
BELEDİYELERDEKİ
KAYYUM SİSTEMİ VE 

MEVCUT DURUM 
RAPORU

www.icisleri.gov.tr



2 3|      |   

BELEDİYELERDEKİ
KAYYUM SİSTEMİ

 VE MEVCUT
 DURUM RAPORU

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI



4 5|      |   

BELEDİYELERDEKİ KAYYUM SİSTEMİ VE MEVCUT DURUM RAPORUT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

ÖZET
 Bu rapor, kamuoyunda Kayyum süreci olarak bilinen, bölücü terör örgütü 
PKK ile iltisaklı, irtibatlı 94 belediye başkanının görevden alınarak yerlerine 
belediye başkan vekilleri görevlendirilmesinin Bakanlığımızca bir tercih olmayıp 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, bölgede yaşayan 
vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak ve vatandaşlarımızın mahalli 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak için Anayasal bir zorunluluk ve kanuni bir görev 
olduğunu; görevden alınan belediye başkanlarının vatandaşlarımızın mahalli 
müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak yerine bu belediyeleri nasıl bölücü terör 
örgütünün mali ve lojistik destek merkezi haline getirdiğini ve vatandaşlarımızın 
temel hizmetlerden nasıl mahrum bırakıldığını, buna karşın görevlendirilen belediye 
başkan vekillerinin devraldıkları belediyeleri asli görevlerine kanalize ederek, 
hak ve hukuka uygun başarılı faaliyetleri ile vatandaşlarımızın hizmetine nasıl 
sunduklarını örnekleri ile somut bir şekilde ortaya koymak için kaleme alınmıştır.
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GİRİŞ
Devletimiz, PKK terör örgütü ve uzantılarının ülkemizi bölmek amacıyla asker, polis, 

kadın, çocuk, genç, yaşlı, öğretmen, memur, çiftçi, çoban ayırmadan yapmış olduğu 
insanlık dışı saldırılarına karşı mücadelesini 40 yıldır kesintisiz bir şekilde kararlılıkla 
yürütmektedir. Son yıllarda teröre karşı yürütülen bu amansız mücadelede büyük bir 
aşama kaydedilmiş ve sona yaklaşılmıştır. Terör örgütünün her türlü yeni hedef ve 
stratejisine karşı tedbirler geliştirilerek, yurt içinde ve yurt dışında örgütün faaliyet 
gösterdiği her yer bu mücadelenin bir parçası olarak değerlendirilerek terör örgütü 
ve onun uzantılarını etkisiz hale getirmeye yönelik strateji ve politikalar uygulamaya 
geçirilmiş ve geçirilmektedir.

PKK terör örgütü, bu süreçte bölgede varlığını devam ettirmek ve düştüğü 
acziyetten çıkış yolu bulmak için yeni stratejiler geliştirmeye çalışmış, bölgesel ve 
konjonktürel gelişmelerin etkisiyle terör faaliyetlerini ideolojik platforma taşıyarak 
siyasallaşma arayışı ve çabası içine girmiştir. Terör örgütü bu yeni strateji doğrultusunda 
siyasetin sağladığı/sağlayacağı maskeleme ile silahlı eylemlerini artırmak, ideolojisini 
yaymak ve tabanını genişletmek amacıyla yerel yönetimleri kendine hedef seçmiş 
ve demokrasinin sağladığı özgürlük ortamından da yararlanarak hızlı bir şekilde 
bölgedeki bir çok belediyede örgütsel bir yapılanmaya gitmiştir.

Bu süreçte bölücü terör örgütü ve uzantıları seçilmiş bazı belediye başkanları 
aracılığıyla legal imkânları illegal amaçlar için kullanarak Anayasa ve kanunlarda görev 
ve sorumlulukları tanımlanan,  Devletin bütünsel organizasyonunun bir parçası ve 
temel görevi vatandaşların mahalli ve müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak olan 
bazı belediyeleri; Ülkemizin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modelinin parçası 
haline getirmeye çalışmış, Anayasamızın 3. maddesinde açıkça tanımlanan ülkemizin 
devleti ve milletiyle bölünmez bir bütünlüğüne kasteden bir araç olarak kullanmış, 
terör faaliyetlerinin desteklendiği lojistik merkezlere dönüştürmüştür.

Yürütülen adli ve idari soruşturmalarda bahse konu edilen belediyelerde; terör 
eylemlerinin ve terör örgütüne katılımın desteklenmesi amacıyla operasyonlarda 
öldürülen PKK’lıların yakınlarına sözde değer ailesi adı altında iş imkanı sağlandığı, kadın 
ve gençlik merkezleri adı altındaki yerlerin terör örgütüne ideolojik propaganda ve 
eleman temin etme merkezi haline dönüştürüldüğü, bölge halkının mahalli müşterek 
nitelikteki (yol, içme suyu, kanalizasyon vb.) ihtiyaçlarını karşılamak için ayrılan 
ödeneklerin terör örgütünün finansmanı için yönlendirildiği, belediyelere ait hizmet 

araçlarını ise terör örgütünün lojistik ihtiyaçlarında ve/veya bombalı saldırılarında 
kullanıldığına ilişkin tespitlere yer verilmiştir. 

Ayrıca bölgedeki belediyelerin kontrol edilmesi için araçsallaştırılan siyasallaşma 
sürecinde bazı belediye meclisleri, Anayasa ve kanunlara aykırı olarak 2015 yılı içinde 
sözde demokratik özerklik kararları alarak ve/veya Belediye başkanları özyönetim 
açıklamaları yaparak bölücü terör örgütü PKK’nın amaçlarına uygun şekilde devletin 
bölünmez bütünlüğüne aleni saldırıda bulunmuşlar ve zincirleme bir terörizm etkisi 
başlatmak için çukur, hendek/barikat olaylarını desteklemişlerdir.

Kamuoyunda çukur, hendek/barikat olayları olarak bilinen süreç, bununla eş 
zamanlı olarak başlayan bazı belediye meclislerinin ve/veya belediye başkanlarının 
demokratik özerklik kararları veya özyönetim açıklamaları, bölücü terör örgütünün 
bu belediyeleri ne şekilde yönlendirdiğinin/yönettiğinin en açık delilidir.

Bilindiği üzere Devletin en önemli görevi, Anayasa ile güvence altına alınan 
devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ile vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini 
korumaktır. Bu görev; hem dil, ırk, siyasi düşünce, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin 
kanun önünde eşit olan vatandaşları bölücü nitelikteki saldırılara hem de devletin 
bölünmez bütünlüğünün hükümranlığındaki coğrafya ve kurumlarına karşı yapılacak 
saldırılara karşı korumayı gerektirmektedir. 

Buradan hareketle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ve kanunlarının verdiği 
yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, ülkemizin ve milletimizin bütünlüğüne 
kasteden, PKK terör örgütünün kontrol ve yönlendirmesinde olan, hukuk sistemini 
hiçe sayan, terörü ve terör örgütlerini açıktan destekleyen ve belediyeleri borç 
batağına sürükleyen 94 belediye başkanı, haklarında açılan soruşturmalar sonucunda 
görevden uzaklaştırılmış, bu belediyelerde mülki idare amirleri (vali/kaymakam/vali 
yardımcısı) belediye başkan vekili olarak görevlendirilmişlerdir.

Kamuoyunda “kayyum görevlendirmesi” olarak bilinen bu hukuki süreç ile terör 
örgütüne belediyeler üzerinden finansal kaynaklar ve insan kaynakları engellenmiş; 
asker ve kolluk görevlilerimizin insanüstü mücadeleleriyle birlikte PKK/KCK terör 
örgütü etkinliğini ve eylemliliğini kaybetmiş; terör örgütüne katılım oranı son 30 
yılın en düşük seviyesine inerek ülke sathındaki terörist sayısı 700’lü rakamlara 
gerilemiştir.

Ortaya çıkan bu durum, terör örgütünü destekleyen belediye başkanlarının 
görevden uzaklaştırılmalarının ne denli haklı olduğunu açıkça ortaya çıkarmıştır.

Görevlendirilen belediye başkan vekilleri, göreve başladıkları andan itibaren bölge 
halkının yıllardır özlemini çektiği hizmetleri sunmak ve terör örgütünü destekleyen 
belediyelerin yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak için büyük bir özveri ile çalışmışlar; 
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suyu akmayan il, ilçe ve beldeler suya kavuşmuş, çöp dağları ortadan kaldırılmış, 
yüksek kaliteli asfalt ve parke yollar, çocuk parkları, taziye evleri, aydınlatma ve peyzaj 
çalışmaları, gençlik ve aile merkezleri, kadın kültür merkezleri, semt spor sahaları, 
otopark ve otogarlar, konferans salonları, Z kütüphaneler, yurtlar gibi birçok hizmet 
ve imkan bölge halkının kullanımına sunulmuştur.

Ayrıca görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının terör örgütüne 
yönlendirdikleri maddi kaynaklar nedeniyle bölge esnafına yıllardır ödemedikleri 
691 milyon Türk Lirası borç belediye başkan vekillerinin göreve başlaması akabinde, 
mağdur edilen bölge esnafına ivedilikle ödenmiştir.

Görevlendirmeler yapıldıktan sonra 94 belediyede belediye başkan vekilleri eliyle 
yapılan hizmet ve yatırımların toplam tutarı 7.5 milyar TL’ye ulaşmış; 9.903 km asfalt 
yol, 18.000 km stabilize yol, 5.735 km içme suyu hattı, 19 adet içme suyu arıtma tesisi, 
23 adet atık su arıtma tesisi, 4.000 km kanalizasyon şebekesi, 2.644 adet park (aile 
çay bahçesi/park/çocuk parkı), 2.530 adet taziye evi, 172 adet kadın kültür merkezi, 
128 adet kütüphane, 73 adet gençlik merkezinin yanı sıra çocukların, gençlerin ve 
kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel gelişiminin desteklenmesi faaliyetleri başta 
olmak üzere bir çok hizmet vatandaşların istifadesine sunulmuştur.

Bu süreç sonucunda bölgede hızla normalleşme yaşanmış, Tunceli ilimiz su sporları 
merkezine, Mardin ve Diyarbakır ilimiz turizm, Van ilimiz yabancı turist destinasyonu 
merkezi haline gelmeye başlamıştır. Sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte il/ilçe/
beldelerde ekonomik yatırımlar artmış, böylelikle bölge halkımız için ciddi istihdam 
olanakları ortaya çıkmıştır.

Yukarıda anlatılan çerçevede ortaya çıkan bu yeni durumda belediyelerin sağladığı 
imkanlar ile sempatizan ve tabanını kaybeden terör örgütü ve onun siyasal uzantıları 
mahalli idareler seçimleri kapsamında belediyeleri tekrar kontrol etmek, bölgedeki 
seçmenleri etkilemek için herhangi bir doğru bilgi veya veri içermeyen, sadece terör 
örgütü PKK’nın söylemleri doğrultusunda ideolojik bir perspektif ve ifadeler içeren, 
bölücü nitelikte manipülasyon amaçlı açıklamalar yapmakta ve sözde “Kayyım Raporu” 
adı altındaki müsveddeleri yayımlamaktadırlar. 

Bu müsveddelerde ve açıklamalarda; egemenliğimizin sembolü olan Türk 
Bayrağının, başta belediye binalarında olmak üzere bölgede göndere çekilmesi veya 
bazı yerlere asılması, milletimizin ortak geçmişi ve gururu olan Çanakkale Şehitleri için 
yapılan etkinlikler bir asimilasyon faaliyeti olarak nitelendirilmekte, “Kürt sorununun” 
çözümünde sözde savaş politikalarında ısrar edildiği ve Kürtlerle Devlet arasında bir 
savaş olduğu ifadelerine yer verilmekte, sözde “Kayyım Raporu” isimli müsveddenin 
birçok yerinde “Kürt illeri”, “Kürdistan coğrafyası” gibi nitelemeler kullanılmakta, 
terör örgütü ile mücadelede en önemli araçlardan biri olan terör nedeniyle belediye 

başkanlarının uzaklaştırılması süreci “Kürdistan coğrafyasında” yeniden güncellenmiş 
bir sömürge modeli olarak ifade edilmektedir.

Ayrıca görevlendirilen belediye başkan vekillerinin hak ve hukuka uygun başarılı 
faaliyetleri, terör örgütü ve onun siyasal uzantıları tarafından gerçeğe aykırı olarak 
çarpıtılmakta ve manipülasyon amaçlı yanlış yer ve zamanla ilişkilendirilmektedir. 

Yürütülen adli ve idari soruşturmalar kapsamında ortaya konulan yüzlerce tespit 
ve delil bir tarafa, yapılan bu gibi açıklamalar bile bu belediyelere belediye başkan 
vekili görevlendirilmesinin hukuken ne kadar doğru olduğunu ortaya koymaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında bu Raporun; 

Birinci bölümünde, belediye başkan vekili görevlendirilen il ve ilçelerde 
görevlendirmeler öncesinde yaşanan olaylar, PKK/KCK terör örgütünün faaliyet alanı 
ve eylemleri ile terör nedeniyle başkanları görevden uzaklaştırılan belediyelerin teröre 
müzahir yapıları somut örnekler ile ortaya konulmaktadır.

İkinci bölümünde, belediye başkan vekili görevlendirilmelerine neden ihtiyaç 
duyulduğu, hukuki açıdan belediyelerin görev ve sorumluluklarının ne olduğu, terör 
olayları sebebiyle vatandaşların hangi hak ve hürriyetlerden mahrum bırakıldığı 
açıklanmaktadır. 

Üçüncü bölümünde sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel alanlarda belediye başkan 
vekillerinin ürettikleri hizmetler ve faaliyetler sonucunda vatandaşların hak ve 
hürriyetleri alanındaki iyileşmeler dikkate sunulmaktadır.

