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2011 sonrası Suriye’de meydana gelen gelişmeler ve sonrasında oluşan otorite boşluğu
terör örgütlerine hareket alanı sağlamış, PKK/KCK terör örgütünün Suriye’deki uzantısı
olan PYD-YPG tarafından sınırımızın hemen ötesinde 2014 Ocak ayında CİZİRE AYNEL ARAP ve AFRİN’de sözde kantonlar oluşturulmuştur. PKK/KCK bölücü terör örgütü
oluşturulan kantonları Türkiye’ye taşımak için;
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, kırsal alandan aktarılan teröristlerle birlikte
şehirlerde YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi), ÖSB (Öz Savunma Birlikleri) ve
YPS (Sivil Savunma Birlikleri) adı altında örgütlenmiş,
7 Haziran 2015 genel seçimleri sonrası 2015 Ağustos ayı itibariyle bazı il ve ilçelerde
(sözde) özyönetim ilan etmiş ve terörü şehirlere taşımıştır.
Başta Suriye sınırındaki ilçelerimiz olmak üzere,
1 il ve 11 ilçede sokak ve caddelere çukur, barikat oluşturulması ve EYP türü eylemlerle,
sözde ‘’Öz Yönetim/özerklik alanları’’ oluşturmak istemiştir.

2011 年之后叙利亚局势与随后出现的动荡对恐怖组织提供了活动领域, PKK/KCK
（库尔德工人党/库尔德斯坦社群联盟）恐怖组织的延伸PYD-YPG（库尔德民主联盟库尔德武装力量）在2014年元月接近我国边界CİZİRE AYN- EL ARAP 和AFRİN组建了所谓
的自治区。 PKK（库尔德工人党）/KCK（库尔德斯坦社群联盟）分裂恐怖组织为组
建的自治区迁移到土耳其境内。

在土耳其东和东南安纳托利亚地区，从农村迁移到城市的恐怖分子们以YDG-H（爱国
革命青年行动）、ÖSB （自卫部队）、YPS（民防部队）名义建立组织 。
2015年06月07日大选之后，2015年08月在部分省和县宣布（所谓的）自治区的恐怖
组织迁移到各城市。

恐怖分子以叙利亚边界的各县为主；
在 1个省和 11个县的街头巷尾挖掘沟，设置障碍物和自制爆炸物，自行组建所谓的
“自治/自治领域”。

GİRİŞ
7 Haziran 2015 genel seçimleri sonrası PKK/KCK terör

kurmuş, cadde ve sokaklara el yapımı patlayıcılar,

örgütü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde,

bombalar

2015 Ağustos ayı itibariyle bazı il ve ilçelerde (sözde)

anayasamız ve yasalarımızla güvence altına alınan yaşam

özyönetim ilan etmiş ve terörü şehirlere taşımıştır.

hakkını halkın elinden almıştır.

yerleştirerek uluslararası

sözleşmelerle,

Terör örgütü, çocuklar dâhil vatandaşlarımızı canlı kalkan
İhaleler terör yandaşlarına verilmiş,

olarak kullanmış, okullar ve sağlık ocaklarını el yapımı

belediye çalışanlarının maaşlarından örgüte

patlayıcılarla yakmış, hastanelere roketatarlı saldırılar

müzahir kuruluşlar için kesinti yapılmış,

gerçekleştirmiş, ambulans ve itfaiye hizmetlerini

terör örgütüne muhalif olan vatandaşlara

engellemiş, vatandaşlarımızın sağlık ve eğitim hakkı

belediye hizmetleri verilmeyerek

başta olmak üzere temel hizmetlere erişimini sekteye

cezalandırılmış ve vatandaşlar göçe

uğratmıştır.

zorlanmıştır.

Terör örgütünün bu faaliyetlerinde, belediye araçları
bombalama saldırılarında kullanılmış, belediyelerin

VATANDAŞLARIMIZIN EN TEMEL
YAŞAM HAKLARI ELLERİNDEN
ALINMIŞ
Terör örgütü bu yolla kanlı ve yıkıcı eylemlerini şehir
merkezlerine taşımış, konut dokunulmazlığını ihlal ederek
birçok vatandaşı zorla evinden çıkarmış, göçe zorlamış,
mahalle ve sokak aralarında hendek kazıp barikatlar
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iş makineleri ile güvenlik kuvvetlerini engellemek
maksadıyla hendekler kazılmış, belediye malzemeleriyle
sokak aralarına barikatlar oluşturulmuştur.
Belediyeler tarafından yapılan ihaleler terör yandaşlarına
verilmiş, belediye çalışanlarının maaşlarından örgüte
müzahir kuruluşlar için kesinti yapılmış, terör örgütüne
muhalif

olan

vatandaşlara

verilmeyerek cezalandırılmıştır.

belediye

hizmetleri

前言
2015年06月07日大选之后,PKK/KCK恐怖组织在2015年

恐怖组织通过这个途径把流血和摧毁性行动迁移到市中

08月在土耳其东部和东南安纳托利亚地区部分省和县宣

心，违背房屋不可侵犯权强迫居民离家、迁移。在街头

布（所谓的）自治区的恐怖组织迁移到各城市。

巷尾挖掘沟和设置障碍物、埋伏自制爆炸物和炸弹夺取
以国际公约、宪法和法律保障的老百姓生活权利。
恐怖组织把包括儿童在内的公民当盾牌使用，以自制爆
炸物炸毁学校和保健中心，火箭弹袭击医院，阻碍救护
车和消防队支援，破坏老百姓的以健康和教育为首的基
本服务。

让恐怖支持者得标，为支援恐怖支持者机构扣去
自治市市政府员工工资，并不提供自治市市政府
服务惩罚反对恐怖组织的市民及强迫居民迁移。

恐怖组织在这些行动中使用自治市市政府的车辆轰炸，
使用自治市市政府的机动车辆挖掘沟阻碍安全力量，使
用自治市市政府材料在街头巷尾设置障碍物。
自治市市政府举行的招标给恐怖支持者，为恐怖支持机
构扣去自治市市政府员工工资，不提供自治市市政府服
务来惩罚反恐怖的市民。

剥夺老百姓基本生活权利
恐怖组织通过这个途径把流血和摧毁性行动迁移到市中
心，违背房屋不可侵犯权强迫居民离家、迁移。在街头
巷尾挖掘沟和设置障碍物、埋伏自制爆炸物和炸弹夺取
以国际公约、宪法和法律保障的老百姓生活权利。

因恐怖对自治市市政府的任命
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BOMBALI EYLEMLERDE
KULLANILAN
BELEDİYE ARAÇLARI

轰炸行动
使用
自治市市政府车辆

BELEDİYE ARAÇ VE
İŞ MAKİNELERİNİ BOMBALI
EYLEMLERDE KULLANDILAR..
Onlarca asker, polis, jandarma, sivil ve çocuğun ölmesine, yaralanmasına neden olan birçok terör eyleminde belediye
araçları ve imkanları kullanılmıştır.
Vatandaşa hizmet olarak dönmesi gereken kaynaklar bomba, çukur ve barikat olarak dönmüştür,

MARDİN ARTUKLU CEVİZLİ KARAKOLUNA DÜZENLENEN
BOMBALI SALDIRIDA MAZIDAĞI BELEDİYESİNE
AİT KAMYON KULLANILMIŞ, SALDIRI SONRASI

TERÖRİSTLER MARDİN BELEDİYESİNE AİT ARAÇLA
KAÇMIŞLARDIR.
SOMUT ÖRNEK
Mardin/Artuklu İlçesinde, 09.07.2016 tarihinde Cevizli Jandarma Karakoluna düzenlenen ve iki askerin şehit olduğu, bir
vatandaşımızın yaşamını yitirdiği ve 16’sı sivil 40 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan 8 ton bomba yüklü kamyonun
Mardin/Mazıdağı Belediyesine ait olduğu anlaşılmıştır. Bu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin ise Mardin Büyükşehir
Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İlaçlama Birimine ait bir araçla olay yerinden kaçtıkları tespit edilmiştir.
Olayla ilgili belediyede daire başkanı ve olaya karıştığı düşünülen belediye personelleri göz altına alınmışlardır.
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自治市市政府车辆和机动车辆
为轰炸使用。
造成至少数十名士兵、警察、宪兵、平民和儿童伤亡的恐怖行动中使用了自治市市政府车辆和其他工具和器材。
本来为百姓提供服务的资源为轰炸，挖掘沟和设置障碍物使用，

对MARDİN ARTUKLU CEVİZLİ 哨所发动的炸弹袭击使了
MAZIDAĞI 自治市市政府卡车，袭击之后恐怖分子们乘
MARDİN自治市市政府车辆逃跑。

具体例子
恐怖组织使用Mardin/Mazıdağı自治市市政府卡车运输8吨炸药在2016年07月09日对Mardin/Artuklu县 Cevizli宪兵
哨所发动袭击造成2名士兵壮烈牺牲和一名公民丧生，16名平民在内40人受伤。事后，恐怖分子们乘Mardin自治
市市政府卫生局农药单位的车辆逃跑。警察执法机关根据有关事件逮捕了自治市市政府一名司长和参与的自治市
市政府员工。

因恐怖对自治市市政府的任命
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TERÖRİSTLERİN
AİLELERİNDEN
BELEDİYELER İÇİN
ARAÇ KİRALANMIŞ
VE BU ARAÇLAR
TERÖRİSTLERCE
KULLANILMIŞTIR.

自治市市政府
为恐怖分子家属租车，
随后这些车辆被恐怖
分子们使用。

Van Büyükşehir Belediyesi su işletmesi tarafından,

Van大都市市政府水利司为恐怖分子家属租车，随后
这些车辆被恐怖分子们使用。

teröristlerin ailelerinden belediyeler için araç kiralanmış
ve bu araçlar teröristlerce kullanılmıştır.
13.06.2016 tarihinde kullanılan araç içerisinde bulunan
teröristlerle çatışma çıkmış üç terörist (ölü) ile çok
sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir. Aracın
teröristin babası adına olduğu ve teröristin belediyede
taşeron olarak çalıştığı tespit edilmiştir.
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2016年06月13日执法机关与该车辆内的恐怖分子们
发生的冲突中3名恐怖分子丧生并捕获大批武器和炸
药。已获悉车辆登记于恐怖分子父亲和该恐怖分子在
自治市市政府以分包商工作。

MARDİN
DARGEÇİT
BELEDİYESİNE AİT
TRAKTÖRDE ELE
GEÇİRİLEN SİLAH
VE MÜHİMMAT..

属于MARDİN DARGEÇİT
自治市市政府拖拉机捕获
的武器和炸药。

Mardin Dargeçit Belediyesine Ait Traktörde Ele

属于Mardin Dargeçit 自治市市政府的拖拉机捕获的

Geçirilen Mühimmat Ve Silahlar: 7 adet Roketatar,

武器和炸药中有7把火箭发射器，2个Bixi，5支卡拉

2 adet Bixi, 5 adet Kalaşnikof, 1 Adet Kanas, 1 Adet

什尼科夫长枪，1支Kanas，1支Zagros枪，1支MP5

Zagros silahı, 1 adet MP5, 7 adet el bombası, 24 adet

，7个手榴弹，24颗反坦克火箭弹，19支枪榴弹，2

anti tank roket mermisi, 19 adet RPG sev fişeği, 2 adet

把无线电，2件突击背心和其他武器弹药等。

telsiz, 2 adet hücum yeleği, ele geçen malzemelere ait
çok sayıda şarjör ve mühimmat.

