşı artık son bulsun diyeceğiz. Artık kan ve 

gözyaşı istemediğimizi, insanlarımızın ölümüne 

tahammülümüzün kalmadığını haykıracağız. 

Kürt sorununun demokratik barışçıl yöntemlerle 

çözülmesi için sesimizi meclisin koridorlarına 

ulaştıracağız. Türkiye’nin en önemli sorunu 

olan Kürt sorununun çözümü konusunda otuz 

yıl önce demokratik ve barışçıl yol yöntemler 

devreye sokulmuş olsaydı bugün ortada Kürt 

sorunu olmayacaktı. 60.000 insanımız hayatını 

kaybetmemiş; yakılan köylerinden göç etmek 

zorunda kalan milyonlarca insanımız üretici 

olarak hayatlarını sürdürüyor olacaklardı. 

Çatışmalı süreçlere harcanan yüz milyarlarca 

dolar tutarında kaynak ilkenin kalkınmasına, 

sağlığa, eğitime, istihdama harcansaydı çok daha 

gelişmiş bir ülkede yaşıyor olacaktık. Bu nedenle 

silahların Kürt sorununu çözmediğini bir kez 

daha haykıracak, barışçıl yöntemlerle birlikte 

kardeşçe yaşayacağımız bir gelecek için sesimizi 

yükselteceğiz. Siz saygıdeğer meslektaşlarımızı 

sesimize ses katmaya, bizlerle birlikte 8 Ekim 

mitingine katılmaya çağırıyorum. Unutmayın ki “siz 

yoksanız biz bir eksiğiz!” 


