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1921 Anayasası’nda yer alan adem-i merkeziyetçi zihniyet ve yerel yönetim-
lere tanınan özerklikler, 1923’te Cumhuriyet’in kuruluşu sonrasında redde-
dilmiş, bunun yerini merkezi devletin inşası almıştır. İnkar, baskı, yok etme, 
katletme, sindirme, asimile etme bir yöntem olarak belirlenmiş ve uygulan-
mıştır. O günden bu yana yönetime gelen bütün iktidarlar tarafından darbe-
leri de içeren baskı ve imha politikaları uygulanmış; Kürtler ve Aleviler  bütün 
süreç boyunca çeşitli katliamlardan geçirilmişlerdir. 

2002’de iktidara gelen AKP ve Genel Başkanı R. Tayyip Erdoğan, başlangıçta Kürt soru-
nunu çözme niyetinde olduklarını belirtmesine rağmen, daha sonra kendilerinden önceki 
şiddet ve geleneksel politikalarını amansızca sürdürmüşlerdir. 

1980’lerden bu yana süren çatışmaları durdurmak ve savaş sürecini demokratik müza-
kere yöntemi ile kalıcı barışa ulaştırmak için Sayın Abdullah Öcalan’ın yoğun emek ve 
çabasına karşın, AKP iktidarı tarafından 30 Ekim 2014’te “çöktürme” planı uygulamaya 
konulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe’de bakanlarının katılımıyla imzalanan 
Dolmabahçe Mutabakatı’nı tanımadığını söyleyerek yeni bir savaş konseptini devreye 
sokmuştur.  

Bu dönemde Şırnak, Cizre, Silopi, Sur, Nusaybin, Yüksekova, İdil başta olmak üzere birçok 
kent ve köy ağır silahlarla yıkılmıştır. Aralarında 368 sivil insanın bulunduğu 2 bin 500’e 
yakın kişi hayatını kaybetmiş, 400 binin üzerinde insan yerinden edilmiştir.

Kürt sorununun çözümünde savaş politikalarında ısrar edilmesi, sistemi de krize sürükle-
miş ve darbe mekaniğinin çalışmasına neden olmuştur. 15 Temmuz’daki darbe girişimini 
‘Allahın lûtfu’ olarak nitelendirip bir fırsat olarak gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Tem-
muz’da Olağanüstü Hal (OHAL) ilan ederek demokrasiyi askıya aldığını ilan etmiştir. Peş 
peşe KHK’ler çıkarılmış; TBMM işlevsiz hale getirilmiştir. 
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OHAL ilanı ardından çıkarılan KHK’lerle onbinlerce kamu emekçisi ile 6 bine yakın  akade-
misyen ihraç edilmiştir. 5000’in üzerinde dernek, vakıf, okul, dershane, sendika, üniversite 
ve medya organı gibi kurum ve kuruluşlar kapatılmış, mal varlıklarına el konulmuştur. 
Çeşitli gerekçelerle onbinlerce kişi gözaltına alınmıştır. 

Yine OHAL gerekçesi ile yayınlanan 674 Sayılı KHK ile Cumhurbaşkanı’na belediyelere 
kayyım atama, valilere ise belediyelerin taşınır mallarına el koyma ve çalışanlarını gö-
revden uzaklaştırma yetkisi verilmiştir. Bu KHK’ye dayandırılarak HDP’nin bileşeni olan 
DBP’den seçilen belediyelere 11 Eylül 2016 tarihi itibarıyla el konularak kayyım atamala-
rına başlanmıştır. Kayyımlar vakit kaybetmeden asimilasyoncu imha politikalarını uygu-
lamaya koyulmuşlardır.

Vatan-millet-güvenlik şemsiyelerine sığınarak başlatılan uygulama; yöntem, tarz ve sonuç 
olarak devletin yüz yıllık politikalarının bir devamıdır. (Te’dib) (edeplendirme), Tenkil (ce-
zalandırma), Taqtil (katletme), tehcir (göçertme), temsil (asimile etme), Temdin (medeni-
leştirme) ve tasfiye (etkisizleştirme) çalışmaları ile kayyım uygulamaları aynı eksendedir.

Devlet, Cumhuriyet tarihi boyunca Kürdistan coğrafyasındaki belediyelere ‘hizmet’ çer-
çevesinde bakmamıştır. Tüm gücüyle bu belediyeleri ve onların şahsında ortaya çıkan 
tüm temsil ilişkilerini devlete eklemleme tutumu ile yaklaşmıştır. Belediyeler, devlet için 
ideolojik bir mesele olmuştur.

Bu açıdan kayyım atamaları son derece planlı, ideolojik bir hamle olup bölgedeki yerel 
yönetimleri merkezi devletin uzantısı haline getirme çabasının da önemli bir parçasıdır. 
Batı’da görevden alınan belediye başkanlarının yerine yine meclis içinden seçilmiş bir kişi 
atanırken, Kürdistan coğrafyasında görevden alınan belediye eşbaşkanlarının yerine vali 
ve kaymakamlar doğrudan devletin yerellerdeki temsilcisi olarak atanmışlardır. 

AKP iktidarı, DBP’li belediye başkanlarının belediye hizmeti vermediğini ve kaynakların 
dağa gönderildiğini, atanan kayyımların ise kentlere hizmet getirdiğini iddia ederek meş-
ruiyet arayışına girmiştir. 

Bütün bunların yalan olduğu devletin kendi belgelerine bakarak bile görülebilir. 1999’dan 
kayyım atamalarının yapıldığı güne kadar geçen süre içinde Maliye ve İçişleri müfettişleri 
sürekli olarak belediyelerde kalmışlar, bütün hesapları ve işlemleri didik etmişlerdir. Öyle 
ki,  belediyelerde müfettişler için makam odaları bile tahsis edilmiştir. 

Bütün bu araştırmaların ve Sayıştay raporlarının sonuçlarından da görüleceği gibi, usul-
süz tek bir işleme ve hizmet dışında harcanmış tek kuruşa rastlanmamıştır. Nereyse bü-
tün belediyeler ürettikleri hizmetlerin yanında, ekonomik çöküntü halinde devraldıkları 
önceki yönetimlerin borçlarını ödemişler ve kasalarında para bırakmışlardır. 
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AKP’nin iddialarının tam tersine, kayyım sonrası belediyelerin taşınmaz mülkleri haraç 
mezat yandaşlara peşkeş çekilerek satılmış ve sadece 2 yılda belediyeler yine borç ba-
tağı içine itilmiştir. Kayyımların hizmette değil rantta yarıştıkları Sayıştay raporlarıyla 
da ortaya dökülmüştür. AKP’nin yerel yöneticileri ile kayyımlar rant paylaşımı kavgasına 
tutuşmuş, bu kavgalar basında da kendine yer bulmuştur. 

Kayyımların en önemli diğer pratikleri ise asimilasyon ve hafıza kırımıdır. İşgal eder gibi 
büyük bir polis gücüyle girdikleri belediyelerde ilk işleri çok dilli belediye tabelalarını in-
dirmek olmuştur. Belediye binaları karakollara çevrilmiş, Kürtlerin pek çok tarihsel ve 
kültürel değerine ve hafıza mekânlarına çeşitli saldırılar gerçekleştirilmiştir. 

Bu rapor, Kürt halkının kazanımlarından biri olan belediyelerde inşa edilmeye çalışılan 
‘Kayyım Rejimi’ni anlatmaktadır. Raporda ayrıntıları ile görüleceği gibi, ‘Kayyım Rejimi’ 
geçmişteki inkâr, asimilasyon ve imha politikalarının bir devamıdır. Rapor, bunu tüm çıp-
laklığıyla göstermeyi ve tarihe bir not düşmeyi amaçlamaktadır. 

‘Kayyım Rejimi’ ifadesi, kayyımların, belediye yetkilerini önemli oranda aşan yetkilerle do-
natılarak, ortak bir amaç çerçevesinde ve planlarını sistemli bir şekilde hayata geçirme-
leri nedeniyle kullanılmıştır. Kayyımlar eliyle bir anlamda sömürge hukuku uygulanmıştır. 

Kayyımların HDP’nin bileşeni olan DBP’li belediyelere atanması nedeniyle bu raporda DBP 
ve geleneğini oluşturan diğer partiler üzerinden ‘Kayyım Rejimi’nin bugünü ve geçmişi 
anlatılmıştır. Kürt halkının Cumhuriyet tarihi boyunca maruz kaldığı uygulamalar oldukça 
kısa bir şekilde anlatılarak, bugünkü gasp sürecine gelinmiştir. 

Raporun ilk bölümünde bileşenimiz DBP tarafından 102 belediyede uygulanan ‘Demokra-
tik, Ekolojik, Kadın Özgürlükçü Yerel Yönetim’ anlayışımız kısaca aktarılmıştır. 

Diğer bölümde ise, bir ‘rejim’ olarak kodlanabilecek kayyım uygulamalarının tarihsel arka 
planı ve Cumhuriyet tarihinde yaşanan benzer rejimlerin özetine yer verilmiştir. Şark Is-
lahat Planı ve Umumi Müfettişlikler gibi kayyım zihniyetinin arka planı kısaca not edil-
miştir. Kayyım öncesi yakın dönemde KCK operasyonları adıyla tasfiye edilmeye çalışılan 
belediyeler de bu bölümde işlenmiştir.

Üçüncü bölümde, Kürt halkının seçme ve seçilme hakkını ve bunun sonucu olarak beledi-
yeleri gasp eden kayyımların kadın kazanımları başta olmak üzere bütün tarihsel kaza-
nımlara saldırıları örnekleriyle anlatılmıştır. 

Örnekler kayyım kelimesinin köken araştırmasından, hukuksal dayanaklarının nasıl oluş-
turulduğuna; devletin Kürt meselesinde kullandığı zor aygıtları ile bağlarından, erkeklik 
üzerinden kadın politikalarının nasıl yok edilmeye çalışıldığına; toplumun dokunulmazla-
rından biri olan ölüler üzerinden geliştirdiği politikalara kadar oldukça geniş bir yelpazede 
not edilmiştir. 
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Ayrıca kayyımların sadece bugüne değil geleceğe de nasıl zarar verdikleri, dil, sosyal, 
militarist, rantçı politikalar üzerinden konu edilmiştir. Belediyelerin içinin nasıl boşaltıl-
maya çalışıldığı örnekleri ile gösterilmiştir. Tüm kayyım şehirlerine dair oldukça geniş 
hak ihlalleri kayıtları olmasına rağmen, büyükşehirlerde izlenen politikaların üzerinden 
hukuksuzluklar anlatılmıştır. 

Kayyımların bulaştığı yolsuzluğun boyutları, içi boşaltılmış bir kurum olan Sayıştay ra-
porları üzerinden detaylı bir şekilde tablo ile gösterilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin her yerinde 
KHK’ler eliyle hukuksuz bir şekilde işinden edilen emekçilerin kayyımlarla gasp edilen be-
lediyelerde karşılaştıkları uygulamalar değerlendirilmiştir. 

Bunu takip eden bölüm ise eklerden oluşmuştur. Bu ekler ‘demokratik siyasetin kısa bir 
kronolojisi’, ‘tutuklu ve hüküm giyen eşbaşkanlar listesi ve ‘kayyım atanan belediyelerde 
2014 seçimlerinde DBP’nin aldığı oy oranları ve atanan kayyımlar’ şeklindedir.

Kürdistan coğrafyasında kayyım olarak zalimliğini gösteren rejim, elbette tüm Türki-
ye’de de farklı uygulamalar ile ortaya çıkmıştır. Emeğin değersizleşmesinden sermayeye 
peşkeşlere; doğanın talan edilmesinden beton kentlere; kadın cinayetlerinden erkekliğin 
yüceltilmesine; yargının siyasallaşmasından hukuksuzluğun büyütülmesine; bürokrasinin 
işlevsizleşmesinden parti devletin kurulma çabasına kadar hayatın her noktasında mağ-
duriyetler oluşturan ve sistemli bir şekilde sürdürülen politikalar sıralanmıştır. 

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde partimiz HDP, hem kayyım atanan belediyeleri geri 
alıp üstüne yenilerini ekleyecek, hem de batı illerinde bu gaspçı talan zihniyetini geri-
letecek bir politika izleyerek faşizmi kurumsallaştırma çabasında olan iktidar ittifakını 
durduracaktır.  

HDP olarak, ‘hakkımız olan özgürlüğü, zihniyetimiz olan demokrasiyi ve hayatımız olan 
adaleti elde edene dek’ mücadelemizi sürdüreceğimizi, bin bir emekle yarattığımız yerel 
yönetimler modelimizi, şehirlerimizi, sokaklarımızı, köylerimizi, kültürümüzü sonuna kadar 
savunacağımızı belirtiyoruz. 

Büyük bir kararlıkla kendimize, halklarımıza, inançlarımıza, demokrasiye, belediyelerimize, 
değerlerimize sahip çıkacağız. Halklarımızla birlikte irademizin gasp edilmesine asla izin 
vermeyecek, kaldığımız yerden daha büyük bir güçle devam edeceğiz. 
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DEMOKRATİK, 
EKOLOJİK, KADIN 
ÖZGÜRLÜKÇÜ YEREL 
YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ

Yerel yönetimler anlayışımızın sürekli gelişerek bugünlere 
gelmesini sağlayan bir paradigmanın pratik deneyimi var. 
Bu pratik deneyim uzun yıllardır girilen seçimler, kazanılan 
belediyeler ve belediyecilik anlayışı ile doğrudan ilgilidir. 
Bu nedenle HDP’nin bileşeni olan DBP başta olmak üzere 
bileşenlerimizin yerel yönetimlere ilişkin tarihini kısaca 
hatırlatmakta fayda var. 

Özgürlükçü halk iradesini esas alan ilk yerel yönetim deneyimleri 1980 öncesine daya-
nır. 1979 yılında yapılan yerel seçimlerde Urfa’nın Hilvan ilçesinde Nadir Temel, Fatsa’da 
Fikri Sönmez, Batman’da ise Edip Solmaz bağımsız aday olarak belediye başkanlıklarını 
kazandı. Aynı seçimlerde Dürre Kaya, Saadet Yavuz ve Emine Hacı Yusufoğlu da Hilvan’da 
belediye meclis üyesi oldu. Batman Belediye Başkanı Edip Solmaz, seçildikten 27 gün 
sonra faili meçhul bir cinayet sonucunda yaşamını yitirdi. Nadir Temel ise kısa bir süre 
sonra görevden alındı. Fatsa’da Terzi Fikri ise seçildikten kısa bir süre sonra tutuklandı ve 
cezaevinde yaşamını yitirdi.

Halkların Demokrasi Partisi (HADEP) 1994’te yapılan yerel seçimlere girme kararı almıştı, 
fakat gerek partinin Ankara genel merkezi ve bazı il/ilçe binalarına gerekse de HADEP 
adaylarının evlerine yapılan bombalı saldırılar sonucunda seçimler boykot edildi ve seçi-
me girilmedi. 
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18 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel ve yerel seçimler, yerel yönetimler açısından yeni 
bir dönemi ifade eder. Yerel seçimler sonucunda HADEP, 1 büyükşehir (Diyarbakır), 6 il 
(Ağrı, Batman, Bingöl, Hakkâri, Siirt ve Van), 30 ilçe ve belde olmak üzere toplam 37 be-
lediye kazandı. Bu belediyelerden üçünün başkanlığını kadın başkanlar yürüttü.

HADEP 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde belediye sayısını arttırarak Diyarbakır, Batman, 
Dersim, Hakkâri ve Şırnak illerinin de içinde bulunduğu toplamda 57 belediye başkanlığı 
kazandı. Kadınlar, seçimlere kendi seçtiği adaylarla girmeye başladı ve liste sıralama-
larında kadınlar lehine yapılan düzenlemeler sonucunda, 1999’da 3 olan kadın belediye 
başkan sayısı, 2004 yerel seçimlerinin ardından 9’a çıktı.

Demokratik Toplum Partisi (DTP) ile girilen 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise, “Özgür 
Yurttaşla, Özgür Kentlere!” sloganıyla demokratik özgürlük çizgisi vurgulandı. Cinsiyet öz-
gürlüğü, toplumsal ekoloji ve doğrudan demokrasi gibi üç esasa dayalı olan, %40 kadın 
kotasının uygulandığı bu seçim çalışmalarının sonucunda 8 il, 51 ilçe ve 40 beldede DTP 
toplam 99 belediye başkanlığı kazandı.

Aynı siyasal geleneğin devamı olan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), 30 Mart 2014 ye-
rel seçimlerinde “yerel yönetimlerin, toplumun devlet karşısında direnen özgür kişiliği ve 
ruhu” ilkesi ile seçime girdi. Bu ilkeyi  “Özgür İnsan, Özgür Toplum, Özgür Doğa!” sloganı 
ile seslendirdi. BDP, seçim sonucunda 3 büyükşehir (Mardin, Diyarbakır ve Van), 8 il (Ağrı, 
Batman, Bitlis, Hakkâri, Şırnak, Iğdır, Dersim ve Siirt), 67 ilçe ve 24 belde belediyesi ol-
mak üzere 102 belediye kazandı. Bu seçimde yerel yönetimlerde bir ilk olan eş başkanlık 
sistemi ile birlikte, meclis üyeliklerinde fermuar sistemi hayata geçirildi. BDP, 11 Temmuz 
2014 tarihinde isim değişikliğine giderek Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) adını aldı. 

Özgürlükçü yerel yönetim anlayışımızın amacı, yok olmuş ve toplumdan arındırılmış olan 
kamusal alanı canlandırıp yeni bir politik alana dönüştürmek ve pasif seçmenlerin yerine 
aktif yurttaşların oluşmasında rol almaktır. Aktif yurttaşlar, oluşturulan mahalle ve kent 
meclislerinin toplantı, tartışma ve karar alma gibi mekanizmalarını işleterek katılımcı 
demokrasinin zeminini oluşturmaktadır. Bu bağlamda yerel yönetim anlayışımızın esası 
özgürlükçü yerel yöneticilik, radikal ve özgürlükçü kent kurumlarının oluşturulmasına da-
yanmaktadır.

Parti olarak yerel yönetimleri, doğrudan katılımı esas alan, şeffaf, hesap verebilir yol 
ve yöntemlerin oluşturulduğu, halkın öz örgütlülük ve yönetim alanları olarak görüyoruz. 
Mevcut belediyeciliği aşan, halkın yerinden yönetim ve katılımcı belediyeciliğini öncele-
yen, rant ve sömürünün tüm araçlarını yok etmeyi hedefleyen bir pratiği benimsemek-
teyiz. Bu pratik “Özgür Yurttaşla Özgür Kentlere” anlayışı ile şekillenip “Halk İçin Halkla 
Birlikte” ifadesinde kendisini bulmaktadır.

Yerel yönetimler, demokratik toplum kurumsallaşmamızın en önemli ayaklarından biridir. 
Binbir hile ve oyunla yok sayılan toplumsal değerler, halkın kendi mücadelesiyle ve yine 
halkın yaşamına yerleşerek, bir özgürlükçü felsefe ile özgür belediyeciliğe dönüşmeyi he-
deflemektedir. 
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Devleti küçülterek yerel ve bölgesel yönetimleri güçlendirmeyi esas alan anlayışımız, top-
lumsal sorumluluğu ve yönetimi yerele devretmekte; herkesin kendi kimliği, kendi kültürü 
ve anadiliyle aktif bir şekilde yaşama katıldığı, ahlaki ve politik insan olma gerekliliklerine 
inandığı, toplumcu bir yaşamı benimsemektedir. Halkın demokratik örgütlülüğüne katıldı-
ğı, belediye faaliyetlerinin toplumla birlikte planlandığı ve yapıldığı, eşit hizmet anlayışına 
göre hizmet üretildiği bir zeminde çalışmalar pratikleştirilmektedir.

Ekolojik toplumsal yaşam, doğa-insan ve insan-doğa dengesinin kurulması ve alternatif 
yaşam örgütlenmelerinin oluşturulmasıyla inşa edilebilir. Akıl kadar duyguya da yer verir, 
toplumsal ve mekânsal düzenlemeleri geliştirerek yaşam alanlarının yeni bir soluk alma-
sını hedefler. Üretim ve tüketim süreçlerinde doğa, toplum ve insanı esas değer olarak 
kabul eder, biri lehine diğerleri üzerinde yapılacak hiçbir operasyonu doğru bulmaz. İşte 
bu temelde ekolojik belediyecilik anlayışını benimseyen, yerleşik yaşam alanlarını ekolojik 
köy ve kent olarak gören, tekelleşmenin her biçimine karşı durarak, toplumla, toprakla, 
kırla ve tarımla yeniden buluşan bir belediyecilik anlayışına sahibiz. 

Demokratik toplum inşa etme mücadelesi ve örgütlülüğünün ulaştığı düzey, kadın ve er-
keğin egemenlik-kölelik ikilemini aşarak özgür eş yaşam zemininde kimlik kazanmasının 
önünü açmıştır. Bu mücadele geleneğinden beslenen anlayışımız, eşbaşkanlık sistemine 
ve eşit temsiliyete dayalı zihniyet ve kurumsallaşmayı esas almış ve bunun uygulayıcısı 
olmuştur. Dolayısıyla, toplumsal yaşam alanlarının tüm aşamalarında eşit temsiliyeti ge-
liştiren bir anlayışla hareket ediyoruz. Eşbaşkanlık sistemi eşgüdüme, tamamlayıcılığa, iş 
ve rol koordinasyonuna dayalı toplumsal örgütlenmeyi ve kadın katılımını en üst düzeye 
taşımayı, demokratik kültürü ve demokrasiyi eşbaşkanlıktan başlayarak tüm toplum için-
de yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. 

Belediyecilik anlayışımız; kamu yönetiminin temelini oluşturan merkez-yerel dengesini 
merkezden yerele doğru kaydırmayı; özellikle eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi te-
mel kamu hizmetlerinin yönetim yetkisini yerel yönetimlere devretmeyi, halkın doğrudan 
katılımıyla gerçek bir demokratik yaşamı benimseyip inşa etmeyi hedeflemektedir. Bu 
yöntem demokratik özerklik paradigmasını benimseyerek toplumun özgürleşmesini sa-
vunmaktadır.

Bu temel yaklaşımları esas alan bileşenimiz olan DBP’li belediyeler, hizmetlerini toplumcu 
esaslara göre yürütmüşlerdir. Belediye yönetiminde olduğumuz alanların, temel belediye-
cilik hizmetlerinde iktidar tarafından engellenmesi sebebiyle yol, altyapı, su, kaldırım gibi 
temel belediyecilik hizmetlerine öncelik verilmiştir. Kentlerin çökmüş planlama sistemleri 
ve imar planları gözden geçirilmiş, yeni planlar hazırlanmıştır. Bu yeni planlamalar sonu-
cunda kentlerin üstyapı ve altyapı projeleri siyasi ve ekonomik zorluklara rağmen hayata 
geçirilmiştir. Rekreasyon ve sosyal yaşam alanları kent planlamalarında önem kazanmış 
ve yeni imara açılan alanlara yeşil alan kotası getirilmiştir. Her yerde “temiz ve ucuz suya 
ulaşım” politikası, belediyelerimizin bulunduğu tüm alanlarda gerçekleştirilmiş, her kenti-
miz suyunu musluktan içer hale gelmiştir.
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı belediyeye ait 
güneş enerjisi tesisinde denetim yaparken

Belediyelerimizin Yaptığı Faaliyetler

Doğaya duyarlı, yerel ekonomiyi ön plana çıkaran, sosyal ve iklimsel meseleleri önemse-
yen altı pilot belediye belirlenmiş, bu pilot belediyelerde suyun kullanımından su havzala-
rının, flora ve faunanın korunmasına, yerel ekonominin güçlendirilmesinden temiz enerji 
üretim çalışmalarına, ekolojik kent planlamasından atık dönüşüm sistemlerine kadar tüm 
süreçlerin ekoloji perspektifiyle yapılmasına başlanmıştır. Başta pilot bölgeler olmak üze-
re her şehirde kent ormanı oluşturma çalışmaları yürütülmüş, belediyelerimiz ve seçilmiş-
lerin içinde olduğu ekoloji komisyonları kurulmuştur.