因恐怖对自治市市政府的任命
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ŞIRNAK BELEDİYESİNE AİT
HAFRİYAT KAMYONUNUN
BOMBALI ARAÇ OLARAK
KULLANILDIĞI SALDIRIDA
12 POLİSİMİZ ŞEHİT OLMUŞ
86 KİŞİ YARALANMIŞTIR.

使用ŞIRNAK自治市市政府挖掘机
发动的炸弹袭击中12名警察壮烈
牺牲，86人受伤。

Şırnak/Cizre ilçesinde, 26.08.2016 tarihinde Çevik

在Şırnak/Cizre县2016年08月26日用10吨炸药对机动部队

Kuvvet Grup Amirliğine düzenlenen ve 12 polisimizin

发动的炸弹袭击中12名警察壮烈牺牲，86人受伤。已获

şehit olduğu, 86 kişinin yaralandığı 10 ton patlayıcı

悉在该事件使用ŞIRNAK自治市市政府挖掘车。

yüklü araçla gerçekleştirilen bombalı saldırıda, Şırnak
Belediyesine ait hafriyat kamyonunun kullanıldığı
anlaşılmıştır.
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VAN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİNE AİT ÜÇ
ARAÇTA EYLEM YAPACAK
ÖRGÜT MENSUPLARI
YAKALANMIŞTIR.

逮捕了用属于VAN 大都市市政府
3辆车准备发动行动组织成员。

Van Büyükşehir Belediyesine ait üç araçta yapılan

属于VAN大都市市政府的3辆车进行的搜查中抓获了

kontrollerde; eyleme giden terör örgütü mensupları

携带燃烧弹前往进行破坏活动的恐怖组织成员。

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

因恐怖对自治市市政府的任命
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VAN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİNE AİT ARAÇLA
SİLAH TAŞINMIŞTIR.

VAN 大都市市政府卡车捕获了

制爆炸物使用的大量硝酸铵。
使用VAN 大都市市政府车辆
运输武器。

24 Ağustos 2015 Pazartesi günü yapılan aramada, Van

2015年08月24日周一对租给Van大都市市政府的车

Büyükşehir Belediyesine kiralanan araç içerisinde uzun

辆进行的搜查中查获了长枪和手枪。

namlulu silah ve tabanca ele geçirilmiştir.

ŞIRNAK BELEDİYESİNDE
YAPILAN ARAMADA BOMBA,
ROKET VE SİLAH ELE
GEÇİRİLMİŞTIR.

18

Terör Nedeniyle Belediyelere Yapılan Görevlendirmeler

在ŞIRNAK自治市市政府车辆
进行的搜查中查获了炸弹，
火箭弹和武器。

BATMAN BELEDİYESİNE AİT
ARAÇTA ANTİ TANK ROKET
BAŞLIĞI ELE GEÇİRİLMİŞTİR.

属于BATMAN自治市市政府的
车辆查获反坦克火箭头。

Batman Belediyesine ait park halinde bulunan 34

停留在Batman自治市市政府附近的34 UU 4597 车牌

UU 4597 plakalı Ssangyong marka aracın örgüt

的双龙牌车上，被爆炸后捕获了1颗反坦克火箭头，

mensuplarınca

未爆炸的火箭头。

patlatılması

sonucu

yan

kabini

parçalanmış, 1 adet patlamış anti tank roket başlığı, 1
adet patlamamış roket başlığı ele geçirilmiştir.

因恐怖对自治市市政府的任命
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BELEDİYE
KANALİZASYON VE
ALTYAPILARI SİLAH VE
BOMBA DEPOSU
OLARAK KULLANILMIŞ,

把自治市市政府排水沟
和基础设施当武器和
炸弹库使用，

Silopi ilçesinde 10.01.2016 tarihinde rögar kapağının

Silopi

altında 24 adet kalaşnikof silah, 5 adet anti personel roket

卡拉什尼科夫步枪，5支反坦克火箭头，6支火箭发

başlığı, 6 adet roketatar silahı,100 adet şarjör, 22 adet anti

射器，100个弹夹，22支反坦克火箭炮，31个发包

tank roketatar, 31 adet sevk fişeği, 45 adet el bombası, 7 adet

机，45支手榴弹，7个陷入困境的无线电对话机，47

tuzaklanmış el telsizi, 47 adet fünye, 16 adet boru tipi EYP, 3

支保险丝，16个管型手制爆炸物，3支烟火，4个防毒

adet havai fişek, 4 adet gaz maskesi, 1 adet av tüfeği, 2 kg

面具，1支猎枪，2公斤制炸弹的料，卡拉什尼科夫步

bomba yapımında kullanılan malzeme, çok sayıda kalaşnikof

枪材料，2个夜视望远镜，1支望远镜，很多件突击背

mühimmatı, 2 adet gece görüş dürbünü, 1 adet dürbün, çok

心和背包。

sayıda hücum yeleği ve sırt çantası ele geçirilmiştir.
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BELEDİYE ARAÇLARIYLA
KIRSALDAKİ
TERÖRİSTLERE
HER TÜRLÜ SİLAH VE
LOJİSTİK MALZEME
TAŞINMIŞTIR.

使用自治市市政府车辆
向农村的恐怖分子们运输
各种武器和后勤材料。

Bitlis/Güroymak-Hizan-Yolalan, Iğdır/Hoşhaber Belediyeleri

已获悉Bitlis/Güroymak-Hizan-Yolalan, Iğdır/Hoşhaber自治市

tarafından terör örgütünün kırsal kadrosuna belediye

市政府车辆向恐怖组织农村队运输各种武器和后勤材料并

araçlarıyla her türlü silah, lojistik malzeme taşınmış, yaşam

提供生活物品和物质援助。

malzemesi temin edilmiş ve maddi destek sağlandığı tespit
edilmiştir.

BELEDİYEYE AİT MAKAM
ARAÇLARIYLA DAĞA
MÜHİMMAT VE
PATLAYICI SEVKİYATI

使用自治市市政府专车
向山上运输炸药和爆炸物。

Yapılan yol kontrol aramasında Hakkari belediyesine ait

在道路控制检查中对属于Hakkari自治市市政府专车进行搜

makam aracında çok sayıda patlayıcı ve molotof patlayıcı

查查获了多量的爆炸物和制燃烧弹使用的材料。

yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir.

因恐怖对自治市市政府的任命
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BELEDİYELERE AİT
ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ
SOKAKLARA BARİKAT
KURMAK VE ÇUKUR
KAZMAK İÇİN
KULLANILMIŞTIR.
自治市市政府的车辆
和机动车辆为设置
障碍物和挖掘沟使
用。

因恐怖对自治市市政府的任命
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Diyarbakır/Sur, Hakkari/Merkez-Yüksekova, Muş/Varto,

Diyarbakır/Sur, Hakkari/中心-Yüksekova, Muş/Varto,

Mardin/Nusaybin-Dargeçit ve Şırnak/Merkez-Silopi-

Mardin/Nusaybin-Dargeçit ve Şırnak/Merkez-Silopi-

Cizre-İdil belediyeleri başta olmak üzere birçok belediye

Cizre-İdil自治市市政府为首的不少自治市市政府以

tarafından hendek/barikat temelinde gerçekleşen terör

挖掘沟和障碍物为基础发动的恐怖袭击中，使用自

eylemlerinde belediyeye ait iş makineleri kullanılarak

治市市政府机动车辆设置障碍物和挖掘沟并对这些

mahallelere çukurlar kazılmış, barikatlar kurulmuş,

地方运输砂、石等材料。

buralara belediye iş makineleriyle kum, taş ve diğer
malzemeler taşınmıştır.
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HENDEK VE
BARİKATLAR
KASITLI OLARAK
KALDIRILMAMIŞTIR.

故意不铲除掘沟和障碍物

İl/ilçe merkezleri; ilan edilen sözde özyönetim tarafından

宣布所谓的自治通过自治市市政府对恐怖分子提供援

belediyelerin teröristlere yardımı, teröristlerin halkı

助，恐怖分子们把市民当盾牌，挖掘沟和设置障碍物

canlı kalkan yapması, çukur ve barikatların kurulması

使省/县中心变成冲突区。

ile çatışma bölgesine dönüştürülmeye çalışılmıştır.

Terör örgütü
tarafından oluşturulan
çukur ve barikatlar
mülki makamlarca
uyarılmalarına rağmen
belediyecelerce kasıtlı
olarak kaldırılmamıştır.

Şırnak/Merkez-Cizre-Silopi-İdil,Diyarbakır/Sur, Hakkari/

自治市市政府不顾主管部门
的提醒故意不铲除恐怖组织
的掘沟和障碍物。

Şırnak/中心-Cizre-Silopi-İdil, Diyarbakır/Sur, Hakkari/

Yüksekova, Mardin/Nusaybin-Dargeçit Belediyelerince,

Yüksekova, Mardin/Nusaybin-Dargeçit自治市市政府不

mülki idari makamların uyarı ve bildirimlerine rağmen

顾主管部门的提醒故意的不铲除恐怖组织的掘沟和障

terör örgütü tarafından oluşturulan çukur ve barikatlar

碍物。

kasıtlı olarak kaldırılmamıştır.

因恐怖对自治市市政府的任命
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İL VE İLÇE
MERKEZLERİNİN
TERÖRİSTLERDEN
TEMİZLENMESİ VE
YENİDEN İMARI

清理省恐怖分子
重建省和县中心

yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin

为使定居点的恐怖组织成员和支持者无能为力，确保
百姓的生命和财产安全，铲除街头巷尾的掘沟和障碍
物，迅速和有效地保障百姓的住房、基本食品、卫生、
教育、交通等基本生活权利宣布“宵禁”并发动军事行
动。Şırnak/中心-Cizre-Silopi-İdil, Diyarbakır/Sur/Bağlar/
Silvan, Hakkari/Yüksekova, Mardin/Nusaybin-Dargeçit-

sağlanması, sokak ve caddelere kurulan çukur ve

Derik, Muş/Varto发动的铲出掘沟和障碍物行动中199名安

barikatların kaldırılması vatandaşlarımızın barınma,

全人员壮烈牺牲，1761名安全人员受伤。

Yerleşim yerlerinde bulunan terör örgütü mensupları
ve destekçilerinin etkisiz hale getirilmesi, burada

temel gıda, sağlık, eğitim, ulaşım gibi temel insanî
gereksinimlerine erişim imkanlarının süratle ve etkili
biçimde sağlanması için “sokağa çıkma yasağı” ilan
edilmiş ve güvenlik güçlerimiz tarafından operasyonlar
başlatılmıştır.Şırnak/Merkez-Cizre-Silopi-İdil,
Diyarbakır/Sur/Bağlar/Silvan,

Hakkari/Yüksekova,

Mardin/Nusaybin-Dargeçit-Derik,

省和县中心中因恐怖袭击宣布宵禁
的1个省和11个县：
(Silvan, Varto, Derik, Dargeçit, Bağlar, Sur, Cizre, Silopi,
İdil, Yüksekova, Nusaybin, Şırnak 中心)

Muş/Varto’da

tamamlanan hendek ve barikat operasyonlarında

3630个掘沟与障碍物被铲除。

199 güvenlik görevlimiz şehit olmuş, 1.761 güvenlik

6187支炸弹装置被摧毁。

görevlimiz yaralanmıştır.

İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE TERÖR
EYLEMLERİ NEDENİYLE SOKAĞA
ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN 1 İL
VE 11 İLÇEDE:

捕获的器材；
2118支武器 (1077支 长枪和 重型武器 ，
37 支Bixi, 44支 Kanas, 967 支卡拉什尼科夫步枪,
20支 M16, 2 支Lançer, 2 支G3, 3 支Zağros,

(Silvan, Varto, Derik, Dargeçit, Bağlar, Sur, Cizre, Silopi,

1支 Doçka, 1支 M1)

İdil, Yüksekova, Nusaybin, Şırnak Merkez)

3个榴弹炮，
109支火箭发射器，

3 bin 630 ÇUKUR-BARİKAT kaldırılmıştır.
6 bin 187 BOMBA DÜZENEĞİ imha edilmiştir.

ELE GEÇEN MALZEME
2.118 Silah (1077’si Uzun Namlulu ve Ağır (37 Bixi, 44
Kanas, 967 Kalaşnikof, 20 M16, 2 Lançer, 2 G3, 3 Zağros,
1 Doçka, 1 M1))
3 Adet Havan,
109 Adet Roketatar,
1.403 Adet Roketatar Mermisi,
2.275 Adet El Yapımı Patlayıcı,
1.329 Adet El Bombası,
335 bin 337 Adet Mühimmat,
33 bin 546 kg Patlayıcı Yapımında Kullanılan Malzeme
ele geçirilmiştir.
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1403支火箭发射器子弹，
2275支手制爆炸物，
1329支手榴弹，
335337个炸药，
33546公斤制爆炸物使用的材料。

20 TEMMUZ 2015-23 MART
2017 TARİHLERİ ARASINDA
TERÖR EYLEMLERİ SONUCU
HASAR GÖREN BİNA VE
ARAÇLAR

2015年07月20日-2017年03月23日
之间遭破坏的房屋和车辆

BİNA TOPLAM / 总房屋

481

İŞYERİ / 店铺

234

KAMU BİNASI / 公共大楼

247

ARAÇ TOPLAM/ 总车辆
HASAR GÖREN / 遭破坏

1.657

POLİS VE ASKERİ ARAÇ / 军警车

782

BELEDİYE OTOBÜSÜ / 公共汽车

20

AMBULANS / 救护车

14

DİĞER RESMİ ARAÇ / 其他官方车辆

48

İŞ MAKİNESİ / 机动车辆

112

TIR / 货柜车

123

KAMYON / 卡车
DİĞER SİVİL ARAÇ / 其他私人车辆
SALDIRI DÜZENLENEN BARAJ SAYISI / 发动袭击的水库数目

YAKILAN ARAÇ VE
BİNALARA KASITLI
OLARAK MÜDAHALE
EDİLMEMİŞTİR.

149
409
7

故意不干预燃烧的车辆
和房屋

Teröristler tarafından okul, hastane kreş, cami ve ibadet 消防队故意不干预恐怖分子们纵火燃烧学校、医院、幼
yerleri kundaklanmış; itfaiye istenmesine rağmen 儿园、清真寺和礼拜堂。大部分时间警方水车协助灭
kasıtlı olarak müdahale edilmemiştir. Çoğu zaman 火，但同样的消防车为悬挂恐怖组织海报和宣传使用。
emniyete ait TOMA’larla yangınlar söndürülmüş; aynı
itfaiye araçları örgütün afişlerini asmak ve propaganda
yapmak için kullanılmıştır.

因恐怖对自治市市政府的任命
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Mardin Büyükşehir, Şırnak, Hakkari/Yüksekova ve

Mardin 大都市市政府, Şırnak, Hakkari/Yüksekova ve

Şırnak/İdil Belediyelerine bağlı itfaiye teşkilatları

Şırnak/İdil 自治市市政府的消防队故意的不干预恐怖

tarafından kasıtlı olarak terör eylemleri sonucunda

袭击而发生的火灾。

meydana gelen yangınlara zamanında müdahale
edilmemiştir. Bunun sonucunda okul, hastane gibi
kamu binaları, araçlar ve vatandaşlara ait meskenlerin
bilinçli olarak zarar görmüş ve büyük maddi kayıplar
meydana gelmiştir.

PKK AFİŞLERİ ASILIYOR
Hakkari Belediyesine ait 30 AF 535 plakalı itfaiye
aracının vinç kısmında bulunan iki şahıs tarafından
PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve YPG
mensubu örgüt mensuplarının resimlerinin bulunduğu
iki adet pankart asılmıştır.

悬挂PKK海报
属于Hakkari 自治市市政府车牌为30 AF 535的消防车
起重机部分的2人悬挂PKK/KCK恐怖组织头目Abdullah
Öcalan和YPG组织成员照片的两面旗帜。
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DARGEÇİT İŞ
MAKİNELERİ ÇUKUR
KAZMADA VE
BARİKAT YAPIMINDA
KULLANILMIŞTIR.

DARGEÇİT县的机动车辆
为挖掘沟和设置障碍物使用。

Dargeçit’te 10-12 Ekim 2015 tarihleri arasında silahlı

在Dargeçit县2015年10月10-12日发动的武装恐怖袭击

terör eylemleri esnasında Dargeçit Belediyesine ait

期间Dargeçit自治市市政府单斗挖泥机为挖掘沟和
设置障碍物使用。

kepçe, hendek kazma ve barikat kurma amacıyla
kullanılmıştır.

被单斗挖泥机设置的
障碍物

MARSU

MARSU(Mardin 水力和排水沟局）

MARSU (Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel

MARSU (Mardin 水力和排水沟局） 属于Mardin 水

Müdürlüğüne ait olduğu tespit edilen 47 AL 764

力和排水沟局车牌为47 AL 764 英国汽车股份公司牌

plakalı BMC marka kamyonun Önder Caddesi üzerine

子卡车 Önder大道为阻碍警察车队通行卸下砾石后，

ekip araçlarının geçişlerini engelleyecek şekilde çakıl

从Petek街空车离开。

döktüğü ve kamyonun Petek Sokak üzerinden boş
olarak çıktığı tespit edilmiştir.

DERİK BELEDİYESİ

DERİK自治市市政府

Derik Belediyesine ait kepçe hendek kazmak ve barikat

属于Derik自治市市政府单斗挖泥机为挖掘沟和设置

oluşturmak için kullanılmıştır.

障碍物使用。

因恐怖对自治市市政府的任命
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Van-Merkezde kazı yapmaya giden kepçeye el konulmuştur.
没收前往Van-中心挖掘沟的单斗挖泥机。

ŞIRNAK SİLOPİ BELEDİYESİ

ŞIRNAK SİLOPİ自治市市政府

Şırnak-Silopi belediyesine ait iş makineleriyle hendek

使用Şırnak-Silopi自治市市政府机动车辆挖掘沟
并停放在街上阻止通行。

kazılmış, ara sokaklara park edilerek yol geçişleri
engellenmeye çalışılmıştır.

这辆机动车辆上有
属于自治市市政府
的标记。

在烈士HARUN BOY街881号有恐怖组织成员用挖掘沟阻止安全力量进入。

ŞIRNAK BELEDİYESİ

ŞIRNAK自治市市政府

Şırnak-Merkez, belediyeye ait kepçe ile caddelere çukur

Şırnak-Merkez, belediyeye ait traktör ile barikat kurulması

açılırken görüntülenmiş.
在Şırnak-中心,使用属于自治市市政府单斗挖泥机在街道挖掘
沟时拍摄。
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在Şırnak-中心，使用属于自治市市政府拖拉机设置障碍物。

Cizre belediyesine ait iş makinesi
属于Cizre自治市市政府机动车辆。

ŞIRNAK CİZRE BELEDİYESİ

ŞIRNAK CİZRE自治市市政府

Şırnak-Cizre, belediyeye ait kepçe ile çukur açılması

在Şırnak-Cizre,使用自治市市政府单斗挖泥机挖掘沟

DİYARBAKIR ÖRGÜT
ETKİNLİKLERİNDE
BELEDİYE ARAÇLARININ
KULLANILMASI

在DİYARBAKIR组织活动使用
自治市市政府车辆

VARTO BELEDİYESİNE AİT
İŞ MAKİNESİ
Varto Belediyesine ait kepçe, hendek kazma olaylarında
kullanılmış, kepçe operatörü yakalanarak sevk edildiği
adli makamlarca tutuklanmıştır.

属于VARTO自治市市政府
机动车辆
Varto自治市市政府单斗挖泥机为挖掘沟使用，单斗
嫌疑犯RASİM GÜLÇİN使用单斗挖泥机挖掘沟期间遇见警车之后，
从画面的左侧开单斗挖泥机逃跑的时刻。

挖泥机操作员抓获送往司法单位之后被拘留。

因恐怖对自治市市政府的任命
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NEDEN BELEDİYELERE
GÖREVLENDİRME
YAPILDI ..

为何任命
自治市市政府。。。。

因恐怖对自治市市政府的任命
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15 TEMMUZ
SONRASI
ARTAN TERÖR
EYLEMLERİ

在7月15日之后

FETÖ terör örgütü anayasal düzeni ortadan kaldırmak

FETO恐怖组织以消除宪法秩序为目的在2016年07月15

maksadıyla 15 Temmuz 2016’da darbe girişiminde

日发动了政变，经人民的支持下遭失败的恐怖组织连

bulunmuş, milletin desteğiyle başarısızlığa uğratılan

续把目光转移到国家永恒和民族意志。07月15日之后

girişim sonrası terör örgütleri art arda devletin

PKK/KCK- FETO，达伊沙和其他组织似乎被一个中心指

bekasını ve milletin iradesini hedef almıştır.

增加的恐怖行动

15

挥一样开始增加恐怖行动。为破坏国家稳定，制造动

Temmuz sonrası PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve diğer

荡不安局势连续不断的发动轰炸，武装和炸弹袭击行

örgütler tek merkezden kumanda edilmiş gibi terör

动。恐怖组织通过这种恐怖手段想要达到的目标被人

eylemlerini tırmandırmaya başlamış, Ülkemizin

民对恐怖采取的坚决态度和国家的决心遭到惨败。

istikrarını bozmak, yönetilemeyen bir ülke görüntüsü
vermek için art arda patlamalar, silahlı ve bombalı
terör eylemleri gerçekleştirmişlerdir. Bu terör
eylemleri ile terör örgütlerinin ulaşmak istediği
hedefler, halkımızın teröre prim vermeyen yaklaşımı
ve devletin kararlılığı ile akamete uğratılmıştır.

根据宪法第120条；“以宪法建立的自由民主秩序或出
现消除基本权利和自由的暴力行动或暴力事件破坏公
共秩序的情况下，总统主持的内阁争取国家安全委员
会的看法之后，在国家的一部分或更多的地区或全面
可以宣布期限不超过6个月的非常情况”

规定在2016

年07月21日宣布了非常情况。

Anayasamızın 120. Maddesinde; “Anayasa ile
kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve
hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet
hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması
veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin
ciddi şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli
Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra
yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya
bütününde, süresi 6 ayı geçmemek üzere olağanüstü
hal ilan edebilir” hükmü gereğince 21 Temmuz 2016
tarihinde Olağanüstü Hal ilan edilmiştir.

BELEDİYELERE
GÖREVLENDİRMELER
SADECE TERÖR VE TERÖR
ÖRGÜTLERİNE YARDIM
VE YATAKLIK NEDENİYLE
YAPILMIŞTIR.
Anayasanın 121. maddesinde tanımlanan yetki
doğrultusunda, terör örgütleriyle mücadele amacıyla
674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
çıkarılmıştır. Bu KHK ile Belediye Kanunu’nun 45’inci
maddesine ‘Belediye başkanı veya başkanvekili ya
da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine
yardım ve yataklık suçları sebebiyle’ görevden
uzaklaştırılabileceği hükmü eklenmiştir.
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只为对恐怖和恐怖组织提供支援
和支持的自治市市政府进行任命
根据宪法第121条赋予的权利，为反恐斗争通过了674
号法令。该法令对自治市市政府法第45条补充了‘
以支援和支持罪名可以罢免市长或市长代理或议会成
员’的规定。

Terörle

mücadele

kapsamında

belediye

başkanlarının yerine başkan vekili atanabilme yetkisi
İçişleri Bakanı ve valiliklere verilmiştir. Bu yetki
sadece terörden dolayı görevden alınan belediye
başkanlarının yerine görevlendirme yapılabilmesi
için kullanılabilecektir.