Son bölümünde ise terör örgütü ve onun siyasal uzantıları tarafından gerçeğe 
aykırı olarak yapılan açıklamalar ve yayınlanan müsveddelerin gerçek durumları 
gözler önüne serilmektedir.
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BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ 
GÖREVLENDİRMESİNE GİDEN SÜREÇ

BÖLÜM-1

Türkiye son kırk yılını başta PKK olmak 
üzere birçok terör örgütüyle mücadele ederek 
geçirmiştir. Bu mücadelenin merkezinde ise PKK/
KCK terör örgütünün eylemlerine karşı yürütülen 
operasyonlar yer almaktadır. Suriye, Irak ve 
İran’da örgütlenen PKK/KCK terör örgütü, bu 
ülkelerden de devşirdiği teröristler ile hem silahlı 
hem siyasi faaliyetlerini sürdürme ve uluslararası 
ve bölgesel gelişmeleri Türkiye aleyhine kullanma 
çabasını bir çok devletin ve istihbarat örgütünün 
desteğiyle devam ettirmek istemektedir.  
Ancak terör örgütünün her türlü yeni hedef 
ve stratejisine karşı devletimiz tarafından yeni 
tedbirler geliştirilerek, yurt içinde ve yurt dışında 
terör örgütünün faaliyet gösterdiği her yer 
mücadelenin bir parçası olarak değerlendirilerek 
terör örgütü ve onun uzantılarını etkisiz 
hale getirmeye yönelik strateji ve politikalar 
uygulamaya geçirilmiş,  bu mücadelede büyük bir 
aşama kaydedilerek ve sona yaklaşılmıştır.

Ülkemizde elde edilen kazanımlara rağmen 
PKK/KCK terör örgütü, Suriye’de meydana 
gelen gelişmeler ve sonrasında oluşan otorite 
boşluğunda Suriye’deki uzantısı olan PYD-YPG 
aracılığıyla sınırımızın hemen ötesinde 2014 Ocak 
ayında sözde kantonlar oluşturmuştur.

Başarı elde edemeyeceğini anlayan terör 
örgütü, bölgede varlığını devam ettirmek ve 
düştüğü acziyetten çıkış yolu bulmak için özellikle 
Suriye’de yaşanan otorite boşluğunun verdiği 
imkanlarla elde etiği kanton yapılanmalarından 
aldığı cesaretle ülkemizde terör faaliyetlerini 
ideolojik platforma taşıyarak siyasallaşma 
arayışı ve çabası içine girmiştir. Terör örgütü bu 
yeni strateji doğrultusunda siyasetin sağladığı/
sağlayacağı maskeleme ile silahlı eylemlerini 
artırmak, ideolojisini yaymak, tabanını ve kontrol 
alanını genişletmek amacıyla yerel yönetimleri 
kendine hedef seçmiş ve demokrasinin sağladığı 
özgürlük ortamından da yararlanarak hızlı bir 
şekilde bölgedeki bir çok belediyede kendi 
amaçlarına uygun örgütsel yapılanmaya gitmiştir.

PKK/KCK ve siyasal uzantıları tarafından 
Devletin bütünsel organizasyonunun bir parçası 

olan ve temel görevi vatandaşların mahalli ve 
müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak olan 
bazı belediyeler;  ülkemizin diğer bölgelerinden 
ayrı bir yönetim modelinin parçası haline 
getirilmeye çalışılmış, Anayasanın 3. maddesinde 
açıkça tanımlanan ülkemizin devleti ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğüne kasteden bir araç olarak 
kullanılmış, terör faaliyetlerinin desteklendiği 
lojistik merkezlere dönüştürülmüştür.

PKK/KCK terör örgütü bazı belediyelerin 
bulunduğu alanlarda silah ve patlayıcı madde 
yığınağı yapmış, ayrıca bu yerlerde sözde 
mahkeme kurmak ve vergi toplamak gibi devlet 
otoritesinin aleyhine olacak şekilde ayrı bir düzen 
kurma teşebbüsünde bulunmuştur.  

Eşzamanlı olarak PKK/KCK terör örgütü 
yöneticilerden “özyönetim” açıklamaları gelmiştir. 
Bese Hozat kod adlı PKK’lı sözde üst düzey 
terörist Hülya Oran, 14 Temmuz 2015’te bundan 
sonraki süreci “Kürdistan’da sömürgeci devlet 
yönetiminden kurtulup kendi öz yönetimlerini 
kurma ve kendi kendini yönetme” süreci olarak 
ifade etmiş ve akabinde  PKK/KCK’lı terörsitlerin 
saldırıları başlamıştır. (20 Temmuz 2015’te bir 
asker, 22 Temmuz’da Ceylanpınar’da uykusunda 
iki polis memuru ve 23 Temmuz’da yine bir polis 
memuru şehit edilmiştir). PKK/KCK’nın başlattığı 
saldırılara paralel olarak terör örgütünün 
siyasal uzantılarının yönettiği birçok il ve ilçe 
belediyesinden art arda “öz yönetim ilanları” 
gelmiştir. İlk olarak Şırnak Belediyesi, 10 Ağustos 
2015’te öz yönetim (özerklik) ilan etmiştir. 
Kısa bir süre sonra aralarında Hakkâri, Silopi, 
Cizre, Nusaybin, Yüksekova, Varto, Bulanık, Sur, 
Silvan, Lice, Başkale, Doğubayazıt’ın da olduğu 
birçok özerklik ilanı gelmiştir.   Bu sözde öz 
yönetim ilanlarıyla birlikte PKK/KCK eylemlerini 
yurt genelinde artırmıştır. Özellikle Ağustos 
ayından itibaren, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri’ndeki şehir ve ilçelere, kırsal alandan 
terörist aktarımları artırılmaya başlanmıştır. 
YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi), 
ÖSB (Öz Savunma Birlikleri) ve YPS (Sivil Savunma 
Birlikleri) adı altındaki şehir yapılanmalarıyla “kıra 

dayalı şehir savaşı” adı verilen hendek/barikat 
terörünü şehir merkezlerine taşımıştır.

PKK/KCK terör örgütü; “kıra dayalı şehir 
savaşı” konsepti çerçevesinde vatandaşların 
konut dokunulmazlığını ihlal etmiş, birçok 
vatandaşı zorla evinden çıkarmış ve göçe 
zorlamış,  zorla boşalttığı meskenlere teröristleri 
yerleştirmiştir. Terör örgütünün siyasal uzantısı 
durumundaki belediye başkanları başta olmak 
üzere örgüt destekli bazı belediye görevlilerinin 

belediye araçlarını ve imkanlarını terör 
örgütünün kullanımına sunmalarıyla mahalle ve 
sokak aralarında hendek ve çukurlar kazılmış; 
barikatlar kurulmuş, cadde ve sokaklara el 
yapımı patlayıcılar, bombalar yerleştirilmiştir. 
Anayasamız, uluslararası sözleşmeler ve yasalarla 
güvence altına alınan en temel hak olan yaşama 
ve mülkiyet hakkı halkın elinden almıştır. 

 Terör örgütü; okulları, sağlık ocaklarını, 
hastaneleri ve ibadet yerlerini yakmış, ambulans 
ve itfaiye hizmetlerini engellemiş, böylelikle 
vatandaşların sağlık ve eğitim başta olmak üzere 
temel hizmetlere erişimini imkansız kılmıştır. 

Terör örgütünün bu faaliyetlerinde; terör 
örgütünün siyasal uzantısı durumundaki 
belediye başkanları ve/veya bazı belediye 
personeli tarafından belediye araçları hendek 

kazma, barikat oluşturma, hendek ve barikatlara 
EYP yerleştirme, patlayıcı madde ve terörist 
nakli gibi belediyelerin görev tanımlarıyla 
bağdaşmayacak işlerde fütursuzca kullandırılmış; 
güvenlik kuvvetlerinin bu yasadışı faaliyetlere 
müdahalesini engellemek maksadıyla evlerine 
el konulan vatandaşlar silah zoruyla canlı kalkan 
yapılmıştır. 
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Terör örgütünün siyasal uzantısı 
durumundaki belediye başkanları ve/veya 
görevlileri tarafından kamu ihaleleri terör örgütü 
yandaşlarına hiçbir kural tanınmaksızın doğrudan 
verilmiş, belediye çalışanlarının maaşlarından 
yapılan zorunlu kesintiler terör örgütünün 
müzahir kişi ve kuruluşlarına aktarılmış; bu 
faaliyetlere karşı çıkan belediye çalışanları işten 
çıkartılmıştır. Bunlarla da yetinilmemiş, örgütü 
desteklemeyen mahalleler en temel belediye 
hizmetlerinden özellikle mahrum bırakılmıştır. 
Keyfi uygulamalar artarak devam etmiş, terör 
eylemlerini desteklemeyen kişilerden ticaret 
yapmak isteyen esnafa işyeri ruhsatı, ev yapmak 
isteyen vatandaşa yapı ruhsatı vermede türlü 

bahanelerle engeller çıkarılmıştır.     
Ayrıca örgütsel faaliyetlere karşı çıkan 

vatandaşlar silahlı şiddet yoluyla şehir 
merkezlerini terk etmeye zorlanmıştır. Benzer 
karşı çıkmaları engellemek amacıyla bu insanların 
mal varlıkları yağmalanmış, meskenleri, ahırları, 
taşıtları yakılmıştır.   

Tüm bunlar yaşanırken terör örgütünce 
şehir yapılanmasını güçlendirmek amacıyla 
kırsal alanda da terör eylemlerine hız verilmiştir. 
Düzenlenen terör eylemlerinde onlarca vatandaş 
katledilmiş, asker, polis, jandarma ve güvenlik 
korucusu şehit edilmiştir. Bu eylemlerde 
belediyelerin araç ve imkanları kullanılmıştır. 

Şırnak/Cizre ilçesinde, Çevik Kuvvet Grup 
Amirliği’ne düzenlenen ve 12 polisin şehit 
olduğu, 86 kişinin yaralandığı 10 ton patlayıcı 
yüklü araçla gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 
Şırnak Belediyesi’ne ait hafriyat kamyonunun 
kullanıldığı anlaşılmıştır.

Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait üç araçta 
yapılan kontrolde; eyleme giden terör örgütü 

mensupları molotofkokteyli ile yakalanmıştır. 
Bunların yanı sıra, Van Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait kamyonda patlayıcı yapımında kullanılan 
yüklü miktarda amonyum nitrat ele geçirilmiştir. 

Silopi ilçesinde rögar kapağının altında 
çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir. 
Yapılan operasyonlarda birçok el yapımı patlayıcı 
bulunmuştur. 

Bitlis/Güroymak, Bitlis/Hizan, Bitlis/Yolalan, 
Iğdır/Hoşhaber belediyeleri tarafından belediye 
araçlarıyla terör örgütünün kırsal kadrosuna 
silah, lojistik malzeme taşındığı,  yaşam 
malzemesi temin edildiği tespit edilmiştir. 

Hakkari’de, Meskan Tepede Kalekol 
inşaatını protesto etmek amacıyla HDP il 
örgütü tarafından yapılacak eyleme destek için 
Hakkari Belediyesine ait 30 AF 001 plakalı araçla 

götürülmek istenen 16 kutu torpil türü patlayıcı 
malzeme, 15 adet çakmak gazı tüpü, çok sayıda 
cam bilye ve çivi, 7 adet bant, 14 adet kutu kola, 
84 adet molotof yapımında kullanılan boş şişe, 2 
bidon benzin, 2 adet torpil tüfek rampası, 4 adet 
kalkan olarak kullanılan metal levha, 10 adet 
sapan ele geçirilmiştir.

Örneğin; Mardin/Artuklu ilçesinde, Cevizli Jandarma 
Karakoluna düzenlenen ve iki askerin şehit olduğu, 
bir vatandaşın yaşamını yitirdiği ve 16’sı sivil 40 
kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan 8 ton bomba 
yüklü kamyonun Mardin/Mazıdağı Belediyesi’ne ait 
olduğu, bu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin ise 
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi 
Başkanlığı İlaçlama Birimi’ne ait bir araçla olay 
yerinden kaçtıkları tespit edilmiştir. 
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Çatak ilçe merkezindeki yol kontrol 
uygulamasında Çatak Belediyesine ait 
kamyon içerisinde yapılan aramada 100 
kg. gübre, 26 adet ateşleyici fitil ve 20 adet 
büyük pil ele geçirilmiş, 2 belediye çalışanı 
yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Siirt Belediyesine ait cenaze aracı

Kobani eylemleri olarak bilinen yasadışı 
sokak eylemlerinden sonra terör örgütünün 
talimatları doğrultusunda Silopi ilçesinde 
güvenlik güçlerinin mahallelere girmesini 
engellemek için Belediyeye ait iş makineleriyle 
hendek kazılmış ve ara sokaklara park edilerek 
geçiş engellenmiştir.

Varto ilçe merkezinde terör örgütü 
mensuplarınca hendek kazma olaylarında 
Varto Belediyesine ait kepçe kullanılmıştır. 

Belediyeye ait kepçe ile çukur kazma 
görüntüsü-Şırnak/Cizre

Belediyeye ait kepçe ile çukur kazma 
görüntüsü- Şırnak/Merkez

 Silopi Belediyesine ait çuvallar 
içerisinde 7.62 mm çapında yaklaşık 5000 
adet fişek ve 27 adet hücum yeleği ele 
geçirilmiştir.

Belediyelere ait cenaze araçları, teröristlerin fotoğrafları ve örgütün sözde paçavralarıyla birer 
propaganda aracına dönüştürülmüştür. 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine                 
ait cenaze aracı

Batman Belediyesine ait 
cenaze aracı

ŞÜPHELİ RASİM GÜLÇİN İSİMLİ ŞAHSIN KEPÇE 
İLE HENDEĞİ KAZDIĞI ESNADA EKİPLERİN 
GELMESİ ÜZERİNE GÖRÜNTÜNÜN SOL 
TARAFINDAN KEPÇE İLE KAÇTIĞI AN
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Van Büyükşehir Belediyesi su işletmesi 
tarafından teröristlerin ailelerinden 
belediyeler için araç kiralanmış ve 
bu araçlar teröristlerce kullanılmıştır. 
Kullanılan araç içerisinde bulunan 
teröristlerle çatışma çıkmış, üç terörist 
(ölü) ile çok sayıda silah ve mühimmat 
ele geçirilmiştir. Aracın teröristin 
babası adına kayıtlı olduğu ve 
teröristin belediyede taşeron olarak 
çalıştığı tespit edilmiştir. 