Kadın özgürlükçü çalışmalarımız, “Yerel yönetimler kadın sistemidir” yaklaşımı ile yürütül-
müş, kolektif karar alma süreçleri kadın meclislerimizle hayata geçirilmiştir. Kadın Politi-
kaları Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri kurularak, yerel yönetimler alanında özgün kadın 
çalışmaları yapılmıştır. Kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları kurulmuş, eğitim 
çalışmaları ile her mahalleye ulaşılmıştır. Toplumsal ekonominin kadın eksenli örülmesine 
yönelik çalışmalar yürütülmüş; kadın kooperatifleri, üretim atölyeleri, semt pazarları, sera 
ve organik tarım çalışmalarıyla kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılmalarının 
önü açılmıştır.
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1999’da HADEP ile başlayan demokratik belediyecilik geleneği, kültürel soykırım ile karşı 
karşıya olan Kürtler, Êzidîler, Süryaniler, Mıhelmiler, Aleviler gibi halkların ve inançların 
korunmasını temel ilke olarak benimsemiş; kültürel zenginlik, kültürel çeşitlilik ve çok dilli 
yaşamı pratikleştirmiştir. Bu temel ilke kapsamında geniş ve yaygın çalışmalar bütün 
belediyelerde yürütülmüştür.

Yerel yönetimler eliyle yerel ekonomi ön planda tutulmuş, başta kooperatifler olmak üze-
re alternatif ekonomi modelleri ile ekonomi yerelden inşa edilmeye çalışılmıştır. Tekel-
ciliğe, ranta ve kapitalist endüstriyalizme karşı demokratik yerel yönetimler ekonomiyi 
toplumsal varlık ve faaliyet biçimi olarak görürken; toplumsal ve kültürel soykırıma yol 
açan, ekolojik ve demokratik toplumu yadsıyan endüstriyi, teknolojiyi, kalkınmayı, mülki-
yeti ve köy-kent yerleşimciliğini reddetmiştir. Bu kapsamda belediyelerimiz öz yeterlilik 
ve karşılıklı bağımlılık ilkesine dayalı olarak halkla birlikte, amacı kâr ve tekelleşme olma-
yan ve kullanım değerine dayalı ürünlerin üretilmesi hedefiyle kooperatifleşmeye öncülük 
etmiştir. Kadın kooperatifleri, üretim atölyeleri, üretici birlikleri dâhil olmak üzere birçok 
deneyim hem teorik olarak derinlemesine tartışılmış hem de pratikte uygulanmıştır. Di-
ğer yandan kırsal alanda tarım ve hayvancılığın gelişimini teşvik edecek projeler gelişti-
rilmiştir.

Çok dilli yaşamı temel ilke olarak esas alan belediyelerimizden birkaçı
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Sosyal politikalar kapsamında yapılan tüm faaliyetler, o ildeki ilgili demokratik kitle ör-
gütleri ve sivil toplum örgütleri ile istişare edilerek ve/veya ortak karar alınarak birlikte 
gerçekleştirilmiştir. Sosyo-ekonomik geri kalmışlık düzeyinin en yüksek olduğu illerde bu-
lunan belediyelerde kritik önemdeki çalışma alanlarından birini de sosyal politikalar oluş-
turmuştur. Sosyal politikalar aracılığıyla bir yandan öncelikli olarak toplumun dezavantajlı 
kesimlerine (engelli, yaşlı, çocuk, yoksul vb.) yönelik faaliyetler gerçekleştirilirken, diğer 
yandan toplumun tüm kesimlerine hitap edecek çalışmalara ağırlık verilmiştir. Büyükşehir 
belediyelerinde Sosyal Hizmetler Daire Başkanlıkları, il ve ilçelerde Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlükleri, beldelerde ise şeflik bünyesinde yürütülen sosyal politikalar genel olarak 
sosyal destek ve yardım hizmetleri, engellilik hizmetleri, çocuk hizmetleri, mesleki eğitim 
hizmetleri ve yaşlı destek hizmetleri olarak şekillendirilmiştir. 

Belediyelere bağlı kreşlerde, çocukların kendi yerelinde kendi kimliği, kültürel farklılıkları 
ve anadiliyle aktif şekilde yaşama katılmasını sağlama amacıyla anadilde eğitim verilmiş 
ve anadilde tiyatro çalışmaları geliştirilmiştir. Anadilde eğitim veren bu kreşlerde unutul-
maya yüz tutmuş oyunlar çocuklarla yeniden buluşturulmuştur.
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Kayyım politika ve uygulamalarına baktığımızda, devletin 
ideolojisinin Kürdistan coğrafyasında yeniden güncellenmiş 
bir sömürge modeli olduğu anlaşılacaktır. Cumhuriyetin ilk 
yıllarından itibaren salt Türklük üzerine kurulan ulus-devletin 
varlığına tehdit olarak görülen Kürt halkı, sistematik olarak 
hem söylemde hem de pratikte inkâr edilmiştir. 
Devletin politik ve pratik şiddetine maruz kalan Kürtler resmi ideolojide etno-politik bir 
sorun olarak değil; “irtica-eşkıya”, “aşiret direnci”, “ecnebi kışkırtması”, “Doğu sorunu”, 
“kalkınma ve modernleşme sorunu” biçiminde tanımlanmıştır. 1984’ten itibaren ise Kürt-
lerin politik bir hareket olmasıyla birlikte  “terör ve terörle mücadele” şeklinde yeni bir 
söylem üretilmiştir. Özetle, mesele sürekli “kendisinden başka bir şeymiş gibi”1 ifade edil-
miştir. Devletin bu söylemi şoven ve ırkçı kesimler üzerinde etkili olsa da; toplumsallık ve 
direniş hattında büyüme yaşayan Kürtler arasında bir karşılığının olmadığı, Kürt halkının 
yakın dönem siyasi tercihlerinden de anlaşılmaktadır.korunmasını temel ilke olarak be-
nimsemiş; kültürel zenginlik, kültürel çeşitlilik ve çok dilli yaşamı pratikleştirmiştir. Bu 
temel ilke kapsamında geniş ve yaygın çalışmalar bütün belediyelerde yürütülmüştür.

KÜRT MESELESİNDE 
ŞARK ISLAHAT 
FERMANI’NDAN (1925) 
KAYYIM REJİMİNE 
DOĞRU (2019)

1Yeğen, Mesut; Devlet Söyleminde Kürt Sorunu; İletişim Yayınları Vakit, 27 Nisan 1925



13

2 Vakit, 27 Nisan 1925

1. Devlet Gözüyle Kürt Meselesinde
Söylem Pratikleri
Cumhuriyetin ilk yıllarında Adalet Bakanı olarak görev yapan Mahmut Esat Bozkurt’un 
“Türk, bu ülkenin yegâne efendisi, yegâne sahibidir. Saf Türk soyundan olmayanların bu 
memlekette tek hakları vardır, o da Türklere hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı,” söy-
lemi kurulan yeni cumhuriyette başta Kürtler olmak üzere, Ermenilere, Süryanilere, Arap-
lara yani kısaca Türk olmayan halklara yönelik izlenecek politikanın habercisiydi. İsmet 
İnönü’nün 1925’te “Türk çoğunluğunun yanında diğer unsurların hiçbir etkisi yoktur. Her 
ne pahasına olursa olsun vazifemiz Türk vatanı içinde Türk olmayanları Türkleştirmektir. 
Türklere ve Türklüğe muhalefet edecek öğeleri yok edeceğiz”2 sözleri halklara yönelik şid-
detin, devlet ekseninde uygulamaya geçtiğinin itirafıdır. Bu açıklamalardan sadece birkaç 
yıl sonra ise asimilasyonu reddeden Dersim halkı kıyımdan geçmiş, alıkonulan çocuklar 
yurtlara veya Türk ailelere verilerek asimile edilmiştir.  

Tek partili dönemde Türkiye’de tek bir etnik yapıdan söz edildiği için Kürt halkı, devlet 
ideolojisine paralel bir biçimde dağ Türkleri olarak anılmaya başlanmıştır. Askeri reji-
min siyasete girmeye başladığı dönemde ise Kürdistan özel politikalarla yönetilmiştir. 
CHP’nin 1931 kongresinde Türkiye’nin hemen hemen yerinden temsiliyet sağlanırken 
temsiliyeti olmayan 10 vilayetin tamamının Kürt illeri olması tesadüf değildir. Demok-
rat Parti döneminde ise popülist sağın ilk zamanlarında Kürtlerin bir kısmının ekonomik 
olarak sisteme dâhil edilmesiyle birlikte bölge ranta açılmıştır. 1960’lı yıllara geldiğimiz-
de asimilasyon politikasında başarısız olan devlet, bölgesel geri kalmışlık tezini devreye 
sokmuştur. Kürt Sorunu, Demirel tarafından “geri kalmış bölge”, Ecevit tarafından “ihmal 
edilmiş bölge” ve Özal tarafından da “kalkınmada öncelikli yerler”e indirgenerek formüle 
edilmiştir.

AKP ise iktidara geldiği günden bu yana Kürtlerin demokratik siyasette elde ettiği ka-
zanımları çeşitli biçimlerde yok etme planları yapmıştır. Bir yandan Kürt sorununun var-
lığını dillendirerek diğer yandan da kapalı kapılar ardında gizli pazarlıklar yaparak Kürt 
düşmanlığının başrolünü üstlenmiştir. Bütün baskılara ve anti demokratik uygulamalara 
rağmen Kürt siyaseti 2002’den bugüne etki alanını genişleterek Meclis’te ve yerel yöne-
timlerde başarılar elde etmiştir. Halkın meşru kazanımı arttıkça Erdoğan yönetimindeki 
AKP, tarihsel olan Kürt düşmanlığını açık bir şekilde ifade eder duruma gelmiştir. Elinde 
bulundurduğu bütün mekanizmalarla halka ve kazanımlarına karşı topyekûn saldırıya geç-
miştir.
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2. Kürdistan’da Özel Uygulamalar: 
Şark Islahat Planı (8 Eylül 1925)
Bileşenimiz olan Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) kazandığı belediyelere yönelik 
kayyım uygulaması, bölgede daha önce hayata geçirilen Şark Islahat Planı’nın güncel-
lenmiş bir yansımasıdır. Cumhuriyetin ilanından sonra Kürtlerin yok sayılması ile birlikte 
yürütülen baskıcı siyaset, Diyarbakır, Malatya, Dersim, Elazığ, Bingöl ve Muş çevresinde 
Şeyh Said ve arkadaşlarının ayaklanmasını beraberinde getirmiştir. İsyandan sonra çıka-
rılan Takrir-i Sükûn Kanunu çerçevesinde İstiklal Mahkemeleri kurulmuş ve isyan edenler 
idam edilmiştir. “Şark Islahat Planı Hazırlanmasına Dair Kararname”  böyle bir atmosfer-
de gizlice hazırlanmıştır. Bu kararname doğrultusunda hazırlanan “Şark Islahat Planı” ise 
24 Eylül 1925 Bakanlar Kurulu’nda onaylanıp uygulamaya konularak sistemli bir şekilde 
Kürt halkının çok boyutlu asimilasyonu hedeflenmiştir. Planın özü, “Doğu’nun Türkleştiril-
mesi”dir. 27 maddeden oluşan planın ilk maddesinde “Şark illerinde” bu plan uygulandığı 
sürece sıkıyönetimin devam etmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Plana bağlı olarak, “Mecburi İskân Kanunu” 1934’te yürürlüğe girmiş ve sürgünler yoluyla 
nüfusun yer değiştirmesi hedeflenmiştir. Şark Islahat Planı 11. maddesine göre, Şark’ta 
2. derece memurluklara bile Kürt memur atanmayacaktı. 15 Temmuz darbe girişiminden 
sonra Kürt emekçilerin belediyelerden ve kamu kurumlarından KHK’ler ve iş sözleşmeleri-
nin iptalleri yoluyla işlerinden atılması ve yerlerine batı illerinden memurların getirilmesi 
bu uygulamaların Islahat planından esinlendiğini açıkça göstermektedir.

Plan, bölgedeki vilayet ve kaza merkezlerinde, hükümet ve belediye daireleri ve diğer 
kurumlarda, okullarda ve yaşamın her alanında Türkçe dışında bir dil kullanmayı yasak-
lamıştır. Plana bağlı olarak 1928’de “Vatandaş Türkçe Konuş!” kampanyaları başlatıl-
mış ve 1980 Askeri Darbesi sürecinde Diyarbakır Cezaevinde bu kampanya asker eliyle 
mahkûmlara bizzat uygulanmıştır.

Gazete Küpürü
Cumhuriyet
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3. Umumi Müfettişlikler 3

Umumi müfettişlikler kayyım modelinin esinlendiği erken cumhuriyet sömürgeci model-
dir. Örneğin Diyarbakır, Van, Hakkâri, Mardin gibi illere birinci dereceden sorumlu olarak 
atanan Abidin Özmen’in yaptıkları ile bugünkü kayyımların yaptıkları arasında çok fazla 
bir fark yoktur. Bu müfettişlikler, 1927-1952 yılları arasında kuruldukları bölgede sivil, 
asker ve yargı üzerinde kesin otoriteye sahip olan bölgesel valilikler olarak doğrudan 
Cumhurbaşkanlığa bağlıdır. Şark Islahat Planı’nın ikinci maddesi Türkiye’yi beş “Umu-
mi Müfettişlik” bölgesine ayırmayı öngörüyordu. Ağırlıklı olarak Kürt illerini kapsayacak 
şekilde yürürlüğe konulan Umumi Müfettişlikler “Genel Valilik Sistemi” olarak da ifade 
ediliyordu. OHAL valileri ve kayyımlar gibi hesap verme zorunluluğuna sahip olamayan 
bu Umumi Müfettişliklerin emrine seyyar jandarma alayları da veriliyordu. Umumi Müfet-
tişlikler dönemi, denetlenemeyen ve karanlıkta kalan bir süreç olarak değerlendirilmek-
tedir.4

Umumi Müfettişlikler, OHAL uygulamaları ve kayyımlar, önce Kürt kentlerinde denen-
miş sonra Türkiye’nin diğer illerinde de çeşitli biçimlerde hayata geçirilmiştir. Bu açıdan 
devletin Kürdistan’ı kötü uygulamaların denendiği bir laboratuvar olarak kullandığı da 
söylenebilir.

4. Bir Özel Yönetim Biçimi Olarak 
Sıkıyönetim Dönemleri (1960-1987)
Darbe dönemlerinde en çok Kürtlerin iradesine dönük ciddi müdahaleler olduğu tarihsel 
bir gerçektir. İlan edilen sıkıyönetim süreçlerinde yaşananlar, devletin zihniyet kodlarını 
anlama ve yorumlama bakımından önemli veriler sunmaktadır. 27 Mayıs 1960 darbe-
si sonrası Sivas kampında yargılanan ve işkence edilen Kürt aşiret ağaları ve aydınlar, 
1971 Muhtırası sonrasındaki DDKO yargılamaları bunun en önemli örnekleridir. 

1973 yılında “Diyarbakır ve Siirt illeri sıkıyönetim askeri mahkemesinde” doksanın üze-
rinde Kürt siyasetçisi yargılanmış ve 10 ay ile 16 yıl arasında ceza almışlardır. Askeri 
iddianamede“Kürt diye bir şey olmadığı şuradan bellidir ki, Türk ve Kürt kelimeleri farklı 
dizilmiş aynı dört harften oluşmaktadır” gibi bilimsel argümanlardan uzak ifadeler yer 
almıştır.

3Umumi Müfettişlikler için bakınız: Varlık, M. Bülent; Umumi Müfettişler Toplantı Tutanakları-1936; 
Dipnot Yayınları

4Bulut, Engin Çağdaş; Devletin Taşradaki Eli: Umumi Müfettişlikler; Tarihi Araştırmaları Dergisi Yıl 11, 
Sayı 21; sy. 108-109;  (Bahar 2015)
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1980 Askeri Darbesi sonrası darbe pratikleri ve özellikle Diyarbakır Cezaevinde vah-
şet boyutundaki işkence uygulamaları devletin Kürt düşmanlığını göstermesi açısından 
önemli örneklerdir. 1984 yılında PKK’nin güçlenmesinin ardından Kürt kentlerinde 1987 
yılında başlayan OHAL uygulaması 2002 yılında kadar sürmüştür. Bu süreçte yaşanan 
OHAL uygulamaları dünya tarihine geçecek birtakım yaşam ve hak ihlali pratiklerine sah-
ne olmuştur. Tüm bu özel süreçler boyunca yargılananların gerçek sayısına ise ulaşılama-
maktadır.5

Kürt siyasetine önemli darbelerden biri de DEP milletvekillerine karşı gerçekleştirilen 2 
Mart darbesidir. 2 Mart 1994’te DEP milletvekilleri, Leyle Zana, Orhan Doğan, Hatip 
Dicle, Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve Mahmut Alınak’ın dokunulmazlıkları kaldırıldı. Meclis 
kapısında gözaltına alınan milletvekillerinden Hatip Dicle, Leyla Zana, Selim Sadak ve 
Orhan Doğan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 Aralık 1994’te yasadışı örgüt üyeliği 
suçundan mahkûm olarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

5Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Kürtlerin statü ve siyasi çözüm talebine karşılık büyük bir tutukla-
ma, kapatma ve gözaltı süreci yaşanmıştır. Şeyh Sait İsyanı: 15 Nisan 1925-7 Mart 1927, 5110 kişi İstiklal 
Mahkemelerinde yargılandı. Ağrı İsyanı: 1926-1930, 1500 kişi yargılandı. 49’lar davası: 22 Eylül-17 Aralık 
1959, 50 kişi yargılandı. 23’ler davası: 1963, 23 kişi tutuklandı. Sivas Kampı: 27 Mayıs darbesinden sonra 
485 Kürt sürgün edildi. Mart 1971, 250 kişi tutuklandı. Komando Baskınları 1970 Baharı: sadece Diyarba-
kır Silvan’da 3000 kişi tutuklandı. Tolga Şandar’a göre 1984-2012 yılları arasında 203.000 gözaltı, 120.000 
tutuklama olmuştur.

Kürt siyasetçilerinin tutuklanma ve gözaltılarına ilişkin sağlıklı bilgilere ulaşılamamaktadır. Bununla ilgili şu kaynak-
lara bakılabilir: 1- Ayşe HÜR; Radikal Gazetesi 20.12.2015; ‘CUMHURİYETİN KANLI Kürt Bilançosu’. 2- Ahmet ÖZER; 
2010; Kürtler ve Türkler; Hemen Kitap. 3- Celal TEMEL; 2015; Kürtlerin Silahsız Mücadelesi; İstanbul; İsmail Beşikçi 
Vakfı Yayınları. 4- Tolga ŞARDAN; Milliyet 16.08.2012; 1984-2012, 28 Yılın Acı Bilançosu. 5- İHD Raporu; 1994-1997 
Raporu
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49’lar Davası, Irak’ta bazı Türkmenlerin ölümüne yol açan gelişmelere misilleme olarak 
tutuklanmış Kürt öğrencileri ve aydınları hedef aldı

Sivas Kampı, 27 Mayıs darbesinden sonra yaşları 14-70 arasında değişen 485 Kürt, 
Sivas Kabakyazı’da 5. Er Eğitim Garnizonu içindeki kampta 9 ay kaldı
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612 Eylül 1980 darbesinde toplam 650.000 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler işkence görmüş, 500’den faz-
la kişi gözaltında işkence sonucu yaşamını yitirmiştr. 85.000 kişi örgütlü düşünce suçu işlemekten yargı-
lanmış; 1.683.000 kişi resmi olarak fişlenmiş; 348.000 yurttaşa yurtdışına çıkış yasağı getirilmiş; 15.509 
kişi siyasi sebeplerle işinden atılmış; 114.000 kitaba el konulmuş ve bu kitaplar yakılmış; 937 film ya-
saklanmış; 2.729 yazar, çevirmen, gazeteci ve aktör fikirlerini ifade ettikleri gerekçesiyle yargılanmıştır’

7Times dergisi, Dünyanın en acımasız cezaevleri içinde ilk 5’te yer vermiştir. 1980 Askeri Darbesinde 5 
Nolu Cezaevi’nde  tutuklanan Kürtlere  adeta bir vahşet yaşatılmıştır. Bu konuda birçok kitap ve film 
yapılmış olsa da vahşeti anlatmada yetersiz kalmaktadır.

1980 Askeri 
6 Darbesinde Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi 

7
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8Cemil Çiçek yoğun tepkiler üzerine söylediklerinin yanlış anlaşıldığını söylese de kısa bir süre sonra 14 
Nisan 2009’da KCK Operasyonları başlamıştır. Çiçek’in açıklamaları için bakınız: http://m.gazetevatan.
com/dtp-igdir-i-da-aldi-ermenistan-sinirina-dayandi-230965-siyaset/,https://www.google.com/amp/www.
hurriyet.com.tr/amp/gundem/soz-ettigim-haritaya-bakip-dusunun-11353754

Yerel Yönetimlere Müdahaleler

2007 yılında Sur Belediye Meclisinin belediye hizmetlerinin Türkçe’nin yanı sıra Kürtçe, 
Süryanice, Ermenice verilmesi için alınan “Çok Dilli Belediyecilik” kararı nedeniyle “Bele-
diyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasi konularda karar alındığı” gerekçesiyle Da-
nıştay 8. Dairesi tarafından Sur Belediye Meclisi dağıtılmış ve Belediye Başkanı Abdullah 
Demirbaş görevden alınmıştır. Oysa benzer bir konuda 1976 yılında Danıştay’ın vermiş 
olduğu karar şöyledir. 1976 yılında Diyarbakır Belediye Meclisi’nin İspanya’da özerklik 
için mücadele eden Bask yöresi halkından beş kişinin idam edilmesi üzerine İspanya’nın 
Ankara Büyükelçiliği’ne bir kınama telgraf göndermesi, fesih nedeni olarak Danıştay’a 
götürülmüştür. Danıştay 11. Dairesi ise bu fesih talebini ‘toplum sorunlarının eleştirilmesi 
ve değerlendirilmesi gibi hareketleri, siyasi faaliyet olarak kabul etmek mümkün olma-
yacağı gibi… Belediye meclisinde yapılan görüşme; Anayasamızın kişilere tanımış olduğu 
tek veya toplu olarak düşüncelerini açıklama hürriyetinin doğal bir uygulaması ve hukuka 
aykırı düşmeyen bir düşüncenin açıklığa kavuşması ve demokratik düzenin temeli olan 
düşünce hürriyetinin bir görüntüsü ve anayasal bir haktır” diyerek reddetmiştir. Dolayı-
sıyla AKP döneminin Kürt halkının belediyelerine yaklaşımını ve ulaştığı hukuksuzluğun 
boyutunu göstermek açısından bu örnek çok çarpıcıdır.

99 belediyenin kazanıldığı 2009 yerel seçimlerinin hemen sonrasında başlatılan KCK 
operasyonları adı altında yapılan operasyonlarda da esas olarak yerel yönetimler hedef 
alınmıştır. 2009 DTP’nin yerel seçim zaferinden sonra KCK operasyonları adı altında on-
larca belediye başkanı ve meclis üyesi tutuklanmış, yıllarca cezaevinde kalmışlardır.  

AKP’li siyasetçi Cemil Çiçek, Mart 2009 yerel seçimlerinde sarıya boyalı bir şekilde ha-
ritada gösterilen ve kazanılan belediyeleri “büyük bir tehlike” olarak değerlendirmiş ve 
belediyeleri hedef göstermiştir.8 14 Nisan’da başlayan ve hâlâ devam eden “KCK ope-
rasyonları” ile yüzlerce belediye meclis üyesi, onlarca belediye başkanı tutuklanmış ya 
da gözaltına alınmış, belediye faaliyetleri suç sayılarak çeşitli cezalara çarptırılmıştır. 
Burada temel amaç halkı yönetimsiz bırakmak, çalışmaları engellemek, kriminalize etmek 
ve yerel yönetimleri halka karşı itibarsızlaştırmaktı. Bu dönemde ana akım medyadaki 
haberlerin karakteri ve içeriği bu propagandayı hayata geçirme üzerine kurulmuştur.
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Yerel yönetimlere ikinci büyük müdahale ise OHAL gerekçesiyle kayyım atanmasıdır. 
Kayyım atamaları ile yurttaşların yönetime katılım hakkı gasp edildiği gibi, demokratik 
siyasete de darbe vurulmuştur. 11 Eylül 2016 tarihinde başlayan kayyım atamaları, 3 
büyükşehir belediyesi olmak üzere, 10 il, 63 ilçe ve 22 belde ile DBP’li toplam 95 beledi-
yede gerçekleşmiş ve bu belediyelere devletin memurları atanmıştır. Kayyım atamalarına 
paralel olarak Kürdistan’da kamuda ve belediyelerde çalışan 15 bine yakın Kürt işçi ve 
memur, 300’e yakın muhtar ihraç edilmiştir. 