反恐斗争范围内授权内政部和省政府任命市长代
理。该权利只为因恐怖被免职的市长任命市长代
理使用。
在各个领域与恐怖组织成员展开的斗争继续之际，
特别是使资源为支持恐怖使用的自治市市政府，
重新为百姓利益服务采取了任命市长代理的措施。

Terör örgütü üyeleri ile her alanda mücadele
edilirken,

özellikle

kaynaklarını

terörü

desteklemekte kullanan belediyelerin yeniden
halkın yararına çalışması için belediye başkan vekili
atanması uygulamasına gidilmiştir.

SADECE PKK/KCK İLE
İLTİSAKLI BELEDİYELERE
DEĞİL, DİĞER TERÖR
ÖRGÜTLERİYLE İLTİSAKLI
BELEDİYELEREDE
GÖREVLENDİRME
YAPILMIŞTIR.

不只是与PKK/KCK有勾结的
自治市市政府，与其他恐怖
组织有勾结的自治市市政府
也进行任命。
付诸实施措施结果；在市中心发动破坏恐怖袭击的
与PKK/KCK恐怖组织有勾结的10个省（民主地区
党），63个县（民主地区党），12个镇（民主地区
党）；
发动07月15日政变的FETO 恐怖组织有勾结的6个县
（4名正义和复兴党，1名民族主义行动党，1名个
独立人士）任命市长代理。

Sadece PKK/KCK ile iltisaklı belediyelere
değil diğer terör örgütleriyle iltisaklı
belediyelere de görevlendirme
yapılmıştır. Bu yetki sadece terörden
dolayı görevden alınan belediye
başkanlarının yerine görevlendirme
yapılabilmesi için kullanılabilecektir.

Söz konusu uygulama neticesinde; şehir
merkezlerinde yıkıcı terör eylemlerine girişen

不只是与PKK/KCK有勾结的自治市市府，

PKK/KCK terör örgütü ile ilişkili 10 il(DBP), 63 ilçe

与其他恐怖组织有勾结的自治市市政府也

(DBP), 12 belde(DBP);

进行任命。该权利只为因恐怖被免职的

15 Temmuz tarihinde darbe girişimine teşebbüs

市长任命市长代理使用。

eden FETÖ terör örgütü ile ilişkili 6 ilçe (4 AK
Parti, 1 MHP, 1 Bağımsız), 1 belde (MHP) belediyeye
başkan vekili atanmıştır.

因恐怖对自治市市政府的任命
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BELEDİYELERCE
TÜM KAMU
KAYNAKLARI VE YEREL
İMKANLARIN
TERÖRE DESTEK
ARACI OLARAK
KULLANILDIĞINA DAİR
TESPİTLER

已确定自治市市政府把
所有公共资源和当地的
可能性为支持恐怖使用

因恐怖对自治市市政府的任命
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TÜM KAMU KAYNAKLARI VE YEREL
İMKANLAR BELEDİYELERCE
TERÖRE DESTEK ARACI OLARAK
KULLANILMIŞ
•

Bu yöredeki belediye kaynakları toplum için
harcanması gerekirken, terör örgütüne ya da iltisaklı
oluşumlara ve kişilere aktarılmıştır.

BELEDİYE FAALİYETLERİYLE
İKİ TARAFLI STRATEJİ
Bir yandan terör örgütüne doğrudan mali ve fiziki destek
sağlanmış, diğer taraftan BTÖ’ye müzahir oluşumlara yer
tahsis edilmiş ve belediye çalışanları ya da ihale verilen
kişi/kuruluşlar baskı altına alınarak bağışta bulunmaya
zorlanmıştır. Böylelikle PKK/KCK’nın kırsal kadrosunun
lojistik ihtiyaçlarına ve dağ kadrosuna eleman temin
eden müzahir oluşumlara kaynak aktarımları ile destek
sağlanmıştır.

Belediyelerin kaynakları
vatandaşlarımız için
harcanması gerekirken terör
örgütüne ya da iltisaklı
oluşumlara ve kişilere
aktarılmıştır.

SOMUT ÖRNEKLER
Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından terör örgütüne
müzahir kişi ve firmalara ihaleler verilmiş, bu firmalar
taahhütlerini yerine getirmedikleri halde kendilerine
ödeme yapılmış, haklarında idari yaptırım uygulanmamış
ve diğer yasal işlemler yapılmamıştır.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Dört
mahallede sondajlı su temini işi” adıyla yapılan ihalede,
ihale maksadının ve yerinin dışında terör örgütü
mensuplarının gömüldüğü mezarlığa su temin edildiği
tespit edilmiştir.

AYNİ YARDIM MALZEMESİ
ALIMI İÇİN İHALEYE
ÇIKILMIŞ, AYNİ YARDIM
DAĞITILMIŞ ANCAK
İHALE KAYITLARI
BULUNAMAMIŞTIR.
Ayni yardım malzemesi satın alınıp ‘Sarmaşık Derneğine’
verilmiş.
Iğdır Belediyesi’nce Yüksekova belediyesine ayni yardım
malzemesi gönderilmiş, örgüt yakınlarına dağıtılmıştır.
Iğdır da ‘fiilen hal olarak’ kullanılan bölge resmen hal

İHALELER ÖRGÜTE YAKIN
KİŞİLERE VERİLMİŞ,
•

Söz konusu belediyeler tarafından yapılan ihaleler
terör örgütüne müzahir kişilere/şirketlere verilmiş,
haksız ödemeler yapılmış, belediye ihalelerine
yolsuzluk, şaibe karıştırılarak örgüt tarafından
“vergilendirme” adı altında haraç alınmıştır.

•

İhaleler encümen kararı ile (yetkisiz olarak beş
yıllık) yapılmıştır.
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olarak ilan edilmemiş ve resmi tahsilatı yapılmamıştır
(tahsilat örgüt tarafından yapılıyor).
Su gelirlerine ilişkin tahsilatın bir kısmı gelirlere
yansıtılmamıştır.

所有公共资源和当地的可能性被自治市市政府
为支持恐怖使用

•

这些地区的自治市市政府资源应为社会使用之际，
转交恐怖组织或有勾结者和其他人。

通过自治市市政府活动实行
两面战略
一边对恐怖组织直接提供财政和物质支援，另一边对

自治市市政府资源应为社会
使用之际，转交恐怖组织或
有勾结者和其他人。

分裂恐怖组织的支持者提供场地并施压自治市市政府
员工或得标的人/机构捐款。就这样PKK/KCK山队需要
的后勤需求和山队争取成员的支持者提供资源。

投标给接近恐怖的人；
•

上述的自治市市政府举行的招标给恐怖组织支持
者/公司，进行不正当的支付，恐怖组织对自治市
市政府招标使用贿赂和欺诈手段以“收税”名义勒
索。

•

为采购物质援助品举行招标,
已发给物质援助品但未发现招
标记录。

通过初级委员会(未经授权的五年)举行招标。
采购的物质援助品发给‘常春藤协会’。

具体例子

Iğdır自治市市政府向Yüksekova自治市市政府寄发物质

Mardin大都市市政府使恐怖组织支持者和公司得标，

援助品，发给恐怖组织亲属。

对没有履行职责的这些公司仍然付款，没有执行行政

在Iğdır‘实际上菜市场’使用的地区尚未正式宣布为

制裁及也没有动用其他法律规则。

菜市场，官方没有征收（由恐怖组织征收）。

已获悉Diyarbakır大都市市政府以

“4个地区探水工

有关税收入的征收一部分没有登记收入本。

程” 名义举行招标，结果在与招标目的和地点之外属
于恐怖组织成员墓地进行探水。

因恐怖对自治市市政府的任命
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İMAR DÜZENLEME VE
UYGULAMALARINDA TERÖR
ÖRGÜTÜNE MÜZAHİR
KİŞİ VE KURULUŞLAR
KAYIRILMIŞ,
Haksız ve usulsüz imar uygulamalarıyla

örgüt

yanlılarına avantajlar sağlanmış, imar uygulama ve
düzeltme işlemlerinde usulsüz ve gayri resmi olarak
yüksek miktarda paralar alınarak örgüt faaliyetlerinin
finansı için kullanılmıştır.
Mardin

Büyükşehir,

Mardin/Nusaybin-Ömerli

Belediyelerinde imar düzenleme ve uygulamalarında
terör örgütüne müzahir kişi ve kuruluşların kayırıldığı
tespit edilmiştir.

城市规划管制和应用划分给
恐怖组织支持者和公司。
通过不公正与不规则城市规划措施使恐怖支持者占优
势，城市规划管制和修正事宜通过不正当和非正式获
取高金额来对恐怖活动提供融资。

BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ
已确定Mardin 大都市市政府, Mardin/NusaybinMALLAR BAZI SİVİL TOPLUM Ömerli自治市市政府在城市规划管制和应用上对恐怖
组织的支持者和公司提供优势。
ÖRGÜTLERİNE USULSÜZ
OLARAK TAHSİS EDİLMİŞ.
自治市市政府不动产违法
Zorunlu olanlar dışında genel olarak bu yerlerin gelir
分配给部分民间组织。
ve tahsilatı kayıtlara yansıtılmamış, gelir doğrudan
örgüt tarafından tahsil edilmiştir.
Örneğin Van’da Otomobilciler toplu işyeri kooperatifi
ile şoförler ve otomobilciler taşınmaz kirası sözleşmesi
yapılmış ancak kiralar tahsil edilmemiştir( tahsilat
örgüt tarafından yapılmıştır).
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除强制性之外，这些不动产的收入和征收没有记录，
由恐怖组织直接征收。
例如；在Van汽车集体工作场所合作社与司机和汽车
公司签署租凭合同，但未征收租金（由恐怖组织直接
征收）。

EVRAKLAR ÜZERİNDEN
DELİL OLABİLECEK
YERLERDE BU DELİLLER
ORTADAN KALDIRILMIŞTIR.

在官方文件上涂抹来毁灭
证据。

Muhasebe defter ve belge düzeni genelde mevzuata

会计账簿和文件秩序一般遵守立法，

uygun tutulmuştur,

在官方文件上涂抹来毁灭证据，

Evraklar üzerinden delil olabilecek yerlerde bu delilleri
ortadan kaldırmak için uğraşılmış,

例如；Iğdır自治市市政府淹水

Örneğin Iğdır belediyesini su basmış,

在Mardin自治市市政府档案室纵火毁灭文件。

Mardin belediyesi arşivinde yangın çıkartılarak delil
olabilecek evraklar imha edilmiştir.

