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19 AĞUSTOS 2019 

 
-Diyarbakır, Van, Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atandı! 
Başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde büyük çaplı eylem ve protestolar 
yapıldı. 
 
-HDP MYK, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasından 
sonra olağanüstü toplandı. “Susmayacağız, durmayacağız” başlıklı açıklama yapan MYK, 
“Bu yeni ve açık bir siyasi darbedir” dedi. 
Kayyum gündemi ile olağanüstü toplanan HDP MYK’si, “kesintisiz eylem” kararı aldı. 
 
-Üç büyükşehir belediyesine kayyum atanmasına HDP'li milletvekilleri tepki gösterdi. Murat 
Çepni, "Kürt halkına faşizm diğer halklara demokrasi getirmeyecektir" derken, Garo Paylan, 
"Sustukça sıra Ankara’ya da, İstanbul’a da gelir" uyarısında bulundu.  
 
-HDP’li 3 belediyeye kayyum atanması dünya ve Türkiye basınında geniş yer gördü. Dünya 
basını, sahada olup biteni ve kayyumların amacını gözler önüne sererken, iktidara yakın 
Türkiye basını eşbaşkanları hedef göstererek suçladı. Muhalif basın ise kayyumu “darbe” 
olarak işledi. Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye eşbaşkanlarının görevden 
alınması ve yerlerine kayyum atanması hem Türkiye hem de dünya basınında geniş yer buldu. 
Türkiye’deki gazetelerin büyük çoğunluğu “siyasi darbe” olarak yorumlanan kayyum 
atamalarını, iktidar penceresinden bakarak yerinde bulurken; dünya basını ise sahada olup 
bitenleri ve kayyumların dününü, bugününü ele aldı. 
 
- Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına karşı tepkiler 
sürerken yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Diyarbakır’a kayyum olarak atanan Vali 
Basri Güzeloğlu'nun 31 Mart seçimlerinden bir gün sonra İçişleri Bakanlığı'na yazı yazarak 
belediyeye kayyum atanmasını istediği ortaya çıktı. 
 
- Mardin Valisi'nin de 1 Nisan 2019 tarihinde belediyeye kayyum atanması için İçişleri 
Bakanlığı'na başvurduğu ortaya çıktı.  
 
- Kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, görevden uzaklaştırılan Belediye 
Eşbaşkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın sosyal medya hesabını engelledi.  
 
- HDP’nin önceki Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve Kandıra Cezaevi’nde bulunan diğer 
siyasi kadın tutuklular, kayyum atamalarına ilişkin mesaj gönderdi. Mesajda, “Aklı, vicdanı 
özgür, demokrasiye, hukuka, sandığa, halkın iradesine saygısı olan herkes, bu insanlık suçuna 
karşı sesini yükseltmelidir” denildi. 
 
- Rize’de konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 HDP'li büyükşehir belediyesine 
kayyım atanmasını "hukuku, sandığı, millet iradesini korumaya yönelik meşru bir refleks” 
sözleriyle savundu Erdoğan, partili eski isimleri de AKP içinde gedik açma çabası içerisinde 
olmakla suçladı. 
 
- HDP’yi ziyaret eden DİSK, KESK, TMMOB ve TTB adına konuşan KESK Eş Başkanı 
Mehmet Bozgeyik “ortak mücadele” vurgusu yaparak dayanışma duygularını iletti. 
 



- Yerlerine kayyum atanan Selçuk Mızraklı ve Bedia Özgökçe'yle birlikte basın toplantısı 
düzenleyen Ahmet Türk, Erdoğan'ın "Önümüzde birçok dosya var" sözlerine, "Bir devlet aklı 
yok. Yarın milletvekilleriyle ilgili böyle bir süreç başlayabilir. Birlik olursak süreci 
değiştirebiliriz" yanıtını verdi.  
 
- HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Mardin’deki yolsuzluklara dikkat çekerek, 
“Cumhurbaşkanından da açıklama bekliyoruz. 136 bin 646 liralık hediyeyi aldınız mı, 
almadınız mı” diye sordu. Kubilay, kayyum atandığı 19 Ağustos tarihinden bu yana 
Diyarbakır, Van ve Mardin’de halkla beraber tüm baskılara rağmen direnmeye devam 
ettiklerini belirtti. Kubilay, yurt dışı ve yurt içinden birçok kesimin HDP ile dayanışma içinde 
olduğunu söyledi. 
 
- Diyarbakır'da konuşan Ekrem İmamoğlu, "Nefesimizin ne kadar daraldığını İstanbul'da 
hissettik" sözleriyle kayyum atamalarına tepki göstererek, 23 Haziran hatırlatmasında 
bulundu ve "Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyım atanması gaflettir" dedi.  
 
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum atamalarına dönük tepkisini düğüne katılmak için 
geldiği Batman’dan da gösterdi. İmamoğlu, “İBB Başkanıyım diye yapılan haksızlığa, 
hukuksuzluğa göz yumacak bir insan asla değilim. Olmayacağım da. Vicdana sığmayan bir 
olayı dolayısıyla dile getirmekten çekinmem. Bu yapılan kayyum ataması yanlıştır. Lütfen bu 
yanlıştan dönünüz” dedi. 
 
 

EYLÜL 2019  
 
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 1 Eylül mesajında “Türkiye halkının 
iradesini yok saydılar, demokrasiye kayyum atadılar. Demokrasiye darbe yapanlara karşı, tüm 
demokrasi güçlerinin birlikte mücadele etmesi gerek” dedi. 
 
- On binlerce kişinin katıldığı İstanbul’daki 1 Eylül mitinginde kayyumlara duyulan öfke 
damgasını vurdu. Mitingde yapılan ortak açıklamada, kayyumlar için “Sadece Diyarbakır, 
Mardin ve Van halkının değil, hepimizin iradesine yönelik bir saldırıdır” denildi.  
 
- Görevden alınan belediye eşbaşkanları Avrupa kentlerindeki belediye başkanlarına kayyum 
atamalarını anlatan mektup gönderdi. Eşbaşkanlar, dayanışma ağları kurulmasını, kayyum 
atanan kentlere ziyarette bulunulmasını talep etti. Yerine kayyum atanan Diyarbakır 
Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bedia 
Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, Avrupalı belediye 
başkanlarına “darbeyi” anlatan mektup gönderdi. Barcelona, Paris, Londra, Stockholm, Oslo, 
Roma, Milano, Venedik başta olmak üzere Avrupadaki kentlerin belediye başkanlarına 
gönderilen mektupta, “Kayyım Darbesi” yaşanan Diyarbakır, Mardin ve Van’ın “3,8 milyon 
yurttaşın yaşadığı bu üç büyük Kürt kentinin” HDP’nin kaleleri arasında yer aldığına işaret 
edildi. 
 
- Rawest Araştırma Şirketi’nin, kayyum atanan 3 ilde bin 536 kişiyle görüşerek yaptığı 
araştırmaya katılan her 4 kişiden 3’ü kayyum atamasına karşı çıktı. 
 
- Süleyman Soylu'nun Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Pejmürde ederiz" sözüne tepki gösteren 
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İçişleri Bakanı belediyelerin yöneticisi değildir. 
Kimseyi perişan etme hakkı İçişleri Bakanı'na verilmemiştir" dedi. 



 
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'a kayyım atanıp atanmayacağı" sorusuna "Onu 
pazar sabahı Hakan Çelik'te açıklayacağım" yanıtını verdi. "İstanbul'a kayyım atanıp 
atanmayacağı" ile ilgili soruya, “Pazar günü yanıt vereceğim” diyen İçişleri Bakanı Soylu’ya 
cevap veren İmamoğlu, “Bu tür tehditlere pabuç bırakmam" dedi. 
 
- Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyumlar ardından, 
Diyarbakır'ın 13 ilçe belediyesine de kayyum atanacağını iddia eden Avukat Sertaç 
Buluttekin, “İlçe belediyelerine de kayyım atamak için zemin hazırlıyorlar” dedi. 
Diyarbakır’ın ilçe belediyelerine de kayyum atanacağı yönünde basına yansıyan iddialara 
ilişkin açıklama yapan HDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı 
Salim Kaplan, yeni kayyum hazırlıklarını siyasi darbenin devamı olarak yorumladı. 
 
- HDP’li Kayapınar Belediyesi, kayyum döneminde imzalanan ve sözleşme bedeli 40 milyon 
TL’nin üzerinde olan bir ihalede yapılan usulsüz işlemlerde dahli olan 22 personel hakkında 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Kayyum atanan HDP’li 
belediyelerde ortaya çıkan yolsuzluk ve usulsüzlüklere bir yenisi daha eklendi.  Milyon 
TL’lik usulsüzlüğe imza atılan bu belediye ise, Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi. 
 
- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyumun talimatıyla kentin takımı 
Amedspor'un kadın futbolcularına ve altyapısına tahsis edilen servis aracına el konuldu. 
Önceki kayyum Cumali Atilla döneminde de aynı otobüs belediye oto parkına çekilmiş, ancak 
kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Amedspor’a iade edilmişti. 
 
- Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında 
başlatılan soruşturmaya dair HDP’den yapılan açıklamada, “Karalama kampanyaları ve 
uyduruk soruşturmalarla darbeyi meşrulaştıramazsınız” denildi. 
 
- HDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan, Kulp 
belediyesine kayyum atanmasına dair, “Yaşananlar uzun süredir halk iradesine karşı 
geliştirilen siyasi darbenin devamıdır” açıklaması yaptı. 
 
- Yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na atanan kayyumun, “bütçe 
yetersizliği” nedeniyle 141 bir öğrencinin staj başvurularını iptal etmesine tepki gösteren 
DBB Başkanı Selçuk Mızraklı, “Biz ordayken staj için bütçe yeterliydi. Yine mi paralar 
buharlaşmaya başladı?” dedi. 
  
- Dersim'de kayyumlara karşı yapılan oturma eylemine katılan çok sayıdaki kişiye Kabahatler 
Kanunu gerekçe gösterilerek 320’şer TL para cezası kesildi.  
 
- BM İnsan Hakları Konseyi’nin 42’nci oturumunda konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye 
Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, diktatöryal yöntemlerle görevden alındıklarının altını çizerek, 
“Şimdi vicdanları dinleyip buna dur deme zamanı” dedi. Yerine kayyum atanan Diyarbakır 
Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan 
Hakları Konseyi’nin 42’nci oturumları sırasında Halklar Arasında Dayanışma ve Irkçılık 
Karşıtı Hareket'in (MRAP) düzenlediği "Türkiye'de Yargının Bağımsızlığı" konulu panele 
video konferansla katıldı. 
 

 
EKİM 2019 



 
- HDP Kayyumlara karşı Kriz Koordinasyon Merkezi, kayyum atamalarının ikinci ayını 
doldurduğu 19 Ekim’e kadar kesintisiz, süresiz demokratik eylemlerin sürmesini kararlaştırdı. 
 
- Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup 
toplantısında konuştu. “Kayyım sistemi aslında bir suç mekanizması. Sistem öyle bir hale 
gelmiş ki kayyım kendisini her yere kayyım atar hale gelmiş. Bu kara lekeden kurtulmalıyız. 
Arkadaşlarımız hemen görevlerine iade edilmelidir. Bu kayyım rejimine son vermeliyiz. 
Kayyım rejimine son vermek savaşa hayır demektir. Savaşa hayır demek demokrasi 
mücadelesidir. Demokrasi ayrı bir şey savaş ayrı bir şey kayım ayrı bir şey değildir.” 
 
- Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösteren siyasi 
parti temsilcileri, kayyum atamalarının savaş konseptinin bir parçası olduğunu söyledi. 19 
Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine 
atanan kayyumlarla başlayan süreci Erzurum Karayazı ve Diyarbakır Kulp Belediyeleri 
izlerken, bugün de Hakkari, Yüksekova ve Mardin'in Nusaybin belediyelerine kayyum atandı. 
Atanan kayyumlara tepki gösteren siyasi parti temsilcileri, kayyumların hükümetin savaş 
konseptinin birer parçası olduğunu söyledi. 
 
-  Mardin'de yapacakları mitinge izin verilmemesi üzerine açıklama yapan HDK Eşsözcüsü 
Gülistan Kılıç Koçyiğit, "faşizmin yeni yüzü" olarak nitelendirdiği kayyum atamalarına tepki 
göstererek, "Tek ses olduğumuzda faşizmi yeneriz" dedi.  
 
- Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin belediyelerine kayyum atanmasıyla hükümetin anti 
demokratik uygulamalarının devam ettiğini söyleyen sendika temsilcileri, "Kayyum 
politikaları, halk iradesinin gasp edilmesi ve sivil darbedir" dedi. 
 
- HDP'nin kazandığı belediyelere kayyum atamanın Kürt halkının iradesine dönük açık bir 
saldırı olduğunu belirten siyasi parti ve sendika temsilcileri, “Kayyumlar, sokakta verilecek 
dişe diş mücadeleyle püskürtülür” dedi.  
 
- HDP, yerine kayyum atanan DBB Eşbaşkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile 3 belediye 
eşbaşkanlarının gözaltına alınmasına “İrade gaspına karşı her türlü meşru, hukuki, demokratik 
ve sivil protestolarımızı, direnişimizi aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz” diyerek 
tepki gösterdi. 
 
- Gözaltında olan ve yerlerine kayyum atanan Kayapınar, Bismil ve Kocaköy Belediye 
eşbaşkanlarının tamamının adaylıklarının kesinleştiği 31 Mart Yerel Seçimlerde soruşturma 
başlatıldığı ve geçmişe dair eylem, etkinlik ve açıklamalara dayandığı ortaya çıktı. 
 
- Meclis’teki vekilleri barışa ve halkın iradesine sahip çıkmamakla eleştiren HDP Eş Genel 
Başkanı Sezai Temelli, Meclis çalışmalarına 3 gün katılmayarak Diyarbakır’da olacaklarını 
söyledi. Temelli, vekillere “yüzleşme” çağrısı yaptı. 
 
- HDP’li belediyelere kayyum atamalarının tamamen siyasi bir karar olduğunu ifade eden 
CHP Milletvekili Ali Şeker, her yerde buna karşı çıkılması gerektiğini söyledi.  
 
- Grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’li belediyelere 
yapılan kayyum atamaları üzerinden AKP’ye yüklenip, “O zaman bu seçimleri neden 
yaptınız?” diye sordu 



 
- Cizre Belediye Eşbaşkanı Mehmet Zırığ hakkında, kayyum protestolarını içeren videoyu 
retweetlemesi ve kayyumlara ilişkin kimi paylaşımları gerekçe gösterilerek 3 soruşturma 
açıldı.  
 
-Selçuk Mızraklı tutuklandı.  
 
-Diyarbakır Valiliği kayyumlara karşı 53 gün süren Demokrasi Nöbeti’ne yasak getirdi. Amed 
Büyükşehir Belediyesi’nin hemen karşısında yer alan Lise Caddesi’nde 53 gündür süren 
Demokrasi Nöbeti’nin yapılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.  Eylemin başlaması 
öncesinde nöbet tutulan Lise Caddesi polisler tarafından bariyerlerle trafiğe kapatıldı. Yine 
cadde ve caddeye çıkan sokakların başına çok sayıda polis, zırhlı araç ve TOMA’lar 
yerleştirildi. Yurttaşların yanı sıra gazetecilerin de alana girmesine izin vermeyen polisler, 
eylemin Valilik kararıyla yasaklandığını belirtti. 
 
- AKP’nin elindeki bütün devlet aygıtlarını kullanarak seçimsiz bir gasp etme politikasıyla 
kayyum atamaları yaptığına dikkati çeken SODAP üyesi Sezgin Kartal, “AKP her 
kaybedişinde ona kaybettirene saldırıyor” dedi. 
 
- HDP Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir ay 
boyunca gerçekleştirilecek eylem ve etkinliklerin startını verdi. Kadınlar, Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik saldırılar ve kayyumlara karşı meydanlarda olacaklarını söyledi. 
 

 
KASIM 2019 

 
- Erciş’e kayyım olarak atanan Nuri Mehmetbeyoğlu, kütüphane olarak kullanılan bir 
otobüsün üzerindeki Kürt şair ve edebiyatçıların fotoğraflarını söktürdü, otobüs ise garaja 
çekildi. 
 
- Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, yayımladığı deklarasyonda "Milli iradeden dem 
vuranlar, halkın iradesine kayyum atıyor" diye belirtti. 
  
- HDP’li 3’ü büyükşehir 15 belediyesine kayyum atandığını, 13 eşbaşkanının tutuklandığını 
belirten İHD Diyarbakır Şubesi, “Seçilmişlere yönelik hukuk dışı uygulamalar, halkın seçime 
olan güvenini bitirme noktasına getirmiştir” denildi.  
 
- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisine yönelik baskılar ve belediyelerine atanan 
kayyumlara ilişkin, “Bir kez daha söylüyorum, HDP’yi çökertmeye çalışanlar asla 
başaramayacaklar. HDP düşmedi düşmeyecek. Düşürülemeyecek. Diz çökmedik 
çökmeyeceğiz” dedi.  
 
- HDP’nin kayyum atamalarının yarattığı hukuksuzluk ve yolsuzluğun bütün boyutlarıyla 
araştırılması amacıyla verdiği Meclis Araştırma önergesi AKP ve MHP oyları ile reddedildi. 
 
- Kayyım atanan Saray ve İpekyolu belediyelerinde kısmi zamanlı görev yapan ÖHD'li 
avukatlar istifa etti. Özgür Hukukçular Derneği (ÖHD) avukatlarından Ekin Yeter ve Sedat 
Kula belediyelere atanan kayyımlara karşı Saray ve İpekyolu belediyelerindeki kısmi zamanlı 
avukatlık görevlerinden istifa etti. 
 



- HDP’nin önümüzdeki döneme dair yeni yol haritasını açıklayacağı toplantı Barış Annesi 
Raife Özbay’ın konuşmasıyla başladı. Özbay, partiye yönelik yapılan sine-i millet önerilerine 
dair “Aslanlar meydandan çekilmesin ki tilkiler onların yerine geçmesin” mesajı verdi. 
 
-HDP tarafından hazırlanan Kayyum Raporu’nda, kayyum uygulamalarının sadece bugüne ait 
bir uygulama olmadığı belirtilerek, “AKP- MHP iktidarının Kürtler ve demokrasi ile kurduğu 
gasp edici ve düşmanca ilişkinin açık bir göstergesidir” denildi. Türkiye'de Kayyım Rejimi & 
Seçme Ve Seçilme Hakkının Gaspı” başlıklı Kayyum Raporu hazırladı. Rapor, HDP Yerel 
Yönetimler Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan tarafından, HDP’nin Hilton 
Otel’de yaptığı toplantıda açıklandı. Raporda, 2016 yılında başlayan ilk kayyum dönemi, daha 
sonra 31 Mart sonrasında yaşanan ve hukuksal sürece yer verildi. 
 
- Kayyum atamalarına ilişkin tutumlarını açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 
“Halkın emaneti, iradesi onurumuzdur. Teslim etmeyeceğiz” diye belirtirken, Eş Genel 
Başkan Sezai Temelli ise, “Biz bu gidişatı durdurabiliriz. 31 Mart’ta durduracağımızı tüm 
Türkiye’ye gösterdik” dedi.    
 
- HDP’nin kayyumlara karşı tutumunu açıkladığı deklarasyonda “kazanımları korumanın” 
AKP-MHP ittifakına kaybettireceğini belirtildi. İktidara erken seçim çağrısı yapılan 
deklarasyonda, muhalefete de erken seçim talebi etrafında birleşme çağrısında bulunuldu. 
 