01.11.2014 tarihinde Hakkari İl Merkezi Bulvar Caddesi üzerinde HDP organizesinde düzenlenen 
yürüyüş esnasında, Hakkari Belediyesine ait 30 AF 535 plakalı itfaiye aracının vinç kısmına iki şahıs 
tarafından PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve YPG mensubu örgüt mensuplarının 
resimlerinin bulunduğu iki adet pankart asılmıştır.

Kadın ve gençlik merkezleri adı altındaki yerler, ideolojik propaganda ve terör örgütüne eleman 
temin etme merkezleri haline getirilmiştir.

Vatandaşın şehir içinde ulaşımı engellenmiş, vatandaşa ait işyerleri ve araçlar terör örgütünce 
kundaklanmıştır.

PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı 
YPG/YPJ içerisinde faaliyet yürütürken 
intihar eylemi yapan ARİN MİRXAN (K) Dilar 
GENCXEMİŞ isimli teröristin isminin Suruç ilçe 
merkezi Yıldırım Mahallesinde bulunan parka 
verildiği, parkın çevre düzenlemesinin Suruç 
Belediyesince yapıldığı, Belediyenin internet 
sitesinde parkın açılışıyla ilgili resimlerin 
yayınlandığı, parkın girişinde bulunan tabelada 
Suruç Belediyesi ibaresinin yazılı olduğu tespit 
edilmiştir.

14.04.2015 tarihinde HDP organizesinde düzenlenen Fidan Dikimi Etkinliği’nde belediyeye ait 
otobüsler içerisinde örgütsel slogan atılarak terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açılmıştır.

Ekin Ceren Kadın Merkezinde bir toplantı Rojin Yaşam Merkezinde bir toplantı
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Tüm bu tespitler neticesinde bölgeyi terörize eden örgüte karşı devletimizce terörle mücadele 
operasyonları başlatılmıştır. Bu kapsamda, operasyonların yoğun yapıldığı merkezlerden biri 
Diyarbakır’ın Sur ilçesi olmuştur. 28 Kasım 2015’te başlayan operasyonlar 9 Mart 2016’da son bulmuştur. 
Operasyon kapsamında Sur içinde yaklaşık 300 hendek kapatılmış ve barikatlara tuzaklanan bomba 
imha edilmiştir. 

Yine operasyonların bir diğer ayağı 
Şırnak’ın İdil ilçesi olmuştur. 16 Şubat 2016’da 
başlayan operasyonlar, 8 Mart 2016’da sona 
ermiştir. Genelkurmay Başkanlığı, 192 barikatın 
kaldırıldığını, 71 hendeğin kapatıldığını, 428 
el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini 
açıklamıştır.  Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı, 
Şırnak il merkezindeki operasyonlarda 505 
bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz 
hale getirildiğini, 238 barikatın kaldırıldığını, 
39 hendeğin kapatıldığını ve 1.566 el yapımı 
patlayıcının imha edildiğini açıklamıştır.

Kasım 2015-Haziran 2016 tarihleri arasında 
Cizre, Dargeçit, Derik, İdil, Nusaybin, Silopi, Silvan, 
Sur, Yüksekova ve Şırnak’ta gerçekleştirilen 
operasyonlarda yüzlerce hendek kapatılmış, 
yüzlerce barikat kaldırılmış ve binlerce el yapımı 
patlayıcı imha edilmiştir. 

15 Temmuz 2016’da FETÖ terör örgütü 
darbe girişiminde bulunmuş, milletin desteğiyle 
başarısızlığa uğratılan girişim sonrasında PKK ve 
DEAŞ gibi diğer terör örgütleri art arda devletin 
bekasını ve milletin iradesini hedef alan saldırılar 
gerçekleştirmiştir. 

Özetlemek gerekirse, 

• Belediyelere ait araçların terör örgütünün 
lojistik ihtiyaçlarında ve bombalı saldırılarında 
kullanıldığı,

• Terör örgütü mensupları ve yakınlarının 
belediyelerde istihdam edildiği, bunlardan 
bir çoğunun belediyeye ya hiç gelmediği ya da 
göstermelik olarak günde bir iki saat uğradıkları, 

• Yerel esnafın ve belediye personellerinin 

alacaklarının ödenmediği ve kişilerin mağdur 
edildikleri,  kişilerin ve personelin alacaklarını 
önceki yönetimden talep edemedikleri, 

• Belediye tarafından ihale verilen firmaların 
SGK, Defterdarlık ve diğer devlet kuruluşlarına 
bildirimde bulunmamaları veya eksik bilgi 
vermeleri nedeniyle kamunun zarara uğratıldığı,

• Kişi ve kurum borçları kasten ödenmeyerek 
bu borçların icralık duruma gelmesine sebep 
olunduğu,

• Teröristlerin cenazelerinin sözde taziyelerine 
temsil ağırlama ödeneğinden gıda vb. yardım 
yapılarak finanse edildiği,

• Doğrudan temin sınırında kalınarak hep aynı 
firmalardan alım yapıldığı, bu firmaların da 
müzahir nitelik taşıdığı,

• Terör örgütüne ve belediye seçimlerinde belediye 
başkanına destek vermeyen mahallelerin 
belediye hizmetlerinden faydalandırılmayarak 
ciddi şekilde mağdur edildikleri; çöp toplama 
hizmetlerinin bu mahallelerde ve ilçe genelindeki 
belirli sokaklarda kasıtlı olarak yürütülmediği, 
ilgili mahalle muhtarlarının altyapı, içme suyu 
temini, yol ve diğer taleplerinin belediyece 
işleme alınmadığı, yasal olarak belirlenen çöp 
döküm sahalarının kullanılmayarak kasıtlı 
olarak bu yerleşim alanlarına yakın yerlerin bir 
nevi cezalandırma amacıyla çöp döküm alanı 
olarak kullanıldığı,

• Terör örgütüne destek veren şahısların imara 
aykırı her türlü yapılaşmalarına müsaade 
edildiği,

• Belediye iş makinelerinin yakıt sarfiyatları 
incelendiğinde aşırı bir yakıt tüketiminin tespit 
edildiği, bu durum mercek altına alındığında 
aslında kullanılmayan yakıtın hayali ihaleler ile 

terör örgütüne finansman sağlama amacıyla 
müzahir işyeri sahiplerine ödeme yapılmasında 
kullanıldığının görüldüğü, bu durumun altyapı 
ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılan kum, 
çimento, parke taşı gibi malzemeler için de 
geçerli olduğu, 

• İş makineleri ile örgüte müzahir yerleşim 
yerleri ile terör kamplarına alternatif yol yapım 
çalışmalarının yapıldığı,

• Belli kamu hizmetlerinin yürütülmesine kayıt 
teşkil edecek resmi evraklar incelendiğinde, 
kayıtlara karşılık gelecek iş ve işlemlerin tesis 
edilmediği, fiiliyata dökülmediği, ödeneklerin 
sözde sivil toplum örgütlerine veya terör 
örgütüne maddi kaynak sağlamak amacıyla 
aktarıldığı,

• Kamu kurum ve kuruluşlarının altyapı talep ve 
ihtiyaçlarının karşılanmasının ciddi ve kasıtlı 
bir şekilde sekteye uğratıldığı,  taleplerin işleme 
alınmadığı veya kasten yerine getirilmediği,

• Sosyal belediyecilik faaliyeti adı altında 
terör eylemlerinde öldürülen PKK/KCK’lıların 
yakınlarına iş imkanı sağlandığı,

tespit edilmiştir.
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GÖREVLENDİRMELERİN 
HUKUKİ DAYANAĞI 
VE GÖREVLENDİRME 
GEREKÇELERİ

BÖLÜM-2

Devletin en önemli görevi, Anayasa ile 
güvence altına alınan devletin ve milletin 
bölünmez bütünlüğü ile vatandaşların temel 
hak ve hürriyetlerini korumaktır. Bu görev; 
hem dil, ırk, siyasi düşünce, din ve mezhep 
ayrımı gözetmeksizin kanun önünde eşit 
olan vatandaşları bölücü nitelikteki saldırılara 
hem de devletin bölünmez bütünlüğünü 
hükümranlığındaki coğrafya ve kurumlarına 
karşı yapılacak saldırılara karşı korumayı 
gerektirmektedir.

Bazı HDP/DBP’li belediyelerin belediye 
başkanlarının belediye imkan ve kaynaklarını 
terör örgütünün amaçları doğrultusunda 
kullandıkları, İçişleri Bakanlığı tarafından 
görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri ve Mahalli 
İdareler Kontrolörlerince yapılan özel teftişler 
sonucunda somut delillerle tespit edilmiştir. 
Yapılan denetimler sonucunda sorumlulukları 
saptanan ilgililer hakkında idari ve adli süreçler 
işletilmiştir. Benzer şekilde adli makamlarca 
yürütülen soruşturmalar sonucunda da bazı 
belediye başkanları ve meclis üyelerinin terör 
örgütünün talimatlarıyla örgütsel faaliyetlerde 
bulundukları ortaya konulmuştur.

Devletin en önemli görevi hukukun verdiği 
yetkiler kapsamında başta terör örgütleri olmak 
üzere teröre her türlü desteği sağlayanlarla da 
mücadele etmektir. Terör ve terör örgütüne 
yardım ve yataklık ettiği iddia edilen belediye 
başkanları için uygulamanın ne şekilde olacağı 
hususu 5393 sayılı Belediye Kanununun 45’inci 
maddesinde düzenlenmiş ve bu kapsamda olan 
Belediye Başkanlarının Anayasa’nın 127 nci 
maddesinin “…Ancak, görevleri ile ilgili bir suç 
sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma 
açılan mahalli idare organları veya bu organların 
üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, 
kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.” hükmü 
çerçevesinde İçişleri Bakanı tarafından görevden 
uzaklaştırılması durumunda yerlerine Belediye 
Başkan vekili görevlendirilebileceği hüküm altına 
alınmıştır.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri 
çerçevesinde haklarında yürütülen soruşturmalar 
nedeniyle ilk olarak İçişleri Bakanlığı’nın 
24.08.2015 tarihli onayı ile Diyarbakır ili Sur 
ve Silvan Belediye Başkanları görevlerinden 
uzaklaştırılmıştır. İlerleyen süreçte terör bağlantılı 
suçlara karıştığı tespit edilen belediye başkanları 
ve meclis üyeleri de görevden uzaklaştırılmışlardır. 

Görevden uzaklaştırılan belediye 
başkanları hakkında yürütülen 
soruşturmalar;

• Bölücü terör örgütüne üye olmak, 

• Bölücü terör örgütü propagandası yapmak,

• Bölücü terör örgütü mensuplarınca verilen 
talimatlarla öz yönetim ilanında bulunmak,

• Bölücü terör örgütüne finansal destek sağlamak,

• Bölücü terör örgütüne bilerek ve isteyerek 
yardım etmek,

• Belediye araçlarının bölücü terör örgütü 
eylemlerinde (yol kapamak, hendek kazmak, 
barikat kurmak) kullanılmasına izin vermek,

• Bölücü terör örgütü adına suç işlemek,

• Kamu görevlilerinin görevini yapmasını 
engellemek, 

• Kolluk kuvvetlerine saldırı düzenlemek,

• Kamu malına zarar vermek,

• Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları 
engellemeye çalışmak amacıyla canlı kalkan 
eylemine katılmak,

• Halkı bölücü terör örgütünün sözde 
mahkemelerine yönlendirmek, 

• Halka güvenlik güçlerine karşı eylemde 
bulunması için çağrıda bulunmak,

• Bölücü terör örgütünün dağ kadrosuna eleman 
temin etmeye çalışmak,

• Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü 
bozmak, şeklinde suçların olduğunu ortaya 
koymaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ve 
5393 sayılı Belediye Kanununun verdiği yetki 
ve sorumluluk çerçevesinde, Ülkemizin ve 
Milletimizin bütünlüğüne kasteden, PKK/KCK 
terör örgütünün kontrol ve yönlendirmesinde 
olan, hukuk sistemini hiçe sayan, terörü ve terör 
örgütlerini açıktan destekleyen ve belediyeleri 
borç batağına sürükleyen 94 belediye başkanı, 
haklarında açılan soruşturmalar sonucunda 
görevden uzaklaştırılmış, bu belediyelerde 
millete hizmet etmekten başka gayesi 
olmayan mülki idare amirleri (vali/kaymakam/
vali yardımcısı) belediye başkan vekili olarak 
görevlendirilmişlerdir.

İçişleri Bakanlığınca Anayasa’da ve diğer 
mevzuatta tanımlanan yetkiler çerçevesinde 
belediyelerin terörden arındırılmasına yönelik 
kullanılan görevden uzaklaştırma yetkisi, 
haklarında uzaklaştırma tedbiri uygulanan 
ilgililer tarafından defalarca idari yargıda dava 
konusu yapılmış; yargı mercilerinin bugüne kadar 
verdiği kararlar İçişleri Bakanlığı’nın görevden 
uzaklaştırma kararlarının hukuka uygun olduğunu 
göstermiştir.
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GÖREVLENDİRİLEN BELEDİYE 
BAŞKAN VEKİLLERİNİN 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER

BÖLÜM-3

Göreve gelen başkan vekilleri hendek, çukur 
kazılıp, barikat kurularak tahrip edilen yerleşim 
yerlerinin tekrar yaşanılabilir hale getirilmesi için 
imar düzenlemelerini gerçekleştirmiş, eğitim ve 
sağlık gibi temel ihtiyaçların giderilmesine yönelik 
faaliyetleri hızla hayata geçirerek gerçek anlamda 
belediyecilik hizmeti sunmaya başlamışlardır. 

Başkan vekilleri tarafından, terör örgütüne 
aktarılan maddi kaynakların belediye yatırımlarına 
dönüştürülmesiyle çeşitli istihdam projeleri, 
eğitim bursları ve meslek edindirme kursları 
gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca başkan 
vekillerinin bölgedeki ekonomik iyileşmeyi 
sağlamaya yönelik olarak hayata geçirdikleri 
istihdam faaliyetlerinde bölgedeki dezavantajlı 
gruplar olan kadınlar ile terör örgütünün 
istismarına en açık grup olan gençlere öncelik 
verilmiştir. 