HDP eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ve milletvekilleri Selma Irmak, 
İdris Baluken, Gülser Yıldırım, Sabahat Tuncel, Ferhat Encü, Abdullah Zeydan, Çağlar De-
mirel, Sırrı Süreyya Önder’in yanı sıra, 93 belediye eşbaşkanı, yüzlerce belediye meclis 
üyesi ve il genel meclis üyesi ve sayısı binleri aşan parti il ve ilçe teşkilatlarında çalışan 
parti yöneticisi ve çalışanı tutuklandı. Bu raporun hazırlandığı dönemde parti eşbaşkan-
larımız, milletvekillerimiz, onlarca belediye eşbaşkanı ve yüzlerce meclis üyesi ve parti 
yöneticimiz hâlâ tutuklu bulunmaktadır. Dayanaksız iddialarla yapılan yargılamalarda, 
belediye eşbaşkanlarının bir kısmına 1 yıl ile 18 yıl arasında değişen cezalar verilmiştir.

KCK Davası gözaltıları: 
Aralarında DEP eski 
milletvekili Hatip Dicle 
ve Sur Belediyesi eski 
Eşbaşkanı Abdullah 
Demirbaş’ın da 
bulunduğu seçilmişler 
kelepçelenerek 
gözaltına alındı.
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BİR HAFIZA KIRIM VE 
GASP ARACI OLARAK 
KAYYIM REJİMİ

Kültürel kırım kapsamında zorla göç ettirme, mekânların 
dokusu ile oynayarak yoksullaştırma ve hafızasızlaştırma 
gibi zor aygıtları Kürdistan’da bu dönem de geçmişin 
bir yansıması olarak tekrar uygulanmıştır. Bir anlamıyla 
Umumi Müfettiş yetkisi ile il ve ilçelere atanan kayyımlar 
kendilerini gasp, yıkım ve kötülük üzerine inşa ederek 
kanıtlamaya çalışmıştır.

Türkiye’nin son Başbakanı Binali Yıldırım, AKP, MHP ve CHP belediyelerine kayyım ata-
malarını teknik bir dille açıklamış, ancak HDPli belediyelere kayyım atanmasını “Onların 
durumu özel”9 olarak nitelendirmiştir. Binali Yıldırım’ın bu ifadesi kayyım uygulamaları 
ile bölgede özel bir rejimin hayata geçirildiğini devletin en üst merciinden itiraf ederek 
ispatlamıştır. Elbette bu açıklama bir dil sürçmesi değil, bir zihniyetin dışa vurumuydu. 

AKP iktidarı, özellikle Çözüm Süreci boyunca yerel yönetimlerde Kürt halkının siyasi kaza-
nımlarının arttığını görünce, halkın irade beyanı olan belediyelere yönelik çok yönlü hak 
gaspına neden olan kayyımları atamıştır.

Kayyımlar, belediye yetkilerini önemli oranda aşan yetkilerle donatılarak, ortak bir amaç 
çerçevesinde planlarını sistemli bir şekilde hayata geçirmiştir. Hak kayıplarına neden 
olan bu uygulamaların sistemli bir plan dahilinde yürütülmesinden dolayı raporda “Kay-
yım Rejimi” ifadesi kullanılmıştır.

9Baskın Oran, 23/06/2017 tarihli yazısında bu uygulamaları “Deney” olarak tanımlamıştır: “Uygula-
malar vs. demiyorum, ‘Deneyler’ diyorum. Herhangi bir ülkedeki ‘özel bir grubu’  bütünüyle çileden 
çıkarmak için ancak böylesine laboratuvarımsı deneyler yapılabilir.’  Oran, Baskın; Kürtler Üzerine Bazı 
Traji-komik Deneyler. Bkz: htp://www.agos.com.tr
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1. Özel Bir Yönetim Biçimi Olarak Kayyım 
Rejimi’nin Etimolojisi İle Birlikte Hukuki 
ve Yasal Dayanakları
“Kayyım”, Allah’ın sıfatlarından biri olup evveli-âhiri olmayan, ezel-ebed var olan anlamını 
taşır. Kayyım ise hukuki terim olarak bir işin yapılması için tayin edilen kişi anlamında 
kullanılır. Hukuktaki kavram, “kayyım” değil “kayyım”dır. Hukuksal tanımlamalarda  “kay-
yım mala atanır, siyasi iradeye atanamaz”. Rejim ise “düzenleme, yönetme” anlamına 
gelmektedir. 

Kayyım Rejiminde, uygulamaların koşullarının, süresinin, yetkisinin sınırsız bir hal alması, 
kamuoyunda vesayet olarak değerlendirilmiştir. Vesayet ile mücadeleyi dava edindiğini 
söyleyen AKP hükümetleri, Kayyım Rejimi ile bürokratik bir vesayet alanı kurarak eleştir-
diği iktidarlar ile aynı konuma düşmüştür.

Kayyımların geliş biçimleri ve kanuni altyapının düzenlenmesi Türkiye’de yeni dönem hak-
kında somut bir gösterge niteliğindedir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası AKP Hükümeti 
‘darbe girişimini’ ‘fırsata’ çevirmiş, oluşturduğu milliyetçi/faşist blok önünde engel gör-
düğü bütün muhalif çevreleri tasfiyenin enstrümanı haline getirmiştir. 20 Temmuz 2016 
tarihinde OHAL ilan edilerek bütün yetki Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK’ler) yoluy-
la tek elde toplanmıştır. TBMM işlevsiz kılınmış, yüksek yargı üyeleri Saray’ın çay hasat-
larına katılmış,11 kayyım atanan belediyeler yeni tek adam rejiminin nasıl işleyeceğinin 
gösterildiği birer laboratuvar haline dönüştürülmüştür. Hemen hemen her alanda KHK 
çıkarılarak bütün toplumsal/siyasal yaşam tek adam rejimi tarafından düzenlenmiştir.10

19 Ağustos 2016 tarihinde 411 sayılı torba yasa kapsamında “Belediyelere kayyım atan-
masını öngören yasa teklifi” TBMM’de görüşülmüş ancak HDP Grubu’nun etkin muhalefe-
tiyle söz konusu düzenleme torba yasadan çıkarılmıştır. İstediği sonuca TBMM çatısı al-
tında ulaşamayacağını anlayan AKP 4 Eylül 2016’da 674 sayılı torba KHK ile 5393 sayılı 
Belediye Kanunun 45. Maddesine ekleme yapmıştır. 45. Maddeye ekleme şu şekildedir;

10Bora, Tanıl; htp://www.birikimdergisi.com/haftalik/7935/kayyim
11http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/538261/Yuksek_yargi_Erdogan_la_cay_topladi.html
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 ... belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin 
terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle 
görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu 
hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis 
üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46.maddedeki makamlarca 
belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi 
görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine 
sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan 
belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra 
hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı 
veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve 
muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal 
müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, 
başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin 
ve komisyonların görev ve yetkileri 31. maddede belirtilen 
encümen üyeleri tarafından yürütülür.

“
“

2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi “Belediye Başkanlığının Boşal-
ması Halinde Yapılacak İşlemler” başlığı altında işletilmesi gereken süreci hükme bağla-
mış ve belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, valinin 10 gün 
içerisinde belediye meclisinin toplanmasını sağlayacağını söylemiştir. Söz konusu meclis 
toplantısında başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aş-
mayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda meclisin bir 
başkanvekili seçeceğini belirtmiştir. Ancak AKP, söz konusu kanun hükmüyle belediyeleri 
gasp edemeyeceğini görerek meclis içinden seçilecek bir başkanvekilinin yine halkın ira-
desini temsil edeceğini düşündüğü için söz konusu KHK düzenlemesini gündeme getir-
miştir.
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Söz konusu torba KHK düzenlemesiyle beraber hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı 
olup olmadığına bakılmaksızın, “dava, soruşturma açılması yeterli görülerek” seçilmiş be-
lediye eşbaşkanlarının yerlerine kayyımlar atanmasının önü açılmıştır. Büyükşehir ve il 
belediyelerinde İçişleri Bakanı’nın, diğer belediyelerde valinin belirleyeceği kişilerin atana-
bilmesi sağlanmıştır. 674 sayılı torba KHK ile halk iradesiyle seçilmiş eşbaşkanlar görev-
lerinden alınıp belediyeler gasp edilmiş, yine halk iradesiyle seçilmiş belediye meclisleri, 
encümen ve komisyonlar da atanmış memurların kontrolüne bırakılmıştır.

Bu durumun en önemli örneklerinden biri belediye meclislerinin toplanmasının kayyımla-
rın keyfi çağrısına bırakılmış olmasıdır. Kayyımlar hiçbir zaman meclisleri toplantıya ça-
ğırmamış, halkın bütçe yapma hakkını elinden almış, bütün karar süreçlerinden halkı dış-
lamış, atanmış encümen üyeleriyle kentin ve kent halkının kaderine ipotek koymuşlardır. 
Böylece yerelliğin en önemli vurgusu olan seçimle iş başına gelmiş irade gasp edilmiştir. 
Yerele ve halka karşı hiçbir sorumluluk hissetmeyen, hesap verme ve şeffaflık kriterlerine 
uyma ihtiyacı duymayan devlet memurları eliyle belediye yönetimleri oluşturularak, tek 
adam rejiminin yerelleştirilmesi süreci başlatılmıştır.

Anayasanın 123. ve 127. maddelerinde kamu tüzel kişiliğine sahip olduğu ve denetimleri-
nin nasıl yapılacağı belirtilen belediyeler, böylece merkezi yönetimin birer taşra örgütüne 
dönüştürülmüştür. Türkiye’nin de imzaladığı uluslararası anlaşmaların, özellikle Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın en temel kriteri olan karar organları ‘seçimle iş başına 
gelen yerel yönetim’ ibaresi yerle bir edilmiştir.

Anayasanın, Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerini düzenleyen 148. maddesi “Ana-
yasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bi-
reysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından 
inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan 
kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, 
Anayasa Mahkemesi’nde dava açılamaz” şeklinde bir düzenleme getirmiş ve OHAL döne-
mi KHK’lerinin Anayasa Mahkemesi’nde itiraza konu olamayacağını hükme bağlamıştır. 
Ancak Anayasa Mahkemesi’nin 10.01.1991 tarih 1990/25 esas numaralı kararının Ola-
ğanüstü Hal KHK’lerinin Konusu başlıklı bölümünde “Olağanüstü halin veya sıkıyönetimin, 
gerekli kıldığı konularda çıkartılan KHK’ler, bu hallerin ilân edildiği bölgelerde ve ancak 
bunların devamı süresince uygulanabilirler. Olağanüstü halin sona ermesine karşın, ola-
ğanüstü hal KHK’sindeki kuralların uygulanmasının devam etmesi olanaksızdır. Bu neden-
le, olağanüstü hal KHK’leri ile yasalarda değişiklik yapılamaz. Olağanüstü hal KHK’leri ile 
getirilen kuralların olağanüstü hal bölgeleri dışında veya olağanüstü halin sona ermesin-
den sonra da uygulanmalarının devamı isteniyorsa bu konudaki düzenlemenin yasa ile 
yapılması zorunludur. Çünkü olağanüstü hal bölgesi veya bölgeleri dışında veya olağanüs-
tü halin sona ermesinden sonra da uygulanmalarına devam edilmesi istenilen kuralların 
içerdiği konular ‘olağanüstü halin gerekli kıldığı konular’ olamazlar.
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12http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/b1077894-6c60-4143-b866-5918178b684e?excludeGe-
rekce=False&wordsOnly=False Erişim Tarihi. 30.10.2018

13http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/basin/kararlarailiskinbasinduyurulari/genelkurul/detay/21.htm-
lErişimTarihi 30.10.2018

Olağanüstü hal KHK’si çıkarma yetkisi OHAL süresiyle sınırlıdır. KHK ile getirilen kuralla-
rın nasıl olağanüstü hal öncesine uygulanmaları olanaksız ise olağanüstü hal sonrasında 
da uygulanmaları veya başka bir zamanda veya yerde olağanüstü hal ilânı durumunda 
uygulanmak üzere geçerliklerini korumaları olanaksızdır. Bu nedenle, Anayasa’nın 148. 
maddesiyle Anayasa’ya uygunluk denetimine bağlı tutulmayan olağanüstü hal KHK’leri, 
yalnızca olağanüstü hal süresince olağanüstü hal ilân edilen yerlerde uygulanmak üzere 
ve olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda çıkarılan KHK’lerdir. Bu koşulları taşımayan 
kurallar olağanüstü hal KHK’leri kuralı niteliğinde sayılamazlar ve Anayasa’ya uygunluk 
denetimine bağlıdırlar,” şeklinde karar vermiştir.

10.01.1991 tarih 1990/25 esas numaralı Anayasa Mahkemesi kararına açık bir biçimde 
aykırı olmasına rağmen, 674 sayılı KHK ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda değişiklik ya-
pılarak kayyım atama sürecinin önü açılmış ve devamında olağanüstü hal bitmiş olması-
na rağmen, OHAL kararnamesi yürürlükte kalmaya devam etmiştir. 1991 tarihli Anayasa 
Mahkemesi kararı ortadayken, Anayasa Mahkemesi 2016 yılında OHAL KHK’lerinin iptali 
yönünde yapılan başvuruları yetkisizlik nedeniyle reddetmiş ve kayyımların anayasa ve 
yasalara aykırı bir biçimde varlığını sürdürmesinin önünü açmıştır.13

Kayyım atandıktan sonra etrafı bariyerle kapatılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 
önünde zırhlı araçlarla duran özel harekât polisleri
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AKP’nin yerel halk tarafından seçimle işbaşına gelmiş kişilere karşı yürüttüğü kayyım 
zihniyeti, DBP’li belediyelerle sınırlı kalmamıştır. İstanbul Büyükşehir, Ankara Büyükşe-
hir, Bursa Büyükşehir, Balıkesir Büyükşehir, Ordu Büyükşehir ile Düzce ve Niğde Belediye 
Başkanı Saray’ın emir ve talimatıyla istifa etmek zorunda kalmış, DBP’li belediyelerde 
yaşanan kayyım işgalinin aksine, istifa ettirilen belediye başkanlarının yerine belediye 
meclisi bünyesinden bir üye başkan olarak seçilmiştir. Ocak 2018 tarihinde ise Beşiktaş 
Belediyesi Başkanı ve 2 meclis üyesi İçişleri Başkanlığı tarafından görevinden uzaklaş-
tırılmıştır. Tek adam rejimi, her ne kadar seçimle gelmenin en önemli demokrasi kriteri 
olduğunu her fırsatta dile getiriyor olsa da, yerellerde seçimle işbaşına gelmiş eşbaşkan-
ların yerine kayyım atama ve kendi partisinden seçilmiş belediye başkanlarını bile görev-
den alma konusunda bir beis görmemiştir.

11 Eylül 2016 tarihi itibariyle İçişleri Bakanlığı, 674 sayılı torba KHK’den aldığı yetkiyle 
24’ü DBP’ye ait 28 belediyeye kayyım atamış ve kayyımlar belediyelerde “göreve” başla-
mışlardır. Atanan kayyımlar belediye binalarına gelmeden önce genellikle, devletin “kol-
luk kuvvetleri” belediyelerde köpekler eşliğinde yoğun aramalar yapmış, meclis üyeleri ve 
çalışanlar belediye binalarından zor kullanılarak uzaklaştırılmıştır. Bina önlerine yüksek 
beton bloklar konularak binalar çepeçevre sarılmış, TOMA’lar, zırhlı polis araçları bina 
çevrelerine yoğunca konumlanmış, bina giriş çıkışlarına hassas X-Ray cihazları ve de-
tektörler sabitlenmiştir. Atanan kayyımlar özel harekât polislerinin etten duvar çemberi 
içinde belediye binalarına giriş yapmışlardır. Bu hukuksuz uygulamalara itiraz eden meclis 
üyeleri ve belediye çalışanları darp edilerek gözaltına alınmışlardır.
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142013-2015 yılları arasında Devlet ve PKK lideri Abdullah Öcalan arasında süren Çözüm Süreci Tür-

kiye halkları arasında çok ciddi bir destek görmüş, bu iki yıl boyunca çatışmalar yaşanmamış, ölümler 

olmamıştır. Kronolojiye buradan ulaşabilirsiniz:  

https://www.google.com/amp/s/odatv.com/amp/iste-cozum-surecinin-kronolojisi-1108151200.html, htt-

ps://m.bianet.org/bianet/siyaset/160243-cozum-surecinin-kronolojisi

2. Kayyım Rejimi’nde Asimilasyon ve 
Hafıza Kırımı
Binlerce yıllık geçmişe sahip ve modern olarak da son iki yüzyıl içerisinde, ulus-devletler 
çağında iyice kangrenleştirilen Kürt meselesi çözümsüzlüğünü korumaktadır. Birçok dö-
nemde gerek Kürt temsilcileri gerekse de devlet temsilcileri meseleyi müzakere ederek 
siyaseten çözme girişiminde bulunmuşlardır. Bu sürecin en yakın örneği 2013-2015 yıl-
ları arasında sürdürülen Çözüm Süreci14 örneğidir. Süreç bozulmaya başlayınca bir kırım 
aracı olarak belediyelere kayyımlar atanmıştır. Kayyımlar iki yıllık süreç boyunca halkların 
tarihsel ortaklığını ve toplumsal hassasiyetleri hiçbir şekilde gözetmemiş ve fanatik bir 
bürokratlık sergileyerek ülkenin kaotik durumunu kendileri lehine fırsata çevirmişlerdir. 
Kayyımların Kürt meselesinde geleneksel hale gelen devlet görevlilerinin cezasızlık zırhın-
dan faydalanacakları rahatlığında olduklarını söylemek mümkündür. 

Kayyımlar, irade gaspını manipüle etmek için belediyelerin yaptığı tüm çalışmaları kri-
minalize etmeye çalışmış ve halkın yereldeki iradesini resmen düşmanlaştırmıştır. Halkın 
siyasi davranışı bir suç unsuru haline getirilmiş, halkın siyasi tercihlerine devlet şiddetini 
de içeren zor aygıtlarıyla cevap verilmiştir.
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Kayyım atanan belediye binalarının karakollara dönüştürülmesi ve 
mekanın yeniden “fethi”
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Etrafı zırhlı araçlar ve özel harekat polisleriyle kapatılan kayyım 
atanmış DBP’li belediyeler

Güvenlikçi yaklaşımın bir sonucu olarak halkın oylarıyla seçilmiş belediyelere kayyımlar 
atanmış, belediye binaları adeta karakola dönüştürülmüştür. Kayyım politikası ve uygula-
maları, şiddeti yeniden tetiklemiş ve belediye binaları irade gaspıyla birlikte şiddetin ve 
güvenlik politikalarının merkezleri haline getirilmiştir.

Kayyımlar belediyeleri halktan izole etmiş, halkı tehlikeli görmüş ve belediyenin kamusal 
hizmetlerini güvenlik duvarlarının içine hapsetmiştir. İki yıldır, yurttaşlar belediyeden bilgi 
almak için bile gittiğinde, önce güvenlik turnikelerinden üst aramalarına maruz kalarak 
geçmeleri gerekmiştir. Yaşlılar ve engelli yurttaşlar için bu uygulamalar zaman zaman bir 
işkenceye dönüşmüştür.
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Belediye bahçelerinde sürekli savaş araçları, TOMA ve akrepler durmaktadır. Belediye 
kapısında ve bina içinde de uzun namlulu silahlarla bekleyen özel harekâtçılar ve güvenlik 
güçleri koridorlarda keyfiyete göre dolaşmaktadır.

Seçimle alamadığını zorun gücüyle almaya çalışan AKP iktidarının belediyelere kayyım 
atamasının asıl amacı ise ekolojik, kadın özgürlükçü ve demokratik belediyecilik modelini 
bir bütün olarak tanımama ve ortadan kaldırmadır. Bu nedenle demokratik toplum bele-
diyeciliğine yapılan müdahale önceden hazırlanmış ideolojik bir arka plana sahiptir.

Kayyım rejimi boyunca temsiliyet gaspı ve otoriterlik, belediyelerin bütün mekanizmala-
rında ortaya çıkmıştır. Bu süreç boyunca belediye meclisleri ve meclis üyeleri tamamen 
işlevsiz hale getirilmiştir. Seçilmiş belediye meclis üyeleri ile hiçbir şekilde toplantılar 
yapılmamıştır. Kent konseyleri, mahalle meclisleri tamamen siyasal alanın dışına itilmiş, 
kent ile ilgili tüm kararlar kayyım etrafında oluşmuş dar bir grup tarafından alınmıştır. 
Cenaze merasimleri dahi yapılamamış, mezarlıklar tahrip edilmiştir.

Çözüm Sürecinin bitirilmesi ile birlikte devlet cenazelere saldırmaya ve mezarlıklara yö-
nelik tahribatlar gerçekleştirmeye başlamıştır. Devletin Kürt ölülerine yönelik tesis etti-
ği ve pratikleştirdiği nekro-siyaset ile birlikte ölüler büyük oranda şiddetin hedefi hali-
ne gelmiştir. Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin gece defnedilmeye zorlanması, aile 
bireylerinin dahi defin törenine katılımının sınırlandırılması, cenaze merasimlerinin ve 
taziyelerinin kamusal alanda kurulmasının engellenmesi şeklinde özellikle 90’lı yıllarda 

Kayyımlar ve Ölüm Siyaseti
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Kürdistan’da yaygın olan pratikler yeniden yürürlüğe konulmuştur. Adli tıp kurumlarında 
cenazeler bekletilmiş, teşhis edildiği halde cenazeler ailelere verilmeyip DNA testleri is-
tenmiş, bu testlerin aylarca sürmesi ile de cenazeler kimsesizler mezarlıklarına defnedil-
miştir. Yani devletin şiddetinden sadece yaşayanlar değil, Kürt ölüleri de nasibini almıştır.

Kürtlerin ölülerine karşı gerçekleşen kötülük, büyük bir hafıza-kırım olarak kendini gös-
termektedir. Şêx Said, Seyit Rıza, Saidê Kurdî gibi Kürt halk öncülerinin mezar yerlerinin 
bugün hâlâ bilinmemesi devletin Kürtlerin ölülerine dönük sistematik politikasının dev-
rede olduğunu ve bu politikanın hafıza ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu-
gün Kürtlerin ölülerine yapılan kötülüklerin 30’lu yıllarda gerçekleşen pratiklerle ve Vedat 
Aydın’ın cenaze töreninde olduğu gibi 90’lı yıllarda yine Kürt öncülerinin ölü bedenlerine 
yönelik yapılan kötülüklerle bir bağı vardır. Bu uygulamalar devletin nekro-siyasetinin bir 
parçasıdır. 

Bütün toplumlarda mezarlıklar o toplumun hafızasıyla güçlü bir bağ oluşturmaktadır. Her 
mezar bedenin coğrafyaya kazınmasıdır; Kürdistan’da mezarların tahrip edilmesi ve/veya 
cenazelerin mezarlardan çıkarılması tam da bu nedenle mekânın hafıza kırıma uğratılma-
sı anlamına gelmektedir. 

Kürdistan’da belediyelere kayyımların atanması ile beraber cenazelere araçların tesis 
edilmemesi ve diyanet imamlarının cenazeleri yıkamayı reddetmesi gibi toplumu dehşete 
düşüren pratikler olağanlaşmaya başlamıştır. Devletin, çatışmalarda hayatını kaybeden-
leri kayıp olarak görmemesi, bu kayıpları kayıptan saymaması devlettin kolluk kuvvet-
lerinde bu ölü bedenlere ve yakınlarına/sevenlerine yönelik ciddi bir hıncı inşa etmiştir. 
Geleneksel, kültürel, dinsel ve etik değerleri reddeden devlet, ölülere yapılan kötülükleri 
“devletin güvenliği” çerçevesinde ele almıştır. Birçok ölünün mezar taşları kayyımların 
gece yarısı “mezarlık operasyonları” ile kırılıp değiştirilerek Kürtçe ifadeler yerine Türkçe 
ifadeler yazılmıştır. Kayyımların bu pratiği bu nedenle hem hafıza-kırım hem de asimi-
lasyon pratiği olarak kendini göstermiştir. Aynı dönemde, bazı mezarlar belediyelerin iş 
makineleri ile yerle bir edilmiştir. Bitlis’in Yukarı Olek Köyü’ne bağlı Xerzan Mezarlığında 
267 cenazenin olduğu mezarlık yıkılarak kemiklerin mezardan çıkarıldığı gibi bazı yerlerde 
devlet güçleri ailelere dahi haber vermeden cenazeleri kaçırarak yerinden etmiştir. Kay-
yım atanan belediyeler ve devletin adli tıp gibi farklı kurumları da ölülere yönelik gerçek-
leştirdikleri kötü pratiklerle aynı hıncı bünyesinde taşıyan kurumlar haline gelmiştir. 