BAZI PERSONELE GÖREVE
GELMEDİĞİ HALDE ÜCRET
ÖDENMİŞ,
•

Bazı personele göreve gelmediği halde ücret

对未在岗位的部分职工仍然
支付工资；
•

ödenmiş ve terör örgütünün kırsal kadrosuna
belediye kaynaklarından yaşam malzemeleri temin
edilmiştir.
•

市市政府资源对恐怖组织山队提供生活物品。
•

为对组织和支持者提供资源强迫自治市市政府员
工募捐，

Örgüte ve müzahir oluşumlarına finansman
sağlamak amacıyla belediye çalışanlarından bağış

•

对未在岗位的部分职工仍然支付工资并使用自治

•

Mardin

大都市市政府,Mardin/Artuklu-Derik-

adı altında zorla para toplanmış,

Kızıltepe-Mazıdağı-Nusaybin-Ömerli, Van大都市市政

Mardin

资和强迫募捐。

Büyükşehir,

府为支援组织的支持者以 “募捐” 名义扣去员工工

Mardin/Artuklu-Derik-

Kızıltepe-Mazıdağı-Nusaybin-Ömerli,

Van

Büyükşehir Belediyeler’inde çalışanların maaş veya
ücretlerinden örgüte müzahir oluşumlar hesabına
“bağış” adı altında kesinti yapılmış ve çalışanlar
bağışta bulunmaya zorlanmıştır.

因恐怖对自治市市政府的任命
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在自治市市政府雇佣恐怖组织
成员、支持者或在行动中丧生
的恐怖分子亲属，

BELEDİYELER BÜNYESİNDE
TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI,
YANDAŞLARI YA DA
OPERASYONLARDA ÖLEN
TERÖRİST YAKINLARI
İSTİHDAM EDİLMİŞ,
•

Ağrı/Doğubayazıt, Batman, Diyarbakır/Büyükşehir,

•

Van/大都市市政

Van/Büyükşehir-Edremit-Erciş-İpekyolu-Özalp,
Mardin/Büyükşehir-Artuklu-Derik-Kızıltepe-

府 -Edremit-Erciş-İpekyolu-Özalp,Mardin/ 大 都 市

Mazıdağı-Ömerli-Nusaybin, Iğdır, Mersin/Akdeniz,
Siirt

Belediyeleri

bünyesinde

terör

市政府-Artuklu-Derik-Kızıltepe-Mazıdağı-Ömerli-

örgütü

Nusaybin, Iğdır, Mersin/Akdeniz, Siirt 自治市市政府

mensupları, yandaşları ya da operasyonlarda

雇佣恐怖组织成员、支持者或在行动中丧生的恐怖分

ölen terörist yakınları istihdam edilmiş, istihdam

子亲属，对一天工作2个小时的雇佣人支付工作8个小

edilenlere günde iki saat çalıştığı halde sekiz saat

时的工资。

çalışmış gibi gösterilerek ödeme yapılmıştır.
•

Mardin/Artuklu-Nusaybin-Ömerli

Belediyeleri

•

市市政府的收入的一部分转交组织，自治市市政府招

istihdam edilenlere işe gelmedikleri halde ödeme

标中使超出预算而使出高价的公司得标已被确定。

yapıldığı, belediyeye ait hizmetlerden elde edilen

bünyesinde

mensupları,

terör

yandaşları

Mardin/Artuklu-Nusaybin-Ömerli自治市市政府对员工
或采购服务方法未在岗位的职工仍然支付工资。自治

tarafından, personele ya da hizmet alımı yöntemiyle

Belediye

Ağrı/Doğubayazıt, Batman, Diyarbakır/大都市市政府,

örgütü
ya

da

operasyonlarda ölen terörist yakınları
istihdam edilmiş, istihdam edilenlere

在自治市市政府雇佣恐怖组织成员、支持者或

günde iki saat çalıştığı halde sekiz

在行动中丧生的恐怖分子亲属，对一天工作2个

saat çalışmış gibi gösterilerek ödeme

小时的雇佣人支付工作8个小时的工资。

yapılmıştır.

gelirlerin bir kısmının örgüte aktarıldığı, belediye

•

tarafından açılan ihalelerde değerinden çok yüksek
fiyata ihalelerin verildiği tespit edilmiştir.
•

•

Van/Erciş自治市市政府对没有任何法律性质的“东南
安纳托利亚计划自治市市政府联盟”的机构以会员费

makamlarca yakalama kararı çıkarılan belediye

名义支付68.000里拉。

toplantılarına katılmış gibi gösterilerek hesaplarına
54.425,90 TL’lik ücret yatırılmıştır.
Van/Erciş Belediyesi tarafından, hukuki niteliği
olmayan ‘‘GAP Belediyeler Birliği’’ adlı oluşuma
üyelik aidatı adı altında 68.000 TL ödeme
yapılmıştır.
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会议而对他们账户汇款54.425.90里拉。

Van/Erciş Belediyesi tarafından, haklarında adli
encümen üyelerine arandıkları süreçte encümen

•

Van/Erciş自治市市政府对有通缉令的市议会成员以加
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YEREL KAYNAKLAR
DOĞRUDAN TERÖRE
AKTARILMIŞ

当地的可能性直接转让
恐怖组织

Yerel halkın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak

为应付当地居民共同需求直接由自治市市政府缴纳的

üzere doğrudan belediye idareleri tarafından toplanan

税收/公共服务收费/专业服务费等与中央行政提供的

vergi/resim/harç vb. ile merkezi idare tarafından

资源的大部分供给恐怖组织使用。

gönderilen mali kaynaklar büyük oranda terör
örgütünün amaçları doğrultusunda kullanılmıştır.

为雇佣与恐怖组织有勾结的职员和恐怖组织融资使用
并雇佣有通缉令的恐怖组织成员在自治市市政府和自

Bütçe terör örgütüyle bağlantılı personelin istihdamının

治市市政府承包公司工作拟制预算。

sağlanmasında ve terörün finansmanında kullanılmış,
terör örgütü üyeliğinden aranan şahıslar belediyede ve
belediyeye iş yapan yüklenici firmalarda çalıştırılmıştır.

SOSYAL YARDIMLAR

社会援助

Sosyal yardımların yakınları dağda olan, çatışmada

已获悉社会援助发给在山上，冲突中丧生的恐怖分子

ölmüş olan terorist yakınlarına yapıldığı tespit

亲属。

edilmiştir.

Iğdır自治市市政府通过法令关闭的协会以援助贫穷名义

Iğdır Belediyesi tarafından, KHK ile kapatılan dernekler

直接对山上部队提供成员的家属发给社会援助品并在

vasıtasıyla yoksullara yardım adı altında dağ kadrosuna

自治市市政府雇佣这些家属。

eleman veren ailelere doğrudan yardım yapılmış ve bu
ailelere belediyelerde istihdam sağlanmıştır.

BELEDİYELERİN YURTDIŞI
ZİYARETLERİ

自治市市政府的出国访问

Yurtdışı ziyaretleri terör örgütünün toplantılarının

对恐怖组织举行会议的国家进行出国访问，

yapıldığı ülkelere yapılmış,
Suriye ve Irak’ta kardeş belediyeler icat edilerek kandil

在叙利亚和伊拉克建立姐妹自治市市政府，以“访问
姐妹自治市市政府”借口掩盖对Kandil进行的访问。

ziyaretleri, (sözde) ‘kardeş belediyelere ziyaret’ adına
yapılarak gizlenmiştir.

因恐怖对自治市市政府的任命
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İSTİHDAM
SÖZDE ‘‘DEĞER
AİLESİ’’ OLARAK
TABİR EDİLEN
ÖRGÜTE
ELEMAN VEREN
AİLELERDEN
YAPILMIŞ
Haklarında

yürütülen

soruşturmalar

雇佣提供被称之为
“有价值的家庭”
，指向组织提供
成员的家庭。
因侦查远离职务或被捕的市长在任职期间雇佣PKK/
KCK恐怖组织成员/丧生的恐怖分子亲属或假装工作
来对恐怖组织提供物质援助。
恐怖组织以这个途径对支持者群发出，加入组织的
人以高工资可以找到工作，确保在山队遇害者家属
工作。在自治市市政府雇佣以有价值家庭称之为的
山队成员亲属或非法转让自治市市政府的公园，花
园，饮食柜台和商业中心的经营。

gereği

görevlerinden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye
başkanlarının, görev dönemleri süresince söz konusu
belediyelerde PKK/KCK terör örgütü mensuplarını/
ölen terörist yakınlarını istihdam etmiş veya çalışır
gösterip terör örgütüne maddi destek sağlamıştır.
Terör örgütü bu yolla müzahir kitlesine; örgüt
faaliyetlerine

katılanların

yüksek

maaşlı

iş

bulabileceği, dağ kadrolarına katılıp etkisiz hale
getirilenlerin ise yakınları için iş garantisi olduğu
şeklinde mesaj vermektedir. Dağ kadrosunda olanlar
değer ailesi olarak adlandırılarak yakınlarına
belediyelerde istihdam imkânı sağlanmış veya
belediyelerin park, bahçe, büfe,

iş merkezlerinin

işletmesi usulsüz olarak devredilmiştir.
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STK’LAR ARACILIĞIYLA
ÖRGÜTE PARA AKTARIMI

通过民间组织对组织资金转移

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, PKK/KCK

已确定从Diyarbakır大都市市政府职工工资每月向PKK/

terör örgütü ile bağı bulunan Sarmaşık derneğine,

KCK恐怖组织有勾结的常春藤协会自动支付200里拉。

personele maaş ve ücretlerinden her ay otomatik
ödeme talimatı verdirilmek suretiyle 200 TL tutarında
para aktarıldığı tespit edilmiştir.

DAĞ KADROSUNA
ELEMAN VEREN AİLELERE
DOĞRUDAN YARDIM
YAPILMIŞ

直接援助向山队提供成员的家庭。

KHK ile kapatılan dernekler vasıtasıyla, yoksullara

通过法令关闭的协会以援助贫穷名义直接对山上部队提供

yardım adıyla dağ kadrosuna eleman veren ailelere

成员的家属发给社会援助品。

doğrudan yardım yapılmıştır.
（根据社会均衡合同与集体工作合同）吩咐各银行从自治
(Sosyal denge sözleşmeleri ve Toplu iş sözleşmelerine

市市政府职工账户为自治市市政府体育社团和常春藤协会

istinaden) bankalara verilen talimatlarla çalışanların

等贫穷斗争协会支付会费。

hesaplarından

belediyenin

spor

derneğine

ve

Sarmaşık derneği gibi (sözde) yoksullukla mücadele
eden derneklere aidat kestirilmiştir.

BELEDİYE ARAÇ ve İŞ MAKİNELERİ
TERÖR AMAÇLARINA YÖNELİK
KULLANILMIŞ
İŞ MAKİNELERİ ÖRGÜT AMAÇLARINA YÖNELİK
KULLANILMIŞ ANCAK ZORLA KAÇIRILARAK EL
KONULDUĞUNA İLİŞKİN TUTANAK TUTULMUŞTUR.

Mahalli

müşterek

ihtiyaçların

karşılanması

için

kullanılması gereken belediye imkânları, uzaklaştırılan

(Sözde) özyönetim adı altında
başlatılan terör eylemlerine
mezkûr belediye başkanları
bilinçli ve planlı bir şekilde
destek vermiş,
belediye araç ve iş makineleri
sokaklara çukur kazılması,
barikat kurulması ve
bombalı araçlı eylemler için
kullanılmıştır.

veya tutuklanan pek çok belediye başkanı tarafından
terör örgütü amaçları doğrultusunda kullanılmıştır.
Belediye imkanları ile terörist eylemlerde kullanılan
araçların temini gibi birçok terör faaliyeti desteklenmiştir.
Bu durum bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanmasına
engel olmakla kalmamış pek çok insanımızın ve güvenlik
güçlerimizden pek çok kişinin hayatını kaybetmesine
sebep olmuştur.
Ağustos 2015’te (sözde) özyönetim adı altında başlatılan
terör eylemlerine mezkûr belediye başkanları bilinçli ve
planlı bir şekilde destek vermiş, resmî belediye araçlarını
teröristlerin kullanımına vererek silahlı eylemlerde
kullanılmasına dahi aracı olmuşlardır. Söz konusu
belediye başkanları, halkın yararı için kullanılması
gereken belediye araçlarını halka ve halkı korumakla
görevli olan güvenlik güçlerine karşı kullandırtmaktan
geri kalmamıştır.