Belediye başkan vekili ataması 
yapılan    yerlerde imar projelerinden gençlik 
merkezlerine, doğalgaz yatırımlarından organize 
sanayi bölgelerine, iş makinesi parklarının 
geliştirilmesinden asfalt plentlerine, altyapı 
çalışmalarından sosyal destek faaliyetlerine, 
kültür ve sanat etkinliklerinden eğitimin 
geliştirilmesine kadar insanı odak alan her 
alanda çalışmalar yapılmıştır.

Gündelik yaşamın vazgeçilmez ihtiyaçlarının 
karşılanması, içme ve kullanma suyunun temin 
edilmesi, çöplerin düzenli toplanması ve tahrip 
olan sosyal/kamusal alanların yeniden tanzimi ve 
sağlıklı hale getirilmesi, yeni sosyal yaşam alanları 
oluşturarak şehrin yeniden canlandırılmasını 
sağlamıştır.

Altyapı yatırımlarına yönelik olarak Elazığ/
Karakoçan’da doğalgaz yatırımları, Hakkâri’de 
temeli atılan organize sanayi sitesi, Şırnak/Silopi, 
Siirt/Eruh ve Mardin/Derik’te yeni iş makinesi ve 
araç gereç alımı, Mardin/Kızıltepe’de mıcır ve asfalt 
çalışmaları, Şırnak/Silopi’de su ve kanalizasyon 

çalışmaları ile temeli atılan sebze-meyve hali 
inşası gibi bir çok faaliyet gerçekleştirilmiştir. 

Ulaşım alanında Batman’da yeni otobüs 
filosu, Diyarbakır/Bismil’de yeni otogar projesi, 
Erzurum/Hınıs’ta ücretsiz öğrenci taşımacılığı 
projeleri hayata geçirilerek halkın ulaşım imkânları 
artırılmıştır. Ayrıca bölgede, şehir içi ve mücavir 
alanlarda kış mevsimi koşullarında oldukça 
zorlaşan ulaşım imkânlarının geliştirilmesine 
yönelik yol yapımı ve kar temizliği gibi hizmetler 
icra edilmiştir.

Yerine getirilmeyen belediyecilik faaliyetleri 
ve terör örgütünün eylemleri dolayısıyla bakımsız 
kalan il ve ilçelerin çehresini dönüştürmek 
maksadıyla Batman/Gercüş’te çöp, yol temizleme 
ve itfaiye araç filolarının faaliyete geçirilmesi, 
Mardin/Kızıltepe ve Şanlıurfa/Bozova’da çöp 
konteyneri dağıtılması, Şırnak/Cizre’de cadde-
sokak düzenlemeleri ve su-kanalizasyon 
çalışmalarının gerçekleştirilmesi, Mardin’de 
cadde-sokak düzenlemeleri, Siirt/Baykan’da 
mesire alanı projesi, Van/Edremit’te göl kıyısındaki 
ruhsatsız yapıların yıkılması ve sahil bandı projesi 
gibi çevre bakımı ve temizliğine yönelik hizmetler 
hayata geçirilmiştir. 

Halkın önde gelen beklentileri arasında yer 
alan çocukların ve gençlerin her yaş grubuna 
hitap eden sosyal aktivite alanlarına sahip olması 
amacıyla atıl kalan spor tesislerinin yeniden 
kullanıma sunulmasından tiyatro gösterimlerine, 
farklı yaş grupları için kurulan korolara, kreşlere 
ve farklı branşlarda tesis edilen spor kulüplerine 
kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yapılmıştır. 
Bu kapsamda; Batman’da hizmete sunulan spor 
kompleksi ve Batman/Gercüş’te yapılan çocuk 
parkı, Van/Edremit’te ihtiyaç sahipleri için ücretsiz 
giyim mağazası, Tunceli’de ücretsiz hasta servisleri 
uygulaması, Tunceli’de Alevilik üzerine kültürel 
programlar, Şırnak/Silopi’de kadınlara yönelik 
gerçekleştirilen sağlık seminerleri, Mardin/

Mazıdağı’nda ihtiyaç sahiplerine yönelik temizlik 
hizmeti, Diyarbakır/Silvan’da daha önce terör 
örgütü tarafından kundaklanan taziye evinin 
yeniden imarı, Mardin’de evde bakım hizmetleri, 
Bitlis’te gitar kursları, Bitlis’ten Batı illerine öğrenci 
gezileri, Diyarbakır/Kulp’ta belediye bünyesinde 
bir spor kulübünün kurulması, Diyarbakır/
Kocaköy’de atıl halı sahanın yenilenerek hizmete 
açılması, Diyarbakır/Silvan’da yapılan çocuk parkı 
ve okullara spor gereçleri konularak çocuklar 
arasında sporun teşvik edilmesi, Mardin’de 
büyükşehir belediyesi bünyesinde futbol, 
voleybol ve hentbol takımlarının kurulması, 
Mardin/Dargeçit’te çocuklara yönelik tiyatro 

gösterimleri, Mardin/Nusaybin’de gezici çocuk 
kütüphanesi, Siirt’te halı saha yapımı, Şırnak’ta 
çocuk ve gençlere yönelik tiyatro gösterimleri, 
Van/İpekyolu’nda çocuklar ve gençler için korolar 
oluşturulması gibi sosyo-kültürel alanda çeşitli 
faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

DİYARBAKIR ilinde başkan vekili 
görevlendirilmesiyle toplamda 1.207.910.000 
TL yatırım yapılmış olup belediyeye ait 
38.000.000 TL borç ödenmiştir. Belediye  
başkan vekili görevlendirilmesinden sonra 
gerçekleştirilen projeler ise borç alınmadan 
hayata geçirilebilmiştir. Belediye başkan vekili 
görevlendirilmesiyle birlikte şehrin çehresini 
dönüştüren çevre düzenlemesi projeleri dikkat 
çekmeye başlamıştır. Bu kapsamda; 116 adet 

cadde ve bulvar düzenlemesi, 500 dönüm araziye 
yeni park inşası ve 300 dönümlük peyzaj çalışması 
gerçekleştirilmiştir.  380 kırsal mahallenin ilk 
kez toplu ulaşıma kavuşturulduğu ilde 50 adet 
spor tesisi inşa edilmiş olup, 10.000 kişiye spor 
kursu ve yaz kampı imkânı sağlanmıştır. Otogar 
Güneş Enerji Santrali ise belediye başkan vekili 
görevlendirilmesi sonrasında Diyarbakır halkına 
sunulan bir diğer önemli hizmet olmuştur. 

Terör örgütüne giden kaynakların Başkan Vekili görevlendirilmesiyle halkın hizmetine 
sunulması neticesinde 9.903 km sıcak asfalt ve 18.000 km stabilize yol yapımı; 5.735 
km içme suyu şebekesi, 19 adet içme suyu arıtma tesisi ve 23 adet atık su arıtma tesisi 
inşası, 4.000 km kanalizasyon şebekesi, 2.644 adet aile çay bahçesi-çocuk parkı, 2.530 
adet taziye evi yapımı/bakımı, 128 adet kütüphane yapımı, 2.865.573 adet ağaç dikimi, 
73 adet gençlik merkezi ve 172 adet kadın kültür merkezi inşası gibi hizmetler sağlanarak 
toplamda 7.5 milyar TL yatırım gerçekleşmiştir.

  Cadde ve Bulvar Düzenlemeleri   Kent Meydanı Düzenlemeleri
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  Peyzaj Çalışmaları   82 Adet Otobüs Alımı

BİSMİL ilçesinde belediye başkan vekili görevlendirilmesi sonrasında Otogar Projesi 
tamamlanmış olup, ilçedeki hayatın normalleşmesine katkı sunacak şekilde 18 adet çocuk oyun parkı, 
12 adet spor tesisi ve 2 adet kadın kültür merkezi inşa edilmiştir. 9 okula Z-Kütüphane yapılmış ve 
ilçedeki çocukların tiyatroyla tanışması sağlanmıştır.  

DİCLE ilçesinde halkın ulaşım imkânlarının 
artırılması ve çevre düzenlemesinin sağlanması 
maksadıyla asfalt çalışmaları ve sokak 
sağlıklaştırmaları ile kilitli parke ve kaldırım 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Şehrin daha 

yaşanılabilir kılınması maksadıyla ağaçlandırma 
çalışmaları hayata geçirilmiş ve gençlere yönelik 
olarak Gençlik Spor Kulübü kurulmuştur.

EĞİL ilçesinde halkın ulaşım imkanlarını 
artırmak amacıyla 300 km’lik stabilize yol 
çalışması gerçekleştirilmiş olup, ilçede Ziyaret 

Tepe, mesire alanı çalışması ve yürüyüş 
yolu projesi ile halkın sosyalleşme alanları 
genişletilmiştir. 

  Z Kütüphane

  İlçe Otogarı

  Asfalt 

Aile Destek Merkezi

 Kilitli Parke

  Gençlik Spor Kulübü

  Ziyarettepe



26 27|      |   

BELEDİYELERDEKİ KAYYUM SİSTEMİ VE MEVCUT DURUM RAPORUT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

HANİ ilçesinde Prestij Cadde ve Sokak Aydınlatma Çalışması hayata geçirilmiş olup, 4 adet 
kadın kültür merkezi, 17 adet çocuk oyun parkı ve 11 adet spor tesisi inşa edilmiştir. 

KULP ilçesinde çevre düzenlemesi kapsamında Prestij Cadde Çalışması gerçekleştirilmiş olup,  
Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi inşa edilmiştir. Daha önce park bulunmayan ilçeye 
5 adet modern park kazandırılmıştır. 

LİCE ilçesinde hayata geçirilen Meydan Prestij Projesi ile ilçe merkezi modern bir görünüme 
kavuşturulmuş olup, ilçe merkezine 10 adet park, kırsal mahallelere 36 adet oyun grubu kurulmuştur. 
Şehir mezarlıklarının yeniden düzenlendiği ilçede kapalı pazar alanı yapılmıştır. 

KAYAPINAR ilçesinde çocuklar ve gençlere yönelik faaliyetlere öncelik verilmiş olup Prof. Dr. Fuat 
Sezgin ve Prof. Dr. Aziz Sancar Çocuk ve Oyuncak Kütüphanesi inşasına başlanmıştır. Kültür ve 
sanat faaliyetleri kapsamında 79 bin çocuk için sinema, 8 bin çocuk için müze, 18 bin çocuk için tiyatro, 
35 bin çocuk için akrobasi gösterisi, 65 bin öğrenci için Hacivat-Karagöz etkinlikleri düzenlenmiştir.

KOCAKÖY ilçesinde devam 
eden altyapı çalışmalarının yanında 
19 adet taziye evi yapım ve onarım 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
İlçe ekonomisine katkı sunması 
maksadıyla bir adet pazar yeri halkın 
hizmetine sunulmuştur. 

  Prestij Cadde ve Sokak Aydınlatması

 Dr. Fuat Sezgin ve Prof Dr. Aziz    
 Sancar Çocuk ve Oyuncak Kütüphanesi

 Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi

  Spor Tesisleri

  Kapalı Pazar Yeri

  Prestij Cadde Çalışmaları

  Meydan Prestij Çalışmaları

  Tiyatro Etkinlikleri

  Parklar

  Taziye Evi
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SİLVAN ilçesinde Gazi Caddesi Prestij Projesi gerçekleştirilmiş olup, 36 adet park inşa edilmiş 
ve 20 adet spor tesisi faaliyete geçirilmiştir. İlçe halkının rehabilitasyonu ve sosyalleşmesine katkı 
sunmak maksadıyla 28 adet sosyal etkinlik gerçekleştirilmiştir. 

YENİŞEHİR ilçesinde 1 adet Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi, 26 adet Z kütüphane ve 4 adet 
yatılı kız hafızlık yurdu yapılmıştır. 700.000 adet ücretsiz kitap dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

SUR ilçesinde Hz. Süleyman Mabedi bakım ve onarımı ile Ulu Camii Çevre düzenlemesi 
gerçekleştirilmiştir. Dicle Vadisi Rekreasyon Alanı’na yönelik çalışmalar yapılmış olup Kapalı Çarşı 
bakım onarım çalışmaları devam ettirilmektedir. 84 adet yeni taziye evinin inşa edildiği ilçede 
çukur/barikat eylemleri sonrasında hayata geçirilen konut projeleri devam etmektedir. 

Gazi Caddesi Meydan Prestij Çalışmaları Kültür Aile Parkı

  Z Kütüphane

  Mahalleme Havuz Geldi

  Park ve Bahçe

 Kültür Meydanı

 Semt Polikliğini

 Tarihi İdadi Sokak

MARDİN ilinde belediye başkan vekilinin 
göreve başlamasıyla birlikte 1.194.000.000 TL 
yatırım yapılmış olup, belediyeye ait toplam 
245.700.000 TL borç ödenmiştir. Altyapı, 
çevre düzenlemesi, sosyo-kültürel faaliyetler ve 
ulaşım imkânlarının artırılması ve iyileştirilmesi 
maksadıyla birçok çalışma hayata geçirilmiştir. Bu 
çalışmalar kapsamında 100.000 adet canlı bitki 
kullanılarak dikey bahçe kurulmuş, bilgi kültür 
ve tanıtım merkezi açılmış,  MARMEK Meslek 
Edindirme Merkezi inşa edilmiş, 250 adet park 
ile oyun alanı ve 6 adet akıllı otobüs durağı 
yapılmıştır. Spor sahalarının yetersiz olduğu 
Mardin’de 7 adet yeni spor sahası ile Havuz Geldi 
Projesi kapsamında 22 adet havuz yapılmış; 
amfi tiyatro, konservatuar ile bölgenin en 
büyük gençlik merkezi açılmıştır. Ayrıca Kültür 
Meydanı Projesi hayata geçirilmiştir. 

Artuklu ilçesinde Tarihi İdadi Sokak 
Peyzaj Çalışması ile ilçe merkezi daha 
estetik bir görünüme kavuşturulmuştur. 
Bunun yanında 12 adet şehir parkı, 
Belediye’ye ait çocuk oyun odaları ve semt 
polikliniği inşa edilmiştir. 96 adet sosyal 
etkinliğin düzenlendiği ilçede Engelli 
Destek Projesi hayata geçirilmiştir. 