- KESK Diyarbakır Şubeler Platformunun kayyum karşıtı ve KHK’lilerle ilgili düzenlediği 
basın açıklamasında konuşan TÜMBEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt, “Kayyum 
yönetimlerinin tek amacı kendilerine makam odalarında küçük saraylar yapmak ve AKP 
teşkilatları ile yandaş örgütlenmelere rant dağıtmak” olduğunu söyledi.  
 
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de partisinin belediye başkanlar 
toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, HDP’li belediyelere kayyum atanmasının doğru 
olmadığını belirterek, “Vatandaş hangi gerekçeyle oy kullandı peki?” diye sordu.  
 
- Partilerinin 65 belediyesinden 6'sının KHK ile gasp edildiğini, 24'ne de kayyum atandığını 
hatırlatan yerine kayyum atanan Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Davut Kesen, "Kayyım 
rejimi her türlü rantı, yolsuzluğu ve usulsüzlüğü kendine örnek almış bir rejimdir" dedi.  
 
- Ahmet Türk, belediyelere atanan kayyumlara karşı, "Önemli olan yılmadan mücadele 
etmektir" mesajı verdi.  
 
- Süleyman Soylu’nun HDP’li Saray Belediyesi ile ilgili iddia iddialarına cevap veren HDP 
Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, “Esas hedef halkın iradesinin gasp edilmesi, sandık 
iradesinin yok sayılması ve bu sayede bir atanmışlar rejimi kurabilmek için bu adım 
atılmaktadır” dedi. 
 
 

 
ARALIK 2019 

 
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği’nde 70 meclis üyesi yerine kayyum 
atanarak HDP’nin çoğunluğu elinden alındı.  
Halkların Demokrasi Partisi’nin (HDP) 31 Mart seçimlerinde kazandığı Diyarbakır, Mardin 
ve Van büyükşehir belediyelerinin de aralarında bulunduğu 24 il, ilçe ve belde belediyelerinin 



eşbaşkanları, haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar gerekçe gösterilerek 
görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı. Atanan kayyumların belediye meclislerini devre 
dışı bırakması üzerine Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği’nin (GABB) HDP’li 
70 üyesinin yerine de farklı resmi kurumlarda çalışan memurların kayyum olarak atandığı 
belirtildi.  
  
- HDP yönetimindeki Batman’ın Beşiri ilçesinin İkiköprü Belde Belediyesi ile Van’ın Özalp, 
Muradiye ve Başkale belediyelerine kayyum atandı.   
 
- Akpazar Belde Belediyesi Meclis üyeleri, belediyeye kayyum atanmasından beri belediye 
binasına alınmıyor. Belediye Eşbaşkanı Orhan Çelebi, hukuk dışı uygulamalara son 
verilmesini istedi. 
 
-Van’da eşbaşkanları hala gözaltında olan HDP’li Muradiye, Başkale ve Özalp belediyelerine 
kayyum atanması ile partinin yerel seçimde kazandığı 10 belediyeden eşbaşkan adayları 
KHK'li oldukları gerekçesiyle mazbataları verilmeyen üçü dışındaki diğer 7 belediyeye 
kayyum atanmış oldu.  
 
-Mardin Barosu, HDP'li belediyelere atanan kayyumları "Kayyım Uygulamasının Demokratik 
Yönetim İlkeleri ve Yasal Açıdan Değerlendirilmesi" konulu panelde tartıştı. Tartışmada 
“Devletin Kürt meselesinde fabrika ayarlarına dönüş” olduğu ve bu fabrika ayarının ise Şark 
Islahat Planı olduğu ifade edildi.  
 
-HDP ile tüzük konusunda uyuşmadığı için istifa ettiğini iddia eden belediye eşbaşkanı Fırat 
Karabulut’un seçim öncesi HDP ilkelerine uymaya söz verdiğini belirten HDP Eş Genel 
Başkan Yardımcısı Salim Kaplan, “Karabulut AKP’nin kayyım tehdidine boyun eğdiği için 
istifa etmiştir” dedi. 
 
-Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz’un tutuklanmasına tepki gösteren HDP Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan, “Kayyım saldırganlığı 
HDP ile sınırlı kalmayacak” uyarısı yaptı. 
 
-HDP’liler Kızıltepe’de belediyelere kayyum atanmasına tepki gösterdi. Açıklamada, 
“Kürtlerin mücadelesinden vazgeçmeyeceğini tarih herkese öğretmiştir” denildi.  
 
-İzmir Barosu, Varto, Bulanık, Erentepe ve Urla belediye başkanlarının görevden alınarak 
yerlerine kayyum atanmasına, “İktidar erkinin yaptığı açıkça bir siyasi darbe teşebbüsüdür” 
diyerek tepki gösterdi. 
 
-Kayyum korkusuyla HDP'den istifa eden Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Belde Belediyesi 
Başkanı Fırat Karabulut, belediye binasından Kürtçe tabelayı indirdi. Karabulut'un istifa 
etmesine rağmen iddiaya göre ilçe kaymakamının "istifa etmen yetmez, bunu basın önünde 
deklare etmen gerekiyor" dediği öğrenildi. 
 
 

OCAK 2020 
 
-Cizre Belediyesi kayyımı Davut Sinanoğlu, 9 çalışanı işsiz bıraktı. Önceki kayyım 
döneminde işten çıkarılan ancak HDP'li yönetim tarafından tekrardan işe alınan kentin tek 
profesyonel dalgıçları da işten çıkarılan kişiler arasında yer aldı.   



 
-Pazar günleri kurulan ikinci el eşya pazarını kaldıran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 
pazarcıların tepkisi üzerine “koşullu” izin verdi. 
 
-Toplantıya katılmak için Sur Belediyesi’ne giden meclis üyelerine, kanunda karşılığı 
olmamasına rağmen Belediye Kanunu’nun 31 ile 674 sayılı KHK’nin 38’inci maddesi 
gerekçe gösterilerek görev ve yetkililerinin olmadığına dair yazı iletildi.  
 Sur Belediyesi Eşbaşkanları Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir’in 21 Aralık 2019’da 
gözaltına alınmasıyla belediyeye Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, kayyım olarak atandı. Sur 
Belediyesinin HDP’li meclis üyeleri, Ocak ayı toplantısına katılmak için bugün belediye 
binasına gitti. Bina girişindeki kontrollerin ardından binaya giren meclis üyeleri, belediye 
meclis toplantılarının yapıldığı salona geçti. Salonda bir süre bekleyen belediye meclis 
üyelerine 21 Aralık tarihli bir yazı tebliğ edildi.  
 
-Kayyım atanan Cizre ve İdil belediyelerinin HDP'li meclis üyeleri, aylık olağan 
toplantılarına katılmak için gittikleri belediyeden içeriye alınmadı. Kapıdaki polis, meclis 
üyelerine "Belediyeye gelmeniz suç" diyerek geri çevirdi.  
 
-Nusaybin ve Savur’da da polisler HDP’li meclis üyelerinin kayyım atanan belediyelere 
girişlerine izin vermedi. Polislerin “Meclis’in görevi bitti” demesi dikkat çekti. 
  
-Şırnak’ın Cizre ve İdil ilçelerinde HDP’li belediye meclis üyelerinin olağan meclis 
toplantısına alınmamasını Meclis gündemine taşıyan HDP’li Vekil Hüseyin Kaçmaz, 
“Seçilmiş belediye meclis üyelerinin belediyeye girişlerinin engellenmesi gibi yasal 
prosedürleri ihlal eden talimatları kim vermiştir?” diye sordu. 
 
-DBB kayyımı Hasan Basri Güzeloğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nda görevli 7 
kişinin işine son verdi. İş akdi feshedilenler arasında DAİŞ’in bombalı saldırısında iki 
bacağını kaybeden Lisa Çalan da bulunuyor. DAİŞ saldırısında iki bacağını kaybeden 
sinemacı Lisa Çalan’ın işine kayyım tarafından son verilmesine Meclis’te tepki gösteren 
HDP’li Meral Danış Beştaş, “Lisa’ya yapılan çıplak bir kötülüktür, zulümdür” dedi. Çalan’ın 
avukatı Alişan Şahin ise, kararın ivedilikle geri alınmasını istedi.  
 
-Kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, “indirim” açıklamasının aksine suya 
yüzde 35 ile 330 arasında zam yaptığı ortaya çıktı. Belediyenin açıklamasını yapmadığı zamla 
200 milyon TL gelir elde etmeyi hedeflediği belirtildi.  
 
-Kayyım atanan Cizre ve İdil belediyelerine girişleri engellenen seçilmiş HDP'li meclis 
üyeleri, atanmışların seçilmişleri engellediğine dikkat çekerek, hukuki itirazda bulunduklarını 
aktardı.  İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atanan Şırnak’ın İdil ve Cizre belediyelerinin 
Halkların Demokratik Partili (HDP) meclis üyeleri, her ayın ilk Pazartesi günü yapılan olağan 
meclis toplantılara katılmak için önceki gün gittikleri belediyelerden içeriye alınmadı. 
Polislerin, haklarında herhangi bir uzaklaştırma bulunmayan meclis üyelerinin belediyeye 
geçişlerini engelleyerek, "Belediyeye gelmeniz suç” demesi ise dikkat çekti.  
 
-Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kent A.Ş.’ye kayyım tarafından müdür yapılan polis 
memuru Ercan Uysaler’in bir kadın çalışanı fuhuşa zorlamasına dair açılan davanın ikinci 
duruşması yarın görülecek. Mardin Şahmaran Kadın Platformu'ndan Gülizar İpek, duruşmaya 
katılım çağrısında bulundu. Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kent A.Ş.’ye kayyım 
tarafından müdür yapılan polis memuru Ercan Uysaler’in bir kadın çalışanı fuhuşa 



zorlamasına dair hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, 11 yıl 3 ay hapis cezasına 
çarptırdığı Uysaler hakkında tutuklama kararı verdi. 
 
-Doğum izninde olmasına rağmen DBB kayyımı tarafından işine son verilen Sarya Yiğit 
Cengiz, doğum izninde olan bir kadının iş hakkının feshedilmeyeceğine dair emsal kararların 
olduğunu belirterek, mahkemeye başvuracaklarını söyledi. 
 
-Bağlar Belediyesi'nin görevden uzaklaştırılan HDP'li 3 meclis üyesinin yerine aralarında İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Erdoğan’ın da bulundu üç isim kayyım olarak atandı.  
 Diyarbakır Valiliği, 31 Mart seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Bağlar 
Belediye Meclis üyeliğine seçilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından 16 Aralık'ta haklarında 
yürütülen soruşturma ve davalar gerekçe gösterilerek görevlerinden uzaklaştırılan Zeki 
Kanay, Ramazan Özçelik ve Nursel Örnek’in yerine kayyım atadı.  
 
-TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Üyesi Doğan Hatun, DBB'nin suya yüzde 35 
ile yüzde 330 oranında zam yapmasını halkın oy tercihlerinden dolayı cezalandırılması olarak 
değerlendirdi. 
 
-Kızıltepe’de bitmek bilmeyen çalışmalar nedeniyle yollar köstebek yuvasına döndü. 
Yağışların başlamasıyla birlikte çamur deryasına dönen kentte, yurttaşlar zor günler 
yaşıyor. Mardin’in 260 bin kişilik nüfusa sahip Kızıltepe ilçesinde bitmek bilmeyen yol 
çalışmaları hayatı çekilmez kılıyor. Kızıltepe Belediyesi’ne 2016 yılında atanan kayyım 31 
Mart yerel seçimlerine 3 ay kala başlatılan ancak seçimin son günlerine doğru durdurulan yol 
çalışmaları, seçimlerin ardından kolları sıvayan HDP’li yönetim bir kez daha kayyım atınarak 
engellendi.  
 
-Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından Batman’da düzenlenen “Demokratik yerel 
Yönetimler Bulaşması”nda konuşan ve Demokratikleşme anlayışının, demokratik yerel 
yönetim anlayışıyla merkezi anlayış arasına sıkıştığına dikkati çeken HDP Eş Genel Başkanı 
Sezai Temelli, bütün farklılıkların yok sayıldığı kayyım cumhuriyeti modeline karşı 
demokratik cumhuriyet dediklerini söyledi. 
 
-Kayyım yönetiminin suya yüzde 35 ile 330 arasında yaptığı zamma ilişkin açıklama yapan 
DİSKİ Genel Müdür Vekili ve Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı, “DİSKİ’nin kayıp kaçak 
oranı yüzde 62’dir. Yani ürettiğimiz 100 birimlik suyun sadece 38 biriminin parasını tahsil 
ediyoruz” dedi.  
 
-Mardin’de metreküpü 2 TL’den kademeli olarak 6,25 TL’ye kadar çıkarılan su zammını 
protesto eden yurttaşlar, belediyeyi borç batağına sürükleyen kayyıma, “Borcu biz mi yaptık” 
diye sordu.  
 
-Görevden alınıp, yerine kayyım atanan Cizre Belediye eşbaşkanı ve belediye meclis 
üyelerinin ardından İkiköprü Belediyesi eşbaşkanları ve belediye meclis üyelerine de AKP 
Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın katılacağı serginin davetiyesi gönderildi. 
 
-Diyarbakır’da suya fahiş yüzdeliklerle zam yaptığı ortaya çıkan kayyım Hasan Basri 
Güzeloğlu, sivil toplum örgütlerinden gelen tepkilere karşı billboardlara, “Suyu maliyetinin 
altında satıyoruz” yazılı afişler astı. 
 



-Mardin Valiliği, kent genelindeki tüm eylem ve etkinlikleri 30 gün süreyle "izne" 
bağladı. Mardin Valiliği, kent merkezi ve ilçelerinde yapılması planlanan tüm eylem ve 
etkinlikleri 30 gün boyunca "izne" bağladığını duyurdu. Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 
kayyım atanmasının ardından neredeyse her ay rutin olarak alınan söz konusu duyuru 
açıklamasında, öncekilerin aksine bu defa belediyelere atanan kayyımların gerekçelerinin 
sıralanmaması dikkat çekti.  
 
-Emniyetin “HDP'li belediye örgüt üyelerinin geçişi için yol yaptı” iddiasını mahkemeye 
gönderilen belgeler yalanladı. Van Büyükşehir Belediyesi kayyım yönetimi, yolun İl Özel 
İdaresi tarafından yapıldığını mahkemeye sundu.  
 
-Kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde Kadın ve Gençlik Daire Başkanı olan 
Gülizar İpek, kayyım politikalarına itiraz ettiği için devlet memurluğundan çıkarıldı. 
 
-Yerine kayyım atanarak tutuklanan Kayapınar Belediye Eşbaşkanı Keziban Yılmaz, ilk 
duruşmasında, “Emniyet suç unsuru bulamadı, jandarmanın elinde bulunan Berna Ayverdi 
devreye sokuldu. Seçime 3 gün kala üzerime ifade veriyor” dedi. Yılmaz, tahliye edilmedi.  
 
-“Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi”nde konuşan AKP Genel Başkanı Tayyip 
Erdoğan, AKP’ye dün 5 belediye başkanının katıldığını belirterek, “Her grup toplantımızda 
peyder pey kadromuzu yeni isimlerle takviye etmeyi sürdüreceğiz” dedi. 
 
-KESK Mardin Şubeler Platformu, Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın ve Gençlik Hizmetleri 
Daire Başkanı Gülizar İpek'in kayyım tarafından memurluktan men edilmesine karşı açıklama 
yaptı. 
 
-Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasına 
dair yapılan itiraza önce yürütmenin durdurulması kararı verdiği, 12 gün sonra ise “yanlışın 
düzeltilmesi" kararı aldığı ortaya çıktı. Karara tepki gösteren Diyarbakır Baro Başkanı Cihan 
Aydın, “Bu karar düzeltme değil, yargıya müdahalenin açık bir delilidir” dedi. 
 
-Görevden uzaklaştırılan HDP’li 5 belediye meclis üyesinden biri olan DBB Meclis üyesi 
Şehriban Zuğurli, hukuki olmayan kararı tanımadıklarını belirterek, halkla birlikte 
çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.  
 
-Kayyım atamalarını protesto ettikleri için İstanbul’da gözaltına alınıp haklarında dava açılan 
3’ü gazeteci 11 kişi beraat etti.  
 
-Kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, metreküpü 2 TL'den kademeli olarak 
6,25 TL'ye çıkarılan su zammı çizelgesini sitesinden kaldırdı. HDP Meclis Grubu Sözcüsü 
Mehmet Ali Amak, "Usulsüzlük yaptılar. Suçüstü yakalandılar" dedi.  
 
-Kayyım atanan belediyelere alınmayan seçilmiş HDP'li meclis üyeleri, uygulamanın keyfi ve 
hukuksuz olduğunu belirterek, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.  
 
-Muradiye Belediyesi’ne atanan kayyım, açılışına onay verdiği Ayşe Şan Kadın Kitap ve 
Konuk Evi'nin tabelasını indirerek, kapısına kilit vurdu.  
 
-Van’ın Muradiye Belediyesi Eşbaşkanları Leyla Balkan ve Yılmaz Şalan, 6 Aralık’ta 
gözaltına alınarak tutuklanması ardından belediyeye İlçe Kaymakamı Erkan Savar kayyım 



olarak atandı. Kayyım Savar’ın ilk icraatı, HDP’li belediye tarafından açılan kadın ve kültür 
kurumlarını kapatmak oldu. 
 
-Sur Belediyesi’ne kayyım atanmasıyla birlikte Amîda Jîn Kadın Danışmanlık Merkezi’ne 
erkek müdür atandı. Tabelası indirilen merkez, işlevsizleştirilerek, kahvehaneye çevrildi.    
 
-VBB'nin 2017 yılında başlattığı parkomat uygulamasının genişleyerek cadde ve sokaklara 
yayılmasına tepki gösteren yurttaşlar, "Araçlarımızı evin çatısına mı çıkaralım?" dedi. 
Kayyım yönetiminde olan Van Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında başlattığı Yol Üstü 
Otopark Sistemi (parkomat) uygulaması geçen 3 yıl içinde genişleyerek cadde ve sokaklara 
yayıldı. İlk başlatıldığında bazı ara cadde ve sokaklarda uygulanan ücretli otopark uygulaması 
geçtiğimiz aylarda yapılan ihaleyle kent merkezinin her yerinde uygulanmaya başlandı. 
Kentin 922 araçlık park kapasitesi bin 570’e çıkarılarak, birçok yeni cadde ve sokak bu 
kapsama alındı. Yurttaşlar uygulamanın sokaklara kadar inmesinden şikayet ederek, 
"Araçlarımızı evin çatısına mı çıkaralım?" diye tepki gösterdi.  
 
-HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, DBB Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı’nın yerine 
kayyım atanmasına dair, mahkemenin verdiği “Yürütmenin durdurulması” kararının 
değiştirilmesini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sordu.  
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, görevden alınan 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı hakkında açılan kovuşturmada, 
partisinin etkinliğine katılmasının suç delili olarak gösterilmesi ile kayyım atamasına karşı 
Ankara 2’nci İdare Mahkemesi’nde açılan davada verilen “Yürütmenin durdurulması” 
kararını değiştirilmesini Meclis gündemine taşıdı.  
 
-Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından, 5393 Sayılı Belediye 
Kanunu'na aykırı çok sayıda "Meclis Toplantısı" yapıldığı ortaya çıktı. Toplantıların birinde, 
İl Müftülüğü’nün daha önce üzerine kaçak yapı inşa ettiği arsa tahsisi yapıldı.  
 
