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TEŞEKKÜR 

Ülkemizde ilk olma özelliğini taşıyan  ‘’Üniversite Öğrencilerinin Karar Alma 

Mekanizmalarına Katılımı’’ projesini gerçekleştiren SASAM Başkanı Süleyman 

ERDEM ile SASAM başkan yardımcısı Fatih TOPSAK başta olmak üzere bütün 

SASAM çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ederim. 
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ZİYARET EDİLEN KURUM VE KİŞİLER 

Diyarbakır 

Diyarbakır Ticaret Borsası 

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Ahmet SAYAR; Diyarbakır’ın gelişmişlik 

açısından Kürt meselesi olmadan önce ülkenin önde gelen şehirlerinden 

olduğunu belirten Sayar, Kürt meselesi ile birlikte Diyarbakır’ın sosyoekonomik 

olarak geri kaldığını ve gelişemediğini anlatmaya çalışmıştır. Çözüm sürecini 

desteklediklerini ve gerçekleşeceklerine inançlarının tam olduğunu söylemiş, 

sürecin siyasiler tarafından çok dikkatli ve sağlam adımlarla götürülmesi 

gerektiğinin altını çizmiştir.  

Çözüm sürecinin olumsuz sonuçlanması gibi bir durumla karşı karşıya kalınması 

ile ilgili ise; iki tarafında zarar göreceğini ve vahim olaylarla karşı karşıya 

kalınacağını dile getirmiştir. 

Dicle Toplumsal Araştırma Merkezi (DİTAM) 

DİTAM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KAYA Başkan Yardımcısı Sedat 

YURTDAŞ başta olmak üzere DİTAM yönetimi; Çözüm sürecinin daha hızlı ve 

kalıcı adımlar ile ileriye taşına bilmesi için anayasa değişikliğinin şart olduğunun 

ve bu değişikliğin kaçınılmaz olduğunun altını çizmişlerdir. Çözüm süreci 

beraberinde çetin tartışmalara da neden olduğunu söyleyen DİTAM yönetimi 

süreç için doğru adımların atılmasının zamanın geldiğinin de belirtmişlerdir.  

DİYARBAKIR SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (DİSİAD) 

DİSİAD’ta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman AKYIL; Çözüm sürecinde en 

büyük beklentisi bölge hakkının ana dilde eğitim ve zorunlu din dersinin 

kaldırılması olduğunu aktardı. İki tarafında çözüm sürecini gerçekleştirmek ve 

hayata geçirerek kalıcı barışı sağlamak istediklerini söyleyen AKYIL Diyarbakır 

özelinde barışı en çok isteyen bölge hakkının olduğunu desteklediklerini belirtti. 

6-8 Ekim olaylarının ise çözüm sürecinin olumsuz bitmesi durumun da ise 

yaşanacakların bir provası olduğunu bu durumu iki tarafında kaldıramayacağını 

söyledi. 
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MAHALLİ İDARİLER DERNEĞİ 

Mahalli İdareler Derneği Başkanı Ahmet Mithat Güneş; Ak partinin çözüm 

sürecinde ciddi adımlar attığını söyleye ve çözüm süreci için her şeyi yapıldığını 

belirten Güneş, sürecin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu ve zamanla her 

şeyin daha net bir biçimde ortaya konacağı söyledi. Çözüm sürecinde ise 

imarlının gereğinden fazla ortada olduğunu söylediği her sözüm emir olarak 

kabul edildiğini bu durumunda çözüm sürecine hiçbir şekilde katkı 

sağlamadığını belitti. 

HAKLARIN DEMOKRATIK PARTİSİ 

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel AYDOĞAN; Sürecin yavaşlattığını ve 

hükümet tarafından adım atılmadığını belirtti Kürt tarafının beklenti ve 

isteklerinin sürünceme de bırakıldığını ve seçim malzemesi olduğunu söyledi. 

Ana dilde eğitimin ve diğer belirtilen hakların verilmediği sürece sürecin 

ilerlemesinin mümkün olmadığını söyleyen AYDOĞAN silahların kalıcı olarak 

susması için hükümetin beklenen atımları atması gerektiğini belitti son olarak. 

DEMOKRATIK TOPLUM KONGRESİ 

Demokratik Toplum Kongresi; Çözüm süreci hükümetin stratejik olarak 

yaklaştığı bir konudur. Örgüt ile devlet arsında bir anlaşma olduğunu bu yüzden 

çatışmaların bu süreç de durduğunu belirttiler. Çözüm sürecinin olumsuz bir 

sonla bittiğini varsaymaları durumunda ise bunun tek sorumlusunun hükümet 

olduğunu belirten ve bedeli ödemeleri gerektiğini söylediler. 