 Dikey Bahçe Çalışması

  Ulu Cami Meydanı
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DARGEÇİT ilçesinde belediyenin araç 
filosu güçlendirilmiş, içme suyunun her gün 
düzenli akması sağlanmış, çöpleri yer altına 
alınan modern ilçeye dönüştürülmüş, spor, 
kütüphane ve oyun alanlı gençlik merkezi 
ile el sanatlarının üretildiği kadın merkezi 
yapılmıştır. 

NUSAYBİN ilçesinde 2 adet yürüyüş yolu ile 12 adet park ve yeşil alan yapılmıştır. Prestij 
Cadde Projesi ve Meydan Saat Kulesi yapımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 1 adet bisiklet yolu ve 16 adet 
modern spor salonu ilçeye kazandırılmıştır. 

MAZIDAĞI ilçesinde kapalı 
pazaryeri ve Butik Sokak Projesi 
hayata geçirilmiş Çok Amaçlı 
Kültür Merkezi Projesi ile Sanayi 
Sitesi Yapımı devam etmektedir. 
Ayrıca ilçedeki sosyal hayatı 
canlandırmak maksadıyla yoğurt 
festivali ile pekmez festivali 
organize edilmiştir.

DERİK ilçesinde ilçesinde ilçe ekonomisini 
canlandırmak ve istihdam olanaklarını artırmak 
maksadıyla 22 dükkânlık ticaret merkezi 
inşası ile hububat merkezi projesi ile hayvan 
pazarı projesi gerçekleştirilmiştir. Yeşil alan 
çalışmalarının devam ettiği ilçede 25 adet spor 
sahası ile 80 adet çocuk oyun grubu kurulmuştur. 

KIZILTEPE ilçesinde çevre düzenlemeleri kapsamında 2 adet saat kulesi, 12 adet park ve mesire 
alanı yapılmış olup halk için çorba çeşmesi hayata geçirilmiştir. Ayrıca ilçeye kapalı semt pazarı 
kazandırılmıştır.  

ÖMERLİ ilçesinde 2 adet sokak sağlıklaştırması ve 6 adet semt sahası yatırımı 
gerçekleştirilmiştir. İlçe otogar çalışmaları devam etmektedir. 

SAVUR ilçesinde 25 adet çocuk oyun parkı ile çarşı aydınlatma çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca 
Tarihi Savur Bahçelerinde yürüyüş yolları restorasyonu gerçekleştirilmiştir. 

 Saat Kulesi  Cadde Aydınlatma

 Yeşil Alan Çalışmaları

 Otogar Çalışması

 Aydınlatma Çalışmaları

 Cadde-Sokak Aydınlatma Çalışması

 Semt Sahası

 Çocuk Oyun Grupları



32 33|      |   

BELEDİYELERDEKİ KAYYUM SİSTEMİ VE MEVCUT DURUM RAPORUT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

VAN ilinde başkan vekili görevlendirilmesiyle birlikte 712.291.000 TL’lik yatırım yapılmış 
ve 1.060.000.000 TL’lik borç ödenmiştir. Çevre düzenlemesi kapsamında ışıklandırma ve asfalt 
çalışmalarına öncelik verilmiştir. Bunun yanında yeşil alan çalışmaları ve atık su arıtma tesisi 
hayata geçirilmiştir. Belediye imkânlarının halkın hizmetine sunulmaya başlaması neticesinde 930 
km asfalt yol yapılmış, sürekli eğitim merkezleri ile meslek edindirme kursları açılmıştır. Ayrıca 
Akdamar Adası’na yönelik tatlı su projesi hayata geçirilmiştir. 

 Atık Su Arıtma Tesisi

 Asfalt Çalışmaları  İskele Caddesi Çalışmaları

 Kitap Fuarı  Meslek Edindirme Kursları

BAHÇESARAY ilçesinde kaldırım ışıklandırılması, spor kompleksleri ve pazar yeri inşası projeleri 
gerçekleştirilmiştir. Bunlara ek olarak mesire alanları ve dere ıslahı çalışmaları yürütülmüştür. 

BAŞKALE ilçesinde belediye başkan vekili görevlendirilmesiyle birlikte Başkale kent meydanı 
düzenlenmiştir. Anaokulu, sürekli eğitim merkezi, 22 adet dükkan, diyaliz merkezi ve yarı olimpik 
yüzme havuzu yapılmıştır. Ayrıca ilçede 101 adet sosyal etkinlik gerçekleştirilmiştir.

ÇALDIRAN ilçesinde Prestij Cadde Uygulaması yapılmış, gömlek üretim fabrikası kurulmuş, 
iş makinesi parkuru genişletilmiştir. İlçede ekonomik faaliyetlere katkı sunması maksadıyla termal 
kayak merkezi ve alternatif tarım çalışmaları devam etmektedir. 

 Mesire Alanı Çalışması

 Kent Meydanı Çalışmaları

 Prestij Cadde Çalışmaları

 Asfalt  Çalışması

 Diyaliz Merkezi

 Termal Kayak Merkezi
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ÇATAK ilçesinde halk pazarı ve kapalı otopark inşa edilmiş, ilçenin ilk kapalı serası ilçeye 
kazandırılmıştır. 1 adet sanat merkezinin inşa edildiği ilçeye bölgenin ilk uçak parkı yapılmış olup 
ilçe otogarı çalışmaları devam etmektedir. 

EDREMİT ilçesinde 7 km sahil bandı ve 2 adet halk plajı ile 9.000 m2 lik kent meydanı projesi 
hayata geçirilmiştir. Tarili 3.000 yıl öncesine uzanan Kız Kalesi rekreasyonu tamamlanmış olup 
ilçede sosyo-kültürel faaliyetler kapsamında 64 adet konser düzenlenmiştir. 25 lisanslı binici ile 32 
branşta 2.500 lisanlı sporcu yetiştirilmiştir. 

ERCİŞ ilçesinde Zeylan Caddesi Vitrin 
Projesi’nin yanında Kadın Aile Plajı, Van Yolu 
Vitrin Projesi, Sahil Yolu Vitrin Projesi hayata 
geçirilmiştir. Ayrıca kapalı pazar yeri yapılmıştır. 
2018 yılında şartları uyan herkesin katılabildiği 
açık ihale yöntemiyle 27 adet minibüs V plaka 
ihalesi yapılarak ulaşım hatları güçlendirilmiştir. 

İlçenin İlk Kapalı Serası

 Sahil Bandı

 Zeylan Caddesi  Engelsiz Kafe

Halk Pazarı ve Kapalı Otopark

 Halk Plajı

 Sahil Yolu Vitrin Projesi  Şehit Polis Ahmet ÇAM Parkı

 Kapalı Pazar Yeri

GÜRPINAR ilçesinde kent meydanı peyzaj düzenlemesi ve Başbulak Rekreasyon Alanı 
düzenlemesi yapılmıştır. Ayrıca Belediye Konferans Salonu, Engelsiz Yaşam Merkezi, Ulubey 
Çocuk Akademisi, Kent Kütüphanesi ve Ferdi Sporlar Merkezi açılmıştır. Ayrıca Gürpark Millet 
Bahçesi de halkın hizmetine sunulmuştur. 

İPEKYOLU ilçesinde Kent Park yapımı ile Şehit Polis Ahmet Çam Parkı inşası tamamlanmıştır. 
Sosyal bir yaşam alanı oluşturulan ilçede Engelsiz Kafe ve Engelsiz Yaşam Akademisi açılmıştır. 
Bunların yanında Kahvaltıcılar Sokağı, Kültür Sokağı,  Rus Pazarı Sokağı, Şemsiyeli Sokak, Taraftar 
Sokak ve Türkiye’nin ilk Geri Dönüşüm Sokağı gibi alanlar ilçeye kazandırılmıştır. 

 Başbulak Rekreasyon Alanı  Uluğ Bey Çocuk Akademisi

 Kent Park
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 Canlı Hayvan Pazarı

 Ağrı Evi

 Semt Pazarı

 Kodağrı

MURADİYE ilçesinde Muradiye Etkinlik Parkı hizmete girmiş olup canlı hayvan pazarı ve semt 
pazarı inşa çalışmaları tamamlanmıştır. 

AĞRI ilinde  belediye başkan vekili görevlendirmesi ile birlikte 134.600.000 TL’lik yatırım yapılmış 
olup, toplamda 26.631.000 TL borç ödenmiştir. Yöresel yemeklerin gelecek nesillere aktarılmasında 
büyük rol oynayacağı düşünülen Ağrı Evi’nin yapımı devam etmektedir. Ağrı ilçesine yeni bir bulvar 
kazandırılmıştır. 21 adet çocuk oyun parkı yapılmış ve 48.238 Öğrenciye kodlama eğitimi verilmiştir. 
Havalimanı güzergahı peyzaj düzenlenmesi gerçekleştirilmiş, Cumhuriyet Caddesi yenilenmiş ve 
Ağrı Millet Parkı hizmete açılmıştır. 

ÖZALP ilçesinde 22 çocuk oyun parkı ile 2 adet aile çay bahçesi yapılmış, Pazar yeri ile spor 
tesisi halkın hizmetine sunulmuştur.

 Etkinlik Parkı

 Cumhuriyet Caddesi

 Spor Tesisi  Parklar

SARAY ilçesinde klimalı otobüs durakları 
yapılmış olup ilçe halkının hizmetinde kullanılmak 
üzere belediyeye araç alımları gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca anaokulu ile 14 adet çocuk oyun parkı 
inşa edilmiştir. 
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DİYADİN ilçesinde mezbahane yapımı tamamlanmış, hayvan satış pazarı, millet bahçesi ve 
otogar hizmete sunulmuştur. 5. sınıf ve 8. sınıfta okuyan tüm öğrencilere 1.610 adet bisiklet dağıtımı 
gerçekleştirilmiş, çocuklara yönelik tiyatro etkinliği düzenlenmiştir. 

TUTAK ilçesinde Sanat Sokağı, millet bahçesi, millet kıraathanesi ve Şehit Kaymakam Muhammed 
Fatih Safitürk Gençlik Merkezi inşa edilmiştir. Daha önce günde yarım saat içme suyu verilen ilçeye 
Başkanvekili uygulamasından sonra 24 saat su verilmeye başlanmıştır.

DOĞUBAYAZIT ilçesinde ilçenin önemli caddeleri, kavşak ve meydanları dekoratif led aydınlatma 
sistemleri ve mahyalarla süslenmiştir. 6 adet çocuk oyun parkı,  millet parkı, modernize edilmiş 
akıllı kapalı duraklar ve canlı hayvan pazarı halkın hizmetine sunulmuştur.  

 Millet Parkı

 Futbol Takımı  Mezarlık Hizmetleri

BATMAN ilinde belediye başkan vekili görevlendirilmesi sonrasında 153.000.000 TL’lik yatırım 
gerçekleştirilmiş olup, 245.500.000 TL borç ödemesi gerçekleştirilmiştir.  Bilgi evleri ve semt 
pazarı hizmete açılmış,  yaşlı ve engelliler için mezarlık ziyaret aracı imkanı sağlanmıştır. 7.642 çocuğa 
spor eğitimi verilmiş ve semt spor sahaları açılmıştır. 

 Bilgi Evleri

 Gençlik Merkezi
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BEŞİRİ ilçesinde 11 adet çocuk oyun parkı 
yapılmış, 5 adet içme suyu kuyusu ile 4 km 
içme suyu hattı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  
580 sosyal etkinlik düzenlenmiştir. 

HİZAN ilçesinde gençlik kulübü hizmete girmiş, okullarda Z-Kütüphane uygulamasına başlanmış 
ve 16 adet spor tesisi faaliyete geçirilmiştir. 300 kişilik yurt projesi devam etmektedir. 

MUTKİ ilçesinde klimalı duraklar 
hizmete sokulmuş, Mutki Şehitliği yapılmıştır. 
Çocuk oyun alanları ve spor kompleksi ile 
belediye çay bahçesi ve şehir parkının yapımı 
tamamlanmıştır. 

GERCÜŞ ilçesinde şehir giriş kapısı 
tamamlanmış olup yöresel ürün satış merkezi 
inşa edilmiştir. Hastane binası, eğitim çiftliği 
merkezi ve mesire alanı yapılmıştır.  

BİTLİS ilinde belediye başkan vekili görevlendirilmesi ile birlikte 16.799.000 TL’lik yatırım 
yapılmış olup, 19.328.000 TL borç ödenmiştir. Yeni hal binası hizmete sokulmuş, kent merkezinde 
7 adet parkın yapımı tamamlanmış, orta refüj ve peyzaj çalışmaları yapılmıştır. Kadın yaşam ve el 
sanatları evi açılmış ve belediyenin desteğiyle tiyatro topluluğu oluşturulmuştur. Bunların yanında 
canlı hayvan satış yeri yapılmış, Bitlis ili doğalgaza kavuşturulmuştur. 

 Yeni Hal Binası

 Yöresel Ürün Satış Merkezi

 Spor Alanları Z Kütüphane

 Park ve Bahçeler

 Klimalı Duraklar  Öğrencilere Bisiklet Dağıtımı

 Kadın İstihdamı İçin Açılan AtölyelerGÜROYMAK ilçesinde 55 adet çocuk 
parkı yapılmış, klimalı duraklar inşa edilmiş 
ve 376 dönümlük yeşil alan halkın hizmetine 
sunulmuştur. Kadın istihdamı için atölyeler 
açılmış ve öğrencilere bisiklet hediye 
edilmiştir. 

 Çocuk Oyun Alanları  İçme Suyu Çalışmaları

HAKKÂRİ ilinde belediye başkan vekili 
görevlendirmesi ile birlikte 165.900.000 TL’lik 
yatırım gerçekleştirilmiş olup toplamda 
55.745.000 TL borç ödenmiştir. 2.400 m bisiklet 
yolu yapılmış, 12 adet şehir parkı ve 17 adet 
çocuk parkı inşa edilmiştir. Günde 3 saat içme 
suyu alan Hakkâri ili günde 24 saat içme suyu 
alır hale getirilmiştir.   18 km şehir içi yağmur suyu 
ve drenaj hattı yapılmış ve 203 km doğalgaz hattı 
döşenmiştir. 