-Mardin Barosu avukatlarından Kamuran Tanhan, kayyım yönetimindeki belediyenin kentte 
metreküpü 2 TL olan su tarifelerinin kademeli olarak 6,25 TL’ye çıkarılmasını yargıya taşıdı.  
 
-DBB Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı’nın tebrik ziyaretleri sırasında kabul ettiği kitaplar, üçüncü 
kez istenmesine rağmen yerine kayyım olarak atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, tarafından 
verilmiyor. Görevden alınarak yerine kayyım atandıktan sonra tutuklanan Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, 16 Nisan 2019’da mazbatasını alarak 
yönetimi devralması ardından, tebrikleri kitapla kabul etmişti. Mızraklı, yapılan ziyaretlerde 
toplanan bini aşkın kitapla, tarihi Sur ilçesinde kütüphane açmayı planlıyordu.  
 
-Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımının Kent A.Ş.’ye müdür yaptığı polis memuru Ercan 
Uysaler, bir kadını fuhuşa zorlamaktan aldığı 11 yıl 3 ay hapis cezasına rağmen hala 
tutuklanmadı.  
 
-DBB'ye kayyım atanmasının yürütmesini durduran ancak İçişleri Bakanlığı'nın itirazıyla 
kararını ortadan kaldıran Ankara 2'nci İdare Mahkemesi'nin kararı Danıştay'a taşındı. 
Diyarbakır Barosu, İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediye (DBB) 
Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı'nın görevden alınarak yerine kayyım atanmasının yürütülmesinin 
durdurması istemiyle açtığı davada, mahkemenin önce yürütmeyi durdurma kararı verip, 
İçişleri Bakanlığının itirazıyla verdiği kararı, 12 gün sonra ortadan kaldırmasına karşı temyiz 
yoluna gitti.  



 
-Avrupa Birliği (AB) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor başkanlığındaki heyet, 
Hakların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı ziyaret etti. 
HDP tarafından yapılan açıklamaya göre, HDP Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Feleknas 
Uca'nın da katıldığı görüşmede AB-Türkiye ilişkileri, tutuklu seçilmişlerin durumu, 
belediyelere yönelik kayyım gaspları, Kuzey Suriye'deki ve bölgedeki gelişmeler hakkında 
görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı. 
 
-Van'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kayyım ve AKP 
yönetiminde olan belediyelerin yolları temizlememesi tepkilere neden oldu.  
  
Van’da dün akşam saatlerinden beri süren kar yağışı nedeniyle Bahçesaray'da 68, Başkale'de 
35, Çaldıran'da 30, Çatak'ta 115, Edremit'te 27, Gürpınar'da 25, İpekyolu'nda 62, Muradiye'de 
67, Özalp'te 52, Saray'da 16, Tuşba ilçesinde ise 82 olmak üzere toplam 599 yerleşim yerinin 
yolu ulaşıma kapandı. İlçelerde durum böyle iken kent merkezinde ise kapanan yollardan 
dolayı evlerinden çıkmadı, esnafların büyük bir bölümü işyerlerini açamadı. Kar kalınlığının 
40 santimetreyi geçtiği kent merkezindeki yollar ise geçen bunca süreye rağmen 
temizlenmezken, halk Van Büyükşehir Belediyesi'nin kayyum yönetimi ve AKP'li 
belediyelere tepki gösterdi 
 
-Derik Belediyesi kayyımı, belediyenin 16 taşınmazını ihaleyle satışa çıkardı. Yerine kayyım 
atanan Belediye Eşbaşkanı Mehmet Şerif Kıran, taşınmazların birkaç kişinin değil tüm kent 
halkına ait olduğunu hatırlattı.  
 
-Sayıştay'ın Van Büyükşehir Belediyesi kayyım dönemine ait denetim raporunda, ihalelerin 
büyük bir bölümünün pazarlık usulü ile yapıldığı ve belediye yönetiminin işçi alımlarında 
mevzuata uygun davranmadığı belirtildi.  
Sayıştay Başkanlığı'nın belediyelerle ilgili 2018 yılı denetim raporları tamamlandı. Sayıştay'ın 
kayyım Murat Zorluoğlu yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi'ne (VBB) ilişkin 
hazırladığı raporda; niteliği itibariyle uygun olmamasına rağmen ihalelerin büyük bir 
bölümünde pazarlık usulü ile yapıldığı, belediyenin yaptığı alımlarında nitelik aynı olmasına 
rağmen alımların kısımlara ayrıldığı, kamu kurumlarına yapılan taşınmaz tahsisin işlemlerinin 
mevzuata uygun yapılmadığı ve belediye yönetiminin işçi alımlarında mevzuata uygun 
davranmadığı belirtildi. 
 
-HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Belediyesi’ne bağlı Amida Jîn Kadın 
Danışmanlık Merkezi’ne erkek müdürün atanmasını Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay’a 
sordu. 
 
-Suya yapılan yüzde 330 zammı yalanlayan kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi, zammı Nisan ayına erteledi. 
 
-Yerine kayyım atanarak tutuklanan Kocaköy Belediyesi Eşbaşkanı Rojda Nazlıer, ilk 
duruşmada itirafçının fotoğraf teşhisinin usule uygun olmadığını belirterek, “Ev fotoğrafının 
üzerinde ‘Rojda Nazlıer’in evidir’ diye yazılı. Bu durumda tanığın başka evi gösterecek hali 
yoktur” dedi.  
 
-Sayıştay, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde kayyım döneminde milyonlarca TL tutarındaki 
ihalelerin kanuna aykırı olarak yapıldığını kaydetti. Belediyenin yerel seçimlere 19 gün kala 2 
milyon TL bedelinde yaptığı araç kiralamanın da usulsüz olduğu ortaya çıktı. Sayıştay 



Başkanlığı, belediyelerle ilgili 2017-2018 dönemlerini içeren denetim raporlarını tamamladı. 
Sayıştay Başkanlığı, 19 Ağustos 2019’da ikinci defa Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın 
kayyım olarak atandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne dair çarpıcı tespitlerde bulundu.  
 
-Sayıştay, kayyım Cumali Atilla’nın görevde olduğu 2018’de Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi’nde 10 başlıkta usulsüzlük tespit etti. Raporda, 2016’da belediye bütçesi 26 
milyon 117 bin TL fazla verirken, 2018’de gelirler yüzde 69,89 artışa rağmen 112 milyon 41 
bin 600 TL açık verdiği kaydedildi. 
Sayıştay müfettişleri, kayyım Cumali Atilla’nın görevde olduğu 2018 yılında Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi’nde mali işlerde 10 başlıkta usulsüzlük tespit etti. Hazırlanan raporda, 
hatalı ve usulsüz 21 işlemin de raporun hazırlanmasında etkili olmadığı kaydedildi. 
 
-Van Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyım, müfettişlerin talebi üzerine, HDP’li yönetim 
döneminde Batman’ın Kozluk Belediyesi’ne yapılan mazot yardımının parasal karşılığı olan 
30 bin TL’yi 36 meclis üyesinden istedi. 
 
-Savur Belediyesi’nin 2017 yılında yerine kayyım atanan DBP’li Belediye eski Eşbaşkanı 
Mehmet Aydın Alökmen’e, Mardin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gizli tanık 
ifadeleri dikkate alınarak 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.  
 

 
 
ŞUBAT 2020 

 
-Cizre belediye meclis üyelerinin belediyeye girişini engelleyen polis, Meclis Üyelerine 
“İçerde işleyen düzeni baltalamak için içeri girmek istiyorsunuz” diye çıkıştı. İdil’de de 
polisler, HDP’li Meclis üyelerinin girişine izin vermedi.  
 
-Mardin'in Nusaybin, Derik, Savur ve Mazıdağı ilçelerinde meclis toplantısına katılmak 
isteyen HDP'li Meclis Üyeleri de polis tarafından engellendi. 
 Kayyım atanan Nusaybin Belediyesi'nin HDP'li Belediye Meclis Üyeleri her ay yapılan 
Meclis Toplantısına katılmak için belediye binasına girmek istedi. Polisler tarafından 
durdurulan meclis üyeleri, içeriye alınmadı. Meclis Üyeleri ile polisler arasında tartışma 
yaşanırken, polisler Meclis Üyelerine Meclisin "Başkanın talebi" üzerine toplanabileceğini 
söyledi.  
 
-İdil Belediyesi’ne ikinci kez kayyım olarak atanan Zafer Sağ, esnaflarla yaptığı toplantıda 
önceki dönem bıraktığı borçları kabul ederek, HDP’nin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra 
bıraktığı borçlardan dolayı çalışma yürütemediğini ileri sürdü.  
Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki İdil Belediyesi’ne ikinci kez kayyım 
olarak atanan İlçe Kaymakamı Zafer Sağ, 31 Ocak Cuma günü İlçe Jandarma Komutanı 
Serkan Ergin ve İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güneri ile birlikte esnafla bir araya geldi. 
Belediye Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda esnafa seslenen Sağ, belediyenin borçlarını 
seçilmiş belediye eşbaşkanlarına mal ederek, hizmet yapamayacaklarını söyledi. 
 
-Lice Belediyesi’ne 2017’de kayyım olarak atana Sinan Başak, mesaisinin 2’nci gününde 
kayınbiraderi Fatih Salihoğlu’nu işe aldı. Ardından kayyım Cumali Atilla yönetiminde olan 
DBB’ye yasaya aykırı bir şekilde Özel Kalem Müdürü yapıldı ve memur kadrosu verildikten 
sonra AKP’li Kağıthane Belediyesi’ne tayin edildi. 
 



-Kayyım yönetimindeki Sur Belediyesi, yetki sınırları içerisinde olmamasına rağmen 
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin korumak isterken canından olduğu Dört Ayaklı 
Minare’nin "çevre düzenlemesi" adı altında milyarlık ödemeler yaptı. Diyarbakır Baro 
Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde korumaya çalıştığı o minarenin önünde 
kameralar kayıtta iken öldürüldü. Elçi’nin zarar görmemesini isterken canından olduğu Dört 
Ayaklı Minare, kayyım eliyle usulsüzlük ve yolsuzluğun aracı haline getirildi.Vakıflar Genel 
Müdürlüğü yetkisindeki tescilli yapılar arasında olmasına ve hiçbir yetkisi olmamasına 
rağmen kayyım yönetimindeki Sur Belediyesi, Dört Ayaklı Minare’nin Çevre Düzenlemesi 
için eski TL ile milyarlık kireç, çimento, poli karbon ve  profil alımları yaptı. Alımlar Aras 
Gezi Turizm Seyahat Oto. İnş. San. Ltd. Şti. ile Ezel Sosyal Hiz. İnş. Gıda. Turz. Tic. ve San. 
Ltd. Şti. adlı iki şirket üzerinden yapıldı. Buna göre 7 bin torba çimento, 9 bin torba kireç 
kullanılmış! 
  
-Kayyımlar eliyle 2 buçuk yıl içerisinde 151 milyon 743 bin 819 TL borç altına sokulan Sur 
Belediyesi, bu paranın önemli bir kısmını Sur Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 
harcadı. Kayyımlar, her iki kuruma kamera, TV ve klima gibi hediyelerle 6 milyon 25 bin 169 
TL değerinde harcama yaptı. Belediye, kayyım yönetimleri altında bulunduğu yaklaşık 2,5 yıl 
içerisinde bunu karşılayacak kaynakları bulunmamasına rağmen, kamu ve özel bankalardan 
çekilen kredilerle tam 151 milyon 743 bin 819 TL’lik borç altına sokuldu. 
 
-Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından kentte ocak ayından itibaren 
geçerli olacak olan su zammı, tepkiler üzerine 31 Mart'a ertelendi. Açıklama ise AKP ilçe 
başkanlıkları tarafından yapılması dikkati çekti.  
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne 19 Ağustos 2019'da yeniden kayyım olarak atanan Vali 
Mustafa Yaman'ın suya yaptığı fahiş zammı erteledi ancak açıklama AKP ilçe başkanlıkları 
tarafından yapıldı. Yapılan zam kapsamında metreküpü 2 TL olan su tarifesi, Ekim 2019 
tarihinden itibaren meskenlerde 3.25'e, Ocak 2020 tarihinden itibaren 4.75 TL, Mayıs ayından 
itibaren ise 6.25 TL olarak belirlemişti.  
 
-HDP, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzlukları Meclis gündemine taşıyarak, 
Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti. 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Pero Dündar, 2018 yılı Sayıştay 
Denetim Raporları’nda yer alan Mardin Büyükşehir Belediyesi’ndeki usulsüzlüklerle ilgili 
araştırma ve soru önergesi verdi. Belediyenin milyonlarca liralık zarara uğratıldığını ve ihale 
şartları oluşmadan ihaleler yapıldığını belirten Dündar, yaşanan usulsüzlüklerle ilgili 
Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti. 
 
-Sur Belediyesi’ne atanan kayyımların, belediyeyi kamu ve özel bankalara borçlandırarak 
elde ettikleri kaynakların bir bölümü Sur İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na gitti. 
Öyle ki İlçe Emniyet Müdürlüğü uygulama noktalarına alınan odunların parası bile 
belediyenin kasasından çıktı. 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan çıkan oylarla seçilen 
HDP’li eşbaşkanların görevden alınıp, İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi’nin yeniden kayyım 
olarak atandığı Diyarbakır’ın Sur Belediyesi’nde, kaynakların devlet kurumlarına 
harcanmasına ilişkin örneklere yenileri eklendi.  
Özel ve kamuya ait üç bankadan 2,5 yıl içerisinde 151 milyon 743 bin 819 TL borç alan 
kayyımlar, belediyeyi ağır bir yük altına sokmuştu. Mazbatalarını aldıktan sonra belediyede 
inceleme başlatan HDP’li eşbaşkanlar, bankalardan çekilen yüklü miktardaki bu kredilere 
rağmen belediyenin kasasında sadece 6-7 bin TL olduğunu gördü.  
 



-Bismil Belediyesi Meclis toplantısına katılmaya giden HDP’li meclis üyeleri binaya 
alınmadı.  
 
-AKP’nin “yerel yönetimler taslağı”nın batıya kayyım atamanın bir yolu olduğunu belirten 
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, İstanbul başta olmak üzere birçok belediyenin hedefte 
olduğunu söyledi.  (AKP’nin bir süredir üzerinde çalışmaları sürdürdüğü “yerel yönetimler 
taslağı” bir süre önce basına sızdı. Henüz taslak aşamasında olan ve çalışmaları devam eden 
taslaktaki maddelere göre, belediyelerin yetkileri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Cumhurbaşkanı ve valilere verilerek mali, idari ve ticari alanda sınırlandırmayı öngörüyor) 
 
-HDP, Meclis’te Venedik Komisyonu heyetini kabul etti. Görüşmede, kayyum atamaları ve 
partiye dönük gözaltı ve tutuklamalara ilişkin bilgilendirme yapıldı.  
Hakların Demokratik Partisi (HDP), Meclis’te Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu heyetini 
kabul etti. HDP heyetinde partinin Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Dış İlişkiler Sözcüsü 
Feleknas Uca ve Batman Milletvekili Mehmet Tiryaki yer aldı. 
 
-İHD’nin “2019 Yılı İnsan Hakları İhlalleri Raporu”nda, artan hak ihlalleri ve işkencenin 
yaygınlaştırılarak sistematik bir hal almasına dikkat çekilerek, bölge kentlerinde 31 
belediyeye kayyım atandığı, 50’si çocuk 2 bin 987 kişinin gözaltına alındığı, 511 kişinin 
tutuklandı ve 2 bin 81 eve baskını yapıldığı belirtildi.  
 
-HDP’li belediyelere kayyım atanıp, eşbaşkanların tutuklanmasının dayanaksız olduğunu 
vurgulayan İnsan Hakları İzleme Örgütü, “Erdoğan yönetimi, şiddete dayalı, demokratik 
olmayan ve hukuk dışı seçeneklerin desteklenmesini teşvik ediyor” dedi.  
 İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yaptığı açıklamada, Halkların Demokratik Partisi’nin 
(HDP) belediye eşbaşkanlarının görevden alınarak tutuklanması ve yerlerine kayyım 
atanmasıyla seçme ve seçilme hakkının ihlal edildiğine işaret etti. HRW’nin açıklamasına 
göre, iktidarın, belediye başkanlarını görevlerinden alarak ve ülkenin güneydoğusundaki 
belediye meclislerinin çalışmasını engelleyerek, muhalefetteki HDP’ye yönelik saldırılarını 
yoğunlaştırıyor 
 
-Bağlar Belediyesi’nde HDP'li 12 meclis üyesisinin yerine atanan kayyımlar AKP'ye geçti. 
Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Akar'ın daha önce 185 TL olarak belirlenen maaşı, 
yapılan ilk toplantıda yüzde 5 bin 845 oranında zam yapılarak 11 bin TL’ye çıkarıldı.  
Diyarbakır Bağlar Belediyesi'ni 31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimleri yüzde 71 oy 
oranıyla kazanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı Zeyyat Ceylan'a, Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ihraç edildiği gerekçesiyle 
mazbatasını vermedi. YSK, Ceylan'ın yerine mazbatayı AKP'li Hüseyin Beyoğlu'na vererek, 
belediye başkanlığına atadı.  
 
-Sur Belediyesi’ni milyonlarca borcun altına sokan kayyımlar, bu paraları halka hizmet 
götürmek yerine devlet yöneticilerinin ağırlanmasına, onlara verilen hediyeler ile gezi ve 
tanıtımlara harcadı. Yerel seçimlerin yapıldığı 31 Mart günü şoförlü 100 araç kiralayan 
kayyım 49 bin 560 TL ödeme yaptı. Kayyım yönetimi altında bulunan Diyarbakır’ın Sur 
Belediyesi’nde yapılan yolsuzluk, usulsüzlük ve talanın ardı arkası kesilmiyor. Eylül 2016’da 
yapılan ilk kayyım atamasından 31 Mart 2019’da gerçekleşen yerel seçimlere kadar ki 2,5 
yıllık süre içerisinde bankalardan 151 milyon 743 bin 819 TL kredi alınarak yüklü bir borç 
altına sokulan belediyeye, 21 Aralık’ta ikinci kez kayyım atanarak halk iradesi bir kez daha 
gasp edildi.  
 



-Yerine kayyım atanan DBB Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı hakkında açılan davanın 2'nci 
duruşmasında tahliye çıkmadı. Mızraklı, siyasi saikle açılan davanın duruşmasına bir daha 
SEGBİS ile katılmayacağını belirtirken, avukatları mahkeme heyetine “Bu suça ortak 
olmayın" çağrısı yaptı.  
 
-Görevden alınarak yerlerine kayyım atanan İpekyolu Belediyesi tutuklu Eşbaşkanları Azim 
Yacan ve Şehsade Kurt hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Kurt ve Yacan'ın 
tutukluluk sürelerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi. 
 
-HDP’nin kayyım atanan belediyelerde tespit edilen yolsuzluk ve usulsüzlüklerin araştırılması 
için Genel Kurul’a sunduğu Meclis araştırması AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Halkların 
Demokratik Partisi (HDP), Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri başta olmak 
üzere kayyım atanan belediyelerde tespit edilen yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılığın 
araştırılması amacıyla Meclis araştırması istedi. 
 