Cenazelere araç temin edilmesi, defnedilmesi sürecinde ailelere destek verilmesi ve ta-
ziye için yer tesis edilmesi;  ölenin ve yakınlarının dini, dili, kültürü, ideolojisi ve politik 
görüşü ne olursa olsun belediyelerin yurttaşlara sunması gereken kamusal bir hizmettir. 
“Yaşamını yitirmiş insanların bütün medeniyetlerde kutsal bir değeri ve hatıra sembolü 
olan bir mezara sahip olma hakkı vardır. Bu hak, kanunla yazılı olarak düzenlenmeyi bile 
gerektirmeyecek kadar doğal ve tartışmasızdır. Tarih boyunca, bütün inanç, kültür ve top-
lumlarda bireylerin kendi geleneklerine ve örf adetlerine uygun biçimde layıkıyla gömül-
me hakkı olmuştur. 
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Ölenin yakınlarının ise defnetme, dini ve ahlaki görevlerini yerine getirme ve insani de-
ğerlere uygun biçimde son yolculuğa uğurlama, matem tutma ve ölüyü anma hakkı bu-
lunmaktadır.”15

Bu konuda örf, adet, gelenek, görenek ve inançlar toplumun temel referanslarıdır. HDP 
Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş’un bu konu ile ilgili söyledikleri dikkate değerdir:

Devletin görevi yurttaşların maruz kaldığı travmatik süreçlerin atlatılmasında sorumluluk 
sahibi olmaktır, travmayı sürekli acıya dönüştürmek değildir. Bugün devletin Kürtlerin 
ölülerine yönelik gerçekleştirdiği pratikler yalnızca ölüleri değil, geride kalan sevenlerinin 
belleğini derinden yaralamakta ve toplumda ciddi bir yara oluşturmaktadır.

Bir insan vefat edince kim olursa olsun, inancı, milliyeti ve cin-
siyeti ne olursa olsun, düşman olur, dost olur, hangi şartlar ve 
sebeplerle yaşamını yitirmiş olursa olsun, örfümüzdeki uygula-
ma hepimizin bildiği gibi cenazeye ayrı bir saygı duyularak bir 
an önce teçhizi, tekfini, defin işlemi ve taziyesi gerçekleştirilir. 
Bu bir haktır, hem cenaze sahipleri yakınları ve etrafı için ilahi 
doğal bir haktır hem de bizzat ölen insanın hakkıdır. Cenazeyle 
ilgili defni ile ilgili namazıyla ilgili farz-ı kifaye denilmiştir ki 
yani belli bir kesim tarafından o vazife, o vecibe, o sorumlu-
luk yerine getirilmezse bütün ülke insanı o vebalin altındadır. 
Maide Süresi sekizinci ayeti kerime mealen diyor ki; ‘Bir kav-
me olan kininiz veya düşmanlığınız sizi adaletsiz davranmaya 
sevk etmesin.’ Ulema buradan birçok sonuç çıkarır. Senin kar-
şındaki düşman da olsa ona karşı adil davranmak zorundasın. 
Bu gün aileler devletten hizmet beklemiyorlar, beklememekte-
dirler, böyle de bir talepleri yoktur. Sadece talep şudur, bizim 
cenazelerimizi alma konusunda, onları defnetme konusunda 
onların dini vecibelerini yerine getirme konusundaki engellerin 
bir an önce kalkması gerekiyor.16

16Urfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş’un 31 Ekim 2018 Saat 14:30’da TBMM’de yaptığı 

basın toplantısı.

15Aydın, Derya. “Cemeteries and Memorials: Violence, Death and Mourning in Kurdish Society”, (Un-
published master’s thesis). Sabancı University, September 2017.

“
“
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Vahşi ve barbar bir şekilde Kobanê ve Şengal’e saldıran DAİŞ’in yarattığı tahribata karşı 
Kürt belediyelerin yardım etmesi, AKP tarafından kayyım atanmasının gerekçesi yapıl-
mıştır. İnsanlık trajedisinin yaşandığı bu bölgelerin yaralarını sarmak amacıyla belediye-
ler seferber olmuştur. Ancak DAİŞ ile mücadele ettiğini söyleyen, mültecilere ev sahipli-
ğini yaptığını ifade eden AKP, belediyelerin yardımını gaspın gerekçesi haline getirmiştir.

Kobanê ve Şengal’de yaşayan insanlarla olan dayanışma halkın bizzat katılımı ile gerçek-
leşmiş, belediyeler kolaylaştırıcı bir rol oynamıştır. Belediyelerin bu tür dramların yaşan-
dığı süreçlerde, deprem, savaş, sel gibi durumlarda insanlık onuruna yakışacak bir tutum 
alması herkesin beklentisidir. Bu konuda belediyelerin hangi siyasal anlayışı temsil ettiği 
çok önemli değildir. Ancak belediyelerin dayanışma pratiklerini hedef göstererek finans-
man kaynaklarının örgütsel faaliyetlerde kullanıldığını iddia edenler bilinçli manipülasyon 
yapmaktadır. Belediyelerimiz, 19 yıldır düşük bütçelerle hizmet yapmaktadır. Merkezi büt-
çe, bölge belediyelerine ayrımcılık yapılarak düşük verilmektedir. Buna karşın, müfettişle-
rin adeta kamp kurduğu belediyelerde tek bir yolsuzluk dosyasına rastlanmamıştır.

Kayyımlar Halkın Dayanışma Pratiklerine 
Darbe Vurmayı Amaçlamaktadır
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Belediyelerimiz çağdaş ve insan onuruna yakışacak bir sosyal politika doğrultusunda, hal-
kın sorunlarını toplumsal ihtiyaçları referans alarak çözmek için tüm imkân ve olanakla-
rını zorlamıştır. Ancak Kayyım Rejimi ile birlikte tüm sosyal politikalarımıza adeta savaş 
açılmış ve AKP’nin güvenlik ve savaş hedefi haline getirilmiştir. Bu süreçte çok kapsamlı 
ve donanımlı gıda bankaları, psikolojik danışma merkezleri, çalışan ebeveynlere yönelik 
hizmet yürüten şehrin çeşitli yerlerinde kurulmuş kreşler ve oyun salonları, yaşlı bakım 
merkezleri, meslek edindirme amaçlı kurulan tekstil atölyeleri kapatılmış; spor müdürlüğü 
bünyesinde açılan tüm kurslar, engelli ve gençlere yönelik yapılan sosyal projeler iptal 
edilmiştir. Üniversiteye hazırlık kursları iptal edilmiş, kültür derneklerinin faaliyetleri ve 
buralara verilen isimler değiştirilmiş, sosyalleşme, çocuklara ve genç nüfusa yönelik poli-
tikalar hedef alınmıştır.

Kayyım Rejimi’nde belediyenin olanak ve imkânları, sosyal politikalar manipüle edilerek 
amacının dışında kullanılmaya başlamıştır. Özellikle sosyal politikalar adı altında eğitim 
ve inanç gibi toplumsal hassasiyetlerin baskın olduğu konularda belediye bütçesi kul-
lanılarak yandaşlara ihaleler ve rant alanları açılmıştır. Bir taraftan toplumsal rızanın 
oluşmasına dönük topluma doğrudan dokunan eğitim ve din temelli sosyal politikalara 
orantısız bir yatırım yapılırken diğer taraftan demokratik, ilerici ve çağdaş belediyecilik 
anlayışımız bizzat kayyımların eliyle itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. Kürt yazar ve aydın-
larının parklara verilen isimleri silinmiş, çift dilli hizmetler ortadan kaldırılmış, itibarsızlaş-

3. Kayyım Rejimi’nde Sosyal Politikalar

Lice kayyımının üzerinde tek devlet, tek millet, tek dil, tek din yazan saat kulesi
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tırma pratiklerinde hızını alamayan kayyımlar kütüphanelerde yer alan Zerdüşt ve Marx 
gibi tarihe damgasını vurmuş öğreti ve teorilerin sahiplerine de saldırmıştır.

Bazı absürt örnekleri hatırlatmakta fayda var. Kayapınar Kayyımı Mustafa Kılınç, Milliyet 
Gazetesi başta olmak üzere AKP’ye yakın medya organlarının “Umre’den Kayapınar’a se-
lam var”17 diyerek verdiği haberle gündeme gelmiştir. Kayapınar Kayyımı basına yansıdı-
ğı üzere yolsuzluktan dolayı görevinden alınmıştır.18 Umre’ye gidiş meselesi Diyarbakır’da 
yayımlanan Tigris Gazetesi tarafından daha ayrıntılı bir şekilde işlenmiş ve kayyım Kılıç’ın 
umreye gönderdiği “34 kişiden 14’ünün şehit ve gazi yakını olmadığı” ortaya çıkmıştır.19

Umre gibi İslam âleminin kutsallıklarını şehitlik mertebesi ile ilişkilendirerek tüm toplum-
sal değerleri araçsallaştıran ve amaca gitmede her yolu mübah gören bu anlayış mevcut 
olan zihniyetin sonucudur. Milliyetçilik ve dincilik kılıfına sığınıp yolsuzluk yapmak bölge-
deki birçok bürokratın tarihsel süreçte sürekli başvurdukları bir yol olmasına rağmen Kürt 
karşıtlığı sayesinde bu suçlardan arınabilmektedirler. Kayapınar Kayyımı Mustafa Kılınç 
yıllarca bu ülkede yayınevleri tarafından satılan kitapları sıkıyönetim komutanları gibi 
kütüphanelerden ayıklayarak kameralar önünde şov yapmıştır.

Aynı kayyım yolsuzluk iddiasıyla görevden alındıktan sonra yerine daha bir bürokrat olan 
Ozan Balcı kayyım olarak atanmıştır. Ozan Balcı, Diyarbakır’da belediyenin kaynaklarını 
amacının dışında kullanan kayyım olarak hafızalarda kalacaktır. Ozan Balcı görev süre-
si boyunca adeta paralel Milli Eğitim Müdürü gibi davranmış ve belediyenin imkân ve 
olanaklarını amacının dışında kullanmıştır. Aynı şekilde, belediyenin çalışmalarını içeren 
bülteni Erzurum’da bastırmış ve 50 milyonluk eğitim yatırımı ile gündeme gelmiştir.20 

Bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde karşılanması gereken okul giderleri sade-
ce Kayapınar’da değil Kürt illerinin hepsinde belediye bütçesi ile yapılmıştır. Van’a bağlı 
İpekyolu Belediyesi, Bitlis Güroymak Belediyesi, Diyarbakır Hani Belediyesi, Mardin Ar-
tuklu Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi, Mardin Kızıltepe Belediyesi, Mardin Derik 
Belediyesi, Siirt, Batman, Şırnak başta olmak üzere neredeyse tüm belediyelerin okulları 
tadilattan geçirmesinin nedeni kayyımların reklamıdır. Bölgedeki okullara ve buralarda 
eğitim gören çocuklara hiçbir zaman normal pedagojik ölçülerle yaklaşılmamıştır.

17https://www.google.com/amp/m.milliyet.com.tr/amp/umreden-kayapinar-a-selam-var-diyarbakir-yerel-

haber-2119568/

18https://www.google.com/amp/m.t24.com.tr/amp/haber/yolsuzluk-iddiasiyla-gorevden-alinan-kayyim-

lar-baska-yerlere-kaymakam-olarak-atandi,472721,

19https://www.google.com/amp/s/www.evrensel.net/amp/329549/kayyim-belediye-parasiyla-yakinlari-

ni-umreye-gonderdi

2050 milyonluk yatırım,https://www.google.com/amp/www.hurriyet.com.tr/amp/gundem/ulkenin-gelece-

gi-egitimdedir-diyen-kaymakamdan-50-milyonluk-yatirim-40757617
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Diyarbakır Sur Kayyımı Bilal Özkan, Sur’da Alipaşa ve Lalebey mahallesindeki yıkımın mi-
marıdır.21 Kentsel dönüşüme karşı çıkan mahalle sakinlerini ve kentin sivil dinamiklerini 
mesnetsiz iddialarla hedef göstererek hukuksuz bir şekilde soruşturmaların açılmasına 
neden olmuştur.

21Sur’da evler eşyalarla birlikte yıkılırken “Burada sözde direniş görüntüsü oluşturmaya çalışmakla 

beraber başarılı olamayan terör örgütünün uzantılarına asla fırsat verilmeyecektir. Devletimiz bu çalış-

mayı takvimi içerisinde bitirmeye kararlıdır,” demiştir. Bkz: https://www.google.com/amp/www.haber21.

com/haber/amp/7432
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Aynı kayyım, tiyatroyu kapatıp tiyatrocuları zabıta yapan,22 belediyenin çok dilli tabelası-
nı indiren, 100’e yakın insanı işsiz bırakan, 10 bine yakın insanı kentsel yıkım kapsamında 
göçe zorlayarak evsiz bırakan, belediye işçilerine referandumda mesaj ile talimat veren23 
kişi olarak hafızalarda kalacaktır.

1990 yılında tiyatrocu olarak belediyede çalışmaya başlayan M. Emin Yalçınkaya Sur za-
bıta kadrosuna atandıktan beş gün sonra istifa etmiş ve kısa bir süre sonra da pankreas 
tedavisi görürken yaşamını yitirmiştir.24

23Sura atanan kayyımdan işçilere ‘referandumda evet deyin!’.
http://yarinhaber.net/guncel/49574/sura-atanan-kayyımdan-iscilere-referandumda-evet-deyin

22Tiyatrocular zabıta yapıldı. Bkz: https://www./amp/.m.t24.com.tr./amp/hebr/sur-belediyesine-atan-
an-kayyim-tiyatroculari-zabita-yapti,363559

24Erbay Vecdi; Emin Yalçınkaya’nın Hatırası; https://www.gazeteduvar.com.tr
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Kayyımların belediye bütçesini kent paydaşları arasında nasıl dağıttığı gündemden düş-
meyen bir konudur. Merkezi bütçeden Kürt illerine ayrılan payın büyük bir bölümünün 
askeri ve sivil kamu personeline gittiği bilinmektedir. Kayyımların sosyal politikaları gelir 
dağılımındaki eşitsizlikleri derinleştirmiştir.24 Kayyımlar atanmadan önce belediyelerde 
sivil toplum örgütleriyle birlikte düzenlenen tüm toplumsal yardımlaşma mekanizmaları, 
olağanüstü hâl sürecinde kapatılmıştır. Kapatılan merkezler şu şekildedir;

• Batman’da her ay 600’ü aşkın dar gelirlinin ihtiyacını karşılayan ‘Yoksullukla Mücadele 
ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (Batman Gıda Bankası)’

• Diyarbakır’da 32 bin yoksula ulaşan ‘Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Derneği’25

• Diyarbakır merkezli olarak birçok ilde şubesi bulunan, binlerce yoksulla ulaşan ‘Rojava 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’26

• Siirt’te yüzlerce aileye gıda ve giyim yardımında bulunan ‘Bin Umut Yoksullukla Müca-
dele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’ 

• Van’da 450 aileye her ay düzenli gıda ve giyim yardımında bulunan ‘Van Yoksullukla 
Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (VAN-DER)’

25Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği KHK ile kapatıldı.

26Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği KHK ile kapatıldı



40

Belediyelerimizin benimsediği ve uyguladığı önemli politikalardan bir diğeri de, “Çok Dilli 
ve Çok Kültürlü Belediyecilik” ilkesidir. Şehir içindeki reklamlar, kongre, kurultay, sempoz-
yum gibi etkinliklerin duyuruları çok dilli yapılmıştır. İsteyen belediye çalışanına Kurmancî 
ve Zazakî dil kursları verildi. Çok dilli yapılan tüm işlemler kayyımlar eliyle Türkçe tek dilli 
hale getirilmiştir. Kayyımların yaptığı ilk iş, çok dilli kreşleri kapatmak, çok dilli masal 
kitapları, çok dilli çocuk oyunları, anadiliyle yazılmış resimli sözlüklerin olduğu çalışmalar, 
kurslar ve kütüphaneler gibi kültürel projeleri iptal etmek olmuştur. Belediyelerin kitaplık-
larındaki binlerce kitap yakılarak imha edilmiştir. 

Halkın demografik dağılımına göre Türkçe ile birlikte kullanılan tabelalar kayyımlar eliyle 
kaldırılarak sadece Türkçe kullanılmaya başlanmıştır.
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Kayyımlar Kürtlerin tarihsel, kültürel değer isimlerini taşıyan park, mahalle ve sokaklar ile 
kültür merkezlerinin ismini değiştirmiştir. Kayyım Rejimi ile başta Diyarbakır’da bulunan 
Cigerxwîn, Aram Tigran ve Dicle Fırat Kültür Merkezlerinde verilen kurslar, dersler ve 
çalışmalar olmak üzere birçok belediyede açılan kültür-sanat merkezlerinin hizmet içeriği 
tamamen değiştirilmiştir.

Van, Mardin, Batman gibi il ve ilçe belediyelerinde anadilde hizmet veren birçok kreş ve 
eğitim destek evi kayyımların keyfi kararları ile kapatılmış ya da içeriği değiştirilmiştir. 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Kürtçe dilinde ve müfredatında hizmet veren Zaro-
kistan ile Xalxalok kreşleri kayyımların eliyle değiştirilerek Türkçeleştirilmiştir. Kapatılan 
kreşlerin 39 çalışanı da işten çıkarılmıştır. Kreşlerde anadil eksenli yapılan bütün peda-
gojik ve kültürel faaliyetler, kayyımların büyük çarpıtmalarına ve manipülasyonuna maruz 
kalmış, anadilde eğitim veren kreşlerin kapatılması ve anadil bilen öğretmenlerin işinden 
atılması konusunda kamuoyunu ikna edemeyen kayyımlar, “Kreşlerde siyasi propaganda 
yapılıyor” gibi bir yola başvurmuştur. Gençlik kültür merkezleri, madde bağımlıları ile mü-
cadele kurumu, gençlik danışma ve sosyal etkinlik merkezleri, eğitim destekevleri kapa-
tılmıştır.
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Asimilasyon politikalarında mekân değişimi ve yurt içi geziler
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27http://www.aydin.gov.tr/biz-anadoluyuz. Yapılan gezilerin ayrıntılarına ulaşmak için  
“Biz Anadoluyuz” ismiyle internet üzerinden birçok veriye ulaşılabilir.

Muş ilinde 15 yaş altı 180 çocuğun Aydın’a götürülmesi son derece manidardır. Çocuklara 
Kuşadası’nda Aydın Vali Yardımcısı Abdullah Aslan, Muş Vali Yardımcısı Alper Çiftçi ve il 
protokolünün katılımı ile Mahmut Esat Bozkurt isminin verildiği bir okulda karşılama tö-
reni yapılması tesadüf değildir.27
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Kayyımlar ve Saray’ın noteri durumuna düşen mahkemeler, DBPli belediyelerin bölgenin 
kültürüyle uyumlu bir şekilde parklara, mahallelere, cadde ve sokaklara verdiği isimle-
ri halkları karşı karşıya getirebilecek şekilde değiştirerek ırkçı ve ayrımcı uygulamalara 
imza atmışlardır. Bu konuda birkaç örnek verecek olursak;

• Ceylan Önkol’un adı, Lice Belediyesi’ne atanan kayyım tarafından parktan kaldırılmış, 
parka Silvan’da bir patlama sonucu yaşamını yitiren 13 yaşındaki Fırat Sinpil’in adı 
verilmiştir. Önkol’un ailesi, “İkisi de çocuk, ikisi de savaş mağduru. Fırat için de bir 
park açılabilirdi” şeklinde tepkilerini dile getirmiştir.

• Lice Belediyesi’ne atanan kayyım Sinan Başak, Medeni Yıldırım’ın isminin verildiği 
parkın ismini Şehit Binbaşı Ümit Çelik Parkı olarak değiştirmiştir. Basına konuşan 
anne Fahriye Yıldırım, “Medeni’yi öldürenle parkın ismini değiştiren arasında fark yok” 
diyerek tepkisini dile getirmiştir.

• Van’ın Çatak Belediyesi’ne kayyım olarak atanan İlçe Kaymakamı Hacı Asım Akgül, 28 
Kasım 2015’te Diyarbakır’ın Sur ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yi-
tiren Baro Başkanı Tahir Elçi’nin isminin verildiği parkın adını Şehit GK Ali Ogün Parkı 
olarak değiştirmiştir.

• 1993 yılında Diyarbakır’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Zübeyir 
Akkoç’un ismi Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde yeni yapılan bir parka verilmişti. Ancak 
kayyım, geçtiğimiz yıl Dicle ilçesinde yaşanan çatışmada hayatını kaybeden güvenlik 
korucusu Ferit Kaçar’ın ismini parka vererek değiştirmiştir.

• Dicle ilçesinde, 12 Mayıs 1974 yılında diktatör Saddam Hüseyin’in kararıyla Bağdat’ta 
idam edilen Leyla Kasım’ın isminin verildiği park, Şehit Er Ekrem Dinç Parkı olarak 
değiştirilmiştir.
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Yukarıda özetle belirtilen kayyım rejiminin ırkçılığı-milliyetçiliği tetikleyen ve hafıza kırı-
mını hedefleyen müdahalelerinin kronolojisini de hatırlamak faydalı olacaktır:

• Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımı Mustafa Yaman, “Çanakkale Şehitleri” adına 17 
Mart’ta kent merkezinde hoşaf dağıttırdı. Emniyet Caddesi’nin ismi “Şehit Emniyet 
Amiri Gaffari Güneş” olarak değiştirdi.

• Ömerli Belediyesi Kayyımı Erol Korkmaz, 4 Mayıs’ta ilçede çocuk şenliği adı altında 
çocuklara “Osmanlı şerbeti” içirip “Osmanlı macunu” yedirdi.

• Kızıltepe Belediyesi kayyımı Ahmet Odabaşı, 20 noktada bulunan Türk-İslam motifli 
çeşmelere “şehit” ismini verdi.

• Savur Belediyesi kayyımı İdris Koç, uçurtma festivali adı altında 25 Nisan’da çocukla-
ra “bayrak” yürüyüşü yaptırdı.

• Bulanık Belediyesi kayyımı Hacı Arslan Uzan, ilçedeki bazı cadde isimlerini, “Şehit Bin-
başı Arslan Kulaksız C., Şehit Üsteğmen Suat İshakoğlu C., Sultan Alparslan C., Kazım 
Karabekir C.” olarak değiştirdi.

• Hizan Belediyesi kayyımı Bülent Hamitoğlu, “kitap okuma” adı altında Kürt çocukları-
na Hanefi mezhebine ilişkin bilgi içeren kitaplar hediye ederek, kitapları okul bahçe-
sinde okuttu.

• 13 Eylül 2016 tarihinde Kayyım atanan Derik Belediyesi’nin üç dilli tabelası kaldırılıp 
yerine bayrak asıldı.

• 8 Aralık 2016 tarihinde Sur Belediyesi’ne atanan kayyım Ermenice ve Süryanice ta-
belayı kaldırdı.

• 08 Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır’da DBP’li Kayapınar Belediyesi’nin yaptırdığı ‘Ro-
boski Anıtı’nı kayyım kaldırdı.

• 25 Ocak 2017 tarihinde Mersin’in Akdeniz Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Akdeniz 
Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, katledilen çocukların heykellerini kaldırdı. Heykelde 
Uğur Kaymaz, Ceylan Önkol, Berkin Elvan, Bedran Encu, Çetin Encu, Erkan Encu, Be-
zat Özer, Enes Ata, İbrahim Aras, Ümit Kurt ve Nihat Kazanhan’ın isimleri ve yaşları 
yazıyordu.

• Dicle ilçesinde, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının adını simgeleyen Üç Fidan Parkı’nın 
ismi, Şehit Uzman Çavuş Hacı Osman Ayyıldız olarak değiştirilmiştir.

Kayyım Rejimi’nde Militarist Pratikler



48

• 25 Şubat 2017 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesindeki eski milletvekili Orhan Doğan’ın 
heykeli ile saat kulesi, kayyım Ahmet Adanur’un talimatı üzerine kepçelerle yıkıldı. 
Anıtın üzerinde “Nasıl tek çiçekli bir bahçe tek sazlı bir orkestra olmazsa, Türkiye’nin 
insanının da tek tip düşünmesi beklenmemelidir.” yazıyordu.

• 01 Mart 2017 tarihinde DBP’li Kayapınar Belediyesi’ne atanan kayyım tarafından be-
lediyeye ait kütüphanedeki kitaplar sakıncalı bulunduğu için toplatıldı.