BELEDİYE AMBULANS
VE CENAZE ARAÇLARI
TERÖRİSTLERİ
KAÇIRMAK VE GİZLEMEK
İÇİN KULLANILMIŞ,
AMBULANSLARLA YARALI
TERÖRİSTLERE TEDAVİ
İMKANI SAĞLANMIŞTIR.
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自治市市政府车辆和机动车辆
为恐怖目的使用
机动车辆为恐怖目的使用并记载被强迫没收的记录。
为当地共同需要应用的自治市市政府可能性被远离职
务或逮捕的市长们为恐怖组织目的使用。通过自治市
市政府的可能性支持恐怖行动提供车辆等不少恐怖活
动。这个情况除阻碍地区人民基本需求之外，还造成
以安全人员为首许许多多的人丧生。
2015年08月（所谓的）以自治名义发动的恐怖行动中
上述市长们有意识和规划的提供支持，把自治市市政
府的车辆提供恐怖分子为在武装冲突中使用。这些市
长们把为百姓利益使用的自治市市政府车辆针对维护
百姓的安全力量使用。

（所谓的）以自治名义发动的恐
怖行动中，上述市长们有意识和
规划的提供支持，自治市市政府
的车辆和机动车辆为挖掘沟，设
置障碍物和汽车炸弹袭击目的使
用。

自治市市政府救护车和葬礼车为协助恐怖分子们逃跑和躲藏使用，使用救护车对
受伤的恐怖分子们提供治疗。

因恐怖对自治市市政府的任命
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BELEDİYELER
TERÖRİST
CENAZELERİNİ
İSTİSMAR VE
PROVOKASYON
AMAÇLI
KULLANMIŞTIR.

自治市市政府为滥用
和宣传目的使用恐怖
分子葬礼。

Defin işlemleriyle görevli olan belediyeler tarafından

负责埋葬事务的自治市市政府依据法律所在的地点接

cenazelerin bulundukları yerden alınması yasal bir

送尸体，但恐怖组织不顾省政府的提醒为煽动和宣传

zorunluluk olmasına ve valiliklerce uyarılmalarına

阻止领取尸体或威胁领取尸体埋葬的家人。

rağmen bu cenazeler terör olaylarını teşvik ve tahrik
amacıyla bekletilmiş, cenazelerini alan aileler tehdit
edilerek cenazelerin gömülmesinin önüne geçilmiştir.
Örneğin Şırnak’ta bekletilen terörist cenazeleri yapılan
yasal düzenleme sonrasında valilikçe gömülmüştür.
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例如，在Şırnak停尸房的恐怖分子尸体经必要的法律
整顿之后被省政府埋葬。

BELEDİYELER
ÖRGÜTE MİLİTAN
DEVŞİRME
YERLERİ OLARAK
KULLANILMIŞ
BELEDİYE BİNALARI, KADIN
VE GENÇLİK EVLERİ, KURS
VE ETÜT MERKEZLERİ
ÖRGÜTE MİLİTAN
DEVŞİRME ARACI OLARAK
KULLANILMIŞTIR.
Belediyelere yönelik soruşturmalar neticesi ile teslim
olan veya operasyonlar sonucu ele geçirilen terör
örgütü mensuplarının ifadelerinde, bazı belediyelerin
kamu binalarını, kadın ve gençlik evlerini, kurs ve
etüt merkezlerini örgütün dağ kadrosuna militan
devşirilmesi amacıyla kullandığı ortaya çıkmıştır.
Terör örgütü tarafından, söz konusu belediyelerin açtığı
gençlik merkezleri, belediyelerin desteklediği öğrenci
evleri merkezleri militan devşirmek için kullanılarak
bu merkezlerde müzik, spor, el işi, meslek edindirme
ve tiyatro gibi kurslar adı altında ideolojik eğitimler
verilmiş, burada bulunan gençlerin belediyelere ait
kamplara götürülerek örgüt ideolojileri çerçevesinde
eğitildiği ve örgüte bağlılık yemini ettirildiği bilgisi
bir çok rapora yansımıştır.

自治市市政府以对组
织集中激进分子之地
和自治市市政府办公
大楼，妇女和青年之
家、课程培训中心为
组织集中激进分子工
具使用。
针对自治市市政府侦查结果，投降或行动中被捕的恐
怖组织成员的供词中已获悉，部分自治市市政府办公
大楼、妇女和青年之家、课程培训中心以组织山队集
中激进分子为目的使用。
已在不少少报告出现了，恐怖组织在所谓的自治市市
政府开设的青年中心和自治市市政府支援的学生之家
以集中激进分子为目的使用，这些中心以音乐、体
育、手工艺和戏剧等课程名义灌输思想，把这里年轻
人送往自治市市政府的营地教授政治思想培训和宣誓
忠于组织的资料。

因恐怖对自治市市政府的任命
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为妨碍目的故意
KAMU
不提供公共服务
HİZMETLERİ
AKSATILARAK
KASITLI OLARAK
VERİLMEMIŞ
Bu belediyeler için öncelik hiçbir zaman Kamu

这些自治市市政府的特点是从来对老百姓不提供公共

hizmetlerinin

服务，自治市市政府把供给百姓服务的车辆和可能性

vatandaşla

buluşması

olmamış,

belediyeler, vatandaşların hizmetine tahsis edilmesi

符合恐怖组织要求使用。

gereken araç ve imkanlarını terör örgütünün talepleri
doğrultusunda kullanmıştır.

Özellikle büyükşehirlerde
kendi partilerinden
olmayan belediyelere
yaşam hakkı tanınmamıştır.

Büyükşehir belediyelerince yapılması gereken imar,
ulaşım, altyapı, itfaiye, katı atıkların bertarafı gibi
hizmetlerin diğer belediyelere verilmesi noktasında

特别是在大都市市政府
对不属于自己党派的自治市
市政府不赋予生存权利。

大都市市政府应做的城市规划、运输、基础建设、消
防队、处理固体废物等服务交给其他自治市市政府问
题上经常出障碍。

birçok engel çıkartılmıştır.

Kendilerine oy vermeyen
vatandaşların olduğu
mahalle ve sokaklar
cezalandırılmıştır.

Çöplerin toplatılması ve suyun temin edilmesi gibi en
temel ihtiyaçlar karşılanmamış bu yerlerde çöp yığınları
oluşmuş ve vatandaşların sağlığı ciddi manada tehdit
edilmiştir.
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惩罚对他们不投票百姓
居住的街巷。

最基本的需要，得不到收垃圾和供应水服务的这些地
区，垃圾堆严重的威胁市民健康。

KENDİLERİNDEN OLMAYAN
KİŞİ VE GRUPLARIN
İŞYERLERİNE HAKSIZ CEZA
UYGULANMIŞ, RUHSATLARI
İPTAL EDİLMİŞ, BELEDİYE
YETKİLERİ TEHDİT OLARAK
KULLANILMIŞTIR.

不是自己人和团伙的店铺执行
不合理的惩罚，取消营业证并
以市政府权利恐吓。

Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediyeleri, terör

Diyarbakır 和 Van大都市市政府受恐怖组织控制采取

örgütünün güdümünde hareket edip temel görevleri

行动，在地区不执行最基本职责的集体运输、打扫卫

olan toplu taşıma, temizlik ve diğer hizmetleri

生和其他服务，这个情况引起市民们生活水平降低。

vermeyerek halkın yaşam standartlarının düşmesine

例如，民主地区党统治的Diyarbakır/Hani 自治市市政

neden olmuştur.
Örneğin DBP tarafından yönetilen Diyarbakır/Hani
Belediyesi, 1 Kasım seçimlerinde HDP’nin Gürbüz
mahallesinde istenilen oyu alamaması nedeniyle
çöpleri toplamamış ve su kesintisi uygulamıştır.

府在11月01日选举人民民主党在Gürbüz区未得到必要
的票数之后，实行不收垃圾和停水。

TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN
BU BELEDİYELERE ZATEN
GÖREVLENDİRME YAPILMIŞ
(EŞ BAŞKAN UYGULAMASI)
EŞ BAŞKAN OLARAK
ADLANDIRILAN KİŞİLER
Dağ kadrosunda olmasına rağmen belediyede kadrolu personel olarak tanınmışlardır.
Belediyede çalışma odaları bulunan ve belediye başkanı ile aynı imkanlara sahip olan eş başkanlar imar
(imara ilişkin tahsilat dışarıda yapılmıştır), ruhsat ve ihale işlerinde söz sahibi olmuşlardır.

Örgüt tarafından
belediyelere görevlendirilen
militanlar (Bunlar
dışarıdan veya içeride
hizmetli, odacı,belediye
çalışanı) gerektiğinde
halkın seçtiği belediye
başkanını sorgulayarak
cezalandırmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5393 sayılı Belediye Kanunu
ve ilgili diğer mevzuatta, belediye eş başkanlığıyla ilgili bir
düzenleme bulunmadığı halde bazı Belediyelerde belediye
meclis üyeleri arasından bir kişiye “Eş Başkanlık” sıfatı
verilmiş ve seçim kazanmış belediye başkanıyla birlikte
belediyeyi yönetmiştir. Bu kapsamda;
Bu tespitler üzerine “Eş Başkanlık” konusunda ilgili
Belediyelerin başkan ve yetkilileri hakkında soruşturma
izni verilmiş ve hukuk devletinin bir gereği olarak konunun
yargıya intikali sağlanmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanunun 37. Maddesinde “Belediye
başkanı, belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin

temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen usullere göre seçilir.” denilmektedir. Burada da görüldüğü
üzere belediyelerde “eş başkanlık” türü bir uygulama yasal mevzuat açısından mümkün değildir.
Yetkili olunmadığı halde ‘belediye eş başkanı’ adı altında yapılan iş ve işlemler açık bir şekilde hukuka aykırılık
teşkil etmekte ve yetki gaspı oluşturmaktadır. Bu durum ise Türk İdare Hukuku açısından yapılan işlemin sakat hale
gelmesine ve ‘mutlak yokluk’ yaptırımına tabi tutulmasına yol açmaktadır. Bu nedenle terör örgütünün talimatları
doğrultusunda hareket eden eş başkanların hukuka aykırı işlemleri nedeniyle yerel halk hizmet alımında mağduriyet
yaşamıştır.
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恐怖组织对这些自治市市政府
本来就任命市长（如同等市长）
被任命同等市长的人山队执勤人员
突然间成为自治市市政府正式员工。
在自治市市政府有工作办公室和市长享受同样权利的同等市长，在城市规划（在外征收城市规划的有关收入）、
一切许可证和招标有发言权。

土耳其共和国宪法说，5393号市政法和有关法规并不
存在实行同等市长的相关规定，但部分自治市市政府
市议会对一名成员赋予“同等市长”职称并经选举当
选的市长一起管理自治市市政府。在这个范围内；
就“同等市长” 问题允许有关自治市市政府对市长和
权利进行侦查、作为一个法治国家该问题移交司法部

（在外或内部执勤的人员，
看门人，自治市市政府职
工）必要时经审判惩罚由
人民选出的市长。

门。
根据5393号市政法第37条有“市长是管理自治市市政
府的领导和法人代表。市长根据有关法律制定形式选
举”的规定。从这一点可明白在自治市市政府按照法
律规定不能执行“同等市长”的有关措施。
在无权下以“同等市长”名义执行的所有事宜是违法的并形成夺权。这个情况从土耳其行政法而言必须以“绝对
没有”接受制裁。因此，根据恐怖组织指令采取行动的同等市长因不合法办理的事宜，造成当地居民在服务方面
受害。

因恐怖对自治市市政府的任命
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UYGULAMANIN
HUKUKSAL
ARKA PLANI

实践法律的幕后
法律理由

HUKUKİ GEREKÇE
PKK/KCK terör örgütü, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri

PKK/KCK恐怖组织2015年06月07日大选后民主地区

sonrası DBP’li belediye başkanları yönetiminde

党市长管理的部分省和县因叙利亚和伊拉克出现的

bulunan bazı il ve ilçelerde Suriye ve Irak’ta yaşanan

局势动荡增加了武器和流血事件。

gelişmelerden istifadeyle silahlı ve kanlı eylemlerini
artırmıştır.