-Bir kadını fuhuşa zorlamaktan 11 yıl hapse mahkum edilen ve 35 gün geçmesine rağmen 
halen tutuklanmayan Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımının Kent A.Ş. müdürü polis 
Ercan Uysaler hakkında verilen kararın gerekçesi açıklandı. Kayyım, mahkemeye Uysaler 
lehine yazı gönderdiği ortaya çıktı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne 19 Ağustos 2019’da 
yeniden kayyım olarak atanan Vali Mustafa Yaman'ın önceki kayyımlığı döneminde 
belediyenin iştiraki olan Kent A.Ş.'nin başına getirilen polis memuru Ercan Uysaler’in bir 
kadın çalışanı fuhuşa zorlamamasına ilişkin yargılandığı dava 9 Ocak’ta karara bağlanmıştı. 
Mardin 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi, “Basit cinsel saldırı” suçlamasıyla yargılanan Uysaler 
hakkında, “eylemlerin yoğunluğu” ve “kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmasını" 
göz önünde bulundurarak 11 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Ayrıca, Uysaler'in tutuklanması 
yönünde karar verilmişti. 
 
-Van’da iki gün etkili olan kar yağışı hayata adeta felç etti. Kayyım yönetimindeki 
belediyenin çalışmalarda yetersiz kalması nedeniyle esnaflar kürekleriyle yol ve kaldırımı 
temizlemek zorunda kaldı.   
 
-Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün yerine 2 kez, eski Mazıdağı Belediye 
Eşbaşkanı Necla Yıldırım yerine ise bir kez kayyım atanmasına gerekçe yapılan dosyada, 
Türk ve beraberindekiler beraat etti.  
 
-Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyım Hasan Basri Güzeloğlu, kentin 6 
noktasına “pazarlık usulü” yaptırdığı ve maliyeti 324 bin TL olan 12 dekoratif şehir 
aydınlatmasına 1 milyon 210 bin TL ödeme yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne 
atanan kayyım Hasan Basri Güzeloğlu, Kamu İhale Kanunu'nda deprem, sel gibi olağanüstü 
hallerde mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla öngörülen “21/B-Pazarlık Usulü”nü kullanarak 
kentin bazı noktalarına maliyetini kat kat aşan dekoratif şehir aydınlatmaları yaptırdı. Ortada 
ihaleyi alelacele yapmayı gerektirecek herhangi bir zorunlu sebep yokken iki reklam 
şirketinin davet edildiği ihalede, 1 milyon 222 bin TL ve 1 milyon 210 bin TL teklifler 
verildi.  
 
-İdil ilçesinde ev baskını sırasında belediye eşbaşkanının 90 yaşındaki annesi ve yeğeni darp 
edilirken, kardeşi dondurucu soğukta bekletildi. Şırnak'ın İdil ilçesinde polisler sabah 
saatlerinde evlere baskın yaptı. Yerine kayyım atanan İdil Belediyesi Eşbaşkanı Murat Şen'in 
yeğeni olan Nurettin Şen'in evine de aynı saatlerde kar maskeli özel harekat polisleri baskın 
düzenledi. Sabah saat 06.00 sularında yapılan baskın sırasında başına silah dayanan Şen'in 



polisler tarafından darp edildiği öğrenildi. 90 yaşındaki annesi Fatim Şen darp edilen yerine 
kayyım atanan İdil Belediyesi Eşbaşkanı Murat Şen, yapılanların ailesini korkutmaya yönelik 
olduğunu belirterek, “Bu halk hiçbir zaman diz çökmedi. 90 yaşındaki annem de diz 
çökmeyecek, aman demeyecek” dedi. 
 
-DBB, Basına düşen “Diyarbakır kayyımından kıyak ihale: 324 bin TL’lik iş 1 milyon 210 
bin TL’ye verildi” başlıklı habere ilişkin "gerçeği yansıtmıyor" açıklaması yaptı. Ancak, 
belediyenin daha önce yaptığı paylaşımlar ve kimi ihale bilgileri söz konusu açıklamayı 
yalanlıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, “Diyarbakır kayyımından kıyak ihale: 324 bin 
TL’lik iş 1 milyon 210 bin TL’ye verildi” başlıklı haberimize ilişkin açıklama yaptı. 
Açıklamada, haberde yer alan bilgilerin "gerçeği yansıtmadığı" ileri sürüldü.  Ancak, belediye 
tarafından daha önce yapılan paylaşımlar ve kimi ihale bilgileri, söz konusu açıklamayı 
yalanlıyor. 
 
-Yerine kayyım atanan Hakkari Belediyesi Eşbaşkanı Cihan Karaman'ın yargılandığı davanın 
ilk duruşması görüldü. Karaman, dosyadaki tanık AKP'li meclis üyesinin "tehdit edilmedim" 
demesine rağmen tahliye edilmedi.  
 
-Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımı Vali Mustafa Yaman, Kent AŞ.’nin başına yeğeni 
Yunus Emre Akça’yı getirdi. İzmir’de yaşayan Mercan A.’nın ise, “homeofis” çalıştığı 
belirtilerek, belediyeden maaşa bağlandığı öğrenildi.  
 
-Kayyım atanan belediyelerde yaşanan yolsuzlukların tek sorumlusunun iktidar olduğunu 
kaydeden HDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan, 
"Kayyımlarda bir gün kendilerinden hesap sorulmayacağına dair bir algı oluşmaya başlamış" 
dedi.  
 
-Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Eşbaşkanları Gültan 
Kışanak ve Fırat Anlı ile 63 belediye meclis üyesine "belediyedeki eşbaşkanlık uygulaması" 
nedeniyle dava açıldı. 
 
-Mardin Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent AŞ.’nin başına kayyım Mustafa Yaman’ın 
yeğenini getirdiği yönündeki haberimizi belediye “memleketlisi bile yok” sözleri ile 
yalanlamaya çalışırken, belediyede çalışan akraba ve memleketli listesinin baya kabarık 
olduğu ortaya çıktı. 
 
-Mardin Valiliği, “Mardin Valisi rakip takımın üstüne yürüdü, teknik direktör ve eşi 
alıkonuldu” haberimizi yalanlayarak, bir önceki açıklamalarda olduğu gibi "terör" savunması 
yaptı.  
 
-Kayapınar Belediyesi’nin tüm taşınmazlarını emniyet ve diyanette gibi kurumlara devreden 
kayyım Ünal Koç, bu kez de Kaymakamlığa bağlı İlçe Nüfus Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü’nü belediyenin hizmet binasına taşıyor.  
 
-Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Hasan Basri Güzeloğlu’nun 
korumalarından Tuncay Akyıldız’ın eşi Hatice Kübra Akyıldız, Kayapınar Belediyesi’ne Park 
ve Bahçeler Müdürü yapıldı. 
 
-Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Kayyımı Mustafa Yaman’ın kente misafir gelen 
Görele Belediyespor takımının oyuncuları, teknik direktörü ve eşi ile maçı yöneten hakemlere 



dönük tavrına tepki gösteren siyasetçiler, yaşananları “Tek adamlık rejiminin yereldeki en 
somut örneği” olarak yorumladı.  
 
-Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi kayyımı Mustafa Yaman’ın kadın hentbol takımları 
arasında oynanan müsabakada sahaya inip, hakem ve konuk takım oyuncularının üzerine 
yürümesi kadınların tepkisine neden oldu. Şahmaran Kadın Platformu’ndan Fatma Yılmaz, 
“Erkek zihniyet sporda bile kadınlara müdahale etme hakkını kendisinde buldu” dedi 
 
-Kayyımların kültür ve sanat üzerindeki politikaları Diyarbakır’da düzenlenen panelde 
masaya yatırıldı. Susma Platformu, kayyımların kültür ve sanat üzerindeki politikalarını 
tartışmak üzere Diyarbakır’da bir panel düzenlendi. Amed Şehir Tiyatrosu'nda 
gerçekleştirilen “Kayyım Politikasının Kültür Sanata Etkileri" başlıklı panelin 
moderatörlüğünü Susma Platformu Diyarbakır Temsilcisi Özkan Küçük yaparken, konuşmacı 
olarak Amed Şehir Tiyatrosu’ndan Yönetmen Rüknettin Gün, Sinema Yazarı Şenay Aydemir, 
KHK ile ihraç edilen Batman Belediyesi Yılmaz Güney Sineması eski müdürü Dicle Anter ile 
Tiyatro Bereze’den Firuze Engin yer aldı. 
 
-Derik’te 2018 yılında yerine kayyım atanan Derinsu Mahallesi Muhtarı Arif Tekin’in açtığı 
davada, İçişleri Bakanlığı’nın görevden almaya gerekçe uydurmak için 100 gün sonra bir 
“ihbar”a dayandırılarak soruşturma başlattığı mahkemede ortaya çıktı.  
İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Ekim 2018’de görevinden alınarak yerine kayyım atanan 
Mardin’in Derik ilçesi Derinsu (Buxur) Mahallesi Muhtarı Arif Tekin, Bakanlığa karşı açtığı 
davada haklı bulundu. İçişleri Bakanlığı’nın görevden alma kararını tesis ederken, 
savunmasına başvurmaması ve gerekçe gösterilmemesini hukuka ve mevzuata aykırı bulan 
Tekin, Bakanlık aleyhine dava açtı.  
 
-Diyarbakır’da belediyelere atanan kayyımlar, DİSK Genel-İş üyesi 2 bin 328 kişinin işine 
son verirken, açılan davaları kazanan çok sayıda kişiden sadece 70 kişi işe iade edildi.  
 
-Ek dersten personel çalıştırmaya kadar birçok yolsuzluk ve usulsüzlük nedeniyle hakkında 
soruşturma açılan okul müdürü Gülseren Özlem Yıldız, kendi talebi üzerine kayyım yönetimi 
tarafından MARMEK’e müdür olarak atandı.  
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ek dersten personel çalıştırmaya kadar birçok 
usulsüzlük ve yolsuzluk nedeniyle hakkında soruşturma açtığı Kızıltepe Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Gülseren Özlem Yıldız, Büyükşehir Belediyesi kayyımı tarafından 
müdür olarak atandı. Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 22 Ocak 2019 tarihinde yazdığı 
dilekçede Vali Mustafa Yaman’ın kayyım olarak atandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde 
tam zamanlı olarak görevlendirilmek istendiğini bildirdi. Bunun üzerine Mardin İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazdığı dilekçeyle Yıldız’ın talebini 
ileterek değerlendirilmesini istedi. 
 
-Muş Belediyesi’nin AKP’li Belediye Başkanı Feyat Asya’nın talimatıyla Kürt yazar, şair ve 
çevirmen Zeynel Abidin Han’ın cenazesi cenaze aracından indirildi. İmam ise Varto 
kayyımının talimatıyla cenaze namazını kılmadı. 
 

MART 2020 
 
- Kızıltepe Belediyesi’nde resmi araçlar için alınan 14 bin litre mazotun, kayyım tarafından 
göreve getirilen isimler tarafından çalındığı ortaya çıktı.  
 



-Atanan kayyımların ilk icraatları da kadın ve kültür kurumlarını kapatmak oldu. Bu 
kapsamda, Van’ın Muradiye Belediyesine kayyım olarak atanan Erkan Savar’ın Ayşe Şan 
Kadın Kitap ve Konuk Evi'nin tabelasını indirerek, kapısına kilit vurdu. 
 
-Kayyım atanan Kızıltepe Belediyesi Meclisi’nin aylık toplantısına katılmak ve belediyeyle 
ilgili basına yansıyan usulsüzlükleri incelemek istediklerini belirten HDP'li Meclis üyeleri 
"Meclis tatilde" denilerek engellendi. 
 
-Kayyım yönetimindeki Cizre, İdil ve Nusaybin belediyelerinin HDP'li Meclis üyeleri, her 
ayın ilk haftası yapılan olağan meclis toplantıları için gittikleri belediye binasına alınmadı.  
  
-Yerine kayyım atanan Suruç Belediyesi’nin tutuklu eşbaşkanı Hatice Çevik’e isnat edilen 
suçlar arasında kaymakam onayıyla işe alınan işçiler ile bir önceki kayyımın yaptığı ihaleler 
oldu.  
İçişleri Bakanlığı talimatıyla 15 Kasım 2019 tarihinde gözaltına alınan ve 20 Kasım’da 
tutuklanıp yerine kayyım atanan Suruç Belediyesi Eşbaşkanı Hatice Çevik, hakkında “Örgüt 
üyesi olmak” iddiasıyla hazırlanan iddianame Urfa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
kabul edildi. Çevik için hazırlanan 31 sayfalık iddianame özetinde, belediyeye alınan 29 işçi 
için “Değer ailesi” ifadesinin kullanılması suç unsuru olarak kabul edildi. Yine bir önceki 
dönem kayyımı olan Tarık Açıkgöz döneminde yapılan parke taşı ihalesiyle ilgili sorular da 
iddianamede yer aldı. 
 
-Eşbaşkanlık sisteminin kadınların varlığı olduğuna dikkati çeken Batman Belediyesi, 
kayyımın kapattığı SELİS Kadın Araştırmaları Merkezi'ni 8 Mart’ta yeniden hizmete açtı. 
 
- Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyım, kentteki kamu kurumlarının basın bürolarında 
çalışanlar dahil 105 kişiye "gazeteci" diye ücretsiz kart verirken, sahada aktif çalışan birçok 
gazetecinin başvurusunu ise reddediyor.  
 
-Makamına konulan bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden Derik Kaymakamı 
Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk, Mardin Valisi Mustafa Yaman hakkında 
olayda kusuru olduğu iddialarında bulunurken, “Mardin Valisi halen yerinde duruyor. Ve 
ödüllendirilmiştir” dedi. 
 
-Yerine kayyım atanan DBB Eşbakaşkanı Selçuk Mızraklı’ya hapis cezası verilmesine tepki 
gösteren Diyarbakır Barosu ve insan hakları örgütleri, cezanın hukuka aykırı delillerle 
verildiğini belirterek, "cübbeli polisler ordusu" diye nitelendirdikleri heyet ve savcıyı HSK'ye 
şikayet edeceklerini açıkladı.  
 
-erine kayyım atandıktan sonra tutuklanan Sur Belediyesi Eşbaşkanı Cemal Özdemir 
hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, savcı “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası 
yapmak” iddiasıyla 22 yıla kadar hapis cezası istedi.  
 
-Batman’da kayyımın kilit vurduğu Dengbêj Kültür Evi, 3 buçuk yıl aradan sonra tekrar 
açıldı. Binlerce yıllık tarihin taşıyıcıları olduklarını dile getiren dengbêj Ehmedê Xî, yeni genç 
dengbêjler yetiştireceklerini söyledi. 
 
-Batman’da kayyımın kilit vurduğu Dengbêj Kültür Evi, 3 buçuk yıl aradan sonra tekrar 
açıldı. Binlerce yıllık tarihin taşıyıcıları olduklarını dile getiren dengbêj Ehmedê Xî, yeni genç 
dengbêjler yetiştireceklerini söyledi. 



 
-Kayyım döneminde Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde kimi dairelerin başına getirilen 
kişilerin açtığı davada mahkeme HDP'li yönetimi haklı buldu. Ancak belediyeye atanan 
kayyım, usulsüzlük ve yolsuzlukları belgelenen isimleri daha fazla yetkilendirdi.  
 
-Kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı cami ve cemaatlere ait 
Kuran kurslarında dezenfekte çalışmaları başlatırken, Meryem Ana Kilisesi ile kentin tek 
cemevini es geçti.  
 
-Bismil'de 2016’da projesi, belediyeye atanan kayyım tarafından ertelenen ve yerel 
seçimlerden sonra temeli atılan Engelsiz Yaşam Merkezi, bir daha atanan kayyım tarafından 
engelliler yerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne verildi.    
  
-Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımı, kanunu delmek için 5 parçaya böldüğü ihaleyle 
“Kentsel Sit Alanı” kapsamında olan tarihi caddeyi bozacak şekilde ışıklandırdı. Tarihi 
dokuya verilen zarara dikkati çeken TMMOB Temsilcisi Derya Akyol, “milyonluk yanlışlık” 
yorumu yaptı. 
 
-Görevden alınarak tutuklanan Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Keziban Yılmaz'a, “örgüt 
üyesi olmak” iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliye edildi.  
 
-Kızıltepe'de yağışlarla birlikte yollar çamur deryasına döndü. Esnaf, bozuk yollar nedeniyle 
araçlarını tamirden çıkaramadıklarını söyledi. Kayyım yolları yapmıyor. 
 
-Özalp Belediyesi’ne kayyım atanan Abdulkadir Çelik, 28 işçinin işine “ihtiyaç kalmadı” 
diyerek son verdi.  
 
-HDP’li tutuklu Savur Belediye Eşbaşkanı Gülistan Öncü ve Kızıltepe Belediye Eşbaşkanı 
Nilüfer Elik Yılmaz hakkında hazırlanan iddianamede, "Duydum" diyen gizli tanıkların 
beyanları tespit kabul edilerek, “örgüt üyeliği”nden cezalandırılmaları istendi.  
  
-HDP Koronovirüs Kriz Koordinasyonu, koronavirüs salgınına karşı yerelle birlikte 
çalışmalarına başladı. Sorunun çözümüne dair öneriler de ortaya koyan Koordinasyon, temel 
ihtiyaçların kamu bütçesinden oluşturulacak bir fonla karşılanması gerektiğini belirtti.  
  
-HDP’li Batman, Silvan, Lice, Eğil ve Ergani belediye eşbaşkanları görevden alınarak 
yerlerine kayyım atanırken, belediye eşbaşkanları da evleri basılarak gözaltına alındı.  
 
-Batman Belediyesi’nin polis ablukasına alınmasına tepki gösteren HDP Milletvekili Ayşe 
Acar Başaran, "AKP sağlığı tehdit ediyor. AKP Kürt düşmanıdır, darbecidir" dedi. 
 
-Koronavirüs tehdidine rağmen belediyelere kayyım atanmasını “Kürt düşmanlığı” olarak 
değerlendiren HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan, “Kürtlerin, belediyeleri eliyle 
kendilerini salgına karşı korumanın koşulları ortadan kaldırmak isteniyor” dedi.  
  
-Kayyım atanan Ergani Belediyesi Eşbaşkanı Meryem Yıldız, koronavirüsü ile mücadele 
etmesi gereken AKP iktidarının Kürt halkının iradesiyle savaştığını belirterek, irade gaspını 
kabul etmeyeceklerini söyledi.  
 



-İktidarın Kovid-19 salgınıyla mücadele eden HDP’li 5 belediyeye kayyım atamasıyla 
Kürtlerin sağlını tehlikeye attığının altını çizen HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Zeyyat Ceylan, 
“Bu politikalar, Kürt düşmanlığıdır” dedi.  
 
-HDP’li belediyelere kayyım atanmasına sosyal medyadan tepki gösteren siyasetçiler, 
AKP’nin Kovid-19 salgınını fırsata çevirerek kayyım atandığını belirterek, “Kayyımlar 
demokrasiye karşı virüslerdir” mesajı verildi.  
 
-Koronavirüs gölgesinde Kürt halkına darbe hukuku uygulandığını belirten HDP Merkez 
Yürütme Kurulu, her gün saat 20.00’de pencere ve balkonlarında protesto eylemi 
gerçekleştirmeye çağırdı. 
 
-Batman Belediyesine kayyım atandı 
 
-Batman halkı kayyım protestosu için her gece kentte eylem ve protesto kararı aldı.  
 
-Belediyelere kayyım atanmasıyla hem seçmen iradesini hem de halkın sağlığını yok 
sayıldığını belirten İHD Diyarbakır Şubesi, “Kayyım atamaları virüse yönelik alınan 
tedbirlere darbedir” dedi.   
 