• 27 Mart 2017 tarihinde kayyım atanmasının ardından şaibeli bir yangınla kül olan 
Batman Belediyesi’nin 2006’da inşa ettiği Yılmaz Güney Sineması tamamen yıkıldı.

• 31 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır merkez Yenişehir Belediyesi’ne kayyım olarak ata-
nan Yenişehir Kaymakamı Mehmet Özel’in talimatıyla Mervani Parkı’nda bulanan ve 
Mervanileri simgeleyen kabartmalar söküldü.

• 11 Mayıs 2017 tarihinde Van’da DBP’li Gürpınar Belediyesi’nin hurdaya çıkarılan halk 
otobüsünü dönüştürerek açtığı Şair Niyazi Sönmez Kütüphanesi kayyım tarafından 
“örgüt propagandası” yapıldığı gerekçesiyle kapatıldı. Şair yazar Niyazi Sönmez’in 
adının verildiği ve içinde dünya klasikleri, Kürtçe öyküler, Kürtçe sözlük, mitoloji, fel-
sefe ve şiir kitaplarının yer aldığı kütüphanenin üzerinde Pablo Neruda, Ahmedê Xanî, 
Musa Anter, Cegerxwîn, Nazım Hikmet gibi şair ve yazarların isimleri de yazıyordu. 
Ayrıca otobüste, renkli boyalarla çocuk resimleri de yer alıyordu.

• 11 Mayıs 2017 tarihinde babası tarafından ambulans gelmediği için çuvalda hasta-
neye götürülen 11 yaşındaki Muharrem Taş’ın ismini taşıyan ve belediye tarafından 
yapılan Muharrem Taş Sağlık Merkezi Gürpınar Kayyımı Osman Doğramacı tarafın-
dan kapatıldı.

• 11 Haziran 2017 tarihinde Kızıltepe’de 13 kurşun ile öldürülen 12 yaşındaki Uğur 
Kaymaz adına ilçede öğretmen Kamuran Aydoğan tarafından yapılan heykel kayyım 
tarafından kaldırıldı.

• 25 Haziran 2017 tarihinde Doğubayazıt Belediyesi’ne atanan kayyım Ulaş Akhan, Ulu-
yol Mahallesi’nde bulunan Ehmedê Xanî Parkı’ndaki Xanî’nin anıtını yıktırdı.

• 3 Temmuz 2017 tarihinde Dersim Belediyesine atanan kayyım, Dersim Belediyesi ya-
zan tabelayı kaldırdı.

• 13 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır’ın merkez Kayapınar Belediyesi tarafından 10 
Nisan 2010 tarihinde açılmış olan Cegerxwîn Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi’nin ta-
belası indirildi. Tepkiler üzerine tabela daha sonra tekrar yerine asıldı.

• 11 Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (DBŞT) kad-
rosunda yer alan 31 oyuncunun sözleşmesi yenilenmeyerek işlerine son verildi.
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• 02 Şubat 2017 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde belediye tarafından yaptırılan ve 
kreş ve taziye evi olarak hizmet veren Cudi Taziye Evi belediyeye atanan kayyım ta-
rafından yıktırıldı.

• 08 Şubat 2017 tarihinde Gürpınar’a kayyım olarak atanan Kaymakam Osman Doğ-
ramacı ‘Kadın Yaşam Evi’, ‘Kültür Evleri’ni ve Halk Ekmeği Fırını’nı kapatarak projeleri 
iptal etti.

• 02 Mart 2017 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baş-
kanlığı, yardım amacıyla dağıttığı ‘gıda kartı’ belediyeye atanan kayyım tarafından 
iptal edildi. Karttan 1500 kişi faydalanıyordu.

• 26 Mayıs 2017 tarihinde Van’ın Gürpınar ilçesi belediyesine atanan kayyım Osman 
Doğramacı kadına yönelik çalışmaları durdurdu, sağlık ocaklarını ve kadın evlerini 
kapattı. Kayyım, Kadın Yaşam Merkezi’ni, Xevasor Kadın Kooperatifi’ne bağlı tekstil 
bölümünü ve yine bu kooperatife bağlı olan kadın lokantasını Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu KADEM’e devretti.

• 01 Haziran 2017 tarihinde Vali İbrahim Taşyapan’ın kayyım olarak atandığı Van Bü-
yükşehir Belediyesi, kadınların her Perşembe günü belediyeye ait toplu ulaşım araçla-
rını ücretsiz kullanması kararını iptal etti.

• 11 Haziran 2017 tarihinde Çatak’ta DBP’li belediye tarafından yapılan Körüklü Vadi 
Köprüsü, belediyeye atanan kayyım tarafından iş makineleriyle yıkıldı. Akgül, köprü-
nün yıkılmasına gerekçe olarak ‘PKK’lilerin isteği üzerine’ yapıldığını öne sürdü. Ancak 
köprünün yaylalara çıkan halkın rahat bir biçimde karşıya geçebilmesi için yapıldığı 
biliniyor.

• 13.09.2016 tarihinde Mardin Derik Belediyesinin Türkçe, Kürtçe, Ermenice tabelası 
ilçe kaymakam iken Belediye kayyımı yapılan Muhammed Fatih Safitürk tarafından 
söktürüldü.

• 27.02.2017 tarihinde Kayapınar Kayyımı Mustafa Kılıçbir bir basın toplantısı düzen-
leyerek Diyarbakır kütüphanelerinden toplattığı kitapları, gazetecilere “Zerdüştlük, 
Marksizm, Leninizm, dağdaki insanların hayatlarını, Yahudiliği ve Hıristiyanlığı anla-
tan, bu toprakların değeri olan İslam inancı ile kendi kültürümüz ile zerre kadar ilgisi 
olmayan örgütsel suç kitapları” olarak tanıttı.

• 26.02.2017 tarihinde Van’ın Gürpınar ilçesinin kayyımı Osman Doğramacı, DBP’li Be-
lediye döneminde açılan halk ekmek fırınını kapattı.

• 18.02.2017 tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyım yapılan Etimesgut 
Kaymakamı Cumali Atilla, kentin Asur dilindeki adı Amed’in Kürtçe olduğunu düşün-
müş olmalı ki, Amedspor’un isminin değiştirilmesini, aksi halde kulübe ayrılan maddi 
desteğin kesileceğini bildirdi.
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• 27.03.2017 tarihinde Beşiktaş Belediyesi, Hakkari’yle kardeş belediye olunması se-
bebiyle ilçede bulunan Barış Sokağı’nın adına 2015’te Kürtçe barış anlamına gelen 
“Aşiti” kelimesini de ekleyerek “Barış-Aşiti Sokağı” olarak değiştirmiş, Hakkari’de bu-
lunan bir caddeye de “Beşiktaş” ismi verilmişti. Aradan 1,5 yıl geçtikten sonra İçişleri 
Bakanlığı Beşiktaş’taki isim hakkında inceleme başlattı.

• 29.03.2017 tarihinde Dersim Belediyesi kayyımı Tunceli Valisi Osman Kaymak, ça-
tışmalarda öldürülen PKK’lilerin cenazelerinin yıkanmaması ve defin işlemi yapılma-
ması talimatı verdi. Diyarbakır Newroz meydanı girişinde öldürülen Kemal Kurkut’un 
cenazesinin yıkanmasına ve defin işleminin yerine getirilmesine de AKP’li Battalgazi 
Belediyesi izin vermedi.

• 28.04.2017 tarihinde Diyarbakır’da halk arasında “protokol yolu” olarak bilinen Elazığ 
yoluna Büyükşehir Belediyesi tarafından dikilmiş olan sarı ve kırmızı lalelerden sarı 
olanlar, çimenlerle birlikte “yeşil-sarı-kırmızı” görüntüsü verdiği gerekçesiyle söküldü.

• 14 Temmuz 2017 tarihinde Cegerxwîn Kültür Merkezi’nin de içinde yer aldığı Parkor-
man’ın ismi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kayyımı Cumali Atilla tarafından “15 
Temmuz Şehitler Parkı” olarak değiştirildi.

• 2 Ekim 2017 tarihinde Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi kayyımı Serdar Kartal, 11 
Ekim’de yaşamını yitirişinin 10’uncu yılı olacak olan Kürt yazar Mehmed Uzun’un is-
minin verildiği parka müdahale etti. Tepkiler üzerine parka tekrar Mehmed Uzun adı 
verildi ancak parkın içindeki heykel yerine konulmadı.

• 23 Temmuz 2017 tarihinde Gürpınar Kayyımı Osman Doğramacı, ilçe girişinde bulu-
nan Kürtçe “Hun Bi Xêr Hatin” yazılı tabelayı değiştirdi. Kayyım yerine Arapça “mutlu-
luğun şehri” anlamına gelen ‘Şehri-Ab’ Gürpınar’ yazıldı.

• 23 Şubat 2017 tarihinde Van’ın Gürpınar Belediyesi’ne atanan kayyımın kapattığı ço-
cuk kreşi, Kuran kursuna dönüştürüldü. .

• 1 Ağustos 2017 tarihinde Van Edremit Belediyesi kayyımı, halk plajındaki tarihi Dil-
kaya Höyüğü ve Ermeni mezarlığının üzerine tuvalet yaptı, mezarlıktan çıkan kemikler 
etrafa saçıldı.

• 19 Eki 2017 tarihinde Van Büyükşehir Belediyesine atanan kayyım, daha önce adını 
değiştirdiği uyuşturucu ile mücadele için kurulmuş olan Hinar Çocuk Yaşam Merkezi’ni 
kapattı.

• Erciş Belediyesi, 2015 yılında yapılan Parqa Aşitîyê a 7’ê Pûşberê (7 Haziran Barış 
Parkı) ismini verdi. Erciş Kayyımı Mehmet Şirin Yaşar parkın Kürtçe isim tabelasını 
indirdi ve parkta yeniden düzenleme için yıkım işlemleri başlattı.

• Erciş Belediyesi Kayyımı Ermeni Soykırımı’na atfen konulan ve Türkçe, Kürtçe ve Er-
menice yazılan “Barış Bağları” tabelasını indirdi.
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• Kızıltepe Kayyımı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi bendi ve 9. maddesi 
hükümleri uyarınca Berçem, Aşiti ve Medya Mahalleleri’nin isimleri değiştirildi. Ber-
çem Mahallesi’ne ilçede yer alan Şahkulubey kümbetinden esinlenerek Şahkulubey 
ismi verilirken, yeni yapılaşmaların hız kazanmaya başladığı Aşiti Mahallesi’ne Yeni-
kent ismi verildi. Medya Mahallesi’nin adı da Selahattin Eyyubi olarak değiştirildi.

• Van’da tarihi bir binanın isminin şair Necip Fazıl Kısakürek olarak değiştirilmesinin 
ardından cadde ve sokak isimleri de değişti. Cadde ve sokaklara verilen yeni isimlerin 
Van’ın tarihi ve kültürel dokusuyla bağı olmaması dikkat çekiyor. Yeni isimlerin bazıları 
şöyle: Emniyet, Ordu, Cezaevi, Meçhul Asker, Osman Çavuş, Şeyh Şamil, Bilal.

• Özalp Kayyımı Ferhat Vardar gazetecileri yaptığı haberler nedeniyle makamına ifade 
vermeye çağırdı. Sela okunmasını yasakladı. Vardar ayrıca, akşam saat altı ile sabah 
saat altıya kadar sela okunmasını yasaklayınca akşam saatlerinde yaşamını yitirenle-
rin cenazesi bir gün bekletilmeye başlandı.

• Van’ın DBP’li Gürpınar Belediyesi’ne kayyım olarak atanan İlçe Kaymakamı Osman 
Doğramacı, ilçedeki Kürtçe eğitim veren “Xeyri Şinik Kreşi’ni” kapattı. Kayyım kreşi 
kapatmasının ardından kreşin üç katlı binasını İlçe Müftülüğü’ne tahsis etti. İlçe Müf-
tülüğü de binayı Kuran kursuna çevirdi. Kreş girişinde bulunan Kürtçe tabela ile çizgi 
film karakterlerine ait resimler de kaldırıldı.

• Doğubayazıt Kayyımı İsmail Beşikçi caddesinin adını İnegöl Caddesi olarak değiştirdi.

• Edremit’in Dilkaya mahallesinde yaşayan Ermeni Ressam Arshile Gorky’nin evinin 
önünde bulunan ve DBP’li belediye yönetimi tarafından 2015’te yenilenen çeşmenin 
tabelası kaldırıldı ve suyu kesildi.

• Kayapınar Belediyesi kayyımı, 2015-16 yılları arasında DBP’li yönetimin Diyarba-
kır’daki tek cemevini bünyesinde barındıran Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi’ne yaptığı 
7 bin TL’lik bağışın geri verilmesi için icra takibi başlattı.

• Edremit’in Çiçekli mahallesinde ‘Pêşdibistana Taybet İnan (Taybet İnan Kreşi) ismi 
önce tabeladan silindi sonra da kreşe ‘Aile Destek Evi’ tabelası asılarak kapısına kilit 
vuruldu.
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AKP’lilerin Kayyımlardan Rahatsızlığı: 
Neden Tek Başınıza Yiyorsunuz!

22. Dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez’in açıklamaları ve yakın dönemde 
Mardin AKP il teşkilatının tümünün görevden alınması28 kayyımlarla AKP teşkilatları 
arasında başlayan rant kavgasının somut göstergesidir. Süleyman Bölünmez 28 Haziran 
2018 tarihinde yaptığı açıklamada Çorum’dan gelen kayyımın gerek istihdam gerekse de 
ihale dağılımından dolayı rahatsızlığını şu şekilde dile getirmiştir:

Yerel seçimler yaklaşırken Orhan Miroğlu ise kayyımlara olan rahatsızlığını normalleşme 
olması ve yerel yönetimlerin yerele geçmesi gerektiğinden bahsetmişti. AKP Artuklu İlçe 
Başkanı Murat Bayar, partisinin danışman kurulu toplantısında, kayyım atanan belediye 
çalışmaları hakkında, “Artuklu ilçesine 600 milyon TL harcandı. Bu para nereye harcandı? 
İçim acıyor” demişti.

“Kayyım süreci boyunca vatandaşların yapılan hizmetlerde, 
personel alımı ve ihalelerin verilmesindeki yöntemler konusunda 
ciddi rahatsızlık içerisinde olduklarını saha çalışmaları sırasında 
gittiğimiz her yerde duyduk. Mardin kamuoyunda devletin 
vatandaşa hizmet etmek üzere gönderdiği ödeneklerde, yaptığı 
hizmetlerde, verilen ihalelerde ve alınan personellerde yeteri 
kadar hakkaniyetli davranılmadığı yönünde bir yargı var. Kamu 
ihaleleri şeffaf ve herkese açık olmalı dedim, gizli kapaklı olmamalı 
dedim, kurumlarımızda Mardinli onca nitelikli yönetici, idareci 
varken farklı ilişkilerden dolayı başka şehirlerden keyfi bir şekilde 
yönetici, idareci transferi yapılmamalı dedim, Mardin’de Mardinli 
oldukları halde iş yapamadıkları için ciddi krizlerle karşı karşıya 
kalan tüccarlarımız, işadamlarımız, müteahhitlerimiz dururken, 
bu işadamlarının her gün çekleri kaşelenir ve iflasa sürüklenirken 
farklı şehirlerden doğrudan teminlerle, basit kırımlarla ihalelerin 
verilmemesi gerektiğini hep söyledim.”

28Mardin AKP İl Yönetiminin tümü görevden alındı. https://www.cnnturk.com/sm/turkiye/ak-parti-mar-

din-il-baskani-ve-yonetimi-gorevden-alindi?

“ “
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3. Kayyım Rejiminde Kadın Politikaları

Kayyımlar Tarafından Kapatılan, Çalışmaları 
Durdurulan ve İçeriği Değiştirilen Kadın Merkezlerimiz

Kayyımlar atanmadan önce siyasi-yargı kararları ile AKP hükümeti, yüz binlerce yurttaşın 
demokratik ve eşit seçimle göreve getirdiği kadın belediye eşbaşkanlarımızı dezenfor-
masyon ile illegalize ederek hukuksuzca tutuklamıştır. Stratejik bir biçimde tıpkı diğer 
siyasi tutuklular gibi evlerinden ve ailelerinden uzak cezaevlerine gönderilmiştir. Raporun 
hazırlandığı tarih itibariyle tutuklu ve hükümlü kadın eşbaşkanlarımızın isimleri ve bulun-
dukları cezaevleri güncel haliyle tabloların bulunduğu ekli kısımda verilmiştir.

Eşbaşkanlık düzeyinde belediye kadın eşbaşkanlarına yönelik gerçekleştirilen görevden 
alma ve tutuklamaların bir sonraki aşaması olarak kadın politikalarına yönelik cinsiyet 
eşitsizliğini büyütecek ideolojik ve politik bir müdahale başlatılmıştır. Kayyım atamala-
rıyla birlikte yerel yönetimlerin kadın sistemi ilk hedef haline getirilerek, HDP ve öncülü 
diğer partilerin 1999 yılından bugüne gerçekleştirdiği kadın çalışmaları ve kurdukları ku-
rumlar tasfiye edilmeye başlanmıştır. Kadın mücadelesinin ve kazanımlarının yerel yö-
netimlerle ilişkisi doğrudan yok etmeye çalışılmıştır. Bu müdahale kapsamında 43 kadın 
merkezimizin bulunduğu il ve ilçelerde kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele çalış-
maları, kadın mücadelesi ekseninde geliştirmiş olduğumuz farkındalık ve hizmetler illega-
lize edilerek durdurulmuştur.
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Kayapınar Belediyesi

Sur Belediyesi

Yenişehir Belediyesi

Çınar Belediyesi

Silvan Belediyesi

Lice Belediyesi

Kulp Belediyesi

Hani Belediyesi

Bismil Belediyesi

Batman Belediyesi

Batman Belediyesi

Bitlis Belediyesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi

Kızıltepe Belediyesi

Nusaybin Belediyesi

Mazıdağı Belediyesi

Dargeçit Belediyesi

Derik Belediyesi

Şırnak Belediyesi

Cizre Belediyesi

Silopi Belediyesi

Viranşehir Belediyesi

Halfeti Belediyesi

Van Büyükşehir Belediyesi

İpekyolu Belediyesi

DİYARBAKIR

BATMAN

BİTLİS

MARDİN

ŞIRNAK

URFA

VAN

İl Adı Belediye Adı
Durdurulan veya Kapatılan 

Merkezin Adı

DİKASUM

Ekin Ceren Kadın Merkezi

Amida Kadın Merkezi

Roza Kadın Merkezi

Jînwar Kadın Merkezi

Meya Kadın Merkezi

Nujiyan Kadın Merkezi

Zozan Eren Kadın Merkezi

Hani Belediyesi Kadın Merkezi

Nujin Kadın Merkezi

Selis Kadın Merkezi

Hevi Kadın Atölyesi

Dilan Kadın Merkezi

Arin Kadın Merkezi

Nuda Kadın Merkezi

Gûlşilav Kadın Merkezi

Rewşen Kadın Merkezi

Çiçek Kadın Merkezi

Peljîn Kadın Merkezi

Zahide Kadın Merkezi

Sitiya Zin Kadın Merkezi

Viyan Kadın Merkezi

Berjin Amara Kadın Merkezi

Sara Kadın Merkezi

Rojin Kadın Yaşam Merkezi

Maya Kadın Yaşam Merkezi



55

Erciş Belediyesi

Bahçesaray Belediyesi

Hakkâri Belediyesi

Çukurca Belediyesi

Şemdinli Belediyesi

Doğubayazıt Belediyesi

Siirt Belediyesi

Baykan Belediyesi

Varto Belediyesi

Dersim Belediyesi

Akdeniz Belediyesi

HAKKÂRİ

AĞRI

SİİRT

MUŞ

DERSİM

MERSİN

Kadın Destek Evi

Kadın Yaşam Merkezi

Binevş Kadın Merkezi

Bervar Kadın Merkezi

Nujîn Kadın Merkezi

Sema Yüce Kadın Merkezi

Ber�n Kadın Merkezi

Arîn Kadın Danışma Merkezi

Savuşka Kadın Merkezi

Yaşam Kadın Merkezi

İştar Kadın Merkezi

Kadın birimlerimizin tasfiyesini izleyen süreçte kayyımlar AKP zihniyetinin toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğini inşaya geçmişlerdir. “Kadın” kelimesinin yerine “aile, hanım, bayan, 
anne” gibi kelimeler kullanılmaya başlanmıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı 
hedefleyen kadın özgürlükçü yaklaşımın yerine, kadını aile içinde ele alan, geleneksel cin-
siyet rollerini pekiştiren ve muhafazakâr bir yaklaşım geliştirilmeye çalışılmıştır. Kayyım-
ların devletin kolluk güçleri ile birlikte girdikleri belediyelerde kadın politikalarına yönelik 
uyguladıkları bu çalışmalar birkaç örnekle şöyle sıralanabilir:

• Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçesinde kapatılan kadın müdürlüklerine ait mekânlar AKP 
Kadın Kolları başkanlarına tahsis edilmiş, kuran kursu ve dikiş kursuna dönüştürül-
müştür. 

• Siirt’e kayyım gelir gelmez Kadın Müdürlüğü ve Kadın merkezi çalışanları görevden 
alınırken, “Hanımlar Kültür Merkezi” adı altında bir proje hazırlanmaya başlamıştır. 

• Batman’da şiddet mağduru kadınlar için çalışmalarına başlanan “Kadın Yaşam Köyü” 
projesi durdurulmuş, kadınları ekonomide ve üretimde güçlü tutacak olan ‘Kadın Or-
ganik Semt Pazarı’ projesi genel bir semt pazarına dönüştürülmüştür.

• Batman Kadın Spor Kompleksi ‘Batman Spor Kompleksi’ne dönüştürülmüştür. 

• Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait kadın sığınma evi ve “Alo Şiddet Hattı” kapatılırken, 
belediye otobüslerinde kadınlara haftada bir gün kullanılmak üzere verilen ücretsiz 
hizmet iptal edilmiştir. 
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• Van İpekyolu Belediyesi’nin kadın emeği halk pazarı kapatılmış ve kadınların iş im-
kanları ellerinden alınmıştır. Aynı belediyeye ait 202 kişilik yükseköğrenim kız öğrenci 
yurdu projesi durdurulmuş, belediyenin açmış olduğu kadın ve çocuk sağlık kabini ka-
patılmıştır.

• Van Edremit Belediyesi’nin kadın kilim atölyeleri kapatılmış ve “Mor Satış Noktaları” 
projesi durdurulmuştur.

• Van’ın Başkale Belediyesi’ne bağlı kadın atölyesi ve Van Gürpınar Belediyesi’ne bağlı 
kadın kooperatifi kapatılarak, Gürpınar’da kadın emeği tanıtım büfeleri KADEM’e dev-
redilmiştir.

• Van Saray Belediyesi’nde kadınların üretim yaptığı seralar kapatılmıştır.

• Diyarbakır Kayapınar Belediyesi tarafından projelendirilen, alan belirlemesi yapılan ve 
ihale aşamasına geçilen “Kadın Kent Meydanı” Kayapınar Belediyesi kayyımı tarafın-
dan “Kent Meydanı”na dönüştürülmüştür. Projede yer alan ve kadınların aktif katılımı-
nı hedefleyen eğitim ve sanat atölyeleri, fitness salonu ve amfi gibi kullanım alanları 
projeden çıkarılmıştır. Kadın Kütüphanesi olarak tasarlanan alan “meydan kahvesi” 
olarak değiştirilmiştir. 

• Diyarbakır Kayapınar Belediyesi tarafından Ceren Kadın Derneği’ne tahsis edilen me-
kan TÜRGEV’e tahsis edilmiştir. 

• Diyarbakır Silvan Belediyesi’ne bağlı Meya Kadın Danışma Merkezi, Aile Danışmanlığı 
Merkezi’ne dönüştürülmüştür. AKP Silvan Gençlik Kolları Başkanı’nın eşi merkeze yö-
netici olarak atanmıştır. 

• Hani’de Kadın Danışma Merkezi, pastacılık ve Kur’an kursuna dönüştürülmüştür.

• Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kadın sığınağı, ŞÖNİM’in barınma evi olarak işlev 
görmeye başlamış, ŞÖNİM, barınma ihtiyacı olan herkesi kadın sığınağına göndermiş-
tir.