各省和各县自治市市长不履行土耳其共和国宪法和

Bahse konu il ve ilçelerin belediye başkanları ise

而为恐怖组织目的服务使用权利。

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nda belirtilen mahalli müşterek nitelikte
görev ve sorumluluklarını yerine getirmekten ziyade
yetkilerini terör örgütünün amaçlarına hizmet etmek

5393号市政法制定的地方共同性质任务和职责，反

欧洲人权宣言1号议定书第1条和宪法“个人权利和
职责”部门保障的“房屋不可侵犯权”在上述省和
县被恐怖组织违背。

için kullanmıştır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 1 No’lu
Protokolün 1. maddesinde ve Anayasa’nın “Kişinin
Hakları ve Ödevleri” bölümünde koruma altına alınan
“konut dokunulmazlığı” söz konusu il ve ilçelerde terör
örgütü tarafından ihlal edilmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
(AİHS) 1 No’lu Protokolün 1.
maddesinde ve Anayasa’nın
“Kişinin Hakları ve Ödevleri”
bölümünde koruma altına
alınan “konut dokunulmazlığı”
söz konusu il ve ilçelerde terör
örgütü tarafından ihlal edilmiştir.

欧洲人权宣言1号议定书第1条和
宪法“个人权利和职责”部门保障
的“房屋不可侵犯权” 在上述省
和县被恐怖组织违背。

因恐怖对自治市市政府的任命

55

5393 sayılı Kanununa göre belediye başkanları
tarafından, belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve
mutluluğu için gereken önlemlerin alınması gerekirken
belediyelerin araç ve maddi imkânları teröre tahsis
edilmiştir. Bu kapsamda;
•

Terör

örgütü

mensupları

•
veya

yakınları

belediyelerde istihdam edilmiş,
•

(Sözde) Özyönetim ilanı nedeniyle bozulan kamu
düzenini tekrar sağlamak amacıyla güvenlik güçleri
tarafından başlatılan operasyonlar belediyenin iş
makineleri ile açılan hendeklerle engellenmeye
çalışılmış,

•

‘Eş başkan’ adı altında gerçekleştirilen uygulama
nedeniyle halkın oyu ile seçilen belediye başkanı,
belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin
temsilcisi olma sıfatını kaybetmiştir.

Belediye Kanunu tarafından yüklenen görev ve
sorumlulukların yerine getirilmemesi ve Türk Ceza
Kanunu’nun ilgili maddeleri nedeniyle adli makamlarca
belediye başkanları hakkında cezai soruşturma ve
kovuşturma açılmıştır.
İçişleri Bakanı tarafından, 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 47’nci maddesi birinci fıkrası uyarınca
kullanılan yetki ve 45’inci maddede belirtilen
nedenlerle teröre destek veren belediye başkanları
görevlerinden uzaklaştırılmış ve yerlerine belediye
başkan vekilleri atanmıştır.
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根据5393号市政法市长为地区市民安宁，安全，健
康和幸福应采取必要的防备措施之际，相反地把自治
市市政府车辆和物质可能性分配给恐怖。在这个范围
内;
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在自治市市政府雇佣恐怖组织成员或亲属，

• 安全力量为重建（所谓的）自治宣布后破坏的公
共秩序发动的行动，遭自治市市政府机动车辆挖掘沟
阻碍。
• 因‘同等市长’名义实行的措施，导致经人民选出
的市长、自治市市政府领导和自治市市政府法人代表
的职称丧失。
对不履行市政法有关任务和职责的市长们，经土耳其
刑法有关条款由司法单位已开始立案侦查。
内政部根据5393号市政法第47条第一款的使用权利
和第45条制定的原因，免职支持恐怖的市长而任命市
长代理。

ANAYASA VE

符合宪法和立法规定

KANUNLARDAKİ
HÜKÜMLERE
UYGUNLUK
Başarısız darbe girişimi neticesinde ülke genelinde

政变失败之后，在2016年07月21日根据宪法第120条

21/07/2016 tarihinde anayasanın 120. maddesinin

规定全国宣布非常情况。

vermiş olduğu yetki gereğince Olağanüstü Hal ilan
edilmiştir.

在这个范围内以反恐斗争通过的674号法令以‘支援

Bu kapsamda terör örgütleriyle mücadele amacıyla

规定，整理了市政法第45条款。

和支持罪名可以免职市长或市长代理或议会成员’的

çıkarılan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
ile Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesine; ‘belediye

因以上原因，在大都市市政府和都市市政府授权内政

başkanı veya başkanvekili ya da meclis üyesinin terör

部长，对其他自治市市政府授权省长任命市长代理。

veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları

宪法第127条第4款有“立案侦查的地方行政机关或这

sebebiyle görevden uzaklaştırılabileceği’ düzenlemesi

些机关的成员经内政部长到获得坚决结果为止以暂时

getirilmiştir.

性防备措施可以远离职务”规定。

Söz konusu gerekçe ile büyükşehir ve il belediyelerinde

此外，5393号市政法第47条的有关市长免职规定在宣

İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde ise valiler

布非常情况前就存在。

tarafından belediye başkanlarının yerine başkan vekili
根据宪法和有关法律规定通过的674号法令和5393号

atanabilmesi yetkisi verilmiştir.

市政法第45条在反恐斗争范围内进行的补充完全符合
Anayasa’nın

127’nci

maddesinin

4. fıkrasında

法律。

“hakkında soruşturma ve kovuşturma açılan mahalli
idari organlarını veya bu organların üyelerini, İçişleri
Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar
uzaklaştırabilir” amir hükmü bulunmaktadır.
Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu 47. maddesinde
de Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılması ile
ilgili düzenleme Olağanüstü Hal’in ilanından önce de
mevcuttur.
Anayasa ve yasalardan alınan yetkiler doğrultusunda
674 sayılı KHK ile 5393 sayılı Belediye Kanununun
45. maddesine

terörle

mücadele

kapsamında

yapılan ekleme tamamen hukuk çerçevesinde
gerçekleştirilmiştir.
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ULUSLARARASI
HUKUKA
UYGUNLUK
İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin 3. maddesi ve
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
(AİHS)’nin 2. maddesinde de
düzenlenen “yaşam hakkı” ihlal
edilmiştir.

Türkiye, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı
kabul ederek uluslararası alanda “özerk yerel yönetim”

符合国际法

şartını sağlamıştır. Bu çerçevede anayasal (Anayasa
127. maddesi) ve yasal (5393 sayılı Belediye Kanunu 3.
maddesi) düzenlemelerle idari ve mali özerkliğe sahip
belediye teşkilatları oluşturulmuştur.
PKK/KCK terör örgütünün (sözde) özyönetim ilanlarıyla
terörü yerleşim yerlerine taşıması neticesinde, bazı il
ve ilçelerde yaşayan vatandaşların İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi’nin 3. maddesi ve Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’nin 2. maddesinde de
düzenlenen “yaşam hakkı” ihlal edilmiştir.
Terör örgütünün bahse konu faaliyetlerine destek
vermesi nedeniyle bazı belediye başkanları görevden
alınarak haklarında soruşturma ve kovuşturma süreci
başlatılmıştır.
Özerklik Şartı

hükümlerine

göre

土耳其接受欧洲地方政权自治条件而在国际领域建立
了“自治地方政府条件”。在这个范围内对宪法性的
（宪法第127条）和法律性的（5393号市政法第3条）
进行整理形成了财政和行政自治的自治市市政府组织。
PKK/KCK恐怖组织宣布（所谓的）自治把恐怖迁移到居
点结果，生活于部分省和县的市民们在人权宣言第3条和
欧洲人权宣言第2条规定 “生命权” 被侵犯。
已开始已立案侦查，以支持恐怖组织活动为由免职的市
长。
根据自治条件条款，自治地方政府按宪法和法律制定的
界限和权利享有权利。司法单位，以支持和支援恐怖与
恐怖活动、犯罪和违法行为为由对上述市长们展开立案
侦查工作。

özerk yerel

yönetimler anayasa ve kanunların belirlediği sınır
ve yetkiler içerisinde takdir hakkına sahiptir. Ancak
bu ilkenin aksine söz konusu belediye başkanları
hakkında yetkilerini terör ve terör örgütlerine yardım
ve yataklık etme, suç işleme ve hukuka aykırı hareket
etme gerekçeleriyle adli süreç başlatılmıştır.
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人权宣言第3条和欧洲人权宣言第2条
规定“生命权”被侵犯。

BAŞKANVEKİLİ UYGULAMASININ
ARDINDAN HİZMET
STANDARTLARINDAKİ YÜKSELME
Belediyelerin destek verdiği terör faaliyetleri sonucu yıkıma uğrayan yerleşim yerlerinin tekrar yaşanılabilir hale
getirilmesi maksadıyla göreve gelen başkan vekilleri tarafından hızlı bir şekilde gerekli imar düzenlemeleri yapılmış
ve yaşam alanları inşa faaliyetlerine hazırlanmıştır.
Terör örgütünün eylemleri ve belediye başkanlıklarının da bunlara
destek vermesi dolayısıyla ağır tahribata uğrayan ve tamamen
durma noktasına gelen temel belediyecilik hizmetleri eğitim ve
sağlık gibi temel ihtiyaçların giderilmesi için başkan vekilleri
atanması uygulamasıyla süratle hayata geçirilmeye başlanmıştır.
Terör faaliyetleri nedeniyle dokusu ve altyapısı zarar gören ve
belediye kaynaklarının terör örgütüne aktarılması nedeniyle yeterli
hizmet alamayan yerleşim birimlerine yeniden yapılandırılan

Başkan vekilleri tarafından
hızlı bir şekilde gerekli
imar düzenlemeleri
yapılmış ve yaşam
alanları inşa faaliyetlerine
hazırlanmıştır.

belediyecilik hizmetleri (ulaşım, temizlik, altyapı, park-bahçe
hizmetleri vb.) götürülmüştür. Söz konusu hizmetlere modern bir
anlayışla devam edilmektedir. Bu kapsamda;

实践市长代理之后服务标准开始提升
自治市市政府支持恐怖活动结果，被任命的市长代理为恢复遭破坏的定居点迅速采取必要措施，准备了城市规划
和生活领域重建行动计划。
恐怖组织行动和经过市长们支持遭受严重损害而已达到停止地步
的自治市市政府基本服务教育和卫生等基本需求，随着任命市长
代理迅速地恢复正常。
因恐怖活动被破坏结构和基础设施与自治市市政府资源转让恐怖
组织结果而不能得到足够服务的定居点重新开始提供自治市市政
府服务（运输，打扫清洁，基础设施，公园和花园服务等）。以
现代化方式继续改进服务。在这个范围内；

任命的市长代理迅速采取
必要措施，准备城市规划和
生活领域重建行动计划。

因恐怖对自治市市政府的任命
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ALTYAPI
YATIRIMLARI

对基础设施投资；

•

Elazığ/Karakoçan’da doğalgaz yatırımları,

•

在Elazığ/Karakoçan天然气投资，

•

Hakkari’de temeli atılan organize sanayi sitesi,

•

在Hakkari动工破土的组织工业区，

•

Şırnak/Silopi, Siirt/Eruh ve Mardin/Derik’te yeni iş

•

在Şırnak/Silopi, Siirt/Eruh 和 Mardin/Derik采购新

makinesi ve araç gereç alımı,
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机动车辆和其他器材，

•

Mardin/Kızıltepe’de mıcır ve asfalt çalışmaları,

•

在Mardin/Kızıltepe铺设碎石及沥青，

•

Şırnak/Silopi’de su ve kanalizasyon çalışmaları,

•

在Şırnak/Silopi 供应水和排水沟工程，

•

Şırnak/Silopi’de temeli atılan sebze-meyve hali.