 Şehir Parkları
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  Aile Çay Bahçesi

  Çocuk Dünyası Parkı

  Dekoratif Aydınlatma Çalışmaları

  Sokak Sağlıklaştırma Çalışmaları

TUNCELİ ilinde belediye başkan vekili görevlendirmesi ile birlikte 326 milyon TL yatırım yapılmış 
olup 106 milyon TL borç ödenmiştir.  43 adet çocuk parkı ve aile çay bahçesi,  2 adet kadın 
kültür merkezi, 9 adet spor merkezi ile 50 dönümlük güneş enerjisi tarlası yapılmıştır.

SİİRT ilinde belediye başkan vekili görevlendirmesi ile birlikte 170 milyon TL yatırım yapılmış 
olup 66 milyon TL borç ödenmiştir.  52 adet çocuk parkı ve aile çay bahçesi, 133 adet sosyal 
etkinlik, 14 taziye evi yapımı, 10 km dekoratif aydınlatma, 1 ambalaj atıkları toplama ve ayrıştırma 
tesisi yapılmıştır.  

  Mameki Köprüsü ve Mavi Köprü Kıyı Düzenlemesi

  Asfalt Çalışmaları

  Kent Meydanı   50 Dönümlük Güneş Enerjisi Tarlası 

ŞIRNAK ilinde belediye başkan vekili 
görevlendirilmesi ile birlikte 776.000.000 TL’lik 
yatırım yapılmış olup, 84.000.000 TL borç 
ödenmiştir. 390 km asfalt yol yapılmış, 7 kadın 
kültür merkezi, 2 gençlik merkezi açılmış, 49 aile 
ve çocuk parkı, 1 otopark, 1 otogar yapılmış, 1 
sebze meyve hali, 2 mezbahane, 1 hayvan pazarı 
hizmete sunulmuş, 3 kent meydanı projesi 
gerçekleştirilmiştir.  

Yukarıda bir kısmı anlatılan hizmetlerin tamamına İller İdaresi Genel Müdürlüğünün internet 
sitesinde yayınlanan “Gönül İşi” kitabından ulaşılabilmektedir. Görevlendirilen belediye başkan 
vekillerinin hizmetleri, yatırımları ve ödedikleri borçlar ile yatırımlarına ait görsellerle hazırlanmış kitap 
kamuoyuyla paylaşılmıştır.
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GÖREVLENDİRME YAPILAN 
BELEDİYE BAŞKAN 
VEKİLLERİNE YAPILAN 
KARALAMA AMAÇLI 
İDDİALARIN GERÇEK YÜZÜ

BÖLÜM 4

Terör örgütü ve HDP/DBP tarafından 
belediye başkan vekillerinin icraatlarının; Sayıştay 
Raporları çarpıtılarak, bazı verilere gerçeğe aykırı 
olarak yer verilerek veya yanlış yer ve zamanla 
ilişkilendirilerek yayınlanan müsveddelere/
dokümanlara ve açıklamalara manipülasyon 
amaçlı konu edildiği görülmektedir. 

Bu müsveddelerde/açıklamalarda rehberlik 
etmek, eksik ve hatalı yapılan işlemlerin tekrarını 
önlemek amacıyla düzenlenen Sayıştay Raporları, 
terör örgütünün yeni stratejisi kapsamında 
yolsuzluk şeklinde sunulmaya çalışılmaktadır.

Sayıştay Raporlarında yer alan birçok madde, 
muhasebe usullerinin farklı yorumlanmasından 
kaynaklanan şekli hatalar olup muhasebe usul ve 
esasları çerçevesinde düzeltilebilir niteliktedir.

• Sayıştay Raporlarında “…toplu taşıma için 
kullanılan akıllı kart uygulamasından elde 
edilen gelirler idare adına açılan hesaba 
aktarılmamıştır. ” şeklinde usule ilişkin eksiklik 
tespit edilmiş ve bu eksiklik belediyece bir 
bankada açılan “dolmuş havuz hesabı” ve 
hesaba bu uygulamadan elde edilen paraların 
aktarılmasıyla giderilmiştir.

• Yine Sayıştay Raporlarında, belediyenin 
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’ye borcunun 
kayıtlarda yer almaması konusu, 
görevlendirilen belediye başkanının 
bir eksiklik/hatası olarak yansıtılmaya 
çalışılmıştır. Ancak bahse konu borcun 2013 
yılından kalma ve tamamen HDP/DBP’li 
belediye dönemine ait bir borç olduğu tespit 
edilmiştir.

• Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1 Kasım 
2016 tarihinden itibaren hiç borçlanma 
yapmamışken borç batağına sürüklendiği 
şeklinde gösterilmiş, takas yapılan arazi 
deftere kayıt edilmedi diye yolsuzluk imasına 
yer verilmiş, tahsil edilmek için yasal yollara 
başvurulan alacaklar, kişilere menfaat 
sağlanıyor diye sunulmuştur. 

• “25 Haziran 2017 tarihinde Doğubayazıt 
Belediyesi’ne atanan kayyım, Uluyol 
Mahallesi’nde bulunan Ehmedê Xanî Parkı’ndaki 
Xanî’nin anıtını yıktırdı” iddiası ise ilk 
görevlendirmenin yapıldığı 2016 tarihinden 
itibaren hem TBMM’nde hem de yayın 
organlarında defalarca gündeme getirilen, 
her defasında da yalan olduğu somut 
bilgilerle ortaya konulan bir iftiradır. Ahmed-i 
Hani Türbesinin düzenlenmesi yapılmış, 
ismine bir kütüphane açılmış, Ahmed-i 
Hani ismiyle festivaller yapılmıştır. Yaklaşık 
3 milyon TL’ye mal olan Ahmed-i Hani Kent 
Müzesi ile hayırseverlerin de yardımları ile 
yapılan Ahmed-i Hani Kütüphanesi bölgede 
hizmet vermeye devam etmektedir.

Bahsi geçen müsveddelerde/dökümanlarda 
belediye başkan vekillerinin bölgedeki kadınlara 
karşı bir politika içerisinde olduğu algısını 
oluşturmak için 39 kadın kültür merkezi/yaşam 
merkezinin kapatıldığı iddia edilmektedir.

Tam aksine görevlendirilen belediye başkan 
vekillerince kadınlara yönelik kapatıldığı 
iddia edilen 39 kadın kültür merkezi/yaşam 
merkezine ilaveler yapılarak toplamda 
172 kültür ve yaşam merkezi açılmış olup 
çok sayıda projenin çalışmalarına da devam 
etmektedirler.

• Bu konu ile ilgili karalamalardan biri de; 
“Batman’da şiddet mağduru kadınlar için 
çalışmalarına başlanan ‘Kadın Yaşam 
Köyü’ projesinin durdurulduğu, kadınları 
ekonomide ve üretimde güçlü tutacak olan 
‘Kadın Organik Semt Pazarı’ projesinin genel 
bir semt pazarına dönüştürüldüğü” iddiasıdır. 
İddiaların bölge incelenmeden yapıldığı ve 
tamamen talimat eseri olduğu bu örnekten 
de açıkça görülmektedir. Çünkü Kadın Yaşam 
Köyü Projesi, 2018 Ağustos ayında Belediye 
Başkan vekili tarafından tamamlanmış, 
vatandaşların hizmetine açılmıştır.

• “Doğubayazıt’ta bulunan Sema Yüce Kadın 
Merkezinin kapatıldığı” iddiası mevcuttur. 
Sema Yüce Kadın Merkezi’nin, yapılan 
incelemeler ve tahkikatlar neticesinde 
“tıp merkezi” adı altında söz konusu terör 
örgütüyle bağlantıları ortaya çıkarılmış, 
örgüte destek amaçlı terör yuvası olarak 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, bir terör 
örgütü üyesinin (Sema Yüce) ismiyle faaliyet 
gösteren merkezde, çalışanlara yüklü 
miktarda maaşlar ödendiği belirlenmiştir. 
Bu sebeplerle İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne 
devredilen bina, “Sağlıklı Hayat Merkezi” 
adı altında amacına uygun bir şekilde 
vatandaşlara hizmet vermeye devam 
etmektedir.  

• “Batman Kadın Spor Kompleksi’nin ‘Batman 
Spor Kompleksi’ne dönüştürüldüğü” iddiası 
benzer şekilde 30’a yakın kadın merkezi için 
ortaya atılan bir  “içerik/amaç değiştirildi” 
iddiasıdır.  Bu iddiaların tamamına 
Batman özelinde cevap vermek gerekirse, 
belediye başkan vekilinin göreve başladığı 
tarihte Kadın Spor Kompleksinin zaten 
aktif olmadığı, hiçbir kadına spor hizmeti 
vermediği ve atıl durumda olduğu tespit 
edilmiştir. Görevlendirilen belediye başkan 
vekili tarafından atıl olan ve kullanılmayan 
Kadın Spor Kompleksinin tadilatı 2 ay gibi kısa 
bir sürede tamamlanmış, modern bir spor 
kompleksine dönüştürülmüştür. 02.12.2016 
tarihinden itibaren spor kompleksi haftanın 
3 günü 645 kadına yüzme, fitness, plates, 
step-aerobik, fizik tedavi ve obezite ile 
mücadele kapsamında spor yapma imkanı 
sunarken, haftanın 3 günü çocuklara da 
hizmet vermeye başlamıştır. Spor kompleksi 
şu anda 8.262 çocuğumuza 26 branşta, 52 
antrenör nezaretinde hizmet vermeye devam 
etmektedir.

 Ahmedi Hani Kent Müzesi  Ahmedi Hani Halk Kütüphanesi
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  Eski Hali

Kadın Spor Kompleksi

  Yeni Hali

  Yeni Hali

• Bu konuda gerçeği yansıtmayan iddialardan 
biri de “Hani’de Kadın Danışma Merkezi, 
pastacılık ve Kur’an kursuna dönüştürülmüştür.” 
iddiasıdır. Kadın Danışma Merkezi diye 
bahsedilen yer Büyükşehir Belediyesi’nden 
Hani Belediyesine tahsis edildikten sonra 
Hani Belediyesince bakım onarımları yapılıp 
Zeynep Hatun Kadın ve Çocuk Evi olarak 
ilçedeki kadınların talepleri doğrultusunda, 
çeşitli alanlarda kursların düzenlendiği 
bina olarak hizmet vermeye başlamış ve 
kadınlar tarafından yoğun rağbet görmüştür. 
Hani Belediyesi Kadın Merkezi diye bahse 
konu bina ise Hani HDP İlçe başkanlığının 
alt katındaki daire olup belediye başkanı 
görevlendirmeden önceki dönemde farklı 
sebeplerle zaten pasif hale gelmiştir.

Tüm bunlar göstermektedir ki terör örgütü ve onun siyasal uzantılarının rahatsız olduğu asıl 
konu kadın ve gençlik merkezlerinin terör örgütünün eğitim ve militan temin etme fonksiyonunu 
kaybetmesi ve belediye başkan vekillerinin kadınlara yönelik faaliyetlere ağırlık vermesi, bölgede 
birçok yeni kadın merkezinin açılması ve bu merkezlere kadınların rağbet ederek eğitim almaları ve 
meslek edinmeleridir.

Aşağıda yer verilen örneklerden de görüleceği üzere belediye başkan vekillerinin yaptıkları 
hizmetler sayesinde kadınlarımız hem sosyal hayata hem de istihdama katılmaya devam etmektedirler;

Ağrı’da il ve ilçe belediyeleri tarafından 
Diyadin’de  Kadın Kültür Merkezi  ve çok sayıda 
Aile Destek Merkezi, Aile Yaşam Merkezi hizmete 
açılmış, birçok  sosyal etkinlik ve kültürel faaliyet 
kadınların hizmetine sunulmuştur. Bunlara ek 
olarak 6.500 kadına istihdam sağlanmıştır.  

Bitlis Merkezde ve Hizan’da Kadın Kültür 
Merkezleri hizmete açılmıştır. Çok sayıda 
Aile Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, spor tesisi, 
sosyal etkinlik ve kültürel faaliyetler kadınların 
hizmetine sunulmuştur.

Batman’da il ve ilçe belediyeleri tarafından Merkezde,  Beşiri’de,  Gercüş’te,  İkiköprü’de  Kadın 
Kültür Merkezleri hizmete açılmıştır. Çok sayıda Aile Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, Gençlik Merkezi, 
spor tesisi, Bilgi Evi açılarak kadınların hizmetine sunulmuş, çeşitli sosyal etkinlikler ve kültürel 
faaliyetlerle bu merkezler desteklenmiştir.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 
merkezde 8, ilçe belediyeleri tarafından Bismil’de 2, 
Dicle’de 1, Eğil’de 1, Hani’de 4, Silvan’da 4, Sur’da 
4, Yenişehir’de 1 adet Kadın Kültür Merkezi; Kulp’ta 
1 adet Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi hizmete 
açılmıştır. Kadın merkezlerinin yanı sıra çok sayıda 
Aile Destek Merkezi açılarak kadınların hizmetine 
sunulmuş, çeşitli sosyal etkinlikler ve kültürel 
faaliyetlerle bu merkezler desteklenmiştir.

AĞRI

BİTLİS

BATMAN

DİYARBAKIR
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Hakkâri Merkezde, Çukurca’da ve 
Yüksekova’da Kadın Kültür Merkezleri hizmete 
açılmıştır. Ayrıca çok sayıda Kültür Merkezi, Kayak 
Eğitim Merkezi, Aile Danışma ve Eğitim Merkezi 
(ADEM), şehir parkı ile çeşitli sosyal etkinlikler 
ve kültürel faaliyetler kadınların hizmetine 
sunulmuştur.

Şırnak Merkezde 1, Cizre’de 2, Silopi’de 1, 
Balveren’de 1, Başverimli’de 1, Görümlü’de 1 
Kadın Kültür Merkezi hizmete açılmış, çok sayıda 
kültür merkezi, halk eğitim merkezi, spor tesisi 
kadınların hizmetine sunulmuş, kadınların meslek 
edinmelerine yönelik kurslar düzenlenmiş, çeşitli 
sosyal etkinlikler ve kültürel faaliyetler kadınlarla 
buluşturulmuştur.