• Kadın çalışanları işten çıkarmak, ihraç etmek veya görev yerlerini değiştirmek

• Kadın Merkezi çalışanlarını yalnızca sosyal yardım işlerinde görevlendirmek

• Kadın istihdamına engel olmak ve görev dağılımına cinsiyetçi yaklaşmak

Bu kapsamda, devlet eliyle kayyımlar tarafından 95 belediyemizde uygulanan kadın düş-
manı ve cinsiyetçi politikaları şu şekilde genellemek ve sıralamak mümkündür:

Belediyelerin Kadın Çalışanlarına Yönelik Uygulamalar:
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• Kadın birimlerini, kadın merkezlerini, daire başkanlıklarını ve sığınakları Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’na bağlı il müdürlüklerine bağlayarak ŞÖNİM’lere (Şiddet Önleme 
ve İzleme Merkezi) teslim etmek ya da KADEM’lere tahsis etmek; bazı belediyelerde 
ise Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlamak

• Bu birimlerde çalışan kadınları işten çıkarmak, ihraç etmek veya çalışma yerini değiş-
tirmek

• Kadın merkezlerinin kapısına kilit vurmak

• Kadın Merkezi’ne başvuruda bulunan kadınların dosyalarına el koymak, gizlilik hakkını 
ihlal etmek ve kadınların hayatlarının riske atılmasına neden olmak

• Kadın birimlerinin yönetimine erkek memur atamak

• Kadın merkezi binalarının AKP Kadın ve Gençlik Kolları’nın kullanımına tahsis etmek 

• Kadın Merkezleri’nin içeriğini değiştirmek, evlendirme dairesi ya da Kuran kurslarına 
çevirmek

• Belediyelerin web sitelerindeki kadın çalışmaları, kültürel faaliyetler ve çok dilliliği yok 
ederek yalnızca din, çevre ve fen işleri hizmetlerini sunmak

• Kadınların isimlerini taşıyan parkların adını değiştirmek

• Kreşleri kapatmak ya da anadilde hizmeti engelleyerek hizmet dilini Türkçeleştirmek 

• Kreşleri il ve ilçe müftülüklerine tahsis etmek ve Kuran kurslarını kreş binalarına taşı-
mak

• Belediyelerin web sitelerinin geçmişe dönük hizmet arşivini silmek, eşbaşkanların fo-
toğraflarını ve hizmetlerini kaldırmak

• Kadın üniversite öğrencileri için oluşturulan yurtları hastane ve/veya kolluk görevlileri 
için misafirhaneye dönüştürmek

• Semt pazarları ve ekonomi projelerinden kadınları uzaklaştırmak

• Sığınma evlerini barınma evlerine dönüştürerek şiddet gören kadınlar için tahsis edi-
len mekanları barınma amaçlı kullandırmak

Kadın Merkezlerine ve Kadın Politikaları Çalışmalarına Yönelik Uygulamalar:

Kadın Odaklı Sosyal & Kentsel Çalışmalara Yönelik Uygulamalar:
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Özetlemek gerekirse, kayyımların belediyeleri gaspını izleyen süreçteki en önemli hedef-
lerden biri uzun yıllardır mücadelesini yürüttüğümüz kadın özgürlükçü yerel yönetim prati-
ğimiz olmuştur. Bu kapsamda, kurduğumuz birim ve merkezlerin çalışanlarına karşı işten 
çıkarma, ihraç etme veya birimlerini değiştirme politikası uygulanırken; kadın merkezleri 
ve kadın politikalarının içi boşaltılarak amacı dışında kullanılmasının önü açılmıştır. Kadın 
odaklı kentsel ve sosyal proje ve çalışmalar da benzer biçimde saldırıya uğramıştır. Web 
sitelerinden kadın eşbaşkan ve kadın politikaları ile ilgili tüm bilgilerin silinmesi, kadın 
kurumlarını verilerine el konulması ve kentsel projelerin kadın odaklı olmaktan çıkarılması 
ile ilgili kadın çalışmaları konusunda bir “hafızasızlaştırma” politikası uygulanmıştır.  

Toplumda değişimin esas gücü olan kadına yönelik yürütülen bu saldırılar aslında iktida-
rın istediği tipte yeni bir toplumun inşası için atılan adımlardır. Evinde oturan, itaat ve 
kanaat eden, çocuk büyüten, erkeğe hizmet eden bir kadın profili yaratımı üzerinden aynı 
biçimde itaatkar ve kanaatkar bir toplum tasarlandığı açıkça görülmektedir. Dolayısıyla 
kadının farkındalığını güçlendirecek, yaratacak her türlü mekanizma yok edilmeye çalışıl-
maktadır.

Kayyımların gelişi ve hukuki süreç bölümünde bahsedildiği üzere, kayyımların gelişi ne 
kadar hukuk dışı ise kayyımların belediyelerde gerçekleştirdikleri uygulamalar da bir o 
kadar hukuktan yoksundur. Kayyımlar adeta mevcut yasalardan istisna tutulmuş uygula-
malarıyla hukuksuzluğun birer adası haline gelmişlerdir. 

Bu bölümde kayyımların belediyelerde kaynak kullanımı ve mali işlemlerinde başvurduk-
ları yöntemleri, belediye kaynaklarını nasıl talan ettikleri, cari kanun düzenini nasıl altüst 
ederek kamu/halk kaynaklarını sistemli bir şekilde çökertip talan ettikleri gösterilecektir. 

Kayyımlar KHK’lerden aldıkları yetkileri fazlasıyla kullanmış, bütün kamu kurumları için 
geçerli olan kanun düzenine uyma ihtiyacını duymamışlardır. Bu anlamıyla 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu (KİK), kayyımlar açısından kanun tanımazlığın uğrağı olmuştur.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 04.01.2002 tarihinde kabul edilip, 03.01.2003 tarihinde 
bizzat AKP hükümeti tarafından AB müktesebatı da göz önünde bulundurularak, yürürlüğe 
konmuştur. Söz konusu kanun yürürlüğü girdiği tarihten günümüze dek 190 defa değişik-
liğe uğramıştır. Hatta kamuoyunda KİK’e ilişkin “yasaya göre ihale mi, ihaleye göre yasa 
mı” yorumlaması bile vardır. 190 ayda 190 değişiklik! ‘Minare-kılıf’32 metaforu açısından 
bu örnek çarpıcıdır. Ancak kayyım uygulamaları göstermektedir ki, kılıfa dahi ihtiyaç du-
yulmamaktadır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun33 1’inci maddesi halkın vergileri ile finanse edilen bü-
tün kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı harcamaların/ihalelerin mevzuat çerçevesinde 
sonuçlandırılacağını belirtmektedir. 2’inci maddesi belediye iştirak, şirket ve müessese-

4. Kayyım Rejimi’nde Yerel Ekonomi
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lerinin de söz konusu kanun kapsamında olduğunu belirtmiştir. 5’inci maddesi idarele-
rin kamu kaynaklarını ihtiyaçlar temelinde verimli kullanmasını düzenlemektedir. 18’inci 
maddesinde de ihalelerin usulleri yazılmıştır.

Kamu ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda genel kabul açık ihale usulüdür. Burada amaç 
Temel İlkeler başlıklı 5. madde de belirtildiği gibi “açık ihale usulü” ile katılımcı sayısını 
artırarak kamuoyu dikkatini sağlamaktır. Saydamlığı, rekabeti, güvenirliği, denetimi en 
üst düzeye çıkarıp, kaynakların verimli kullanılmasını hedeflemektir. Bu nedenle “pazarlık 
usulü”nün hangi durumlarda kullanılacağı çok net biçimde tarif edilmiştir: Açık ihaleye 
teklif çıkmaması; doğal afet, salgın hastalık gibi önceden öngörülemeyen şartların oluş-
ması; savunma ve güvenlik ilgili özel durumlar; ihtiyaçların seri üretime konu olmayan 
başlıklardan oluşması; alımların teknik ve mali özelliklerinin net olarak belirlenememesi 
şeklinde özetlemek mümkündür.

KİK’in 21/B olarak bilinen maddesi bu anlamda çok önemlidir. Önemli bir istisna olan 
bu madde, Sayıştay Denetçileri ya da Mülkiye Müfettişlerince yapılan denetimlerde ilk 
olarak kontrol edilen ihale usulüdür. Çünkü bahse konu şartlar oluşmamış ve 21/B kapsa-
mında ihale yapılmış ise Temel İlkeler çiğnenmiş ve kamu kaynağı zarara uğratılmış ola-
rak kabul edilmektedir. Sonuç ise ihale makamlarının ve idarelerin harcama yetkililerinin 
soruşturmaya uğraması ve kamu zararın yetkilerce karşılanmasından başlayarak, çeşitli 
cezalara varana dek işleyen bir sürecin başlatılmasıdır.

 32‘Minareyi çalan, kılıfını hazırlar’ söz öbeği kastedilmiştir.

 33Kamu İhale Kanunu, <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4734.pdf>

Kamu Alımı Miktarı (Adet)

2017 Yılı

63.473

367

24.475

89.315

Açık İhale

Belli İstekliler

Pazarlık Usulü

Toplam

%

71,07

0,41

28,52

100

%

67,13

11,13

21,56

99,99

2017 Yılı

141.541.212

23.414.603

45.343.965

210.299.780

Tablo 1: 4734 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kamu Alımlarının 
İhale Usullerine Göre Dağılımı

Kamu Alımı Tutarı (1000 TL)
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Kamu İhale Kurumu’nun 2017 yılı için yayınlamış olduğu istatistiklerden de görüleceği 
üzere 2017 yılı içerisinde yapılan ihalelerin adet olarak %71,07’si “açık ihale usulü”ne 
göre yapılmıştır.  Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerin toplam pay içindeki adet olarak ora-
nı %28,52 iken tutar olarak payı %21,56’dır. Yani pazarlık usulü genel olarak başvurulan 
bir yöntem olmadığı gibi temel ilkelere de aykırıdır. 

Temel mevzuat düzenlemeleri ve istatistiklere dair verileri açıkladıktan sonra, atanan 
kayyımların nasıl bir yıkım ve talan gerçekleştirdiği veriler ışığında daha iyi anlaşılabilir. 

Türkiye geneli kamu ihale istatistikleriyle karşılaştırıldığında en çarpıcı nokta istisna ola-
rak görülen “pazarlık usulü” ihale yönteminin bir kaide haline geldiğidir. Kayyımlar yu-
karıda değindiğimiz gibi halkın bütçe yapma hakkını elinden almakla kalmamış, yapılan 
harcamalarda pazarlık usulünü benimseyerek 4734 sayılı İhale Kanunu’nun 5. maddesi 
olan Temel İlkeler’e de açıkça aykırı davranmışlardır. Yani pazarlık usulü kullanılarak en 
başta rekabet ortamı engellenmiş, şeffaflık ve saydamlık tamamen devre dışı bırakılmış, 
kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması bir kenara denetlenebilmesi bile mümkün 
olmamıştır. 

Kayyımların genelinde kaideleşen “pazarlık usulü” ihale yöntemi, kimi kayyımlarda açık 
ihale usulünün istisnalaşması ve hatta hiç başvurulmaması noktasına varmıştır.

Diyarbakır Büyükşehir, Kayapınar, Sur, Yenişehir; Mardin Büyükşehir, Derik, Kızıltepe, Nu-
saybin, Bitlis ve Güroymak, Siirt Eruh, Şırnak ve Cizre, Van Çaldıran kayyımları KİK’e aykırı 
hareket ederek kamu kaynaklarını kendi mal varlıklarıymış gibi harcayıp tüketmişlerdir.

Diyarbakır genelinde açık ihale yöntemiyle yaklaşık maliyeti 1.500.000.000 TL olarak 
hesaplanan harcama tutarı %35’ten fazla bir kırım oranıyla 950.000.000 TL’ye mal edi-
lirken, 500 milyon üzeri bir yaklaşık maliyete tekabül eden pazarlık usulü ihaleleri yaklaşık 
%15 gibi bir kırım oranıyla davet edilen firmalara paslanmıştır. Kaba bir hesapla oluşan 
kaynak israf/yağma tutarı 100 milyon TL gibi bir seviyeye tekabül etmektedir. 

Detaya girildikçe ihalelerde ihaleyi alan firmalar benzerlik kazanmaktadır. Örneğin Diyar-
bakır genelinde kayyımlar tarafından gerçekleştirilen ve sözleşmeye bağlanan 10 milyon 
TL üzeri ihale toplamı yaklaşık olarak 500 milyon TL’dir. 

20 milyon TL ve üzeri ihalelilerin toplam sözleşme tutarı yaklaşık olarak 300 milyon TL 
civarındadır. 300 milyon TL tutarın 125 milyonu sadece bir ortak girişime,  70 milyon 
TL’lik diğer iki ihale tek firmaya verilmiştir. Yani 2 firma toplamda 200 milyon TL’lik ihale 
almıştır. Bu ihalelerden birisi 40 milyon sözleşme bedeliyle Kayapınar Kayyımı tarafından 
pazarlık usulüyle verilmiştir. Kayapınar Kayyımı 21/B ihale şartlarından herhangi birini 

Atanan Kayyımların Ekonomik Rolü: 
Diyarbakır
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taşımadığı halde söz konusu ihaleyi pazarlık usulüyle ve çok da düşük bir kırım oranıyla 
firmaya vermekte herhangi bir beis görmemiştir. Kayapınar Kayyımı çoğu ihaleyi de pa-
zarlık yöntemiyle benzer firmalara vermiş, bazen tek bir firma defalarca ihale alarak 30 
milyonun üzerindeki bütçeli ihaleyi ‘kazanmıştır’. 

“Değerli Hemşerilerim!” diye hitap etmekten hicap duymayan Diyarbakır Büyükşehir Kay-
yımının kent halkının kaynağını kişisel konforu için nasıl kullandığı ayrıca çarpıcıdır. Ma-
kam mobilyası alımı için 750.000 TL’yi harcamaktan imtina etmemiştir. Yalnızca bununla 
da kalmamış, 350 bin TL’ye çelik yapı ve kurşungeçirmez cam, korumalar için 250 bin 
TL’ye kiralık pikap harcaması gerçekleştirilmiştir. Kayyımın güvenlik harcaması dahi Di-
yarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır halkının cebinden çıkmıştır. 

Bu sadece Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımına has bir durum değildir. Neredeyse 
kayyımların tamamının benzer harcamaları bulunmaktadır. X–Ray cihazı, kurşungeçirmez 
cam, çelik kapı, bagaj arama detektörleri, korumalar için kiralık pikap harcaması her kay-
yım tarafından atandığı belediye bütçesinden karşılanmıştır. Toplamda on milyonlarca 
lira kayyımların güvenliği bahanesiyle belediye bütçelerinden, yani halkın kaynaklarından 
harcanmıştır. 

Diyarbakır Büyükşehir, DİSKİ, Yenişehir, Bismil, Kayapınar ve Sur Belediyeleri’ne atanan 
kayyımlar İstanbul menşeili bir firmaya toplamda 10 milyon TL değerinde sözleşme be-
deli vermiştir.

KİK’in 2. maddesinde açıkça vurguladığı üzere belediyelerin “doğrudan veya dolaylı olarak 
birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit ku-
ruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler” ihale kanununa tabidir. 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Silvan Belediyesi’nin neredeyse hisselerinin tama-
mına sahip oldukları MED Kentsel ve Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin durumu 
bu bakımdan çarpıcıdır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ yaklaşık maliyeti 75 
milyon TL olan ihalelerin tamamını pazarlık usulü ile MED A.Ş.’ye vermişlerdir. 

Sözleşme tutarı 75 milyon TL olan bu ihalelerin 20 milyon TL’ye yakını araç kiralama 
hizmet alımlarıdır. MED A.Ş.’nin bu ihale sonucu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve DİS-
Kİ’ye araç kiralama hizmeti verebilmesi için ya en az 80 milyon TL değerinde aracının bu-
lunması ya da bu araçları temin edebilmek için ihale yapmış olması gerekmektedir. Ancak 
yine MED A.Ş. bu araçların kiralanması için herhangi bir ihale yapmış görünmemektedir. 
Yani yine açık bir biçimde kanuna aykırı hareket edilmiştir.

Bu verilerden de anlaşılacağı üzere Diyarbakır’da kayyımlar, DİSKİ ve belediye şirketleri 
bünyesinde ağır suçlar işlemiştir. İşlenen suçların sonucu maalesef sadece kanunsuzluk 
değil aynı zamanda kaynakların halk için değil kişisel çıkarlar için yağmalanmasıdır.
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Mardin genelinde kayyımların atandığı tarihten günümüze ihaleler yoluyla yapılan toplam 
harcama miktarı 800 milyon TL civarındadır. Pazarlık usulüyle yapılan harcamanın top-
lam içindeki payı ise %75 civarındadır. Yani istisnai bir harcama yöntemi olan pazarlık 
usulü Mardin’de temel yöntem haline getirilmiş ve açık ihale yöntemi istisnalaşmıştır. 

Mardin genelinde 800 milyon TL’yi bulan sözleşme tutarının 625 milyon TL’lik kısmı, 
MARSU’da dâhil olmak üzere, Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımınca gerçekleştirilmiş-
tir. Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımı, pazarlık usulünü kullanarak kamu kaynaklarının 
israfını aşan uygulamalara imza atmıştır. 

Mardin Büyükşehir Kayyımı tarafından pazarlık usulüyle gerçekleştirilen, sadece iki yol 
yapım işinde, ihalenin sözleşme tutarı yaklaşık olarak 370 milyon TL’dir.  Yani kayyım, 
ihale bütçesinin %60’ını sadece iki ihaleyle sözleşmeye ayırmıştır. İki ihalede de kırım 
oranı sadece %7,5’tir. Her iki ihale de aynı firmanın dâhil olduğu iş ortaklığı tarafından 
kazanılmıştır. Bu her iki ihalenin ortak firması Artuklu Belediyesi’nden de pazarlık usulüyle 
10 milyon TL tutarında yapım işi almıştır. 380 milyon TL tutarında üç ihalenin de ortak 
yüklenici olan firmanın iş ortakları bölgeden değil, tümü de Ankara merkezlidir. 

Diyarbakır kayyımlarınca gerçekleştirilen durumun bir benzeri Mardin’de de ortaya çık-
maktadır. Mardin Büyükşehir Belediyesi ve MARSU bünyesinde yapılan ihalelerden ço-
ğuna tek bir firma katılmıştır. Bu ihalelerin toplamı ise 75 milyon TL’dir ve toplam kırım 
oranı %5’i geçmemiştir. 

Nusaybin Belediyesine kayyım atandığı tarihten günümüze gerçekleştirilen ihalelerin 
neredeyse tamamı pazarlık usulüyle verilmiştir. Bu ihalenin toplam yaklaşık maliyeti 22 
milyon TL iken, toplam sözleşme tutarı 20 milyon TL’dir. Açık bir biçimde her ihale için 
tek bir firma çağrılmış ve yaklaşık maliyetin neredeyse aynı rakamla sözleşmelere davet 
edilen firmalara verilmiştir. Bu tablo tabiri yerinde ise usulsüzlük sınırlarını aşmaktadır. 

Mardin’de kayyımların gerçekleştirdiği usulsüzlüğü göstermek açısından şu örnek oldukça 
çarpıcıdır. Aynı firmaya, kayyım atanan altı farklı belediyeden 2 milyon TL’lik ihale veril-
miştir. İhalelerin tamamı pazarlık usulüdür. Söz konusu ihalelerin neredeyse tamamına 
aynı firma tek katılımcıdır. 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi şirketi MED A.Ş. için yapılan usulsüzlük tespitlerinin ne-
redeyse tamamı Mardin Kent A.Ş. için de geçerlidir. Mardin Büyükşehir Kayyımı tarafın-
dan Mardin Büyükşehir Belediyesi şirketi olan Mardin Kent A.Ş.’ye verilmiş olan ihalelerin 
yaklaşık maliyet toplamı 12 milyon TL’dir ve ihalelerin sözleşme bedelleri toplamı 10 
milyon TL olup, ihalelerin tamamı pazarlık usulüyle verilmiştir. İhaleler iş makinesi kirala-
ma, distribütör kiralama, menfez yapımı, damtrak ve arazör kiralama, silindir/ekskavatör 

Atanan Kayyımların Ekonomik Rolü: 
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Atanan Kayyımların Ekonomik Rolü: Van

yükleyici kiralama, araç kiralama, JCB ve mobil konkasör kiralama, göl ve kaya tuzu alımı, 
kar küreme aracı kiralama, damperli kamyon kiralama, vektör (sivrisinek, haşere vs.) ile 
mücadelede kullanılacak araç ve cihaz kiralama işlerinden oluşmaktadır. Ağırlıklı olarak 
iş makinesinden tutalım kamyon JCB, mobil konkasör, ekskavatör, ilaçlama cihazları, araç 
vs. gibi kiralamaya dayanan işlerin sözleşmeleri toplamı yaklaşık olarak 9 milyon TL tut-
maktadır. Bu kadar farklı ve birbirine çok uzak sektörlerin kullandığı araç, iş makinesinin 
bir belediye şirketinin envanterinde bulunması neredeyse imkânsızdır. Kuruluşu üç yıla 
yakın olan bir belediye şirketinin böyle bir makine/araç parkının olabilmesi için en az 75-
100 milyon TL üzerinde yatırım yapmış olması gerekmektedir. Mardin Kent A.Ş.’nin bu 
konuda yapabileceği tek alternatif dışarıdan yani piyasadan bu araç/ekipman/makineleri 
temin etmiş olmaktır. Ancak ihaleler incelendiğinde Mardin Kent A.Ş.’nin bu araçları temi-
ne yönelik herhangi bir ihale yaptığına dair veri bulunmamaktadır. Yani Mardin Kent A.Ş. 
9 milyon TL toplam sözleşme bedelli hizmeti yerine getirebilmek için herhangi bir şirket 
gibi davranarak usulsüz olarak bu araç/cihaz/iş makinelerini firmalardan kiralamıştır.

Van genelinde kayyımlar atandıkları tarihten günümüze 1 milyar TL üzerinde ihaleli söz-
leşme gerçekleştirmişlerdir. Diyarbakır ve Mardin kayyımlarının aksine Van Büyükşehir 
Belediyesi Kayyımı pazarlık usulüne fazla başvurmamış, büyükşehir bünyesinde ve VAS-
Kİ ihalelerinde açık ihale yöntemini kullanmıştır. Pazarlık usulünde yoğunlaşan kayyımlar 
Çaldıran, Edremit ve Gürpınar kayyımlarıdır. 

Genelde %25-30 bandında seyreden kırım oranları Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ 
ihalelerinde düşük kalmıştır. 

5 milyon TL ve üzeri sözleşmeye bağlanan ihale sayısı 40 civarı ve sözleşmelerin toplam 
bedeli 560 milyon TL’dir. 560 milyon TL’lik sözleşmelerin yüklenici firma sayısı ise 30’dur. 
Yani her firma ortalama neredeyse 20 milyon TL’ye yakın iş almıştır. 

VASKİ bünyesinde yaşanan ve resmi evrakta sahtecilik boyutuna ulaşan bir durum, VASKİ 
2017 Yılı Faaliyet Raporu incelendiğinde ortaya çıkmıştır. VASKİ 2017 Yılı Faaliyet Rapo-
runda Mal Alım Miktarı toplamı 7.992.555 TL olarak gösterilmektedir. Ancak VASKİ’nin 
2017 yılı içinde yaptığı toplam mal alımları incelendiğinde bu tutar 9.970.955 TL’dir. Yani 
yaklaşık olarak %20’ye denk gelen 2 milyon TL gibi bir mal alımı faaliyet raporunda top-
lam tutar içinde gösterilmemiştir.

34VASKİ, 2017 Yılı Faaliyet Raporu, Van, s.69
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Gider

678.521.133 

248.324.782 

191.223.326 

362.976.978 

624.053.529 

Gelir

641.800.327 

234.243.784 

111.695.439 

290.314.572 

528.681.251 

Fark

-36.720.806 

-14.080.998 

-79.527.887 

-72.662.406 

-95.372.278 

Borçlanma
 Oranı

5,72%

6,01%

71,20%

25,03%

18,04%

DİYARBAKIR BÜY. BLD.

DİSKİ

KAYAPINAR

MARDİN BÜY. BLD.

VAN BÜY. BLD.

2017 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Yukarıda belirtilen kayyımlar eliyle gerçekleşen kanunsuz ve usulsüz harcamalar 2017 
yılı bütçe gerçekleşmelerine de yansımıştır. Bu usulsüzlükler belediyelerin sadece bugü-
nü değil, geleceğini de ipotek altına almaya çalışan kara delikler oluşmuştur. Özellikle 
Kayapınar Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyelerinde 
2017 yılı için borçlanma rakamları izahtan uzaktır. Kayapınar Belediyesi 2017 yılı gelir 
gerçekleşmesinin %71’i kadar, Mardin Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı gelir gerçekleş-
mesinin %25’i kadar ve Van Büyükşehir Belediyesi ise 2017 yılı gelir gerçekleşmesinin 
%18’i kadar borçlanmıştır. Bu sadece bir yılın yani 2017 yılı için gerçekleşen borçlanma 
miktarlarıdır.