-Kürdistani İttifak Çalışması, belediyelere atanan kayyumlara ilişkin olarak, "Halkımızın 
seçilmiş iradesine ve Koronavirüsle mücadeleye vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz. Kabul 
etmiyoruz, tanımıyoruz!" açıklaması yaptı.  
  
-HDP, belediyelere kayyım atanması ve belediye eşbaşkanlarının gözaltına alınmasına ilişkin 
Meclis Araştırma Önergesi verdi.  
  
-HDP İzmir İl Örgütü, kayyım atamalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs 
salgını gölgesinde kayyım gaspı ile Kürtlere “darbe hukuku” uygulandığını söyleyerek, tepki 
gösterdi. 
 
-Yaptıkları yazılı açıklama ile HDP’li 6 belediyeye kayyım atanmasına tepki gösteren 
Diyarbakır ve Mardin Barosu, "Belediye eşbaşkanları görevlerine iade edilmeli" dedi. 
 
-Lice Belediyesi Eşbaşkanı Tarık Mercan gözaltına alındı.  
 
-HDP’li Güroymak Belediyesi eşbaşkanları görevden alınarak yerlerine kayyım atandı. 
 
-Siirt merkeze bağlı Gökçebağ Beldesi ile Iğdır Halfeli merkez belde belediyesine de kayyım 
atandı. Belde belediye ebaşkanları ise gözaltına alındı.  
 
-HDP’li 8 belediyeye kayyım atanmasına tepki gösteren HDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu 
Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan, kayyım gerekçesinin toplumcu belediyecilik 
hizmetine karşı olduğunu belirterek, “Şunu bilesiniz, ‘dönen dönsün biz dönmeyiz 
yolumuzdan’ diyen Pir Sultanlar olacağız” dedi. 
 
-HDP’li belediyelere kayyım atanmasına tepki gösteren tutuklu DBB Eşbaşkanı Selçuk 
Mızraklı, “Kayyımlık demokrasinin koronavirüsüdür” dedi. 
 



-HDP'li Batman Belediyesi’ne kayyım atanmasına tepki gösteren 16 kişi serbest bırakılırken, 
Batman Valisi Hulusi Şahin'in belediyeye kayyım olarak atandığı öğrenildi. 
 
-Mardin’in birçok ilçesinde HDP’li belediyelere kayyım atanması, tencere ve tavalarla gürültü 
eylemi yapılarak protesto edildi. 
 
-Gözaltına alınan Halfeli Belediyesi Eşbaşkanı Hasan Safa avukatı ile görüştürülmedi. 
 
-HDP’li belediyelere kayyım atanmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Yardımcısı 
Yıldırım Kaya, , buna karşı siyasi ayrım gözetmeden yan yana gelişlerin temelinin atılması 
gerektiğini söyledi. 
 
-Kayyım atanan HDP’li 8 belediye eşbaşkanları, haklarında 2019 ve öncesinde başlatılan 
soruşturma ve süren dava dosyaları gerekçe gösterildi.  
İçişleri Bakanlığı kararıyla dün Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetiminde bulunan 
Batman, Ergani, Eğil, Lice, Silvan, Güroymak, Halfeli, Gökçebağ belediye eşbaşkanları 
görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınandı. Gözaltında tutulan belediye eşbaşkanları yerine 
vali ve kaymakamlar kayyım olarak atanırken, bakanlık, eşbaşkanları Anayasa’nın 127’nci 
maddesi ve Belediyeler Kanunu’nun 47’nci maddesine dayanarak görevden uzaklaştırdı. 
Belediye eşbaşkanlarının görevden uzaklaştırılmasına da haklarında 2019 ve öncesinde 
başlatılan soruşturmalar ve devam eden davalar gerekçe gösterildi.   
 
-Yerine kayyım atanan Halfeli Belediyesi Eşbaşkanı Hasan Safa, Vali Yardımcısı’nın 
“toplumu sakinleştirici bir mesaj paylaş” talebini reddetmesi üzerine gözaltına alındığını 
söyledi. 
 
- Batman Belediyesi’ne kayyım atanmasıyla 24 saat boyunca kentte koronavirüse karşı 
dezenfekte çalışması yapılmadıBatman Belediyesi’ne kayyım atamasının Ilısu Barajı ve HES 
projesiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirten Hasankeyf Koordinasyonu, “Önceki kayyım 
atamaları sonrasında ortaya çıkan tahribat bunun göstergesidir” dedi.  
 
-İçişleri Bakanlığı kararıyla yerine kayyım atandıktan 4 ay sonra gözaltına alınan Yenişehir 
Belediyesi Eşbaşkanı Belgin Diken’e ev hapsi verilirken, Ergani Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet 
Kaya ise serbest bırakıldı. 
 
-Batman Demokrasi Platformu, koronavirüs salgını gölgesinde kayyım gaspı ile “darbe 
hukuku” uygulandığını belirterek, seçilmiş eşbaşkanların görevlerine iade edilmesini istedi. 
 
-Kızıltepe Belediyesi’ne kayyım atandıktan sonra bina kapısına yerleştirilen turnikeler 
koronavirüs tehlikesine rağmen kaldırılmadı 
 
-HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, dünyanın koronavirüsle ancak AKP’nin ise 
HDP ve Kürtlerle mücadele ettiğini belirterek, “Kayyımın virüsten farkı nedir? Halk 
iradesiyle seçilen bir belediye yönetimi bir kişinin gelip oraya el koyması en büyük virüstür” 
dedi. 
 
-Turizm ve Kültür eski Bakanı Ertuğrul Günay, HDPli belediyelere yapılan son kayyım 
atamalarına “Bu gidişle korkarım sadece beden sağlığımız değil, ruh sağlığımız da tehlikeye 
girecek” sözleriyle tepki gösterdi. 
 



-Belediyelere kayyım atanmasının ülkede sağlıklı olmayan demokrasiye virüs bulaştırma 
olduğunu belirten Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu, AKP’ye “Kürt düşmanlığından 
vazgeçin” çağrısında bulundu. 
 
-Meclis’te yaşanan kayyım tartışmasında HDP, kayyım atamalarının irade gaspı olduğunu 
belirterek, AKP’nin Kürt düşmanlığı yaptığını söyledi. CHP’li Abdurrahman Tutdere, kayyım 
atamalarının demokrasiye verilen en büyük zarar olduğunu ifade etti.  
 
-Gözaltına alınan Eğil Belediyesi Eşbaşkanı Mustafa Akkul “Örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 
tutuklandı. Lice ve Silvan belediye eşbaşkanlarına ise yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk 
etmeme yönünde adli tedbir konuldu. 
 
-HDP Batman Milletvekilleri, yaptıkları yazılı açıklama ile belediyenin valilikçe gasp 
edildiğini belirterek, yurttaşları her akşam saat 20.00'da demokratik tepkilerini dile getirme 
çağrısında bulundu.   
 
-HDP’li 8 belediyeye kayyım atanmasına tepki gösteren sosyalist partiler, halka hizmet 
vermesi gereken belediyelerin karakola haline getirildiğini belirterek, “Kayyım sadece halk 
iradesine değil, aynı zamanda halk sağlığına bir darbedir” dedi. 
 
-HDP’li belediyelere kayyım atanmasına tepki gösteren DTK, “Kürt halkının değerlerinden, 
iradesinden ve belediyelerinden elinizi bir an önce çekin” dedi.  
Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) yönetimindeki 
belediyelere kayyım atanması ve eşbaşkanlarının görevden alınmasına ilişkin yazılı açıklama 
yaptı. İnsan hayatının tüm dünyada büyük bir risk altında olduğu böylesi bir zamanda bile 
Kürt halkına karşı düşmanlığın devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, "Kayyum kararının 
altında imzası olanlar tarihe adlarını ‘insanlık düşmanı’ olarak yazdırdılar" denildi. 
 
-Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekilli Feleknas Uca, kayyım atamalarına 
ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlaması talebiyle Meclis 
Başkanlığı’na soru önergesi sundu. Uca önergesinde, dünya pandemi ile savaşırken, AKP 
iktidarının bir günde sekiz belediyeye kayyım atayarak baskıcı, anti demokratik politikalarla 
hem halkın iradesine darbe vurduğu hem de halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Dünyada 
hızla yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan Koronavirüse karşı halk sağlığını 
savunmak adına şehrin sokaklarını yıkamak, tüm kurum ve eczaneleri dezenfekte etmek gibi 
etkili çalışmalar yapan belediyeye kayyum atandığını ifade eden Uca, “Halkın mağdur 
olmaması için su faturalarının iptali gibi somut adımlar atan HDP’li belediyelere yapılan 
baskın ve atanan kayyımlar, belediyelerin bu salgınla mücadelesini engellemekte ve halk 
sağlığını büyük bir tehlikeye atmaktadır. Devlet, halk sağlığını tehdit eden politikalar 
geliştirmek yerine, salgınla etkili mücadele etmek ve bunu yapan kurumları desteklemekle 
yükümlüdür” dedi. 
 
-Koronavirüs ile ilgili kadınlar için önlemlerin alınmadığını belirten HDP Kadın Meclisi 
Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, belediyelere atanan kayyımların kadın belediyeciliğine saldırı 
olduğunu söyledi. 
 
-Batman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne, kayyım tarafından bir erkek 
atandı. 
 



-Koronavirüs nedeniyle etkinliklerin askıya alındığı Batman’da kayyım olarak atanan vali, 
kentteki tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle kendi izne bağladı.  
  
-Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Batman Şubeler Platformu, SES 
Şubesi’nde düzenlediği basın toplantısıyla koronovirüs salgını döneminde Batman 
Belediyesi'ne kayyım atamasına tepki gösterdi. Platform Dönem Sözcüsü Nurettin Şimşek, 
dünya genelinde salgın tehlikesinin yaşandığı dönemde kayyum atamasının kabul edilmez 
olduğunu belirterek, "Salgının daha fazla yayılmaması için alınması gereken önlemler dünya 
örneklerinde de açık iken, iktidar hala işin sağlık ve insani boyutundan çok siyasal hesaplarını 
ve önceliklerini esas almaktadır" değerlendirmesinde bulundu.  
 
-HDP’li Lice Belediyesi’nin, koronavirüse karşı tedbir amaçlı geçici olarak kaldırdığı semt 
pazarı, belediyeye atanan kayyımın talimatı ile yeniden kuruldu. 
 
-HDP’li 8 belediyeye kayyım atanmasına tepki gösteren görevden alınan Bismil Belediyesi 
Eşbaşkanları Gülşen Özer ve Orhan Ayaz, kayyım atamalarının ibretlik bir hal aldığına dikkat 
çekerek, pandemi haline gelen AKP’nin gitme zamanının geldiğini söyledi.   
 
-HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, AKP hükümetinin koronavirüse karşı mücadele 
etmek yerine, atadığı kayyımlarla krizi fırsata çevirmek istediğini belirterek, “Halkın 
iradesine virüs gibi saldırıyorlar” dedi. 
 
-Yerine kayyım atanan Cizre Belediye Eşbaşkanı Mehmet Zırığ hakkında dosya hazırlayan 
savcı, seçime iki gün kala TEM ve Güvenlik Şube'ye talimat vererek, 4’üncü dereceye kadar 
akraba sorgulaması istedi. Dosyaya konulan belgede, Zırığ’ın “yengesinin amcası, kız 
kardeşinin eşinin kardeşi, eniştesinin yengesi” hakkında bilgiler verildi.  
 
-Adliyeye sevk edilen Batman Belediyesi Eşbaşkanları Mehmet Demir ve Songül Korkmaz, 
adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.  
 
-Kayyım yönetimindeki Kızıltepe Belediyesi, koronavirüs tehdidi nedeniyle tehlike saçan 
turnikelerin girişteki kısmını haberimiz üzerine kaldırdı. Ancak, yurttaşların çıkış yaptığı 
yerdeki turnikelere dokunulmadı.  
 
- Kayyım atanan Batman Belediyesi'nin eşbaşkanları Mehmet Demir ve Songül Korkmaz, 4 
gün sonra serbest bırakıldı. Eşbaşkanların adliye önünde açıklama yapmasına polis izin 
vermedi.  
 
-HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, kayyım atamalarına tepki göstererek, “Kürt 
düşmanlığına tekabül eden bu politikaları kabul etmeyeceğiz” dedi.  
 
-HDP’nin yerel seçimlerde kazandığı 65 belediyeden 6’sının eşbaşkanına "KHK'den ihraç 
edildiği" gerekçesiyle mazbata verilmezken, 40'ına ise kayyım atandı. Seçimin üzerinden bir 
yıl geçmeden HDP’li belediyelerin sayısı 18’e düşürüldü. 
Halkların Demokratik Partisi (HDP), 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerde Kürt illerindeki 
belediyelerden 65’ini kazandı. HDP'nin kazandığı 3'ü büyük, 5'i il, 45'i ilçe, 12'si belde 
toplam 65 belediyeden 6'sına mazbata verilmezken, 40'ına kayyım atandı. Önceki dönem 
Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) yönetiminde bulunan 102 belediyeden 96’sına kayyım 
atanmıştı.  
 



-Koronavirüs salgınıyla mücadele edilirken HDP’li belediyelere kayyım atanmasını eleştiren 
AKP’nin kurucu isimlerinden Fatma Bostan Ünsal, yapılan son kayyım atamaları için “Akılla 
izah edilebilir hiçbir yanı yok” dedi. 
 
-Gözaltına alınarak yerine kayyım atanan Halfeli Belediye Eşbaşkanı Hasan Safa tutuklandı. 
 
-HDP Yerel Yönetimler Kurulu Eş Sözcüleri, CHP’li Ceyhan Belediyesi Başkanı Kadir 
Aydar’ın mazbatasının YSK tarafından iptal edilmesini kınayarak, “İktidarın, halk iradesini 
yok sayan her türlü girişimi, halk iradesini temsil eden dinamiklerin ortak mücadelesiyle 
aşılabilecektir” açıklaması yaptı.  
 
-Yerine kayyım atanan tutuklu Mazıdağı Belediyesi Eşbaşkanı Nalan Özaydın hakkında 
hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, ilk ürün olarak fasulye eken Sarya Kadın 
Kooperatifi’nin faaliyetleri suçlama konusu yapıldı.  
 
-Koranavirüse karşı yürüttükleri çalışmalara tahammül edilmediğini belirten Lice Belediyesi 
Eşbaşkanları Ruken Yılmaz ve Tarık Mercan, “Halka yönelik bir çalışma yapılmayacak. Halk 
için kaygılıyız” dedi.  
 
-Van Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyım, taşeron statüsünden kadroya geçmek için 
mahkeme kararıyla üç kez mülakata giren 217 işçi “başarısız” denilerek işe alınmadı. 
“Mülakatta” Afrin’de yaşamını yitiren askerlerin isimleri ile namaza dair sorular soruldu.  
 
-Halfeli Belde Belediyesi'ne kayyım atanarak eşbaşkanı Hasan Safa’nın tutuklanmasına tepki 
gösteren HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, “AKP çalıp çırpmak için kayyım atıyor” dedi.  
 
-Batman Belediyesi’ne atanan kayyım, ilk iş olarak belediyenin web adresinden Kürtçe dil 
seçeneğini kaldırmak oldu. 
 
-Batman Belediyesi seçilmiş Eşbaşkanlar Mehmet Demir ve Songül Korkmaz’ın, kaçak 
yapılarla mücadele ederek, “kenttin geleceğini üç beş müteahhide kurban etmeyecekleri” 
açıklaması aksine, kayyımla birlikte kaçak yapıların inşası yeniden başlatıldı. Haklarında 
yıkım kararı alınan ve yarım kalan kaçak yapılarda yeniden çalışma başlatıldı. Eşbaşkan 
Demir, sosyal medya hesabından kaçak yapılara ilişkin açıklama yaparak duruma tepki 
gösterdi. 
 
-HDP’li 8 belediyeye daha kayyum atanmasına tepki gösteren HDK İstanbul Eş Sözcüsü 
Gurbet Aydoğan, salgınla mücadele sürecinde yapılan bu atamaları “fırsatçılık ve düşman 
hukuku” olarak tanımladı. HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Erdal Avcı ise CHP ve diğer partilerden 
gelen tepkilerin cılız kalmasını eleştirdi. 
 
-Almanya Federal Hükümeti İnsan Hakları Komiseri Bärbel Kofler, kayyım atamalarını ve 
belediye eşbaşkanlarının  gözaltına alınmasını eleştiren açıklamasında, kayyım atamalarının 
“siyasi amaçlar” taşıyor olabileceğine dair endişeli olduklarını dile getirdi. 
 
-Batman Belediyesi’ne atanan kayyımın belediyenin web sitesinden "Kurdî" dil seçeneğini 
ortadan kaldırması tepkilere neden olurken, sitede bir süre sonra “Kürtçe bölümümüz yapım 
aşamasındadır” bilgilendirme yazısı paylaşıldı. 
 



-HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, belediyelere atanan kayyımların salgına karşı 
önlem almadıklarını belirterek, konuyu Meclis’e taşıdı. 
 
-Van Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında taşeron statüsünden kadroya geçmek için 
üç kez mülakata giren ve kayyım yönetimi tarafından “başarısız” sayılarak işe alınmayan 307 
işçi basın açıklaması yaparak destek istedi.  
 
-Yurttaşları evde kalmaya çağıran DBB kayyımı, koronavirüse karşı alınan tüm önlemlere 
rağmen HDP Diyarbakır il binası önünde bekletilenlere çorba servisi yapmaya başladı. 
 
-Kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MARSU, bir süre önce 
yapılan su zammının ardından bu kez de “bakım bedeli” adı altında yeni bir zam yaptı. 
 
-Baskı, seçmen kaydırma, usulsüzlükler ve iktidarın “kayyım atarız” tehditlerine rağmen 
HDP’nin kazandığı 65 belediyenin 40’ına kayyım atandı. Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan 
Bilgen, “Kayyım süreci, çaresizlik ve çözümsüzlük sürecidir” dedi.  
 
-Belediyelere kayyım atanmasının kadın kazanımlarına bir darbe olduğunu belirten Bulanık 
Belediyesi Eşbaşkanı Eylem Saruca, bu politikanın eşbaşkanlığa saldırı olduğunu söyledi.  
 
-Nusaybin’de görevden alınan muhtarın yerine geçen birinci aza da görevden alınarak, yerine 
ilçe müftüsü kayyım olarak atandı.  
 
-31 Mart 2019 yerel seçimleri üzerinden geçen bir yılda belediyelerine yönelik saldırılara 
dikkat çeken HDP Yerel Yönetimler Kurulu Eş Sözcüleri Hediye Karaaslan ve Salim Kaplan, 
“AKP/MHP blokunun faşizan politikalarına karşı mücadele etmeye davet ediyoruz. 
Dayanışmayı yerelden örgütleyerek mutlaka kazanacağız diyoruz” dedi. 
 

 
 
NİSAN 2020 

 
-Kayyım atamalarını değerlendiren Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Mustafa Avcı, “Her 
pratiğimizde teşhir olan merkezi hükümet apar topar daha fazla teşhir olmayı engellemek için 
kayyım atadı” dedi.  
  
-Kolon kanseri tedavisi gören tutuklu Derik Belediyesi Eşbaşkanı Mülkiye Esmez, hakkında 
açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilmedi.  
 
-Van Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyımın işten çıkardığı Mesut Babat, yaşadığı 
ekonomik sıkıntılardan dolayı intihar etti.  
 