•

在Şırnak/Silopi动工破土的菜市工程。

Terör Nedeniyle Belediyelere Yapılan Görevlendirmeler

ÇEVRE TEMİZLİĞİ
ALANINDA

清洁环境领域；

•

Batman/Gercüş’te çöp, yol temizleme ve itfaiye

•

在Batman/Gercüş 清理垃圾和公路消防车队，

filoları,

•

在Mardin/Kızıltepe 和 Şanlıurfa/Bozova设立

•

Mardin/Kızıltepe ve Şanlıurfa/Bozova’da çöp

垃圾箱，

konteyneri dağıtımı,

•

在Şırnak/Cizre 整理大街与供水和排水沟工程，

Şırnak/Cizre’de cadde-sokak düzenlemeleri ve

•

在Mardin整理大道和小巷，

su-kanalizasyon çalışmaları,

•

在Siirt/Baykan闲逛工程，

•

Mardin’de cadde-sokak düzenlemeleri,

•

•

Siirt/Baykan’da mesire alanı projesi,

在Van/Edremit销毁在湖边的违章建筑和湖岸工
程，

•

Van/Edremit’te göl kıyısındaki ruhsatsız yapıların

•

yıkılması ve sahil bandı projesi.

ULAŞIM ALANINDA
•

Batman’da yeni otobüs filosu,

•

Diyarbakır/Bismil’de yeni otogar projesi,

•

Erzurum/Hınıs’ta ücretsiz öğrenci taşımacılığı
projeleri hayata geçirilmiştir.

运输领域；
•

对Batman提供新公共汽车车队，

•

在Diyarbakır/Bismil 建立新巴士总站工程，

•

在Erzurum/Hınıs付诸实施免费运输学生计划。
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Halkın önde gelen beklentileri arasında yer alan

市民渴望拥有应付儿童，年轻人及各个年龄需求的

çocukların ve gençlerin her yaş grubuna hitap eden

社会活动领域范围内；重新开放不用的体育设施

sosyal aktivite alanlarına sahip olması kapsamında;

之外，对戏剧院和不同年龄的合唱团，幼儿园和建

atıl kalan spor tesislerinin yeniden kullanıma

立不同分支机构的体育俱乐部方面展开了广泛的工

sunulmasından tiyatro gösterimlerine, farklı yaş

作。 在这个范围内；

grupları için kurulan korolara, kreşlere ve farklı
branşlarda tesis edilen spor kulüplerine kadar geniş
bir yelpazede çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda;

社会文化领域；

SOSYOKÜLTÜREL
ALANDA

•

•

Batman’da hizmete sunulan spor kompleksi ve

幼儿园，
•

在Van/Edremit供需求者的免费服装店，

•

在Tunceli实践免费接送病人服务，

•

在Tunceli举行阿拉维主义者的文化节目，

•

在Şırnak/Silopi 举行针对女性的健康座谈会，

•

在Mardin/Mazıdağı对需求者提供免费打扫卫生

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 temizlik
hizmeti,

•

Diyarbakır/Silvan’da daha önce terör örgütü
tarafından kundaklanan taziye evinin yeniden
imarı,
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在Batman 启用体育中心和在Batman/Gercüş

服务，
•

在Diyarbakır/Silvan重建被恐怖组织纵火燃烧的
吊唁屋

•

Mardin’de evde bakım hizmetleri,

•

在Mardin提供在家医疗服务，

•

Bitlis’te gitar kursları,

•

在Bitlis开设吉他补习班，

•

Bitlis’ten Batı illerine öğrenci gezileri,

•

从Bitlis向西部安排学生游览，

•

Diyarbakır/Kulp’ta belediye bünyesinde bir spor

•

在Diyarbakır/Kulp自治市市政府建立体育俱乐部，

kulübünün kurulması,

•

•

Diyarbakır/Kocaköy’de atıl halı sahanın yenilenerek

•

在Diyarbakır/Kocaköy 重建未用的地毯球场，

hizmete açılması,

•

在Diyarbakır/Silvan对儿童花园和学习提供体育器材

Diyarbakır/Silvan’da yapılan çocuk parkı ve okullara

鼓励儿童体育，

spor gereçleri konularak çocuklar arasında sporun
teşvik edilmesi,

因恐怖对自治市市政府的任命
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•

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 yapım projesi,

•

Şırnak’ta çocuk ve gençlere yönelik tiyatro
gösterimleri, Van/İpekyolu’nda çocuklar ve gençler
için korolar oluşturulması gibi hizmetler hayata
geçirilmiştir.
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•

Mardin大都市市政府建立足球，排球和手球队，

•

在Mardin/Dargeçit为儿童举行话剧，

•

在Mardin/Nusaybin使用移动图书馆服务和在Siirt
建立地毯球场工程，

•

在 Şırnak针 对 儿 童 和 年 轻 人 举 行 话 剧 ， 在 Van/
İpekyolu成立儿童和青年合唱团等工作。

Ayrıca Diyarbakır/Silvan belediyesince, PKK/KCK

此外，在Diyarbakır/Silvan自治市市政府，对两条大

terör örgütünün eylemlerinde hayatını kaybeden 12

道取被PKK/KCK恐怖组织袭击中丧生的

yaşındaki Fırat Simpil ve 9 yaşındaki Hasan Yılmaz’ın

Simpil 和 9 岁 Hasan Yılmaz名字。

isimleri merkezî caddelere verilmiştir.

12岁的Fırat

在该地区，建造和清理冬天因积雪寒令条件难于通

Bölgede, şehir içi ve mücavir alanlarda kış mevsimi
koşullarında oldukça zorlaşan ulaşım imkanlarının
geliştirilmesine yönelik yol yapımı ve kar temizliği
gibi hizmetler icra edilmiştir.

行的城内和偏僻地区道路。
市民和民间组织代表对媒体发表的谈话中对服务标
准提高表示满意。在这个范围内Diyarbakır大都市市
政府市长代理在被任命一个月之内实现了盲人很久
以来要求的语音信令系统。
6个点盲人协会Diyarbakır分会会长Mehmet

Akif

Karakaş的有关“从今天起办公室和Çamlıca交叉路
口布置了土耳其和库尔德语音信令系统。消除了我
们的障碍。该系统将最短的时间布置城市的各个角
落。在这里感谢市长代理Cumali Atilla。在短短的一
个月内实现我们长久以来要求的服务就可显示在长
期会实现我们的其他要求”的谈话表示他们的满意。
Diyarbakır/Hani 县任命县长为市长代理之后一名市民
对执政说；“县长先生10天来在县，从他任命的第
一天冲洗街巷，提供所有的服务，我们谢谢他。此
外，以前自治市市政府不提供这种服务，我们谢谢
县长和市长代理，我们很满意”。
在Şırnak/Cizre 县任命市长代理之后在工业大道进行
Halk ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri medyaya

的“健康的街道工程”，街道有店铺的商人Murat

yansıyan

Çelik发表；“自治市市政府对大道进行的工作变化

ifadelerinde

hizmet

standartlarındaki
duyduğunu

了面目，白天与夜间看来宏伟壮观，在街道步行会

belirtmişlerdir. Bu kapsamda, görme engellilerin

感到安全和安宁，在这里感谢出力的Ahmet Adanur

belediyeden uzun süredir talep ettiği sesli sinyalizasyon

和其它官员”谈话表达对服务感到满意的很多例子

sisteminin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Başkan

之一。

yükselişten

halkın

memnuniyet

Vekili atanmasından 1 ay gibi kısa bir süre sonra
yerine getirilmiştir.
Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı
Mehmet Akif Karakaş, memnuniyetini “Bugün itibariyle
Ofis ve Çamlıca Kavşaklarına Türkçe ve Kürtçe komutlar
veren sistem takıldı. Tam anlamıyla ihtiyacımızı
giderdi. Bu sistem çok kısa süre içerisinde şehrin her
yerine takılacak. Belediye Başkanvekili Cumali Atilla’ya
teşekkür ediyorum. Umutluyuz. Yıllardır bizlerin talep
ettiği hizmetlerin bir aylık kısa süre içerisinde hayata
geçiyor olması uzun vade baktığımız zaman bizlerin
talep ettiği diğer hizmetlerinde olacağı anlamındadır.”
ifadeleriyle dile getirmiştir.
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Diyarbakır/Hani ilçesine, ilçe kaymakamının belediye

Diyarbakır/Hani 县任命县长为市长代理之后一名市民

başkanvekili atanması sonrasında, icraatları üzerine

对执政说；“县长先生10天来在县，从他任命的第一

konuşan bir vatandaş, “Kaymakam bey 10 gündür

天冲洗街巷，提供所有的服务，我们谢谢他。此外，

ilçemizde. Geldiği ilk zamanlarda sokaklarımızı su

以前自治市市政府不提供这种服务，我们谢谢县长和

ile temizletti. Bütün hizmetleri yapıyor, kendisine

市长代理，我们很满意” 。

teşekkür ediyoruz. Daha önceden belediye bu tür
işlemleri yapmıyordu. Önceden biz hizmet görmedik,
bundan sonra hem kaymakamımız hem belediye
başkanımız olarak kendisine teşekkür ederiz. Biz
kendisinden çok memnunuz.” şeklindeki ifadeleriyle
duygu ve düşüncelerini dile getirmiştir.
Şırnak/Cizre ilçesine belediye başkanvekili atanması
sonrasında Sanayi Caddesi’nde gerçekleştirilen “Sokak
Sağlıklaştırılması Projesi” üzerine konuşan cadde
esnafı Murat Çelik, “Belediyenin yaptığı bu çalışma ile
sanki caddeye sihirli bir el değmiş gibi. Hem gündüz
hem de gece muhteşem bir görüntü sergiliyor. Caddede
yürürken insan kendini huzurlu ve mutlu hissediyor. Bu
anlamda bu caddenin yapılmasında emekleri olan
Ahmet Adanur ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum.”
ifadeleri hizmetlerden duyulan memnuniyeti dile
getiren örneklerden sadece birkaçıdır.
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Terör Nedeniyle Belediyelere Yapılan Görevlendirmeler

在Şırnak/Cizre 县任命市长代理之后在工业大道进行
的“健康的街道工程”，街道有店铺的商人Murat
Çelik发表；“自治市市政府对大道进行的工作变化了
面目，白天与夜间看来宏伟壮观，在街道步行会感到
安全和安宁，在这里感谢出力的Ahmet Adanur 和其
它官员”谈话表达对服务感到满意的很多例子之一。
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