Oysa Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılı gideri 250 milyon 747 bin 812 TL iken 
geliri 252 milyon 662 bin 107 TL olarak gerçekleşerek bütçe fazla vermiştir. Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi ise 2016 yılında 515 milyon 844 bin 585 TL gidere karşın 541 
milyon 961 bin 823 TL gelirle yaklaşık 26 milyon TL bütçe fazlası oluşmuştur. Van Büyük-
şehir Belediyesinin 2016 yılı bütçe açığı ise 20 milyon TL’dir. Oysa kayyımların gelişiyle 
Van Büyükşehir Belediyesinde bütçe açığı 95 milyon TL’yi aşmıştır.35

352016 Yılı Sayıştay Denetim Raporları, < https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&ContentID=12124>

Sayıştay Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) adına 6085 sayılı Sayıştay Ka-
nunu’na göre, görev ve yetki alanındaki kurumların “denetimlerinin sonucunda hazırladığı 
raporlarla denetlenen kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap 
ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek; mali 
rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek; mali yönetim 
ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle”  sorumludur. 

Kayyımlar Sonrası Sayıştay Denetimi
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Sayıştay’ın TBMM adına denetiminden sorumlu olduğu kurumlar arasında yerel yönetim-
ler de bulunmaktadır. Bu denetime kayyım atanan belediyeler de dâhildir. Sayıştay Baş-
kanlığı 2017 yılı denetim programı sonucunda, kayyım atanan Ağrı, Akdeniz, Artuklu, Bat-
man, Bitlis, Dersim, Diyarbakır Büyükşehir, Hakkari, Kayapınar, Mardin Büyükşehir, Siirt, 
Şırnak, Van Büyükşehir Belediyeleri ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi 2017 yılı Denetim 
Raporları36’nı kamuoyuna açıklamıştır. Bu denetim raporları incelediğimizde aşağıdaki 
tablo ortaya çıkmaktadır:

Banka kredileri ve gider tahakkukları 
mali tablolara ve muhasebe kayıtlarına
eksik kaydedilmiştir.Sayıştay 
hesaplarda eksik olduğu tespiti
sabittir.

Toplu taşıma için kullanılan akıllı kart 
uygulamasından elde edilen gelirler
 idare adına açılan hesaba 
aktarılmamıştır. Sayıştay hesaplarda
 eksik olduğu tespiti sabittir.

Belediyenin 2013 yılından itibaren 
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’ye borcu 
kayıtlarda yer almamıştır. Sayıştay 
tarafından hesaplarda eksik olduğu 
kayıt altına alınmıştır.

Alınan tüketim mal ve malzemeleri 
kullanılmadan muhasebe kayıtlarından 
çıkışı yapılmıştır. Bu açıdan 
kontrolünün sağlanması imkânsız hale 
getirilmiştir. Sayıştay hesaplarda eksik 
olduğu tespiti sabittir.

Gecekondu kanununa göre 
oluşturulması gereken fon 
oluşturulmayarak normal gelir olarak 
kaydedilmiş ve amacı dışında 
harcanarak usulsüzlük yapılmıştır.

Ağrı Belediyesi

Ağrı Belediyesi

Ağrı Belediyesi

Ağrı Belediyesi

Ağrı Belediyesi

13 milyon 621 bin TL 

(Banka kredileri hesapları)

6 milyon 432 bin TL 

(gider tahakkuk hesapları)

TOPLAM: 20 milyon 53 bin TL.

675 bin 430 TL

27 milyon TL.

TUTAR BELİRTİLMEMİŞTİR.

25 bin 560 TL.

BELEDİYE KONU TUTAR

36Belediyeler – Bağlı İdareler, 2017 Sayıştay Raporları, <https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&-
ContentID=12364>
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Ağrı Belediyesi

Ağrı Belediyesi

Dersim Belediyesi

Dersim Belediyesi

Mardin Büyükşehir 
Belediyesi

Mardin Büyükşehir 
Belediyesi

Mardin Büyükşehir 
Belediyesi

Mardin Büyükşehir 
Belediyesi

Mardin Büyükşehir 
Belediyesi

2 milyon 560 bin TL.

TUTAR BELİRTİLMEMİŞTİR.

936 bin 645 TL.

TUTAR BELİRTİLMEMİŞTİR.

TUTAR BELİRTİLMEMİŞTİR.

Sayıştay tarafından tespit 
edildiği kadarıyla, 20 gün 
arayla; 372 bin 479 TL.

TUTAR BELİRTİLMEMİŞTİR.

TUTAR BELİRTİLMEMİŞTİR.

Otopark bedelleri ayrı bir hesapta 
izlenmemiş, izlenmediği için faiz 
gelirleri elde edilmemiş ve bu tutar 
amacı dışında kullanılmıştır.

Bazı taşınmazların kira sözleşmeler-
inin sürelerinin mevzuata aykırı 
şekilde uzatılması ve süresi uzatılan 
sözleşmelerden kesin teminat alın-
maması tespit edilmiştir.

Yapılmakta olan yatırımlar hesabında 
incelenmesi gerekirken maddi duran 
varlıklar hesabında incelenen tutarlar 
tespit edilmiştir. Sayıştay tutarın 
önemlilik seviyesini aştığını belirtmiş 
ve belediye tarafından doğru ve 
güvenilir bilgi verilmediğini tespit 
etmiştir.

Mülkiyeti belediyeye ait iki taşınmaz 
“süresiz” olarak derneklere tahsis 
edilmiştir. Sayıştay’ın uyarısı üzerine 
belediye ihtisasın iptal edileceği 
belirtilmiştir. Sayıştay takipte kalın-
acak ibaresini düşmüştür. Söz konusu 
taşınmazların biri Kızılay’a diğer İlim 
Yayma Cemiyetine verilmiştir.

Araç hizmet alımında araç markala-
rının %50 yerlilik oranı şartının 
sağlanmadığı tespit edilmiştir. 5 adet 
Ford marka, 2 adet Wolksvagen 
marka araç hizmete alınmıştır.

İhalede öngörülenden farklı 4 aracın 
hizmete alındığı tespit edilmiştir. 

Mal, hizmet ve yapım ihaleleri 
parçalara bölünerek doğrudan temin 
yoluna başvurulduğu ve bu yolla aynı 
gün içinde aynı kişiden de alımlar 
yapıldığı tespit edilmiştir. 

Yapım işlerinde aynı kalemlerde farklı 
birim fiyatlarının belirlendiği tespit 
edilmiştir. 

Mardin Büyükşehir Belediyesi hesap-
larında yapılan incelemede, tahsisli 
kullanılan veya kullandırılan binaların 
mali tablolarda yer almadığı tespit 
edilmiştir.
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Mardin Büyükşehir
Belediyesi

Mardin Artuklu 
Belediyesi

Mardin Artuklu 
Belediyesi

Van Büyükşehir 
Belediyesi

Van Büyükşehir 
Belediyesi

TUTAR BELİRTİLMEMİŞTİR.

TUTAR BELİRTİLMEMİŞTİR.

TUTAR BELİRTİLMEMİŞTİR.

17.500.100,00 TL

13.314.082 TL

Yapılan incelemede, idarenin verdiği 
taşınmaz listesinde iktisap ve tescil 
tarihi 15.05.2017 olan 1479 taşın-
maz görülmekte olup; arsa, arazi, 
bina, yol, köprü vb. gibi değişik 
cinslerden oluşan söz konusu taşın-
mazlarının değerlerinin 1 TL olarak 
belirtildiği anlaşılmaktadır.
Ambalaj atıklarının toplanması imti-
yaz hakkı ihalesiz ve bedelsiz şekilde 
verilmiştir. 
Yapılan ihalelerde, Kamu İhale 
Kanununa aykırı hareket edilmiştir. 
İstisnai ihale biçimleri, süreklilik arz 
edecek şekilde yapılmıştır. 2 ay içinde 
altı ihale bu şekilde yapılmıştır. 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
envanter ve değerlemesi yapılmayan 
bir taşınmaz % 25’i peşin olmak 
üzere 12 ay taksitle 17.500.100, 00 
TL bedelle satılmıştır. Satışı yapılan 
arsanın değerleme işleminin yapıl-
maması ve hesaba kaydedilmemesi 
nedeniyle bu hesabın alacak bakiyesi 
yılsonu itibarıyla arsanın satış bedeli 
olan 17.500.100, 00 TL kadar eksik 
görülmektedir.
Mal ve hizmet alımlarında 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu hükümlerine 
uyulmadığı tespit edilmiştir. Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın 
yaptığı doğrudan alımların toplamı 
15.635.404,32 TL’ye ulaşmakta olup 
doğrudan alımın 10.216.598,69 TL’lik 
kısmı (% 65,3’ü) 61 satıcıdan 
yapılmıştır. En büyük doğrudan 
alımlar iş makinesi ve otomotiv yedek 
parçası teminidir. Farklı marka araç 
ve iş makinelerine yedek parça 
tedarik edildiği için tüm yedek 
parçaların tek bir tedarikçiden alımı 
mümkün olmamaktadır. Özellikle 
Makine İkmal Daire Başkanlığı’nın 
5.267.693,35 TL’ye ulaşan mal alım 
işleri yıllık pazarlık suretiyle yapılabi-
lecektir. Zira üç firmadan yapılan 
alımların firmasal toplamları sırasıyla 
708.961 - 554.096 - 531.593 TL’yi 
bulmuştur. Makine ve otomotiv yedek 
parça, bakım, onarım işleri için ise bir 
başka satıcıya 1.303.532,33 TL 
ödenmiştir. Bu nedenle ihtiyaçların 
açık ihale yapılarak karşılanması 
mümkün görülmektedir. 
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Van Büyükşehir 
Belediyesi

3.437.000 TL.

Yol Yapım İşlerinin ön projeler üzerin-
den birim fiyat teklif almak suretiyle 
ihale edilmesi ve mevzuat hükümler-
ine uyulmaksızın iş artışları yapılması 
nedeniyle kurum kaynaklarının verimli 
ve ekonomik kullanılmadığı tespit 
edilmiştir. Yol yapım işlerinde büyük 
yolsuzluk, usulsüzlük olmuştur. Misal 
2017 yılında ihalesi ve geçici kabulü 
yapılan 13 adet yol yapım işinde 
toplam 307.695,74 TL tutarında 
yaklaşık maliyet hesaplanmıştır. İhale 
üzerinde bırakılan istekliler 
tarafından bu iş kalemine toplam 
3.513.050,00 TL tutarında teklif 
verilmiştir. Bu iş kaleminde yaklaşık 
maliyet hesaplarında öngörülen 
miktarın %110,5’i oranında imalat 
yapılmış ancak yaklaşık maliyet 
tutarının 11,4 katı tutarında ödeme 

Ekonomik gasp/çöktürme sadece ihaleler yoluyla sınırlı olmayıp, belediyelerin gayrimen-
kullerinin ucuz bedellerle yandaşlara peşkeş çekilmesi ya da belediyelere ait taşınmazla-
rın yandaş dernekler/vakıfların kullanımına sunulmasıyla da devam etmiştir.

Silopi Belediyesi’ne atanan kayyım, belediyeye ait piyasa değeri 1 milyon TL olan imara 
açık arsanın 26 bin TL’ye AKP’de aktif çalışan Hüseyin Taşkın’ın abisine; 500 bin TL’lik ar-
sanın 11 bin 500 TL’ye AKP İlçe Başkanı Fatih Bilen’in amcasına; 250 bin TL’lik arsanın 6 
bin 250 TL’ye kayyımın işe aldığı Faysal Efe’ye verildiği belgeleriyle ortaya konulmuştur. 
Söz konusu talanın ortaya çıkması üzerine kayyım durumu kabul etmiştir.37

Dersim Belediyesine atanan kayyım, 5393 Sayılı Kanunun 75. maddesine aykırı biçimde 
belediye mülkiyetindeki iki daireyi 05.04.2017 tarih 2017/28 ve 2017/29 sayılı meclis 
kararları ile Türk Kızılay’ı Tunceli Şubesi ile İlim Yayma Cemiyeti Tunceli Şubesi’ne tahsis 
etmiştir.38 Ne Kızılay Derneği ne de İlim Yayma Cemiyeti kamu kurum ya da kuruluşu 
değildir.

Kayyımların Ekonomik Uygulamalarına 
Bazı Örnekler

37http://mezopotamyaajansi12.com/tum-haberler/content/view/37119 Erişim Tarihi 31.10.2018

38Tunceli Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu, S.15, < https://www.sayistay.gov.tr/tr/Uplo-

ad/62643830/files/raporlar/kid/2017/Belediyeler/TUNCEL%C4%B0%20BELED%C4%B0YES%C4%B0.pdf>
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15 Temmuz 2015 darbe girişimi AKP tarafından “fırsat”a çevrilerek, bütün muhalefetin 
tasfiyesine dönüştürülmüştür. 20 Temmuz 2016 tarihinde ise, ilan edilen OHAL ve çıka-
rılan KHK’ler eliyle yetkiler tek elde toplanmıştır. AKP-MHP ittifakı darbe girişimini fırsat 
bilerek kamu kurumlarında çalışan emekçileri gözaltı, tutuklama ve ihraçlarla hedef al-
mıştır. Türkiye genelinde Temmuz 2018 itibariyle 125 bin 806 kişi KHK’ler yoluyla hukuk-
suz bir biçimde kamu görevlerinden ihraç edilmiştir. Belediyelere kayyımların atanmasıy-
la beraber, ihraçlar DBP’li belediyelerin çalışanlarına yönelmiştir. Belediyelerdeki ihraçlar 
sadece kadrolu memur/işçilerini değil aynı zamanda hizmet alımı ile çalışan emekçileri 
de kapsamıştır.  

Türkiye genelinde belediyeler ve il özel idareleri bünyesinde Mart 2018 itibariyle 4.170 
çalışan 677, 692, 693 ve 695 sayılı OHAL KHK’leri ile ihraç edilmiştir. İhraç edilen çalı-
şanlardan 523’ü kadınlardır. En yüksek sayıdaki ihraçlar, İstanbul (525), Diyarbakır (500), 
Mardin (447), Van (425), Ankara (245) Şırnak (199) ve Şanlıurfa (135) illerindeki beledi-
yelerde gerçekleşmiştir. İhraç edilen toplam belediye personelinin % 47’si kayyım atanan 
belediyelerden oluşmaktadır.39

Kayyım Atanan Belediyelerde Çalışan 
Kırımı

39İnsan Hakları Ortak Platformu, 21 Temmuz 2016-Mart 2018 Olağanüstü Hal Uygulamaları Güncel-

lenmiş Durum Raporu, Nisan 2018,  S.36
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Diğer belediye ihraçları sırasıyla Batman’da 77, Siirt’te 71, Ağrı’da 69, Hakkari’de 67, 
Bitlis’te 51, Dersim’de 24, Erzurum’da 24, Muş’ta 20, Iğdır’da 18 şeklindedir. Belirtilen bu 
rakamlar belediyelerin kadrolu memur ve işçileridir. Bu sayıların çok daha fazlası hizmet 
alımı ve belediye şirket çalışanlarından oluşmuştur. 

İhraç edilen emekçiler, kayyımın usulsüz uygulamalarını teşhir eder biçimde muhalif sen-
dika üyesi ve örgütlü emekçilerden seçilmiştir.40

40Bölge düzeyinde KESK üyesi memurlardan 1418, DİSK üyesi işçilerden 2355, toplamda 3773 kişi işin-
den atılmıştır. Bölgede OHAL ile birlikte ihraç edilen işçi, memur, avukat, mimar-mühendis ve doktor 
sayısı 15.000’nin üzerindedir.
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Türkiye tarihinde daha önce yapıldığı gibi devlet, 21. yüzyılda da insanları kan bağı üze-
rinden ilişkilendirerek hayatları hakkında kararlar almıştır. Birçok emekçinin aile bağla-
rından dolayı uzun süredir yaptıkları işleri ellerinden zorla alınarak güvenlik zırhı, baskı, 
tehdit ve şantajlarla emekçilerin hakları için mücadele etmeleri engellenmiştir.İşten çı-
karılan personelin yerine, kayyımlar tarafından keyfi bir şekilde alımlar yapılmıştır. İşe 
alınan kişiler, batıdan getirilen bürokratlar ve kayyımların hemşeri ve akrabalarının yanı 
sıra yandaş sendika yöneticileri, şube müdürleri, imamlar, polis ve uzman çavuşlardan 
oluşmaktadır. Bunların yanında, sadece yandaşlık kontenjanından birçok vasıfsız kişi de 
personel olarak alınmıştır. Kayyım atanan belediyelere iki temel kriterin belirlendiği an-
laşılmaktadır. Kayyımın gerçekleştirdiği alımlar ve AKP yerel teşkilatının gerçekleştirdiği 
alımlar. Kayyım merkezli alımlarda statü olarak üst düzey-bürokrat, kimlik olarak Türklük 
ve hemşerilik esas alınmıştır. AKP yerel teşkilatı merkezli alımlarda ise orta ve alt düzey 
statü, kimlik olarak yandaşlık ve rant eksenli alımlar esas alınmıştır. Alınan personelin 
aceleyle kadroya alındığı ve kalıcı personel haline getirildiği belediyelerin personel giriş-
lerinden bilinmektedir.
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İşe alımlarda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yandaşlardan ve görevlendirme usulüyle 
belediye sınırlarındaki resmi kurumlardan eleman ihtiyacını karşılamıştır. Sur Belediyesi 
için kaymakamlık personeli, Kayapınar Belediyesi için ise Diyarbakır genelindeki yandaş 
memurlardan seçilmiştir. 

Dersim Belediyesi’ne yapılan işe alımlarda, özellikte valilikte çalışanlardan güvenlik takibi 
yapılarak seçilmiştir. Dersim Belediyesi’ne kayyım olarak atanan, aynı zamanda kentin 
valisi olan Osman Kaymak’ın, büyük bölümü Alevi-Kürt olan personel karşısında, “Siz as-
lında Türkmensiniz” sözlerini sarf etmiş olması dikkat çekicidir. 

Van’daki Edremit Belediyesi’nde 130 korucu işe alınmıştır. İşe alım mülakatı bizzat Kay-
yım Atıf Çiçekli tarafından yapılmıştır.

Kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde 2 yılda 4 genel sekreter değişmiştir. 
Genel sekreter yardımcılarının üçü de il dışında düz memur olarak çalışırken, Mardin’e 
genel sekreter yardımcısı olarak getirilmişlerdir. Gelen üst düzey bürokratların çoğu ya 
valinin hemşerisi ya da çalıştığı illerden getirilmişlerdir. Belediyeye atanan kadrolara kı-
saca bakılacak olursa;

• Vali Özel Kalemi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Des-
tek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerini de yapmak-
tadır. Vali Özel Kalemi, belediyedeki tüm daire başkanlarına talimat verip belediye 
içinde birçok görevde bulunmaktadır. Aynı Vali Özel Kalemi, Mardin valiliğine yapılan 
yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştır. Bu ope-
rasyonu yürüten savcının da görev yeri değiştirilmiştir. 

• Valilik Protokol Müdürü, asıl kadrosu makine mühendisi olup sözleşmeli personel iken 
önce Özel Kalem Müdürlüğü’ne sonra da Çevre Koruma Daire Başkanlığı’na atanmış-
tır. 

• Mardin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü, İtfaiye ve Zabıta Daire Başkanlı-
ğına atanmıştır.  

• Mardin Emniyetinde görevli bir komiser, Ulaşım Dairesi Başkanlığına atanmıştır. 

• Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi, Kadın Politikaları Daire Başkanlığına atanmıştır. 

• Mardin İl Milli Eğitim Müdürü; Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları Da-
ire Başkanlığı ve Genel Sekreter Yardımcılığı olmak üzere birçok görev yürütmektedir.

• Mardin İl Sağlık Müdürü, Sağlık Dairesi Başkanlığına atanmıştır. 

Kayyım Rejimi’nde Çarpıcı İstihdam 
Örneği: Mardin
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EKLER
EK 1 – DEMOKRATİK SİYASETİN  
KISA BİR KRONOLOJİSİ

• Mardin Aile Sosyal Politikaları İl Müdürü, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına atan-
mış daha sonra yolsuzluktan dolayı görevden alınmıştır. Yaptığı ilk icraat Nusaybinli 
ailelere yönelik hazırlanmış gıda kartı projesi sistemini iptal etmek olmuştur.

• Mardin Çevre Şehircilik İl Müdürü, Fen İşleri Daire Başkanlığı’na atanmıştır. 

• Mardin Gençlik Spor İl Müdürü, daha önce atanan komiserin yerinin değişmesinden 
sonra İtfaiye Daire Başkanlığına atanmıştır. 

• Mardin Valiliğinde çalışan bir kişi, İlçe Teşkilatları Daire Başkanlığı’na atanmıştır. 

• Mardin Defterdarlığında görevli bir müdür, Mali Hizmetler Daire Başkanlığına atan-
mıştır. 

• Mersin İl Sağlık Müdürlüğünde memur olarak görev yapan bir kişi (aynı zamanda ge-
nel sekreterin damadı) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na atanmıştır.

20 Ekim 1991

6 Kasım 1991

31 Mart 1992

14 Temmuz 1993

Genel Seçimlerde 18 HEP milletvekili Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) listesin-
den TBMM’ye girdi.

Meclis vekillerinin yemin töreninde HEP’li vekiller tek bir ırka atfedilen yemini 
baskı altında okuduklarını ifade etmesi, dönemin Diyarbakır milletvekili Leyla 
Zana’nın yeminden sonra Kürtçe “ Bu yemini Kürt ve Türk halkı adına okuyorum” 
konuşması üzerine meclis başkanı da dahil milletvekilleri HEP’li vekillere linç 
girişiminde bulundu.

Vekillerin mecliste linçe uğramasına sessiz kalan SHP’nin daha sonra DYP’yle 
koalisyon kurarak iktidara ortak olmasından sonra 92 Cizre 
Newroz’unda 102 Kürt vatandaş katledildi. HEP’li vekiller, SHP’nin bu suça ortak 
olduğunu belirterek SHP’den ayrılarak tekrar HEP’e geçtiler.

Anayasa Mahkemesi, 11 üyenin oybirliğiyle HEP’in kapatılmasına ve eski HEP 
Genel Başkanı, TBMM Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Fehmi Işıklar’ın 
milletvekilliğinin düşürülmesine karar verdi.

HALKIN EMEK PARTİSİ ( 7 Haziran 1990-14 Temmuz 1993)
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4 Eylül 1993

18 Şubat 1994

2 Mart 1994

16 Mart 1994

16 Haziran 1994

DEP Mardin Milletvekili Mehmet Sincar ve DEP Batman İl Yöneticisi Metin Can, 
yaşanan faili meçhul cinayetleri soruşturmak üzere gittiği Batman’da devlet 
gözetiminde silahlı saldırı sonucu katledildiler. 

DEP Genel Merkezi ve 8 parti binası bombalanarak kullanılmaz hale getirildi.

DGM başsavcısı Nusret Demirel’in, DEP Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili 
Hatip Dicle, milletvekilleri Leyla Zana, Ahmet Türk, Orhan Doğan, Sırrı Sakık, 
Selim Sadak ve Mahmut Alınak’ın dokunulmazlıklarının kaldırılması talebi TBMM 
tarafından kabul edildi. Dokunulmazlıkları kaldırılan Hatip Dicle ve Orhan Doğan 
aynı gün Ankara TEM polisleri tarafından meclis kapısından yaka paça gözaltına 
alınıp tutuklandıktan sonra 10 yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Orhan Doğan’ın 
gözaltına alınma şekli Kürtlerin hafızasına kazındı.

Ahmet Türk, Sırrı Sakık, Sedat Yurttaş ve Mahmut Alınak, DGM Mahkemesince 
tutuklanarak Ankara Merkez Cezaevi’ne gönderildiler. Remzi Kartal, Zübeyir Aydar, 
Naif Güneş, Nizamettin Toğuç, Mahmut Kılınç ve Ali Yiğit ise yurtdışına sürgüne 
gitmek zorunda kaldı.

DEP, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.

DEMOKRASİ PARTİSİ ( 7 Mayıs 1993-16 Haziran 1994)

24 Haziran 1996

18 Nisan 1999

28 Haziran 1999

25 Şubat 2000

13 Mart 2003

HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak ve 50 Parti Meclisi (PM) üyesi DGM 
tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HADEP yerel seçimlerde biri büyükşehir (Diyarbakır), 6 il belediyesi (Ağrı, Batman, 
Bingöl, Hakkari, Siirt, Van) olmak üzere toplam 37 belediye kazandı.