-Batman Belediyesi’ne kayyım atanması ardından her akşam yapılan ses çıkarma eylemini 
Nisan ayında da sürdürdü. Yurttaşlar, ses çıkararak kayyımı protesto etti. 
 
- Cizre Belediyesi kayyımı, yerine atandığı eşbaşkan Mehmet Zırığ'ın tek mülkü olan 
taşınmazı hakkında kamulaştırma kararı aldı. Zırığ, "Dünya koronavirüsle, kayyım Cizre 
halkını cezalandırmakla uğraşıyor” diyerek, karara tepki gösterdi.    
 



-Sur Belediyesi’nde bir önceki kayyım döneminde yaptıkları 9 milyonluk yolsuzluk nedeniyle 
iş akitleri feshedilen 4 kişi, yeni kayyım tarafından tekrar işe alındı. İşe alınanlardan 2'si 
müdür vekilliğine atandı.   
Sur Belediyesi’ne bir önceki kayyım döneminde 9 milyonluk yolsuzluk suçlamasıyla iş 
akitleri feshedilen 4 kişi yeni atanan kayyım tarafından işbaşı yaptırıldı.  
 
-Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı, Cumhurbaşkanlığının, kronik hastalığı bulunan 
kamu personelinin maaşlarından hiçbir kesinti yapılmadan izne ayrılmasına olanak tanıyan 
genelgesiyle idari izne çıkan 70'in üzerinde personelin maaşlarında 650 TL kesintiye gitti. 
 
-İnfaz düzenlemesinin adil ve eşit olması gerektiğine vurgu yapan deneyimli siyasetçi Ahmet 
Türk, koronavirüs salgınına karşı toplumsal dayanışmanın iktidar tarafından engellendiğine 
işaret ederek, "Salgınla en büyük mücadele toplumsal barışı sağlamaktır" dedi.   
 
-Tuşba ilçesi İskele Sahili’ne vuran çöp yığınları Van Gölü’nün karşı karşıya kaldığı tehlikeyi 
bir kez daha gözler önüne serdi. Adeta çöp kusan gölün temizlenmesine dair hiçbir kurum ve 
kayyım kılını kıpırdatmazken, sahil şeridinde yürüyüş yapanların tepkisizliği ise dikkati 
çekiyor.  
 
-Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımı, daha önce 2 defa ihaleye çıkardığı ancak alıcı 
bulamadığı 5 Milyon TL değerindeki taşınmazı bir kez daha satılığa çıkardı.  
  
-Batman Belediyesi’ne atanan kayyım, dilbilimci Zana Farqînî’yi işten çıkardı. Farqînî, işten 
çıkarılmasını, Kürt dili, kültürü ve sanatına karşı bir darbe olarak değerlendirdi.  
 
-erlerine kayyım atanan Bismil Belediye Eşbaşkanları Gülşen Özer ve Orhan Ayaz, 10 aileyi 
kardeş aile seçtiklerini belirterek, bu ailelerle dayanışma içinde olacaklarını kaydetti. 
 
-Diyarbakır’da kayyım atanan belediyelere bağlı kadın sığınma evleri, koronavirüs salgınını 
ve personel yetersizliği gerekçesiyle başvuruları durdurdu.  
 
-DBB Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı’ya “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla verilen 9 yıl 4 ay 15 gün 
hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme, itirafçı Hicran Berna Ayverdi’nin 
beyanları, DTK faaliyetleri ve Sarmaşık Derneği üyeliğini verdiği hapis cezası için yeterli 
delil saydı. 
 
-Cizre Belediyesi kayyımı, önceki kayyım tarafından 2017 yılında ışıklandırılan sokağı bir 
kez daha binlerce TL harcayarak ışıklandırma çalışması yaptı.  
 Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Şırnak’ın Cizre Belediyesine 29 Ekim 
2019 tarihinde kayyım olarak atanan İlçe Kaymakamı Sinan Davutoğlu ve yönetimi, bir süre 
önce kentin kimi merkezi yerlerinde led ışıkları taktırdı. Bu kapsamda, belediye hizmet 
binasının olduğu Sevgi Sokağı ve önceki kayyım döneminde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 
devredilen Döryol Kavşağı mevkiine led ışıkları takıldı.  
 
-Görevden alınan Batman Belediyesi Eş Başkanları Songül Korkmaz ve Mehmet Demir, her 
kayyım atamasının halkın iradesine karşı bir gasp olduğunu hatırlatarak, uygulamadan bir an 
önce vazgeçilmesini istedi. 
 



-ES Diyarbakır Şubesi Kadın Sekreteri Rozerin Çatak, sığınma evlerine başvuru yapan 
kadınların virüs salgınıyla korkutulduğunu belirterek, “Devlet kadınlara salgın ortamında 
şiddetsiz yaşam alanları yaratmalı” dedi. 
 
-Yerine kayyım atanan Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında 
“eşbaşkanlık” davası açıldı. İddianamede, “eşbaşkanlık” ifadelerinin geçtiği tüm haberler, 
ziyaretler, kurum işleyişleri ve diplomatik heyetlerle yapılan görüşmeler yer aldı. 
  
-Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sahte dezenfektan dağıtımı yaptı. Ürünleri taklit edilen 
firma suç duyurusunda bulununca, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Korkutan görevden 
alındı. Kayyım Hasan Basri Güzeloğlu yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 
koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kuruluşları dahil sahte dezenfektan dağıttı. Ürünleri 
taklit edilen firma, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulununca, 
kayyım Güzeloğlu'nun göreve getirdiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire 
Başkanı Mustafa Korkutan görevden alındı. 
 
-Koronovirüs tehlikesinin olduğu kentte kimi mahallerde sular kesilirken, kayyım 
yönetimindeki belediyeyi şikayet için arayanların ise yetkililere ulaşamadığı belirtildi. 
 
- Batman'a kayyım atanmasına tepkiler devam ederken, hashtag kampanyası ile kayyımın 
istifası istendi. 
 
-Kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin farklı tarihlerde içme suyuna 
yaptığı zamların ilk faturaları kesildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 19 Ağustos 2019’da 
Vali Mustafa Yaman’ın yeniden kayyım olarak atanmasının ardından belediye iştiraki Mardin 
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) 2 TL olan su tarifelerine Ekim 2019 
itibari ile 3.25 TL, Ocak 2020 itibari ile ise 4.75 TL yapma kararı almıştı. Ancak, tepkiler 
üzerine yapılan ikinci zam 31 Mart 2020'den sonra geçerli olmak üzere ertelenmişti.   
 
-HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, kayyım atanan DBB’nin kentin bir çok yerine 
yerleştirilen dezenfektanların sahte çıkmasını Meclis gündemine taşıdı. 
  
-HDP, kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin sahte dezenfektan 
dağıtmasını, halkın canına kastetme olarak değerlendirerek, kayyım Hasan Basri 
Güzeloğlu’nun görevden alınmasını ya da istifa etmesini istedi. 
 
-Kayyım yönetimindeki Batman Belediyesi tarafından Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü'ne erkek atanması kararı gelen tepkiler üzerine değiştirildi.  
 
-Kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi’nin “yöresel şive” adı altında hazırladığı bozuk 
şiveli billboardları kentte tepki topladı.  
 
-Kayyım atamasının iptali ile işlemin yürütülmesinin durdurması istemiyle Kayapınar 
Belediyesi meclis üyelerinin mahkemeye yaptığı başvuru, İçişleri Bakanlığı'nın 
savunmasından 3 gün sonra reddedildi. Bakanlık, görevden almak için açılan soruşturmanın 
yeterli olduğunu savundu. 
 
-Sur Belediyesi Eşbaşkanı Filiz Buluttekin’in 15 Nisan olarak belirlenen ilk duruşması 
avukatlarına haber verilmeden 2 Nisan’da görüldüğü ortaya çıktı.  
 



-Batman'da artan su kesintilerine ilişkin açıklama yapan kayyım, yurttaşları “aşırı kullanım” 
gerekçesiyle suçlayarak, “İsraf boyutunu alan su tüketimi karşısında su sıkıntısı kaçınılmaz 
olacaktır” dedi. Kent genelinde 12 Nisan'da meydana gelen su kesintilerinin sürmesi üzerine 
yapılan haberlerle ilişkin kayyım yönetimindeki Batman Belediyesi, haberleri "spekülatif" 
bulduğunu açıklayan bir metin yayınladı.  
 
-Tutuklu DBB Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, belediyeyi devralmalarının yıldönümünde kaleme 
aldığı yazıda, “Bizler rant değil, halk belediyeciliği yapmak istiyorduk. Ama 12 Eylül 
darbesinde bile başaramadıkları soykırımı devreye koymuşlardı. Bizler, işte ilk olarak bu 
soykırıma karşı çıktık” dedi. 
 
-Cizre Belediyesi kayyımı, AKP Şırnak Gençlik Kolları Başkanı Hayret Olcay'ı Özel Kalem 
Müdürlüğü'ne getirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından 29 Ekim 2019 tarihinde Halkların 
Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Şırnak'ın Cizre Belediyesi'ne kayyım olarak atanan 
İlçe Kaymakamı Sinan Davutoğlu, bir süre önce "yaş haddini" gerekçe göstererek görevinden 
istifa eden AKP Şırnak Gençlik Kolları Başkanı Hayret Olcay'ı belediyenin Özel Kalem 
Müdürü yaptı. Olcay'ın Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirildiğine dair bilgiler belediyenin resmi 
internet sitesinde de yer aldı.  
 
-Sur Belediyesi Eşbaşkanı Cemal Özdemir’in “Örgüt üyesi olmak”  iddiasıyla yargılandığı 
davada tahliye kararı verildi. 
 
-HDP, halka sahte dezenfektan dağıtan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı hakkında 
suç duyurusunda bulundu. 
  
-Derik Belediyesi kayyımı, HDP'li meclis üyelerinin aylık toplantıların yapılmamasına ilişkin 
verdikleri dilekçeye, “Meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi 
yapılıncaya kadar meclis görevi encümen memur üyeler tarafından yürütülecek” yanıtı verdi.  
 
-CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, AKP’nin salgınla derinleşen yönetememe 
krizini muhalif belediyelere yönelik kayyım atamaları, engellemeler ve soruşturmalarla 
aşmaya çalıştığını söyledi. 
 
-HDP Demokratik Yerel Yönetim Kurulu, Kozluk Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Eren’in, 
partinin program ve tüzüğüne ters düştüğünü belirterek, istifa etmesi çağrısı yaptı. 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu Eş Sözcüleri 
Hediye Karaaslan ve Salim Kaplan, partinin yönetimindeki Kozluk Belediyesi Eşbaşkanı 
Ayhan Eren ile ilgili yazılı açıklama yaptı. “Ayhan Eren sorumlu olduğu halka karşı sırtını 
dönmüştür” başlıklı açıklamada, “İktidar, bir yıllık süre içerisinde belediyelerimize karşı her 
türlü zor aygıtını devreye koymuştur. Elinde bulundurduğu tüm kurum ve kuruluşları 
belediyemize karşı kullanmaktan geri durmamıştır. İller Bankası üzerinden belediyelerimize 
bütçe ayrılmaması ve belediyelerimizin işlevsizleştirilmesi tehdidi ile seçilmişlerimize karşı 
psikolojik bir savaş başlatılmıştır. Halka hizmet verilmemesi için her türlü yol ve yöntemi 
devreye koymuştur” denildi. 
 
-Diyarbakır’da işveren, esnaf ve çiftçinin sorunlarını açıklamak üzere toplanan işveren 
örgütleri, kayyım Hasan Basri Güzeloğlu’na "çalışmalarından" dolayı teşekkür etti. 
 
-Yerine kayyım atanan Karayazı Belediyesi Eşbaşkanı Burhanettin Şahin, “İlçe çöp 
yığınlarıyla dolu. Kayyım halkı virüs tehdidiyle baş başa bıraktı” dedi.  



 
-HDP Yerel Yönetimler Komisyonu Eş Sözcüsü Hediye Karaaslan, belediyelerine kayyım 
atamalarının ardından CHP’li belediyelere yönelik “paralel devlet” argümanlarının 
kullanılmasına dair, “AKP yetki kısıtlamalarıyla anayasal suç işliyor” dedi.  
 
-Diyarbakır’da 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağıyla birlikte geçen hafta sonlarına oranla 
kısmi bir yoğunluk olsa da bulvar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Sur ilçesinde ise belediye 
ekipleri, kapalı işyerlerine bayrak astı.  
 
-Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağına rağmen kayyım belediye ekipleriyle, sitelerin 
bahçelerine topladıkları çocuklara bayrak dağıttı.  
Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı 
tarafından 4 günlük sokağa çıkma yasağını, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi 
(DBB) kayyımı, bayrak dağıtarak ihlal etti. Kayapınar ilçesinde bir site içerisine giren 
belediye ekibi, sokağa çıkma yasağına rağmen çocukları bir araya toplayarak bayrak dağıttı. 
Site bahçesinde yaklaşık 20 çocuk fiziki mesafeyi hiçe sayarak, eğlendirilmeye çalışıldı.  
 
-Kayyım yönetimindeki Cizre Belediyesi'nin, kentin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtımının 
yapıldığı tabelalarda sadece Türkçe ve İngilizceye yer vermesi tepkilere neden oldu. Kayyım 
yönetimindeki Cizre Belediyesi, Kürtçe'ye yer vermediği tabelalara ilişkin sosyal medya 
hesabı üzerinden yaptığı paylaşımdaki yorumları, tepkilerin artması üzerine gizledi.  
 
-Kayyım yönetimindeki Cizre Belediyesi'nin astığı tabelalarda Kürtçeye yer vermemesini 
değerlendiren HDP'li Şırnak milletvekilleri, söz konusu durumu "100 yıllık asimilasyon 
politikalarının devamı" şeklinde yorumladı.  
 
-Kovid-19 salgını nedeniyle yerel gazetelerin sorunlar yaşadığını belirten Güneydoğu 
Anadolu Gazeteciler Federasyonu, kayyımların ihaleleri aciliyet gerekçesiyle davet veya 
doğrudan temin usulüyle yapmasının yerel gazeteleri olumsuz etkilediğini belirtti.  
 
 

MAYIS 2020 
 
-HDP Ağrı Kriz Koordinasyonu, Kars Belediyesi eşbaşkanlarının hedef alınmasını yaptıkları 
basın açıklamasıyla kınadı. Halkaların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı İl Örgütü Kriz 
Koordinasyonu, Yeni Şafak gazetesinin Kars Belediyesi Eşbaşkanlarını hedef alınmasını 
yaptıkları basın açıklamasıyla kınadı.  
 
-HDP Muş Milletvekili Şevin Çoşkun ve partili bazı kadın belediye eşbaşkanları havuz 
medyası tarafından hedef gösterilen Kars Belediyesi’nin Eşbaşkanı Şevin Alaca'ya destek 
ziyaretinde bulundu.  
 
-Koronavirüs salgınını fırsata çeviren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı Hasan Basri 
Güzeloğlu’nun, 6 milyon TL’lik araç kiralama ihalesi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 
 
-Mezopotamya Ajansı’nın servis ettiği “6 milyon liralık ihaleye ‘salgın’ kılıfı” başlıklı haberi 
yalanlayıp, suç duyurusunda bulunan DBB kayyımı Hasan Basri Güzeloğlu’nu yapılan 
ihaleye dair ulaştığımız sonuç ilamı boşa çıkardı. 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce (DBB) gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin basının “6 
milyon liralık ihaleye ‘salgın’ kılıfı” başlığı ile 4 Mayıs’ta servis ettiği haber sonrasında, DBB 



kayyımı Vali Hasan Basri Güzeloğlu imzası ile bir açıklama yapıldı. Güzeloğlu’nun, hem 
belediye hem de Valilik’e ait internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan 
açıklamasında, söz konusu ihaleye ilişkin kamuoyu ile paylaştığımız bilgilerin asılsız olduğu 
savunmasına sarıldı. 
 
-HDP Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Hişyar Özsoy, 18 ülkenin büyükelçilikleriyle 
video konferans toplantısında bir araya gelerek, infaz yasasına karşı AB ve AK’nin sessiz 
kalmaması çağrısı yaptı. Özsoy, başta infaz yasası ve salgınla mücadele olmak üzere, 
belediyelere kayyım atanması, partilerine yönelik saldırılar, Kuzey Suriye’deki gelişmeler ve 
demografik yapısının değiştirilmesi, mezarların tahrip edilmesi, cezaevindeki siyasi 
tutukluların sağlık durumu ve ölüm orucu eylemleri gibi bir dizi konuda konuştu. 
 
-Kars Belediyesi'nin hedef gösterilmesine tepki gösteren TJA, “Kadınlar olarak Kars 
Belediyesi Eşbaşkanları ve Kars halkının iradesinin yanındayız” açıklaması yaptı.   
 
-Önceki kayyım döneminde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'nın 57 milyon harcayarak yaptığı Melik Ahmet Caddesi, iş teslim alınmadan yeni 
kayyım tarafından yeniden yapılmak üzere yıktırıldı. 
 
-Kars Belediyesi’ne yönelik yapılan karalamaya karşı 122 kurum tarafından ortak metin 
yayımlanarak, “Kars'a dokunma" çağrısı yapıldı. 
 
-Diyarbakır’ın ilk ve tek kadın parkı olan Ekin Ceren, kayyım tarafından TÜGVA’ya 
kiralandıktan sonra önce ismi kaldırıldı, sonra da ırkçı ve cinsiyetçi yazılamalarla çehresi 
değiştirildi. Merkez Kayapınar ilçe Belediyesi tarafından 2007 yılında yapılan ve 
Diyarbakır’ın ilk kadın parkı olma özelliği taşıyan Ekin Ceren Parkına ırkçı ve cinsiyetçi 
yazılamalar  ile ‘ya sev ya terk et’ yazıldı. HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisioğulları, 
Diyarbakır’ın ilk ve tek kadın parkı olan Ekin Ceren’in, kayyum tarafından TÜGVA’ya 
kiralanması ardında parkın merdivenleri ve duvarlarına yazılan ırkçı ifadeleri Meclis 
gündemine taşıdı. 
 
- İçişleri Bakanlığı, yerlerine kayyım atadığı Cizre ve İdil belediye eşbaşkanları ile meclis 
üyeleri hakkında verdiği görevden uzaklaştırma kararlarını 2 ay daha uzattı.  
İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yılın Ekim ve Kasım aylarında Halkların Demokratik Partisi 
(HDP) yönetimindeki Şırnak'ın Cizre ve İdil belediyelerinin eşbaşkanlarını görevden 
uzaklaştırarak, yerlerine kayyım atamasına karar vermişti.  
 
-Diyarbakır Valisi ve kayyımı Hasan Basri Güzeloğlu, AKP il, ilçe, gençlik ve kadın kolları 
ile belediye başkanlarının toplantısına başkanlık etti. Diyarbakır Valiliği, sadece AKP'lilerin 
katıldığı toplantıya başkanlık eden DBB vali ve kayyımı Hasan Basri Güzeloğlu'nun, 
“katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı”na sahip olduğunu savunurken, yapılan haberlerin 
de “algı oluşturduğunu” ileri sürdü. Kayyım Hasan Basri Güzeloğlu’nun AKP toplantısına 
başkanlık etmesini Meclis’e taşıyan HDP’li Hişyar Özsoy, “Kayyımın belediye ve valilik 
olanaklarını iktidar partisinin lehine kullanması suç değil midir” diye sordu. 
 