Muş Bulanık’ta, Malazgirt’te, Varto’da ve 
Rüstemgedik’te Kadın Kültür Merkezleri hizmete 
açılmış, kültür merkezi, gençlik merkezi, halk 
eğitim merkezi ve çok sayıda sosyal etkinlik ve 
kültürel faaliyet kadınlarla buluşturulmuştur.

Van merkezde 1,  Bahçesaray’da 1, Başkale’de 1, Çaldıran’da 2, Çatak’ta 1, Muradiye’de 1, Saray’da 
1 Kadın Kültür Merkezi hizmete açılmış, bunlara ek olarak çok sayıda Eğitim ve Yaşam Merkezi, Aile 
Destek Merkezi, çeşitli meslek programları, halk eğitim programları, Sürekli Eğitim Merkezleri, sosyal 
etkinlikler ve kültürel faaliyetler kadınların hizmetine sunulmuştur.

Şanlıurfa Bozova’da 4, Halfeti’de 2, Suruç’ta 
2, Viranşehir’de 1 Kadın Kültür Merkezi hizmete 
açılmış, çok sayıda kütüphane, aile merkezi, halk 
eğitim kursları, şehir parkı, spor merkezi, sosyal 
etkinlik ve kültürel faaliyet kadınların hizmetine 
sunulmuştur.

Mardin’de Artuklu’da 3, Derik’te 1, Kızıltepe’de 
4 Kadın Kültür ve Yaşam Merkezi ve çok sayıda 
Aile Destek Merkezi, Sosyal Yaşam Merkezi, El 
Sanatları Merkezi kadınların hizmetine sunulmuş 
ve çeşitli sosyal etkinlikler ve kültürel faaliyetlerle 
bu merkezler desteklenerek yaşam alanları 
genişletilmiştir.

Tunceli belediyesi tarafından  Kadın Kültür 
Merkezi ve  Kadın Dayanışma Merkezi hizmete 
açılmıştır. Ayrıca çok sayıda spor tesisi, gençlik 
merkezi, sosyal etkinlik ve kültürel faaliyet 
kadınların hizmetine sunulmuştur.

Siirt Merkezde, Atabağı’nda ve Veyselkarani’de  Kadın Kültür Merkezleri inşa edilmiş, çok sayıda 
Aile Merkezi, aile çay bahçesi, halk eğitim merkezi, çeşitli sosyal etkinlikler ve kültürel faaliyetler 
kadınların hizmetine sunulmuştur.

HAKKÂRİ ŞIRNAK

MUŞ

VAN

ŞANLIURFA

MARDİN TUNCELİ

SİİRT

 Yüksekovalı Kadınlar
Sergi Açtı

 Çukurca’da
Kadın Olmak Sergisi
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• “Görevlendirilen belediye başkan vekillerinin 
ihalelerde mevzuata aykırı davrandıkları” 
iddiası, karalama kampanyasının temel 
argümanıdır. Başkan vekilleri görevlendirilen 
belediyelerde “pazarlık usulü” ihale 
yönteminin kural, açık ihale usulünün ise 
istisna olduğu iddiaları mevcuttur. Belediye 
başkan vekilleri tarafından yapılan ihaleler 
incelendiğinde pazarlık yöntemiyle yapılmış 
olan ihalelerin tamamında yüksek kırımlar 
yapılmıştır. İhalelerdeki kırımlar %36’lara 
hatta %45’lere ulaşmıştır.  Bu oranlara 
ise HDP’li belediyelerin ihalelerinde hiç 
rastlanmamaktadır. 

• Asılsız iddialardan biri de “Ambalaj 
atıklarının toplanması imtiyaz hakkı ihalesiz 
ve bedelsiz şekilde verilmiştir.” iddiasıdır. 
Bu iddia tam anlamıyla iftiradır. Öyle ki 
“merdi kipti şecaat arz ederken sirkatin 
söylermiş” deyişinde de olduğu gibi HDP’li 
belediye kendi döneminde yaptığı hukuk 
dışı sözleşmeyi, kendi döneminde yaptığını 
unutarak, belediye başkan vekiline mal etme 
çabası içine girmiştir. Söz konusu hukuk dışı 
sözleşme dönemin HDP’li belediye başkanı 
tarafından 11.08.2015 tarihinde ilgili firmayla 
imzalanmıştır. 

• Bir belediye başkan vekili tarafından “ ‘kitap 
okuma’ adı altında Kürt çocuklarına Hanefi 
mezhebine ilişkin bilgi içeren kitaplar hediye 
ederek, kitapları okul bahçesinde okuttuğu” 
iddiasında bulunulmuştur. Kaymakamlık 
veya belediye tarafından böyle bir dağıtımın 
yapılmadığı, dağımıtımı yapılsa bile Hanefiliğin 
ortak bir değer olduğu ve bunu farklı bir yöne 
çekmenin tek kelimeyle cehalet olduğu açıktır. 

• Diğer bir iddia “01 Mart 2017 tarihinde 
DBP’li Kayapınar Belediyesi’ne atanan kayyım 
tarafından belediyeye ait kütüphanedeki 
kitaplar sakıncalı bulunduğu için toplatıldı.” 
iddiasıdır. Cegerxwin Kültür Merkezi ve 
Kayapınar Belediyesine ait halk evlerinde 
bulunan kütüphanelerde belediye başkan 
vekili görevlendirildikten sonra yapılan 
incelemelerde çocukların ve gençlerin 
gelişimini olumsuz etkileyen örgütsel yayınlar 
basın mensuplarının bulunduğu toplantıda 

teşhir edilmiştir. Bu yayınların arasında 
dağdaki teröristlerin hayatını konu edinen 
kitaplar ile terörist başı Abdullah Öcalan 
tarafından yazılan kitaplar yer almaktadır. 
Görevlendirilen belediye başkan vekilleri 
döneminde okullarda eğitim gören çocuklar 
için alınan kitaplar Milli Eğitim müfredatına 
uygun olarak seçilmiş ve çocukların 
istifadesine sunulmuştur.

• “Cadde, sokak ya da parklara verilen isimlerin 
kaldırılması” da iddia sahiplerinin ısrarlar 
gündeme getirdikleri bir husustur. Bu 
kapsamda, “Leyla Kasım, Zübeyir Akkoç 
ve 3 Fidan isimli parkların şehit isimleri ile 
değiştirildiği” iddia edilmiştir.  Bu üç parka 
ilişkin belediye meclisi kararının  Belediye 
Kanunun 81. maddesi gereğince mülki 
idare amirinin onayına sunulmadığı bu 
nedenle hukuken geçerlilik kazanmadığı 
anlaşılmıştır. Görevlendirilen belediye 
başkan vekili döneminde bu parklara 
isim verilmiş ve verilen bu isimler mülki 
idare amirinin onayı ile hukuki geçerlilik 
kazanmıştır. Ayrıca PKK’nın ilk kadın intihar 
bombacısı olarak bilinen Zilan Kod adlı 
teröristin isminin verildiği ve yine mülki idare 
amirinin onayına sunulmadığı için hukuken 
geçerlilik kazanmayan bir parkın isimi  Dicle 
ilçesinde bombalı saldırı sonucunda şehit 
olan Şehit Polis Mustafa Yıldırım Parkı olarak 
isimlendirilmiştir.

• “Sosyal amaçlı derneklerin kapatıldığı” iddiasına 
gelince, bu dernekler insanları örgüt yandaşı 
olup olmamalarına göre bir ayrıma tabi 
tutmaları ve terör örgütüne destek vermeleri 
nedeniyle kapatılmışlardır.  Ancak belediye 
başkan vekilleri bölgedeki yoksullukla 
mücadeleyi vazife edinmiştir. Bu kapsamda 
gıda bankaları, aş evleri, yardım merkezleri 
kurmuşlar ve bu merkezler aracılığıyla 
ücretsiz yemekler, engelli vatandaşlar için 
tekerlekli sandalyeler, akülü araçlar vermişler, 
yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara düzenli 
olarak kişisel bakım, ev temizliği ve yemek 
imkanı sağlamışlardır. Örneğin; Mardin 
Büyükşehir Belediyesi, belediye başkan 
vekili görevlendirmesinden önce başlayan 
Gıda Kartı Projesinin sosyal belediyecilik 

anlayışı kapsamında yapılandırılmadığı, 
teröre müzahir ailelere ve kişilere bu kartın 
tahsisinin yapılmaya çalışıldığı, sisteminin 
alt yapısının tamamlanmadığı ve aktif olarak 
hayata geçirilmediğini tespit etmiştir. Ayrıca 
gıda kartının Mardin il merkez ve ilçelerinde 
sadece 1.500 aile ile sınırlı tutulduğu 
görülmüştür. Belediye başkan vekili 
görevlendirmesinden sonra Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığı yeni kurumsal yapısı ve 

Sosyal Belediyecilik vizyonu ile çalışmalarına 
başlamış, 1.500 aile ile sınırlı olan ve henüz 
hayata geçirilmemiş bu uygulamanın yanlış 
olduğunu belirlemiş, oluşturulan yeni hizmet 
modeli ile 17 Kasım 2016 tarihinden itibaren, 
“mardinmasa” aracılığı ile vatandaşla 748.916 
yüz yüze görüşme yapılmış, 34.658 aileye gıda 
yardımı, 12.198 aileye giysi yardımı, 35.851 
vatandaşa ise evde bakım hizmeti verilmiştir.

• Sporun ve sporcunun dostu olan belediye 
başkan vekillerinin bölgeye 604 spor sahası 
ve salonu kazandırdığı göz ardı edilerek 
“Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyımı, 
kentin Asur dilindeki adı Amed’in Kürtçe 
olduğunu düşünmüş olmalı ki, Amedspor’un 
isminin değiştirilmesini, aksi halde kulübe 
ayrılan maddi desteğin kesileceğini bildirdi.” 
iddiasına yer verilmiştir. Belediye başkan 
vekilinin Amedsporun ismini değiştirmemesi 
halinde yardımların kesileceğine dair bir 
beyanının olmadığı,  Amedspor’un hâlihazırda 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait spor 
tesisinde sportif faaliyetlerine devam ettiği, 
spor kulübünün yöneticileri Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerine ve 
çalışmalarına devam ettiği husussu açıkça 
gözardı edilmiştir. 

• Belediye başkan vekillerini suçlayıcı 
bir diğer konu ise “çok dilli tabelaların 
kaldırıldığı” iddiasıdır. Görevlendirme yapılan 
belediyelerin ulaşım araçları, belediye binası 
levhaları dahil olmak üzere, şehrin yön 
tabelaları, belediyelerce basılan takvimler 
başta olmak üzere her yerde bunun aksini 
görmek mümkündür. Ülkemizde Kürtçeyi 
yasaklayan herhangi bir yasal mevzuat 
bulunmamakta, isteyen herkes istediği dilde 
kurs açabilmektedir. Ayrıca belediye başkan 

vekili görevlendirilen belediyelerde iki dilli 
tabela kullanımına devam edilmektedir.

• Toplumsal bir hassasiyet olan “mezarlıkların 
tahrip edildiği” iddiası da iftiraların bir başka 
yönüdür.  Mevzuat hükümlerine göre mülki 
idare amiri, halk sağlığı, il çevre ve şehircilik ve 
il kadastro müdürlükleriyle, il tarım müdürü, 
il müftülüğünce belirlenen alanlarda mezarlık 
kurulmasına izin verilmektedir.  Ancak Bitlis 
Merkez ilçesi Yukarı Ölek Köyü sınırları 
içerisinde bulunan sözde Ölek Mezarlığı adı 
altındaki yer ise ne kanunen bir mezarlıktır 
ne de kurulması için gerekli izinler alınmıştır. 
Bu sözde mezarlığın yapılma amacı terör ve 
terörü övücü mahiyette olup, bölücü terör 
örgününün propagandası için hazırlanmış 
ve terör eylemleri sonucu  öldürülen 
teröristlerin gömüldüğü bir alan olarak 
kullanılmıştır. Adli makamları tarafından 
yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen 
talimatlar gereğince sözde mezarlıkta fethi 
kabir işlemleri yapılmıştır. Devletin yetkili 
makamlarından ölüm raporu almaksızın ve 
devletin mezarlık olarak belirlediği alanlar 
dışında cenazelerin defin işleminin yapılması 
mümkün değildir.
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Örgüt propagandası yapmak için 
kurulan sözde mezarlık

Düzenli hale getirilen mezarlık 
bakım hizmetleri

HDP/DBP’li belediyeler döneminde bakımsız 
bırakılan mezarlıklar ise belediye başkan 
vekillerince temizlikleri yaptırılmış, duvarları 
örülmüş ve bakım hizmetleri düzenli hale 
getirilmiştir.

• Mezarlıklar konusunda ileri sürülen bir diğer 
husus “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” iddiasıdır. Ancak Halk Plajı yapımında 
hiçbir tarihi öğeye zarar verilmemiş, 
Ermeni Mezarlığına tuvalet yapılmamıştır. 
Plajı kullanan vatandaşlar için seyyar 
tuvaletler yapılmıştır. Kesinlikle yeni bir yapı 
yapılmamıştır. 1967 yılında yapılmış olan okul 
ve lojman binası terk edilmiş ve köylülerce 
ahır olarak kullanılmaktayken görevlendirilen 
belediye başkan vekili tarafından binaların 
tadilatı yapılarak işlevselleştirilmiş ve 
kafeterya olarak vatandaşların hizmetine 
sunulmuştur. Dilkaya Höyüğünün doğal 
dokusu çitlerle çevrilerek koruma altına 
alınmıştır. Şu anda da Doğa Koruma 
Kurulundan izinli bir şekilde faaliyetlerine 
devam etmektedir. 

• “Yolsuzluk yapan belediye başkan vekillerinin 
görev yerlerinin değiştirildiği” iddiasına 
bakacak olursak; Atama ve Yerdeğiştirme 

Yönetmeliği çerçevesinde görev süresi 
dolan mülki idare amirlerinin her yıl 
çıkarılan kararname/kararnameler ile görev 
yerleri değiştirilmektedir. Bu standart 
görev değişikliğini bile iddia edildiği gibi bir 
“yolsuzluk” iddiasına bağlamak açıkça bir 
iftiradır. 