Ankara 1 No’lu DGM, verilen cezaların Yargıtay tarafından onanması üzerine, 
HADEP Genel Başkanı Bozlak ve birçok parti yöneticisine 5 yıl siyasetten uzak 
durma yasağı koydu.

HADEP Ağrı Belediye Başkanı Hüseyin Yılmaz, İçişleri Bakanlığı tarafından, 
Anayasanın 127. Maddesi gereğince görevinden uzaklaştırıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, “Yasadışı faaliyetlerin merkezi” 
olduğu iddiasıyla HADEP’in oybirliğiyle kapatıldığını açıkladı.

HALKIN DEMOKRASİ PARTİSİ (11 MAYIS 1994-13 Mart 2003)
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26 Mart 2003

28 Mart 2004

19 Kasım 2005

35 belediye başkanı HADEP kapatıldıktan sonra DEHAP’a geçtiklerini açıkladı.

Yerel seçimlerde SHP, DEHAP, Özgür Parti, SDP, ÖDP, EMEP bloku, 5 il, 33 ilçe, 31 
belde belediye başkanlığı kazandı.

DEHAP, Anayasa Mahkemesinde kapatma davası sürerken 3. Olağanüstü Büyük 
Kongresi’nde kendini feshetti.

DEMOKRATİK HALK PARTİSİ (24 Ekim 1997- 19 Kasım 2005)

9 Kasım 2005

22 Temmuz 2007

29 Mart 2009

14 Nisan 2009

11 Aralık 2009

Demokratik Toplum Hareketi’nin partileşme kararından sonra, kadın erkek eşitliği 
temelinde temsiliyeti esas alarak Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk’un eş genel başkan 
seçilmesiyle Türkiye demokratik siyasetine eşbaşkanlık sistemini getirdi.

DTP, genel seçimlerde Kürt siyasetine yönelik uygulamaya konulan  % 10 ülke 
barajı engelini aşmak için, bağımsız adaylarla seçime girdi. “Bin Umut Adayları” 
adıyla seçime bağımsız giren DTP, aralarında Selahattin Demirtaş, Gültan 
Kışanak, Leyla Zana gibi isimlerin olduğu siyasetçileri meclise gönderdi. 20 
milletvekili çıkardı. Milletvekilleri daha sonra Meclis’te DTP grubunu kurdular. 
Böylece ülke tarihinde ilk defa demokratik siyaset ve Kürt muhalefeti, halkın 
örgütlülüğü ve gösterilen üstün çaba neticesinde TBMM’de tek başına grup 
kurmayı başardı. 

DTP, bu tarihte girdiği yerel seçimlerden de 99 belediye başkanlığı kazanarak 
büyük bir başarı elde etti. AKP iktidarının yoğun baskısına rağmen DTP’nin büyük 
başarı elde etmesi, Kürtlerin demokratik siyasette elde ettiği başarıya tahammül 
edemeyen AKP- Gülen ortaklığının Kürt düşmanlığını daha da gün yüzüne çıkardı.

DTP’nin yerel seçim zaferinin üzerinden henüz bir ay geçmeden yargıyı elinde 
bulunduran AKP- Gülen ittifakı “KCK Operasyonları” adı altında on binlerce DTP’li 
siyasetçiyi tutukladı. Operasyonlarla Kürtlerin kazanımını bertaraf etmeyi 
amaçlayan iktidar, hiçbir hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle “KCK” 
davasından halen binlerce Kürt siyasetçiyi cezaevinde tutmaktadır. Dönemin 
dava dosyalarını hazırlayan ve mahkeme heyetlerinde bulunan çoğu savcı, hâkim 
ve polis bugün “FETÖ terör örgütü üyeliği” ile yargılandığı halde bu siyasi kırım 
davaları onların sunduğu dosyalar üzerinden devam etmekte ve ağır cezalar 
verilmektedir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya’nın DTP’nin kapatılması 
için başvuruda bulunduğu Anayasa Mahkemesi, DTP’nin kapatılmasına karar 
vermesinin yanı sıra Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk’un da aralarında olduğu yüzlerce 
siyasetçiye siyasi yasak getirdi.

DEMOKRATİK TOPLUM PARTİSİ (9 Kasım 2005-11 Aralık 2009)
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12 Haziran 2011

30 Mart 2014

Kürtler başta olmak üzere ülkede demokratik siyasete karşı uygulanan dünyanın 
en yüksek barajı olan antidemokratik %10 seçim barajından dolayı 61 bağımsız 
adayla girdiği seçimde % 6,58 oy oranıyla 36 milletvekili çıkarmayı başardı. YSK, 
o tarihte 2011 yılında KCK davasından beş yıl tutuklu kalan, Hatip Dicle’nin 
kesinleşmiş yaklaşık iki yıllık hapis cezası olduğu gerekçesiyle milletvekilliğini 
düşürünce sayı 35’e düştü. Dicle’nin yerine Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili 
adayı Oya Eronat meclise girdi

BDP Yerel seçimlerinde de “eşbaşkanlık” sistemiyle seçime girdi ve 102 belediye 
kazandı.

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ (3 Mayıs 2009-11 Temmuz 2014)
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28 Nisan 2014

30 Mart 2014

7 Haziran 2015

1 Kasım 2015

4 Kasım 2016

24 Haziran 2018 

HDP, Öcalan'ın çağrısıyla başlayan çözüm ve müzakere sürecine eşlik etmek üzere 
Türkiye siyasi panoramasındaki yerini Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) 
kuruluşunun ilan edildiği 15 Ekim 2010'da aldı. BDP'nin ve DTK'nin yanısıra, 
Sosyalist Parti, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi ile onlarca yurttaş girişimi, demokratik kitle örgütü, 
inanç ve kültür kurumlarının bileşeni olduğu HDP'nin kuruluşunda Eş Başkanlık 
görevlerini TMMOB Eski Genel Başkanı Yavuz Önen ve Boğaziçi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Fatma Gök üstlendi.  

27 Ekim 2013'te toplanan 1. Olağanüstü Genel Kurul'da HDK Eş Sözcüleri Seba-
hat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü HDP Eş Başkanlıklarını devraldılar. 
28 Nisan 2014’de bütün BDP milletvekilleri HDP’ye geçti ve TBMM'de HDP Grubu 
oluştu. BDP’li belediye başkanları ve yerel yöneticiler ise partilerinde kaldılar.
30 Mart 2014 yerel seçimlerine Türkiye'de HDP, Kürt illerinde ise bileşenlerinden 
BDP girdi. HDP katıldığı ilk yerel seçimde Adana'da %7,3, İstanbul'da %4,8, 
İzmir'de yüzde 3,4 ile toplam 853 bin 686 oy aldı. BDP de yüzde 4,20 ile toplam 1 
milyon 885 bin 992 oyla, Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Siirt, 
Şırnak, Dersim, Van büyükşehir belediyeleri dahil 102 yerel yönetimi kazandı. 
23 Haziran 2014'te toplanan HDP 2. Olağanüstü Kongresi'nde Eş Genel Başkanlık 
görevlerini Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ devraldılar. Cumhurbaşkan-
lığı seçiminde Selahattin Demirtaş'ın yüzde 9,77 ile kazandığı 4 milyona yakın oy 
HDP'nin yüzde 10 barajını yıkmaya başlayacağını gösterdi.

HDP, 7 Haziran 2015 seçimlerine 2007 ve 2011 seçimlerinde olduğu gibi 
bağımsız adaylarla değil parti olarak girdi. 6 milyon 057 bin 506 ile oyların % 
13,12'sini alarak 80 milletvekilliği kazandı. Bu Türkiye’de demokratik cephe için 
tarihi bir başarı olurken, bu güçlere karşı yıllardır uygulamada olan %10 barajına 
onarılamaz bir hasar verdi. 

AKP iktidarının savaş politikasını derinleştirmesine rağmen demokrasi güçlerini 
geriletememesi, AKP iktidarını yıkma noktasına getirdi. Erdoğan Kürtler başta 
olmak üzere bütün demokrasi güçlerine topyekun saldırı başlattı ve ülkeyi yeniden 
seçime gitmeye zorladı. Ağır savaş koşulları altında 1 Kasım 2015’de yenilenen 
seçimde HDP ise 10,76 alarak 59 milletvekili çıkardı.

15 Temmuz Darbe girişimini “Allahın lütfu” olarak gören Erdoğan’ın OHAL’i ilan 
ederek toplumsal hareketlilik ve protestoyu baskı alması da fırsat bilinerek daha 
önce dokunulmazlıkları kaldırılan TBMM’nin 3. büyük partisi HDP’nin Eş Genel 
Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’la birlikte 11 milletvekili 
gözaltına alınarak tutuklandı.  

24 Haziran seçimlerinde de HDP Kürdistan'da toplumsal desteğini korumayı 
Batı'daysa geliştirmeyi başararak oyların 11,70'ini aldı ve 69 milletvekiliyle 
TBMM'deki üçüncü parti konumunu pekiştirdi. 
Selahattin Demirtaş da hapiste sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı kampanyasında 
oyların yüzde 8,4'ünü kazandı.

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (15 Ekim 2012-…)
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EK 2 - TUTUKLU VE HÜKÜM GİYEN 
EŞBAŞKANLAR LİSTESİ

Gültan Kışanak

Zülfiye Kişmir

Abdülkerim Erdem

Zeynep Sipçik

Leyla Salman

İsmail Asi

Sara Kaya

Bekir Kaya

Abdülkadir Çalışkan

Ali Aydın

Enes Cengiz

Ahmet Demir

Servin Karakoç

Mehmet Emin Özkan

Nurhayat Altun

Mustafa Bayram

Sabite Ekinci

Memnune SöylemeZ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 
Eşbaşkanı

Diyarbakır Dicle Belediyesi Eşbaşkanı

Mardin Derik Belediyesi Eşbaşkanı

Mardin Dargeçit Belediyesi Eşbaşkanı

Mardin Kızıltepe Belediyesi Eşbaşkanı

Mardin Kızıltepe Belediyesi Eşbaşkanı

Mardin Nusaybin Belediyesi Eşbaşkanı

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı

Van Saray Belediyesi Eşbaşkanı

Siirt Baykan Belediyesi Eşbaşkanı

Siirt Veysel Karani Belediyesi Eşbaşkanı

Ovakışla Belediyesi Eşbaşkanı

Ovakışla Belediyesi Eşbaşkanı

Güroymak Belediyesi Eşbaşkanı

Dersim Belediyesi Eşbaşkanı

Urfa Halfeti Belediyesi Eşbaşkanı

Varto Belediyesi Eşbaşkanı

Malazgirt Belediyesi Eşbaşkanı

Kocaeli 1 nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli 
Ceza İnfaz Kurumu - Kandıra / Kocaeli

Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi

Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi / 
Kırıkkale.

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi - Sincan 
/ Ankara

Şakran Kadın Kapalı Cezaevi - Aliağa 
/ İzmir

Kırıklar 2 nolu F Tipi Kaplı Cezaevi 
Buca / İzmir

Van T-Tipi Kadın Kapalı Cezaevi

Silivri F Tipi 9 nolu Kapalı Cezaevi-İs-
tanbul

Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi

Bafra T tipi Kapalı Cezaevi

Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi / Siirt

Erzurum Oltu T tipi cezaevi

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi 
Sincan/Ankara

Rize L Tipi Cezaevi

Kocaeli 1 nolu F Tipi Kapalı Cezaevi - 
Kandıra / Kocaeli

Şanlıurfa T Tipi Kapalı Cezaevi / 
Şanlıurfa

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi - Sincan 
/ Ankara

Tarsus Cezaevi c5 Koğuşu

TUTUKLU BELEDİYE EŞBAŞKANLARI
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Halis Coşkun

Fırat Öztürk

Murat Rohat Özbay

Figen Yaşar

Mehmet Fazıl Türk

Malazgirt Belediyesi Eşbaşkanı

Ağrı Tutak Belediye Eşbaşkanı

Doğubayazıt Belediye Eşbaşkanı

Bulanık Belediyesi Eşbaşkanı

Mersin Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanı

Patnos Cezaevi

Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi

Van T tipi cezaevi

Muş

Tarsus T tipi 3 nolu Cezaevi a-9

Rezan Zuğurli

Sadiye Süer Baran

Gurbet Tekin

Mukaddes Kubilay

Hüseyin Kılıç

Felemez Aydın

İhsan Uğur

Tuncer Bakırhan

Zeynel Taş

Rahmi Çelik

Diba Keskin

Dilek Hatipoğlu

Nurullah Çistçi

Mehmet Ali Bul

Zeynep Han Bingöl

Diyarbakır Lice Belediyesi Eşbaşkanı

Diyarbakır Kulp Belediyesi Eşbaşkanı

Mardin savur Belediyesi Eşbaşkanı

Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı

Siirt Eruh Belediyesi Eşbaşkanı

Yolalan Belediyesi Eşbaşkanı

Hizan Belediyesi Eşbaşkanı

Siirt Belediyesi Eşbaşkanı

Urfa Bozova Belediyesi Eşbaşkanı

Bulanık Belediyesi Eşbaşkanı

Van Erciş Belediyesi Eşbaşkanı

Hakkari Belediyesi Eşbaşkanı

Hakkari Belediyesi Eşbaşkanı

Dersim Belediyesi Eşbaşkanı

Karayazı Belediyesi Eşbaşkanı

Van T Tipi Kapalı Cezaevi 
– 4 yıl 2 ay ceza.

Osmaniye 1 nolu Kapalı Cezaevi 
-9 yıl 2 ay ceza.

Mardin E Tipi Cezaevi

Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi / 
Sincan-Ankara -8 yıl 6 ay ceza.

Samsun Bafra Cezaevi

Rize L Tipi Cezaevi

Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi
-12 yıl 4 ay ceza.

Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi / Bolu 
-10 yıl 15 gün ceza.

Şanlıurfa T Tipi Kapalı Cezaevi / 
Şanlıurfa -11 yıl 10 ay ceza.

Rize L Tipi Cezaevi
-10 yıl 6 ay ceza.

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi – 13 yıl 
9 ay ceza.

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi  – 11 yıl 
3 ay ceza.

Balıkesir Kepsut Cezaevi -11 yıl 3 ay 
ceza.

Kocaeli 2 nolu F Tipi Kapalı Cezaevi - 
Kandıra / Kocaeli – 8 yıl 9 ay ceza.

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi  

HÜKÜM GİYEN BELEDİYE EŞBAŞKANLARI
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EK 3 - KAYYIM ATANAN BELEDİYELERDE 
2014 SEÇİMLERİNDE DBP’NİN ALDIĞI OY 
ORANLARI VE ATANAN KAYYIMLAR41

117 üye belediye

148 bin

120 bin

43 bin

32 bin

557 bin

30 bin

20 bin

4 bin

57 bin

32 bin

36 bin

4 bin

46 bin

3 bin

1.800 bin

115 bin

41 bin

33 bin

309 bin

%45.92

%61.90

%48.43

%38.50

%55.89

%50.45

%52.43

%56.22

%43.90

%46.10

%29.70

%37.46

%48.10

%41.60

%55.10

%68.10

%49.7

%45.80

%54.60

GABB Belediyeler Birliği

Ağrı (Merkez)

Doğubayazıt (Ağrı)

Diyadin (Ağrı)

Tutak (Ağrı)

Batman (Merkez)

Beşiri (Batman)

Gercüş (Batman)

İkiköprü (Batman)

Bitlis (Merkez)

Mutki (Bitlis)

Hizan (Bitlis)

Ovakışla (Bitlis)

Güroymak (Bitlis)

Yolalan (Bitlis)

Diyarbakır Büyükşehir (Merkez)

Bismil (Diyarbakır)

Dicle (Diyarbakır)

Hani (Diyarbakır)

Kayapınar (Diyarbakır)

Cumali Atilla – Kaymakam

Süleyman Elban- Ağrı Valisi *

Zafer Engin – Kaymakam *

Olgun Öner – Kaymakam *

Erkan İsa Erat – Kaymakam

Ertuğ Şevket Aksoy -  Vali Yardımcısı

Mustafa Maslak – Kaymakam

Mevlüt Şekerci – Kaymakam *

Mustafa Maslak – Kaymakam

Oktay Çağatay- Bitlis Valisi *

Serkan Şahin – Kaymakam *

Bülent Hamitoğlu - Kaymakam

Mustafa Akgül – Kaymakam

Ufuk Özen Alibeyoğlu- Kaymakam

Bülent Hamitoğlu - Kaymakam

Cumali Atilla – Kaymakam

Kerem Süleyman Yüksel– Kaymakam *

Alparslan Kılıç – Kaymakam

Turan Soğukoluk – Kaymakam

Ünal Koç- Kaymakam *

Belediye Adı Nüfus
2014 Yerel 
Seçim DBP 
Oy Oranı

Mevcut Kayyım

 41(*) İşaretinin olduğu yerler kayyım değişimi olmuştur. Toplamda 55 belediyede 
kayyım değişmiştir.
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16 bin

37 bin

25 bin

86 bin

121 bin

207 bin

22 bin

30 bin

24 bin

29 bin

27 bin

29 bin

275 bin

17 bin

118 bin

8 bin

2 bin

2 bin

24 bin

25 bin

796 bin

156 bin

27 bin

62 bin

237 bin

33 bin

116 bin

%55.10

%55.10

%89.40

%69.55

%54.41

%50.10

%51.97

%51.70

%59.20

%39.08

%60.30

%62.10

%66.83

%54.20

%86.60

%49.64

%94.43

%61.75

%51.67

%51.90

%52.20

%35.70

%60.16

%64.40

%62.50

%61.71

%78.78

Kocaköy (Diyarbakır)

Kulp (Diyarbakır)

Lice (Diyarbakır)

Silvan (Diyarbakır)

Sur (Diyarbakır)

Yenişehir (Diyarbakır)

Eğil (Diyarbakır)

Karakoçan (Elazığ)

Karaçoban (Erzurum)

Hınıs (Erzurum)

Tekman (Erzurum)

Karayazı (Erzurum)

Hakkari (Merkez)

Çukurca (Hakkari)

Yüksekova (Hakkari)

Şemdinli (Hakkari)

Esendere (Hakkari)

Hoşhaber (Iğdır)

Tuzluca (Iğdır)

Digor (Kars)

Mardin Büyükşehir (Merkez)

Artuklu (Mardin)

Dargeçit (Mardin)

Derik (Mardin)

Kızıltepe (Mardin)

Mazıdağı (Mardin)

Nusaybin (Mardin)

Yusuf Turhan – Kaymakam

Fatih Dülgeroğlu– Kaymakam

Abdulkadir Çelik – Kaymakam *

Adem Çelik – Kaymakam *

Abdullah Çistçi - Vali Yardımcısı *

Serdar Kartal – Kaymakam *

Kürşat Atak-Kaymakam

Mehmet Kocabey – Kaymakam *

Yusuf İzci – Kaymakam *

Bülent Ay – Kaymakam

Kemal Karahan – Kaymakam

Eyyüp Özdemir – Kaymakam *

Cüneyt Epçim - Vali Yardımcısı

Temel Ayca– Kaymakam *

Ramazan Kendüzler– Kaymakam *

M.Fuat Türkmen – Kaymakam 

Mahmut Kaşıkçı – Kaymakam

Bilgehan Karanfil - Vali Yardımcısı *

Abdullah Kadıoğlu– Kaymakam *

Mustafa Güngör – Kaymakam

Mustafa Yaman - Mardin Valisi

Şakir Öner Öztürk – Kaymakam

Rızvan Eroğlu– Kaymakam *

Hakan Kafkas – Kaymakam *

Mehmet Yüzer – Kaymakam *

Mustafa Dinç – Kaymakam *

Mehmet Balıkçılar – Kaymakam *
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14 bin

28 bin

272 bin

83 bin

54 bin

32 bin

2 bin

2 bin

Bin

Bin

320 bin

26 bin

7 bin

20 bin

12 bin

4 bin

Bin

Bin

55 bin

38 bin

102 bin

184 bin

490 bin

17 bin

133 bin

73 bin

115 bin

%41.52

%53.03

%29.80

%45.84

%39.19

%63.40

%63.02

%53.70

%42.33

%96.16

%49.40

%55.60

%39.40

%52.37

%41.30

%56.40

%68.76

%62.33 

%45.80

%58.40

%52.58

%48.20

%71.10

%67.42

%81.61

%78.90

%78.19

Ömerli (Mardin)

Savur (Mardin)

Akdeniz (Mersin)

Bulanık (Muş)

Malazgirt (Muş)

Varto (Muş)

Erentepe (Muş)

Rüstemgedik (Muş) 

Konakkuran (Muş)

Uzgörür (Muş)

Siirt (Merkez)

Baykan (Siirt)

Veysel Karani (Siirt)

Eruh (Siirt)

Gökçebağ (Siirt)

Atabağı (Siirt)

Kayabağlar (Siirt)

Beğendik (Siirt)

Bozova (Şanlıurfa)

Halfeti (Şanlıurfa)

Suruç (Şanlıurfa)

Viranşehir (Şanlıurfa)

Şırnak (Merkez)

Beytüşşebap (Şırnak)

Cizre (Şırnak)

İdil (Şırnak)

Silopi (Şırnak)

M. Emin Taşçı – Kaymakam *

Bayram Türker – Kaymakam *

Muhittin Pamuk – Kaymakam *

Hacı Arslan Uzan – Kaymakam 

Emre Yalçın – Kaymakam *

Erkan Kaçmaz – Kaymakam  *

Hacı Arslan Uzan – Kaymakam 

Hacı Arslan Uzan – Kaymakam

Emre Yalçın – Kaymakam *

Hacı Arslan Uzan – Kaymakam

Ceyhun Dilşad Taşkın - Vali Yardımcısı

Mehmet Tunç  – Kaymakam *

Mehmet Tunç  – Kaymakam *

Murtaza Dayanç – Kaymakam

Ceyhun Dilşad Taşkın- Vali Yardımcısı

Mehmet Tunç  – Kaymakam *

İhsan Emre Aydın – Kaymakam *

Musa Aydemir  - Kaymakam *

Zekeriya Göker – Kaymakam *

Şeref Albayrak – Kaymakam

Tarık Açıkgöz- Kaymakam 

Ömer Dereci– Kaymakam *

Turan Bedirhanoğlu - Vali Yardımcısı

İsmail Pendik – Kaymakam *

Faik Arıcan– Kaymakam *

Zafer Sağ – Kaymakam *

Sezer Işıktaş – Kaymakam *
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42 bin

9 bin

4 bin

8 bin

2 bin

5 bin

2 bin

86 bin

2 bin

1.096 bin

56 bin

114 bin

51 bin

71 bin

22 bin

275 bin

172 bin

36 bin

18 bin

66 bin

22 bin

2 bin

%78.50

%51.40

%51.1

%45.59

%61.10

%62.26

%61.21

%42.40

%54.64

%53.10

%90.89

%50.91

%50.90

%71.62

%67.70

%48.32

%49.43

%55.00

%53.90

%58.60

%65.90

%50.96

Uludere (Şırnak)

Fındık (Şırnak)

Görümlü (Şırnak)

Kumçatı (Şırnak)

Sırtköy (Şırnak)

Başverimli (Şırnak)

Balveren (Şırnak)

Dersim (Merkez)

Akpazar (Dersim)

Van Büyükşehir (Merkez)

Başkale (Van)

Edremit (Van)

Muradiye (Van)

Özalp (Van)

Çatak (Van)

İpekyolu (Van)

Erciş (Van)

Gürpınar  (Van)

Bahçesaray (Van)

Çaldıran (Van)

Saray Belediyesi (Van)

Kömür (Adıyaman)

M. Fatih Yakınoğlu - Kaymakam

Serhat Doğan – Kaymakam *

Sezer Işıktaş – Kaymakam *

Turan Bedirhanoğlu - Vali Yardımcısı

Zafer Sağ – Kaymakam *

Sezer Işıktaş – Kaymakam *

Turan Bedirhanoğlu – Vali Yardımcısı

Tuncay Sonel - Vali  *

Kenan Aktaş – Kaymakam

Murat Zorluoğlu - Van Valisi *

Asım Solak – Kaymakam *

Atıf Çiçekli – Kaymakam *

Harun Yücel – Kaymakam *

Ferhat Vardar – Kaymakam *

Hamza Türkmen – Kaymakam *

Cemil Öztürk - Vali Yardımcısı

Nuri Mehmetbeyoğlu – Kaymakam *

Osman Doğramacı - Kaymakam

Onur Satıroğlu – Kaymakam *

Tekin Dündar – Kaymakam

Mehmet Halis Aydın – Kaymakam *

Adem Kaya –Vali Yardımcısı
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