HÜR DAVA PARTİSİ 

Hür Dava Partisi; sorunun cumhuriyetle birlikte süre geldiğini ve son 10 yıldır 

yüksek sesle konuşulmaya başlandığını belirten parti silahlı çözümün bir hak 

arama nedeni olarak görmediklerini söyledi. Bölgenin barışa ihtiyacı olduğunu 

bunun içinde seçimden sonra somut adımlarla atılmasını temenni ettiler. 
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ZİYARET EDİLEN KURUM VE KİŞİLER 

BATMAN 

BATMAN VALİLİĞİ 

Batman Valisi Azmi ÇELİK; Konuyla ilgili herkesin fikir beyan doğru ama mantıklı 

konuşmak gerekli. Bölgenin barışa ihtiyacı var. En yakın olay Ağrı olaylarında bu 

ne biçimde görülmüştür. Kobani’de yaşanan durum bölgeyi ve Batman’ı 

olumsuz etkilemiştir. Barış süreci herkes için umut ve heyecana sebep olmuştur. 

Bunun devamını getirmek ve sonucu iki tarafında beklentileri doğrultusunda 

neticeye erdirmek gerekir. Seçim sonrası süreç daha net ve iyi bir ortamda 

devam ederek belli bir noktaya ulaşacaktır. 

BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 

Batman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat 

GÜNEŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet AŞSIZ, Genel Sekreter Şehmuz İŞCAN; Ak 

parti hükümetinin süreci başından beri istikrarlı bir şekilde devam ettirdiğini 

belirtiler. Ekonomi anlamında paranın ürkek olduğunu söyleyen yönetim 

çözümün kaçınılmaz bir son olduğunu söylediler. Siyasete mesafeli olan 

yönetim ekonomik anlamda istikrar için çözüm şart dediler. 

BATMAN BAROSU 

Batman Baro Başkanı Ahmet SEVİM;  söylenenler ile yapılanlar arasında fark 

olduğunu söyledi. Bölgenin beklentilerini karşılamak gerektiğinin altını çizen 

baro başkanı ana dilde eğitin ve bireysel olarak istenilen hakların verilmesi 

gerektiğini söyledi. Son olarak çözüm sürecinin ilerlemesi için HDP’nın  barajı 

geçmesi gerektiğini söyledi. 
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ZİYARET EDİLEN KURUM VE KİŞİLER 

SİİRT 

SİİRT VALİLİĞİ 

Siirt Valisi Mustafa TUTULMAZ; İç güvenlik paketi ile devletin elinin güçlendiğini 

ve seçim sonrası bölgede bir hareketlilik beklediğinden söz edilmiştir. Bununla 

birlikte bölgenin batıda ki algısının kötü olduğunu ve bununda medyanın 

konuları yanlış yansıttığından kaynaklandığından söz etmiştir. 6-8 Ekim 

olaylarında Batman’ının da olumsuz etkilendiğini söyleyen TUTULMAZ çözün 

süreci ile bölgede silahların sustuğunu daha gidilecek ve yapılacak çok iş 

olduğunu vurgulamıştır.  

Siirt Vali Yardımcısı Bahadır YÖRÜK; Bölgede ağırlıklı olarak Kürt nüfusu hakım 

eskiye nazaran terör olayları çok yaşanmıyor. Çıkacak her hangi bir olaya karşı 

güvenlik önlemlerimiz tamam gerekli tedbirleri almış durumdayız diye konuştu. 

SİİRT BAROSU 

Siirt Barosu; Kürtlerin temel sorununu ana dilde eğitim ve anayasal güvence 

olduğunu söyledi. Çözüm sürecinde bunların göz önümde bulunması gerektiğini 

belirtirken anayasal güvencenin olmazsa olmaz olduğunun altını çizdi. Süreçten 

ümitli olmadığını belirten Siirt barosu hükümetin samimiyet testini de 

geçemediğini belirtti. 
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ZİYARET EDİLEN KURUM VE KİŞİLER 

ŞIRNAK 

DEMOKRATIK BÖLGELER PARTİSİ 

Şırnak İl Eş Başkanı Salih GÜLENÇ; İmralı’nın başlatmış olduğu çözüm sürecine 

hepimiz bağlıyız. Süreçte bundan sonrası için bu şekilde devam edecektir. Hdp 

nın seçim barajını geçeceğine inanıyoruz. Geçemese bile süreç bizim 

tarafımızdan oluşuz olarak neticelendirilmeyecektir. 

CİZRE BAROSU 

Cizre Baro Başkanı Nurşiveran ELÇİ; Çözüm süreci seçime alet ediliyor 

taraflarda oy toplama telaşı var kimse süreci önemsemiyor. Ve çözüm 

sürecinden ümitli değiliz. Hükümet başkanlık sistemi için çözüm sürecini 

kullanıyor. 