-Kayyım yönetimindeki Derik Belediyesi, HDP döneminde ekonomik durumu iyi olmayan 
öğrencilere verilen 200 TL’lik bursları, “kamu zararı” olduğu iddiasıyla öğrencilerden faiziyle 
birlikte geri istedi.  
 



-İçişleri Bakanlığı salgın sürecinde de kayyım atamasına ara vermedi. HDP’li Iğdır, Siirt, 
Kurtalan, Baykan ve Altınova belediyelerine kayyım atandı. Görevden alınan belediye 
eşbaşkanları gözaltına alındı. 
 
-Siirt Valiliği, yerine kayyım atanan Siirt Belediyesi Eşbaşkanı Berivan Helen Işık'ın sabah 
saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 
Işık'ın evine yapılan baskında kapıların kırılması "usule uygun" görüldü. 
 
- Siirt Belediyesi kayyımı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan'ın fotoğraflarını makam odasına asarak, "göreve" başladı. Ayrıca, Siirt Belediyesi 
internet sitesi de, görevden alınan belediye eşbaşkanların yaptığı faaliyetlerin duyuru ve 
haberlerinin silinmesi için "tadilata" alındı. 
 
- Kayyum atamalarıyla Kürt halkının iradesinin fiilen askıya alındığını belirten Kürdistani 
İttifak Çalışması, belediye eşbaşkanlarının derhal serbest bırakılmasını istedi. 
 
- Siirt’te kayyım atanan belediyelerdeki polis ablukası sürerken, belediye eşbaşkanların 
görevden alınmasına 2019’da haklarında başlatılan soruşturmaların gerekçe gösterildiği 
öğrenildi.  
 
- Siirt Belediyesi’ne kayyım atandıktan sonra ilk iş olarak belediye hoparlörlerinden İstiklal 
Marşı çalındı. 
 
- HDP’li belediyelere kayyım atanmasına tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, seçimle 
gelenin seçimle gideceğini ifade ederek, “Ankara’dan atama yapılmasını doğru bulmayız” 
dedi. 
 
-DEVA Partisi, HDP’li 5 belediyeye kayyım atanmasına ilişkin “Seçilmiş makamlara el 
konulması seçmen iradesinin gaspıdır” dedi. 
 
-HDP’li belediyelere kayyım atanmasına tepki gösteren Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye 
Raportörü Nacho Sanchez Amor, “Demokrasinin temellerinin inanılırlığı tehlike altında" 
dedi. 
 
- 23 baro başkanı, HDP’li belediyelere kayyım atanması ve belediye eşbaşkanlarının gözaltına 
alınmasına yaptıkları ortak açıklama ile tepki gösterdi. 
 
-HDP döneminde verilen 200 TL’lik bursları “kamu zararı” diyerek öğrencilerden faiziyle 
geri isteyen Derik Belediyesi kayyımı, tepkiler üzerine bu kararından vazgeçerek, bursları 
ödemesi için işten çıkardığı personele tebligat gönderdi.   
 
-İktidar medyası tarafından Siirt Kurtalan Belediyesi Eşbaşkanı Baran Akgül’e ait olduğu ileri 
sürülen “bomba tarifi” notların, 2009 yılında Şırrnak Silopi Hisar Üs Bölgesi’nde görev yapan 
yeğeni Tarık Kutluk’a ait eğitim notları olduğu ortaya çıktı. 
 
-Gözaltına alınarak yerine kayyım atanan Altınova Belediyesi Eşbaşkanı Casim Budak 
tutuklandı.  
 



- Görevden alınarak, yerine kayyım atanan Iğdır Belediye Eşbaşkanı Yaşar Akkuş, 
tutuklandı. Görevden alınarak tutuklanan Iğdır Belediye Eşbaşkanı Yaşar Akkuş’un, 
partisinin valilik izniyle düzenlediği yemeğe katılması dahi suç sayıldı.  
 
- Kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, 18 taşınmazı 18 milyon TL 
muhayyen bedelle satılığa çıkardı. Belediye Meclisi'nin HDP Grup Sözcüsü Mehmet Ali 
Amak, “Belediyeyi borç batağına sokan kayyım adeta Mardin’i satılığa çıkardı” tepkisinde 
bulundu. 
  
-Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 19 
Ağustos 2019 tarihinde yeniden kayyım olarak atanan Vali Mustafa Yaman, bu kez de 
belediyenin 18 taşınmazını satılığa çıkardı. 5 tarla ve 13 arsadan oluşan taşınmazların satışı 
için ihale duyurusu yapıldı. Duyuruya göre, Artuklu ilçesinde bulunan taşınmazlar için ihale 
açılış fiyatları da belirlendi. 18 taşınmaz toplam 18 milyon 57 bin TL karşılığında satışa 
çıkarıldı. Taşınmazların satışı için ise, 28 Mayıs, 29 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerine gün 
verildi. 
 
-AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, kayyım atamalarıyla ilgili  hukuki 
yükümlülüklerini hatırlattığı Türkiye'ye "yerel demokrasilerin işleyişi önündeki engelleri 
kaldırma" uyarısında bulundu. 
 
- Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, HDP’li 
belediyelere kayyım atanmasına, “Seçmene hakaret, demokrasiye tehdittir” diyerek, tepki 
gösterdi. 
 
-İller Bankası’nın, kayyım atamaları öncesinde bazı belediyelerine ödeneklerin kesilmemesi 
için sunduğu teklifleri açıklayacaklarını paylaşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış 
Beştaş, “Kayyım atanan belediyeleri denetleyeceğiz. Onların enselerindeyiz” dedi. Beştaş, 
"İller Bankası'ndan belediye ödenekleri kesiliyordu. İlerleyen dönemlerde açıklayacağız. 
Bizzat Cumhurbaşkanlığı tarafından çağrıldığını biliyoruz. Bazı belediye başkanlarına 
ödeneklerin kesilmemesi teklifleri yapıldığını biliyoruz. İlgili belediye eşbaşkanları kendileri 
açıklasın diye, biz bunu açıklamadık. Ödeneklerin kesilmemesi için şartlar koşuldu. Ve buna 
sadece iki belediye eşbaşkanımız direnemedi. 
 
- Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu, HDP’li 5 belediyeye atanan kayyımları kınayan 
yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, 15 Mayıs’ta ülkenin bir kere daha hukuksuzluğa 
uyandığı belirtilerek, halk iradesinin gasp edilmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi. 
 
- Kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar TL’nin üzerindeki 
borcundan kaynaklı peş peşe "borçlanma" kararları aldı. Kayyım yönetiminin, müteahhitlere 
alacakları için "zorunlu bağış" şartı getirdiği ve buradan gelen parayı sisteme geçmediği 
belirtildi.  
  
-İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ağustos 2019 tarihinde ikinci kez Vali Mustafa Yaman'ın 
kayyım olarak atandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi, önceki kayyım dönemindeki borçlar 
nedeniyle zor günler geçiriyor. İller Bankası’ndan gelen ödeneğin yüzde 60'ı ile belediye 
personellerinin giderlerini karşılayan kayyım yönetimi, yeni projeler üretememesinin yanı 
sıra, önceki proje kararlarını ise "borçlanma" yöntemiyle hayata geçirmeye çalışıyor. 
 



-AKP'li Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Belediyesi kayyımını ziyaret ederken çektiği 
fotoğrafı, “hayırlı olsun” diyerek paylaştı. 
 
-HDP Ankara İl Örgütü kayyımlara ilişkin açıklamasına polis müdahale etti ve İl Başkanı 
Vezir Coşkun Parlak ile sekiz kişi darp edilerek gözaltına alındı. Ayrıca MYK, PM ve eski 
vekil gözaltına alındı 
 
-Batman Belediyesi'ne atanan kayyım, bir kısmı müdürlük yapan 140 personelin çalışma 
yerlerini değiştirdi. Koltuk değnekleri olmadan yürüyemeyen bir işçinin süpürgeci olarak 
temizlik işlerinde görevlendirildiği belirtildi.  
60 yaş üstü temizliğe verildi. Sosyologlar mezarlık temizliği işine verildi.  
Denizi olmayan ve su sıkıntısı yaşayan şehre deniz mühendisi alındı. Yer değiştirmelerle 
birlikte Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün Deniz Ulaştırma İşletme mühendisi ihtiyacı 
olduğu gerekçesiyle Sedat Gündüz adlı kişi sözleşmeli personel olarak işe alındı. 
 
- Kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin peş peşe satışa çıkardığı 
taşınmazlara itiraz eden TMMOB Mardin İKK, kayyımın satılığa çıkardığı taşınmazlar 
arasında okul, sağlık tesisi ve parklar için ayrılan alanların olduğunu açıkladı. 
 
- TMMOB Şehir Planlamacıları Odası Diyarbakır Şubesi, kayyım yönetimindeki Mardin 
Büyükşehir Belediyesi'nin taşınmazları satışa çıkarmasının "hukuksuz” olduğunu belirterek, 
konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Satışa çıkarılan taşınmazlarla ilgili geniş bilgilere yer 
verilen dilekçede, “Satışa çıkarılmış olan tarla ve arsa vasıflı taşınmazlar arasında uygulama 
imar planında kamu alanı olarak bulunan park, ortaöğretim tesis alanı, sağlık tesis alanı, 
çocuk oyun alanı, otopark ve kültürel tesis alanı gibi sosyal donatı alanları da bulunmaktadır” 
vurgusu öne çıktı.  
 
-Kayyım protestosuna yapılan saldırıyı kınamak isteyen HDP Ankara İl Örgütü’nün 
açıklaması, polis tarafından engellendi. 20 Mayıs’ta partilileri yerlerde sürükleyerek gözaltına 
alan polisler, bu kez HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu ve İl Eşbaşkanı Vezir Coşkun 
Parlak'ı darp etti. Polisin vekile uyguladığı şiddet kameralara yansıdı.  
 
-Siirt Belediyesi'ne atanan kayyımın ilk icraati, 10 işçiyi yasak olmasına rağmen işten 
çıkarmak oldu. Belediyede çalışan Abdullah Gök, Ahmet Destan, Mehmet Ali Çelik, Mehmet 
Naci Özer, Cemal Turhan, Agit Açer, Mustafa Kılıçarslan, Halit Kaçar, Eşref Tekin ve Sinan 
Güneş adlı işçiler işten çıkarıldıklarını SGK tarafından yollanan mesaj ile öğrendi. Mesajda, 
"4-A kapsamındaki sigortalılığınız 26 disiplin kurulu ile fesih nedeniyle 20.05.2020 tarihli 
işten ayrılış bildirimiz işveren tarafından yapılmıştır. Sağlıklı ve güvenli günler dileriz" 
ifadeleri yer aldı. 
 
-Kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, 30 taşınmazın ardından belediyeye ait 
tarihi Baranlar Konağı'nı da satışa çıkardı. Konağın satışına ilişkin verilen ilanda, “İstekliler 
taşınmazı ihalenin yapılacağı adreste Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığ’ına 
gelerek mesai saatleri içerisinde görmek isteyebilecektir” denildi. 
 
-Kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin, taşınmazları değerlerinin çok 
altında bir fiyatla satışa çıkardığı ve satışların gerçekleşmesi halinde en az 25 milyon TL 
kamu zararının oluşacağı ortaya çıktı.  
 



-Kayyım yönetimindeki Lice Belediyesi, çarşı merkezindeki caddeyi “belediye ve 
kaymakamlığa saldırı yapılacağı” gerekçesiyle barikatlarla araç trafiğini polislere kapattırdı 
ve yayalara ceza kesti. Daha önce de zaman zaman kurulan barikatlardan dolayı iş yapamaz 
hale gelen esnaf, barikatların kaldırılması için İlçe Kaymakamlığı ve kayyım yönetimindeki 
belediyeye başvuruda bulundu. Ancak, başvuruya rağmen barikatlar yerinden kaldırılmadı. 
 
-Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi de, Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımı 
tarafından kentin sosyal donatı alanlarının satışa çıkarılmasına dair itirazda bulundu. Konuya 
ilişkin belediyeye dilekçe veren ŞPO Diyarbakır Şubesi, satışların iptal edilmesi çağrısında 
bulundu. Dilekçede, satışa çıkarılan 9 ayrı taşınmazın park, okul, sağlık tesis alanı, kültürel 
tesis alanlarını içeren sosyal donatı alanları içinde yer aldığı belirtilerek, söz konusu 
parsellerin imar parselleri haline dönüştürülmesinin esas olduğu ifade edildi. Parsellerin 
kamunun ortak kullanım alanları olduğu ve kamuya terk edilmesi gerektiği vurgulanan 
dilekçede, satış işleminin gerçekleşmesi durumunda büyük bir kamu zararının ortaya 
çıkacağına dikkat çekildi. 
 
-Kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, 3 yıl önce "Daha iyisini yapacağız" 
diyerek, "güvenlik yolu" gerekçesiyle asfaltını söktüğü yolu hala yapmadığı ortaya çıktı. 
Kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, 3 yıl önce Milli Savunma 
Bakanlığı'nın "güvenlik yolu" istemi üzerine Ömerli ilçesinde 15 kırsal mahalleyi birbirine 
bağlayan asfalt yolu yerinden söktü. Milli Savunma Bakanlığı’nın beton asfalt yapılması 
talebiyle gönderdiği bütçe kapsamında, yolun askeri birlikler tarafından kullanılan kısmı 
yapıldı. Ancak, Sivritepe (Xirbebelik) kırsal mahallesinin içinden geçen yaklaşık 3 
kilometrelik bölümde herhangi bir çalışma yapılmadı. 
 
-Mardin’in Derik Belediyesi’ne kayyım olarak atanan İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih 
Safitürk'ün 10 Kasım 2016 tarihinde makamına konulan bombanın patlatılması sonucu 
hayatını kaybetmesine ilişkin ağabeyi Ali Haydar Safitürk'ten yeni bir açıklama daha geldi. 
Ağabey Safitürk, Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kardeşinin ölümüne neden 
olan bombanın dönemin Derik İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hakan Kutluay tarafından 
makama konulduğunu iddia etti. 
 
-Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde kanalizasyon 
borusunun çökmesi sonucu oluşan çukur, kazalara davetiye çıkarıyor. Başvurdukları kayyım 
yönetimindeki belediyenin, araç ve yayalar için tehdit oluşturan çukura dair bir çalışma 
yürütmediğini dile getiren mahalle sakinleri, son bir aydır endişe içinde yaşadıklarını 
belirtiyor. 
 
-HDP Batman il binasına yapılan baskınla gözaltına alınan eşbaşkanlar Ömer Kulpu ve Fatma 
Ablay, adliyeye sevk edilirken belediyeye atanan kayyım tarafından “sözde il eşbaşkanları” 
ifadesi kullanıldı.  
 
-Siirt Belediyesi kayyımı belediyeye ait Celadet Alî Bedîrxan Kütüphanesi'ni yıktırdı. 
Tepkiler üzerine yapılan açıklamada kütüphanenin tramvay projesi nedeniyle yıkıldığı 
belirtildi. İçişleri Bakanlığı kararıyla 15 Mayıs’ta HDP’li Siirt Belediyesi’ne kayyım olarak 
Vali Ali Fuat Atik, yeni bir skandala daha imza attı. Kayyım talimatı ile belediyeye ait olan 
Güres Caddesi üzerindeki Celadet Alî Bedirxan Kütüphanesi yıkıldı. 
 
-Siirt kayyımı 6 işçiyi daha işten çıkardı. İşten çıkarılanlar, kendilerine gelen SMS ile öğrendi.  
 



 
HAZİRN 2020 

 
-Batman Belediyesi eski kayyımının 12 parselin ortasında yapmak istediği "cami ve külliye" 
projesi kamu yararına aykırı bulunarak mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen, ruhsatı 
bulunmayan inşaatın yapımı sürdüğü öğrenildi. 
 
- Yerine kayyım atanan Siirt Belediye Eş Başkanı Berivan Helen Işık, “Gasp edilen 
belediyemizde şimdiye kadar 8 sözleşmeli, (biri corona karantinasında)16 daimi şirket, 33 
geçici olmak üzere toplamda 57 emekçi arkadaşlarımızı işten atmışlar. Gasp yetmiyormuş 
gibi bi de insanların ekmeğine, emeğine göz diktiler. Üstelik sudan bahanelerle” 
açıklamasında bulundu. 
 
- Van Büyükşehir Belediyesi’nde taşeron statüsünden kadroya geçmek için üç kez mülakata 
giren 306 işçi “başarısız” sayılarak işe alınmadı. İş mahkemesinin üç kez mülakatın tekrar 
edilmesine dair kararına rağmen girdikleri üç mülakatta da işçilerin tümü kayyım yönetimi 
tarafından “başarısız” sayılarak işe alınmadı. Yaklaşık 26 aydır işlerine iade edilmeyi 
bekleyen işçiler, büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bu süre içerisinde, bir işçi ekonomik 
nedenlerden dolayı intihar etti, bir işçi evine gelen haciz memurlarını görünce kalp krizi 
geçirerek hayatı kaybetti ve bir başka işçi Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinde yaşamını 
yitirdi.  
 
- HDP’nin Meclis’te AKP-MHP oylarıyla reddedilen kayyım önergesi üzerine konuşan 
Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, kayyım atamalarının “faşizm” olduğunu söyledi. CHP’li 
Tanrıkulu ise kayyım atamalarının 12 Eylül darbe zihniyetinden farklı olmadığını dile getirdi. 
 
- Başkale’ye bağlı 70 haneli Ömerdağ köyünde bulunan 200 yıllık sulama kanalı için 
köylülerin 30 yıldır yaptıkları betonlama başvurusu henüz hayata geçirilmedi. İlk defa geçen 
yıl HDP’li Büyükşehir Belediyesi’nin kanalda keşif yapmasıyla başlayan betonlama 
çalışması, kayyum atanmasının ardından yeniden rafa kaldırıldı. Yaklaşık 12 bin hayvanın 
içme suyu ihtiyacını karşılayan ve bölgenin tarım arazilerinin sulanmasını sağlayan kanalın 
yapılması için köylüler yeniden başvuru yapmayı planlıyor. 
 
- Halkların Demokratik Partisi (HDP) Iğdır Milletvekili Habip Eksik ve görevden alınarak 
yerine kayyım atanan Iğdır Belediyesi Eşbaşkanı Eylem Çelik, kent merkezinde esnafı ziyaret 
ederek, halkla bir araya geldi. Eylem Çelik, kayyımların beton duvarlar dışında kimseye 
belediye başkanlığı yapamayacağını söyledi. 
 
- “Kamu arazilerinin PKK’nin talimatıyla yeşil alana dönüştürüldüğü, örgütün belediye 
üzerinden çıkar sağladığı” iddialarıyla ilgili Van Büyükşehir Belediyesi eski Eşbaşkanı Bekir 
Kaya ve İmar Komisyonu üyeleri hakkında açılan soruşturma düştü.  
 
- DTK Eşbaşkanı Leyla Güven ve HDP Milletvekili Musa Farisoğulları ile CHP Milletvekili 
Enis Berberoğlu’nun vekilliklerinin düşürülmesine tepki gösteren KESK, “Kayyım 
uygulamalarının yönetim biçimi haline getirilmesidir” dedi. 
 
- Kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi iştiraki MARSU, su tarifelerine 
üçüncü kez zam yaptı. Son zammı ise gizli yaptı! Duyurusu bile yapılmayan son zam ile 
birlikte kayyımdan önce 2 TL olan suyun metreküp fiyatı 5.80 TL'ye yükseldi. 
 