• Diğer bir iddia olan “Diyarbakır Sur Kayyımı, 
Sur’da Alipaşa ve Lalebey mahallesindeki yıkımın 
mimarı olduğu, Kentsel dönüşüme karşı çıkan 
mahalle sakinlerini ve kentin sivil dinamiklerini 
mesnetsiz iddialarla hedef göstererek hukuksuz 
bir şekilde soruşturmaların açılmasına neden 
olunduğu” hususuna gelince; Tarihi Sur 
bölgesinde koruma amaçlı imar projesi ve 
gecekondu dönüşüm projesi uygulanması 
amacıyla, TOKİ Başkanı, Diyarbakır Valisi, 
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı 
Osman BAYDEMİR ve Sur Belediye Başkanı 
Abdullah DEMİRBAŞ tarafından imzalanan 
protokol kapsamında, bölgeden taşınması 
gereken 1.276 hak sahibi, isterse konutlarının 
bedelini peşin alacak, isterse TOKİ’ nin 
ÇÖLGÜZELİ mevkiinde yapacağı konutlardan 
satın alabilecektir. Gecekondu sahiplerinin 
TOKİ konutlarından alabilmesi için konutların 
fiyatı, Başbakanlık oluru ile yüzde 30 
düşürülmüştür. Diyarbakır Tarihi Sur Koruma 
Bandı çevresinde bulunan gecekonduların 

tasfiyesi ve onaylanacak koruma amaçlı imar 
planının uygulanabilmesi amacıyla TOKİ ile 
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
arasında 4 Eylül 2007’de “Diyarbakır Tarihi Sur 
Koruma Bandı” Kentsel Yenileme (Gecekondu 
Dönüşüm) Projesi’ne ilişkin ön protokol 
imzalanmıştır. Sonrasında ise protokol 
kapsamında bölgede yapılan hak sahipliği 
tespit ve değerleme çalışmaları sonucunda, 
452 kişinin hak sahibi olduğu belirlenmiş, 
Diyarbakır Sur Belediyesi sınırlarındaki 
Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde bulunan 
gecekonduların tasfiyesi amacıyla TOKİ ile 
Diyarbakır Valiliği arasında 31 Mart 2008’de 
“Diyarbakır Alipaşa ve Lalebey Mahallesi 
Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) 
Projesi”ne İlişkin Protokol imzalanmıştır. 
Bu bölgede yapılan hak sahipliği tespit ve 
değerleme çalışmaları sonucunda da 824 hak 
sahibi tespit edilmiştir.

Tarihlerden de anlaşılacağı üzere bu işlem 
görevlendirilen belediye başkan vekili 
döneminde değil, HDP/DBP’li belediye 
döneminde yapılmıştır.

Son olarak belirtmek gerekirse, HDP’nin 
kamuoyuna Kayyım raporu adı altında 
yayınladığı müsveddeler ve açıklamalarda; 
birlik ve beraberliğimizin, egemenliğimizin 
sembolü olan Türk Bayrağının başta 
belediyeler olmak üzere göndere çekilmesi 
veya bazı yerlere asılmasının, milletimizin 
ortak geçmişi ve gururu olan Çanakkale 
Şehitleri için yapılan etkinliklerin bir 
asimilasyon faaliyeti olarak nitelendirilmesi, 
Kürt sorununun çözümünde savaş 
politikalarında ısrar edildiği ve Kürtlerle 
devlet arasında bir savaş olduğu ifadelerine 
yer verilmesi, Raporun birçok yerinde “Kürt 
illeri”, “Kürdistan coğrafyası” gibi nitelemeler 
kullanılması, terör örgütü ile mücadelede 
en önemli araçlardan biri olan Kayyım 
politikasının Kürdistan coğrafyasında yeniden 
güncellenmiş bir sömürge modeli olarak 
nitelendirilmesi gibi birçok ifadenin yer alması, 
aslında bu raporu hazırlayanların bölücü 
terör örgütü PKK’nın amaçları doğrultusunda 
hareket eden, bölücü terör örgütü PKK’nın 
siyasal aracı/kuklası olduğunu teyit eden bir 
durumdur. Ayrıca bu müsveddeler ülkemizin 
belli yerlerinin diğerlerinden ayrı olduğu veya 
ayrı düşünülmesi gerektiği algısı oluşturmak 
ve milletimiz arasında ayrımcılık oluşturmak 
için gerçeğe aykırı olarak hazırlanmış, 
ideolojik dokümanlardır.  



54 55|      |   

BELEDİYELERDEKİ KAYYUM SİSTEMİ VE MEVCUT DURUM RAPORUT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

SONUÇ
Terörle mücadele sürecinde Devletimizin 

kazandığı her başarı, terör örgütünü çeşitli 
arayışlara itmiştir. Bu bağlamda ülkesel ve 
bölgesel gelişmeler neticesinde özelikle 2014 
yılının Ekim ayı sonrasında başlayan terörü 
destekleyen taşkınlıklar ve eylemler, 2015 yılının 
Haziran ayı itibariyle kitlesel terör eylemlerine 
dönüşmüştür. PKK/KCK terör örgütünün 
uzantılarını, siyasi özerklik arayışına yönlendirdiği 
bu dönemle birlikte bazı HDP/DBP’li belediyeler 
şiddet içeren terör eylemlerine doğrudan ve 
dolaylı destek sağlamaya başlamıştır. Nitekim 
belediye başkan vekili görevlendirmelerinin 
öncelikli hukuki dayanağını terör örgütüne 
doğrudan verilen bu destek oluşturmaktadır. Bu 
suretle “kayyum” ifadesinin sözlük anlamının; belli 
bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması 
için görevlendirilen kimse olduğunu belirterek, 
milli güvenliği tehdit eden terör gibi olağanüstü 
durumlarda, kurum/kuruluş ve işletmelere 
atanan görev ve yetkileri belli bir süre ile sınırlı 
olan devlet görevlileri için kullanıldığını yinelemek 
gerekir. 

Raporun birinci bölümünde, PKK/KCK 
terör örgütünün güdümündeki bazı belediyeler 
kullanılarak toplumsal huzursuzluk çıkarılmaya, 
ayrı bir yönetsel yapı oluşturulmaya çalışıldığı, 
teröre müzahir belediyeciliğin vatandaşın temel 
hak ve hürriyetlerini istismar ettiği, terörü 
beslediği ve terör eylemlerinde bu belediyelerin 
doğrudan rol aldığı belirtilmiştir. PKK/KCK terör 
örgütünün şiddet uygulamalarının şehirlerimizi 
nasıl savaş alanına çevirdiği somut örneklerle 
ifade edilmiştir. Ezcümle belediye başkan vekili 
görevlendirmeleri öncesindeki mevcut durum ve 
şartlar somut olarak ortaya konulmuştur. 

İkinci bölümde, Anayasamız ile yasalarımızın; 
milli güvenliğimiz, vatandaşlarımızın hak ve 
sorumlulukları ve yerel yönetimlerin görev 
ve yetkileri konularında ilgili maddeleri ifade 
edilmiş, hukuka aykırı olarak terörün istismar 

alanı olan belediye başkan vekili atanan HDP/
DBP’li belediyelerin terör eylemlerinde doğrudan 
ve dolaylı yer aldığı tespitine yer verilmiştir. 
Nitekim bu duruma, yasaların cevaz verdiği 
şekilde müdahale yöntemi; mevcut belediye 
başkanları ve meclis üyelerinin görevden 
alınmaları ve yargılanmaları, kamu hizmetinde 
aksaklık meydana gelmemesi ve idarelerin yasal 
görev ve yetkileri uyarınca yönetilmeleri için 
yerlerine belediye başkan vekili görevlendirmeleri 
yapılmıştır. Bu şekilde hukuki dayanağı sağlam 
bir politika ile demokratik, özgürlükçü ve 
sosyal bir hukuk devleti olma düsturundan 
taviz vermeden terörle mücadelenin 
etkinleştirilmesi ve vatandaşa etkin hizmet 
üretimi yeniden mümkün olmuştur. Ayrıca bu 
görevlendirmelerin uluslararası hukuka da 
uygun olduğu ilgili yasal mevzuata atıf yapılarak 
belirtilmiştir. Bu hukuki sürece sebebiyet veren 
bazı HDP/DBP’li belediyelerin usulsüzlükleri ve 
teröre müzahir faaliyetleri somut örnekler ile 
göz önüne serilmiştir. Demokratik rejimlerde 
siyasal şiddet ve terör eylemleri ile iltisaklı olan 
hiçbir kamu görevlisi ve seçilmiş temsilcinin 
görevini sürdürmesi mümkün değildir. 

Üçüncü bölümde, belediye başkan vekili 
görevlendirmeleri ile istenen sonuca ulaşılıp 
ulaşılmadığı somut örnekler üzerinden 
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda görevlendirme 
yapılan il ve ilçelerde gerçekleştirilen ulaşım ve 
altyapı hizmetleri ile sosyo-kültürel ve sosyo-
ekonomik hizmetler il ve ilçe bazlı olarak tespit 
edilerek kamuoyunun takdirine sunulmuştur. 
Belediye hizmetlerinin yasal görev ve yetkiler 
kapsamında yürütülmesi ile nasıl etkili, verimli 
ve ekonomik şekilde belediye hizmetlerinin 
yürütülebileceği gözler önüne serilmiştir. Bu 
bağlamda terörün toplum üzerinde oluşturduğu 
sosyal ve psikolojik olumsuz etkilerinin silinmesi 
için yaşamın normalleşmesi, huzur ve güvenin 
tesis edilmesi için inşa edilen yaşam alanları, 
kadın kültür merkezleri ve gençlik merkezleri 

hizmet belediyeciliğinin iyi bir örneği olmuştur. 

Raporun son bölümü olan dördüncü 
bölümde, başta Sayıştay raporlarını çarpıtarak 
veya gerçeğe aykırı ifadelerle bu raporlara atıf 
yaparak çeşitli platformlarda yer verdikleri 
belediye başkan vekillerine ilişkin asılsız 
iddialara karşı gelecek şekilde somut örnekler 
kullanılmıştır.

Belediye başkan vekilleri, göreve başladıkları 
andan itibaren bölge halkının yıllardır özlemini 
çektiği hizmetleri sunmak ve terör örgütünü 
destekleyen HDP/DBP’li belediye başkanlarının 
yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak için büyük 
bir özveri içinde çalışmaktadırlar.

Bazı HDP/DBP’li belediye başkanlarının 
terör örgütüne para aktarmaları nedeniyle bölge 
esnafına yıllarca ödemedikleri 691 milyon Türk 
lirası borç, belediye başkan vekillerinin göreve 
başlaması akabinde bölge esnafını mağdur 
etmemek için ivedilikle ödenmiştir.

Görevlendirmeler yapıldıktan sonra toplam 
94 belediyemizde belediye başkan vekilleri 
eliyle yapılan hizmet ve yatırımların toplam 
tutarı 7.5 Milyar TL’ye ulaşmış, 9.903 km asfalt 
yol, 18.000 km stabilize yol, 5.735 km içme suyu 
hattı, 2.644 adet park (aile çay bahçesi/park/
çocuk parkı), 4.000 km kanalizasyon şebekesi, 
172 kadın kültür merkezi, 73 gençlik merkezi, 
2.530 taziye evi başta olmak üzere bir çok hizmet 
belediye başkan vekilleri eliyle vatandaşlarımızın 
hizmetine sunulmuştur.

Görevlendirilen belediye başkan vekilleri, 
çeşmelerinden kirli su akan Tutak’a su arıtma 
tesisi yaptılar, Bitlisliler asbestli ve pik borulardan, 
Vanlılar sürekli tıkanan kanalizasyon derdinden,  
Hakkarililer şehre bir türlü su getirilememesinden 
belediye başkan vekillerinin gayretleriyle 
kurtuldular. Günde 3 saat akan çeşmelerden, 
Bitlis’in, Güroymak’ın, Hani’nin, Kocaköy’ün, 

Hakkari’nin, Hoşhaber’in, Digor’un, Ovakışla’nın 
ve Beşiri’nin 24 saat akan çeşmelerine yine 
başkan vekilleri döneminde verilen hizmetler 
sayesinde kavuştular.  

Zifiri karanlık şehirler sosyal ve aydınlık 
şehirler olmuş, asfalt dökülmemiş ya da tamamen 
bozulmuş, stabilize yollardan başka yolu olmayan 
yerler asfalt ile tanışmış, kadın kültür merkezleri, 
gençlik merkezleri ile kadın ve gençler terör 
örgütünün baskı, korku ve yönlendirmeleri 
olmadan sosyal hayata katılabilmiş, şehirler 
hem ailelerin dinlenebileceği hem de çocukların 
ve gençlerin eğlenebilecekleri  büyük parklara 
kavuşmuş, şehirler kent meydanları ve geniş 
caddelerle nefes almış, Diyarbakır, Mardin gibi 
eskiden kültür turizminin cenneti sayılan iller, 
tekrar eski çehresine kavuşmuş, bölge yerli ve 
yabancı turistlerin gezi planları içinde yer almaya 
başlamış ve birçok şehirde otellerin doluluk oranı 
%100’ü bulmuştur.

Sonuç olarak, kamuoyunda Kayyum süreci 
olarak bilinen, bölücü terör örgütü PKK/KCK ile 
iltisaklı, irtibatlı 94 belediye başkanının görevden 
alınarak yerlerine belediye başkan vekilleri 
görevlendirilmesinin İçişleri Bakanlığı tarafından 
bir tercih olmadığı Devletin ülkesi ve Milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü korumak, bölgede 
yaşayan vatandaşların can ve mal emniyetini 
sağlamak ve mahalli müşterek ihtiyaçlarını 
karşılamak için Anayasal görev ve sorumluluk 
olduğu, hukuk içinde gerçekleştirilen bu süreç 
sonucunda görevlendirilen belediye vekilleri 
terör örgütü ve siyasi kuklalarının hiçbir tehdidine 
aldırmadan, mesai merhumu gözetmeksizin 
bölgedeki vatandaşların mahalli müşterek 
nitelikteki (içme suyu, yol, kanalizasyon, park, 
sosyal alanlar vb.) sorunlarını çözmek için çaba 
sarf etmişler ve kısa  bir süre içerisinde dünyada 
eşi benzeri görülmemiş bir gayretle büyük bir 
başarı elde etmişlerdir.
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