MOR BARSAVMO KİLİSESİ 

Din Görevlisi Ayhan GÜRKAN; Evet bölgede bir Kürt sorunu vardır. Bununla 

birlikte biz azınlıklar olarak bizim de sorunumuz vardır verilen hakların anayasal 

olarak güvence altına alınmasını istiyoruz. Hükümet değiştiği zaman verilen 

haklar geri alınmasın bunun garantisini istiyoruz diye belirtti 

MİTYAD KAYMAKAMLIĞI 

Mityad Kaymakamı Oğuzhan BİNGÖL; Çözüm sürecini 6-8 ekim olayları olumsuz 

etkiledi. Türkiye de gençlerin adına konuşuluyor ve karar veriliyor ama bu 

konularla ilgili gençler dinlenmiyor, iletişim eksikliği var ortada. Çözüm sürecini 

kim olumsuz etkilemeye çalışırsa bunun hesabını veremez. 

 VEDAT TİMURAĞAOĞLU VE MEHMET TİMURAĞAOĞLU 

VEDAT TİMURAĞAOĞLU VE MEHMET TİMURAĞAOĞLU; Sorunu ümmetçilik ile 

çözmek mümkündür. Bölgede sadece Kürtler yaşamıyor. Arap, Kürt, Ermeni gibi 

gruplarda bölgede yaşıyorlar. Hükümetin çözüm sürecine katkısı ve çözmek 

istemesi tam bütün inançlarıyla bunun için çalışılıyor. Süreci yöneten tarafların 

hassas ve dikkatli davranmaları gerektiğini belirttiler. 
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DİCLE KALKINMA AJANSI 

DİKA Genel Sekreteri Talip GÜNBAY; Dicle Kalkınma Ajansı Mardin, Siirt, Şırnak, 

Batman illerini kapsıyor. Bu illerde bulunduğumuz coğrafyanın en güzel illeri 

arasında yer alıyor. Çözüm süreci ile ilgili olarak süreç ayrıştırıcı değil birleştirici 

bir mantıkla ilerliyordur. Çözüm süreci olumlu bir şekilde sonuçlanır ve bölge 

istediği ekonomi ve refah seviyesine ulaşır. 

TÜM SANAYİCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

TÜM SANAYİCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ; Devlettin uyguladığı politika çok önemli 

bölge için 6-8 Ekim olayları bölgenin ekonomisini olumsuz bir şekilde 

etkilemiştir. Başkanlık sistemine tam destek veriyoruz geçişmesi gereken bir 

sistem olduğunu düşünüyoruz. Bölgenin hizmete çok fazla ihtiyacı var devlet bu 

anlamda elinden geleni yapması gerekiyor. 

ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI 

İbrahim ULUDAĞ ve Halil AKAY; Anayasanın bazı maddelerinin değişmesi 

gerektiğini belirttiler. Çözüm sürecini iki tarafında destekliyor yapılması gereken 

çok iş var. Meclise girmek için uygulanan barajın kaldırılması gerektiğini 

düşünüyorlar. Sürecin olumsuz bir şekilde tamamlanmasını ve barışın olmasını 

istemeyenlerde hala var. Ama şu anda toplumun bütün kesimleri ciddi anlamda 

gerilmiş durumda süreçle ilgili atılacak olumlu adımları bekliyorlar. 

NİHAT YILDIRIM 

Nihat AĞA; Dügerli aşiretinin ağası olan Nihat YILDIRIM 32 muhtarlık 6000 ile 

7000 kişiden oluşan aşireti yönetiyor. Aşiret olarak hükümetin yanında olan ve 

hükümetin politikalarını destekleyen bir aşiret olarak varlıklarını 

sürdürmektedirler. Çözüm sürecine inandıklarını ve desteklediklerini söyleyen 

Nihat Ağa çözümün olumlu sonuçlanacağında inançlarının tam olduğunu 

belirtti. 

 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ   

Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut GÜNEŞ; Bölgede bir terör sorunu olduğunu Kürt 

meselesinin olmadığını ve terör meselesinin de çözümünün belli olduğunu 

belirtmiştir. 
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ÖNERİM 

Kürt meselesi ile ilgili yapılacak birçok iş var ama mesele nereye ve ne şekilde 

ilerlerse ilerlesin verilecek özerlik ve benzeri ayrıcalıklar, Türkiye’yi uluslararsı 

arena da zor duruma sokabilir. Atılacak adımlar ne olursa olsun verilecek 

kararların ve sonuçlarını Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üstünde bir karar 

olmadığı ve olmayacağı net bir biçim de ortaya konması gerekir.   

 

  

     

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    