-HDP Eş Genel Eş başkanı Mithat Sancar, kayyım atamalarının olduğu Batman ve Siirt’e 
giderek halkla buluştu. Belediye eş başkanları ve seçilmişlerle toplantı aldı. 
 
-HDP Van İl Örgütü, Van Büyükşehir Belediyesi kayyım yönetimlerinin yaptıkları 
usulsüzlüklerle ilgili hazırladıkları raporu açıkladı. Açıklamada öne çıkan temel vurgular 
şöyle: 
 
-Yüzde 50’si Belediyeye ait olan Van City Park AVM kayyım tarafından borç karşılığında 
SGK’ya devredildi.  
 
-2015 yılında Van merkez ve ilçe mezarlıkları duvarları için ihaleye verilen ve 2016 yılında 
kayyım atandıktan sonra yapılması gereken iş yapılmamasına rağmen şirket sahiplerine 1,5 
milyon TL kayyım tarafından ödeniyor. 
 
-Van’da KHK ile işten çıkarılan 306 belediye çalışanının yerine usulsüz bir şekilde 194 
AKP’li işe alındı. 
 
-Bekir Kaya tarafından projesi yapılan 4 milyon TL değerindeki katlı otopark tamamlandıktan 
sonra kayyım atandı. Kayyım şehrin ihtiyacını karşılayacak katlı otoparkı AVM’ye 
dönüştürerek 14 milyon TL’ye ihale etti. 
 
-2014 yılında açılışı gerçekleştirilen Nuda Kültür Merkezi önceki kayyım tarafından depoya 
dönüştürüldü. 31 Mart sonrası belediyenin alınması ile tekrar kullanıma hazır hale getirilen 
Kültür Merkezi şimdiki kayyım tarafından ikinci defa kapatıldı. 
 
- TÜMBEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt, salgın sürecinde belediyelerde sürgün, 
sendikasızlaştırma, açığa alma ve ihraç gibi uygulamaların arttığını belirterek, “En çok hak 
gaspı AKP’li ve kayyım atanan belediyelerde yaşanıyor” dedi. Açıklamada “Mardin 
Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 3 sendika üyesi hakkında Yüksek Disiplin Kurulu’nda 
soruşturma açılmış, bu arkadaşlarımızdan biri kamu görevinden ihraç edilmiş, birine kademe 
durdurma cezası verilmiş, diğerinin ise soruşturması devam etmektedir. Siirt Belediyesi’nde 
çalışan bir sendika üyesi hukuksuz bir biçimde kamu görevinden açığa alınmış; şube 
yöneticilerimizin de olduğu 8 üyemizin sözleşmeleri haksız ve hukuksuz bir biçimde tek 
taraflı feshedilmiştir. Kayapınar ve Derik Belediyeleri’nde toplu sözleşme ile kazanılmış hak 
olan yemek ücretleri kesilerek geçmiş yıllara dönük emekçilere zimmet çıkarıldı. Batman 
Belediyesi’nde çalışan bir çoğu doktor ve mühendislik gibi mesleklerde çalışan 43 sendika 
üyesi mesleklerini yaptırmamak için görevleri dışında ilgisiz ve alakasız birimlere düz memur 
olarak sürgün edilmişlerdir” denildi.  
 
-Yerine kayyım atanan Halfeli Belediye Eşbaşkanı Hasan Safa’nın, bugün görülen 
duruşmasında 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Safa, 
23 Mart günü gözaltına alınıp, 27 Mart’ta çıkarıldığı mahkemece "örgüt üyeliği" ve "örgüt 
propagandası" iddiasıyla tutuklandıktan sonra yerine kayyım atanmıştı. 
 
-CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Siirt’te okuduğu şiir 
nedeniyle yargılandığını hatırlatarak, “Siz oyla alamadığınız Siirt'e kayyum atamaya tenezzül 
ettiniz. Ülkeyi diktayla yönetiyorsan seçmen bir kere vurur, bir daha kalkamazsın” dedi. 
 



-Kayyım tarafından yönetilen Sur Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, Gazi Caddesi’nde 
seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan bir kişinin acurlarını yere döküp el arabasına el 
koydu.  
 
-Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile aralarında aynı zamanda belediyelere kayyım olarak 
atanan Diyarbakır, Mardin ve Siirt'in de bulunduğu 41 ilin valisi değişti. 
Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne iki kez kayyım olarak atanan ve kentte "çerezci" olarak 
nitelendirilen Vali Mustafa Yaman da merkeze çekildi. Yaman'ın arkasında, belgeleriyle 
ortaya çıkan ve hesabı sorulmayan çok sayıda yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvet belgesi kaldı.  
 
-Yargıtay, Derik kayyımı Muhammed Fatih Safitürk’ün öldürülmesine ilişkin açılan davada 
Şerif Mesutoğlu hakkında verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezası ile 
Fikret Deniz hakkında verilen 5 yıl hapis cezasını onadı.   
Bu ceza onaması, Safitürk’ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, ağabeyinin ölümüne neden olan 
bombanın dönemin İlçe Emniyet Amiri tarafından makama konulduğunu iddia etmesinden 
hemen sonra geldi.  
 
-HDP'li Cizre Belediyesi'ne atanan kayyım tarafından ikinci kez işlerine son verilen 
profesyonel dalgıçlar, işten atıldıktan sonra nöbet olmadığı için boğulma vakalarının arttığına 
dikkati çekerek, uyarılarda bulundu. Her yıl havaların ısınmasıyla birlikte Dicle Nehri'nde çok 
sayıda boğulma vakası yaşanıyor. En çok boğulma vakasının yaşandığı yerlerin başında ise, 
Dicle Nehri'nin içerisinde geçtiği Şırnak'ın Cizre ilçesi geliyor. 
 
-HDP Hakkâri İl Örgütü, belediyelerine atanan kayyımların yolsuzluklarının yer aldığı raporu 
açıkladı. 31 Mart yerel seçimlerinde eşitsiz koşullarda her türlü anti demokratik uygulamalara 
maruz kaldıklarını ve Hakkâri Belediyesi'ni 207 milyon 733 bin TL borç ile devraldıklarını 
ifade eden Armut, bir önceki kayyımın yaptığı usulsüzlükleri ise şöyle sıraladı: *İller Bankası 
Genel Müdürlüğünce 2013 yılında yapılan Hakkâri merkez içme suyu yapım işi yaklaşık 33. 
000.000 TL bedel ile ihale yapılmış ve işin bitim süresi 2017 olmasına rağmen belediyeye 
geldiğimizde işin halen bitmediğini fakat işin geçici kabulünün yapıldığını gördük. Bu 3 yılda 
firmaya usulsüz süre uzatımları verilmiş bu firmaya menfaat sağlarken belediyeyi de büyük 
zarara uğratmıştır. *Belediyeye yaklaşık müşavirlik kredi faizi ve belediye başkanlığınca 
yapılan harcamalar dâhil toplam 2020 yılı itibariyle 60 milyon TL’ye mal olmuştur. *İçme 
suyu şebeke ihalesinde yapılan usulsüzlükler net bir şekilde ortada olmasına rağmen tüm 
bunlar görmezden gelinerek halkın temel hakkı yandaş firmalara peşkeş çekilmiştir. *2017 
yılında mezbahan yapımı için 510 bin TL bir kesim atölyesi alınmış ve 2018’de 267 bin TL 
ye heyelan bölgesi olan sümbül mahallesi mevkinde de bir mezbahane yapılmıştır. Bölgedeki 
toprak kaymasından kaynaklı yapılan istinat duvarı işe yaramamış ve mezbahanede çatlaklar 
oluşturarak mezbahaneyi kullanılmaz hale getirmiştir. Belediyenin aktif bir birimi olmasına 
rağmen mazbahanenin yapıldığı alana araçların gideceği bir yolun yapılmadığı, mezbahanenin 
suyunun akmadığı, elektriğin olmadığı ve kanalizasyon hattının tam olarak döşenmediği 
görülmüştür. *31 Mart seçimlerinden önce sadece siyasi çıkar ve yandaşa para kazandırma 
amacıyla kış aylarında asfaltlama çalışmaları adı altında 6 milyon 500 bin TL kamu zararı 
yapılıyor. Kışın ortasında yapılan asfaltlama bir iki ay geçmeden asfaltın yüzde 90 çökmüştür. 
*Hakkâri merkezde 500 firma bulunmaktadır. Ancak 2018 yılı faaliyet raporunda olduğu gibi 
bu firmalar göz ardı edilmiş ihalelerin çoğu aynı firmalara verilerek kamu yararı göz ardı 
edilmiştir. *Kent park olarak bilinen ve iller bankasından kredi yoluyla yapımı tamamlanan 
yaklaşık 2 milyon 700 bin TL’ye mal olan işle ilgili proje ve ekleri incelendiğinde çocuk oyun 
grupları spor aletleri ve parktaki aydınlatma imalatlarının Türkiye’de sadece tek bir firmayı 
işaret etmektedir."  



 
-Batman Belediyesi’ne atanan kayyım, kentte polislik sınavları için ücretsiz eğitim başlattı. 
Kürt kentlerinde atandıkları belediyelerin kaynaklarını, müftülüklere, emniyet birimlerine 
aktardığı onlarca olaya imza atan kayyımların uygulamaları hafızlardaki tazeliğini korurken, 
Batman Belediyesi kayyımı, polislik sınavları hazırlıkları için ücretsiz eğitim başlattı. 
Belediyenin ücretini karşılayacağı sınava hazırlık eğitimleri için ise adres olarak Polis Meslek 
Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) gösterildi. 
 
-Yenişehir Belediyesi kayyımı Murat Beşikçi, belediyenin Amedspor’a yaptığı 54 bin TL’lik 
yardımı, “kamu zarara uğratıldığı” gerekçesiyle meclis üyelerinden geri istedi. 
Diyarbakır Yenişehir İlçe Belediyesi Meclisi, 5 Ağustos 2019’da 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun “Sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor 
kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor 
karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece 
alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla 
ödül verebilir” fiilini düzenleyen 14’ncü maddesinin b bendine dayanarak Amedspor 
Kulübüne ayni olarak 54 bin TL yardım yapılması kararı aldı. Bu karardan sonra 13 Kasım 
2019’da Yenişehir Belediyesi Eşbaşkanları Belgin Diken ve İbrahim Çiçek görevden alınarak 
yerlerine ilçe kaymakamı Murat Beşikçi kayyım olarak atandı. Kayyım atamasıyla belediye 
meclisi fiilen feshedilirken, belediye meclis üyeleri 13 Kasım’dan sonra bir daha belediyeye 
giremedi.  
 
-Yenişehir Belediyesi kayyımı Murat Beşikçi’nin, belediyenin Amedspor’a yaptığı 54 bin 
TL’lik yardımı, kamu zarara uğratıldığı gerekçesiyle meclis üyelerinden geri istemesine dair 
açıklama yapan ULTRAMED Taraftarlar Derneği, “Kamu zararı, seçilmişlerin yerine 
atananlar mıdır, yoksa milyonlarca taraftarı olan Amedspor mudur” diye sordu. Dünyanın her 
yerinde yerel yönetimlerin spor organizasyonlarına destek olduğu belirtilen açıklamada, 
“Yenişehir Belediyesi tarafından Amedspor’a verilen 54 bin TL’lik spor yardımı 
seçilmişlerimizin yerine atanan kayyum tarafından meclis üyelerinden geri istenmiştir. 
Türkiye’de ve dünyada yerel yönetimlerin şehir takımlarına destek sunması, şehirdeki spor 
organizasyonlarına katkıda bulunması olağan bir şey olmasına karşın söz konusu Amedspor 
olması dolayısıyla görüldüğü üzere yardım yapılması söz konusu bile olmazken üstüne üstlük 
yapılan yardımın geri istenilmesi ile karşı karşıyayız” denildi.  
 
-Seçimin ertesi günü Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım olarak atanmak için talepte bulunan 
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, toplantılarına başkanlık ettiği AKP il ve ilçe 
teşkilatlarıyla vedalaşmadan gitti. 
 
-Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle merkeze çekilen Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımı 
Mustafa Yaman, kenti sessiz sedasız terk etti. AKP’li Süleyman Bölünmez ise, Yaman’ın 
kentten ayrılması üzerine “şükür” kurbanları kesti. Kentte HDP’li Mardin Büyükşehir 
Belediyesi’ne iki kez kayyım olarak atanan, yolsuzluk, rüşvet, usulsüz işlemler, cinsel taciz ve 
kayırma gibi onlarca icraatı belgelerle ortaya dökülen ancak hakkında tek bir soruşturma 
başlatılmayan Yaman, giderayak belediyeye Mardin Masa olarak bilinen “propaganda” birimi 
üzerinden onlarca personel alımı gerçekleştirdi. Yaman ayrıca giderayak yeni atamalar da 
gerçekleştirerek, Özel Kalem Müdürlüğüne Esra Toparlı’yı, Sıfır Atık Daire Başkanlığına 
Artuklu Üniversitesi Eski Genel Sekreteri Şahin Arpağ’ı, İklimlendirme Daire Başkanlığına 
Seçkim Mataracı’yı ve Destek Hizmetler Daire Başkanlığına İbrahim Erkan’ı atadı. Yaman’ın 
atamasını yaptığı isimlerden Şahin Arpağ, Artuklu Üniversitesi’ndeki usulsüz işlemlerle 



anılırken, İbrahim Erkan ise Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ihaleleri kanuna aykırı bir 
şekilde parçalara bölerek, doğrudan temin yolu ile yapılmasını sağlayan isim olarak tanınıyor. 
 
-Yerlerine kayyım atanan İpekyolu Belediyesi tutuklu Eşbaşkanları Azim Yacan ve Şehsade 
Kurt hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme, Kurt'a 6 yıl 3 ay, Yacan'a 
ise 7 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 
 
-Avrupa Konseyi'ne bağlı Venedik Komisyonu, HDP’li belediyelere kayyım atanmasının 
demokratik prensiplere aykırı olduğunu açıkladı. Venedik Komisyonu, Avrupa Konseyi'nin 
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin talebi üzerine Türkiye’de atanan kayyımlarla 
ilgili görüşünü bildirdi. Türkiye hükümetine, alınan kararların iptal edilmesi çağrısında 
bulunan Venedik Komisyonu, OHAL'in kaldırılmasına rağmen etkilerinin sürdüğünün altını 
çizerek, “Bu durumda, belirsiz bir yasal dayanağın temel alınması endişe vericidir” dedi. 
Venedik Komisyonu, kayyım atamalarının demokrasinin temel prensiplerinin ihlali olduğunu 
vurguladı.  
 
-Venedik Komisyonu’nun HDP’li belediyelere kayyım atanmasına ilişkin görüşlerine destek 
veren AK Yerel ve Bölgesel Kongre Sözcüleri, “Seçilmiş belediye başkanlarını askıya almak 
yerel özerk yönetimin doğasını baltalamaktır” dedi. Venedik Komisyonu’nun Halkların 
Demokratik Parti’li (HDP) belediyelere kayyım atanmasının demokratik prensiplere aykırı 
olduğunu açıklamasına destek veren Avrupa Konseyi (AK) Yerel ve Bölgesel Kongre 
Sözcüleri Jos Wienen (Hollanda) ve Stewart Dickson (Birleşik Krallık) açıklama yaptı. 
Açıklamada, "Özellikle Türkiye Yüksek Seçim Kurulu’nun kazanan adaylara haklarını yerine 
getirme kararının uluslararası standartlara aykırı olduğuna ve İçişleri Bakanlığı'nın 
kararlarının tutarsız olduğuna işaret eden sonuçların açık niteliğini takdir ediyoruz. Seçilmiş 
belediye başkanlarını askıya almak yerel özerk yönetimin doğasını baltalamaktır" denildi. 
 
-Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin eski kayyımı tarafından 3 ayrı göreve getirilen Zeyni 
Teker, YÖK’ün denklik vermemesi nedeniyle avukatlık yapamayan AKP Gençlik Kolları 
üyesi oğlu Sefa Teker’i belediyenin Hukuk Müşavirliği Birimi'nde işe aldı.  
 
-Tutuklu Nusaybin Belediyesi HDP’li eski Eşbaşkanı Sara Kaya’nın yargılandığı davada 
mahkeme Kaya’ya 16 yıl hapis cezası verdi.   
 
-Batman Belediyesi, yaya geçitlerinde bulunan iki dilli ikonlarında Kürtçeye yer vermeyerek 
Türkçe olarak yeniledi. Görevden alınan eşbaşkanlar, uygulamayı Kürtçeye düşmanlık olarak 
değerlendirdi. Batman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kent içi ulaşımda 
trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan caddelerde yayalara geçiş hakkının verilmesi 
zorunluğunun hatırlatılması amacıyla "önce yaya" ve “pêşî peya” yazılı ikon çalışması 
gerçekleştirdi. Kayyım atanmadan önce yaklaşık 49 noktada Türkçe ve Kürtçe olarak "Önce 
Yaya-Pêşî Peya" ikonları yapıldı. Kayyım atamasının ardından ise zamanla yıpranan yazılar 
yeniden onarıldı. Kasım ayına kadar 350 noktada çalışma yapılacağı belirtilirken, kayyım 
yönetimindeki belediye, Kürtçe ikonları bu sefer kullanmadı. Belediye önü, Acetler Kavşağı 
ve Turgut Özal Bulvarı olmak üzere birçok noktadaki ikon çalışması sadece Türkçe yapıldı. 
 
- Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin eski kayyımı Vali Mustafa Yaman’ın merkeze 
çekilmesinin ardından belediyedeki yeğeni Yunus Emre Akça görevden alındı. İzmir’de 
yaşayan ancak belediyeden maaş alan Mercan Aykal ise, istifa dilekçesi verdi. 
 



- HDP’li belediyelere atanan kayyımların Kürt diline karşı doğrundan bir düşmanlık 
içerisinde olduğunu belirten Kürt Dil Platformu, bu keyfi ve hukuksuz uygulamalara son 
verilmesi çağrısı yaptı.  
 
-Kayyım atanmadan önce Batman Belediyesi tarafından, trafikte yaya üstünlüğüne dikkat 
çekmek amacıyla birçok noktada Kürtçe ve Türkçe "Önce Yaya" ve "Pêşî Peya" yazılı ikon 
çalışması yapıldı. Ancak, kimi ikonlar mevsimsel koşullar ve araç trafiği nedeniyle zamanla 
silindi. Belediyeye kayyım atandıktan sonra da aynı noktalarda ikon çalışması yapan belediye, 
bu kez sadece Türkçe ikonları yeniledi. Belediye, Kürtçe ikonların yenilenmemesine ilişkin 
haberler yapılması üzerine açıklama yaptı 
 
-Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Belde Belediyesi Eşbaşkanları Bekir Polat ve 
Canan Tağtekin’in yerine kayyım atandı. Dün evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan 
eşbaşkalar Polat ve Tağtekin, soruşturma gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden 
uzaklaştırılarak, Elazığ Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz’ı kayyım olarak atadı.  
 
-Kayyım yönetimindeki Baykan Belediyesi, işçi çıkarmaların yasak olduğu bir dönemde 14 
kişiyi işten çıkardı. İçişleri Bakanlığı tarafından Halkların Demokratik Partisi (HDP) 
yönetimindeki Siirt'in Baykan Belediyesi'ne kayyım olarak atanan İlçe Kaymakamı Mehmet 
Tunç, 14 kişiyi işten attı. Kayyım yönetiminin, "sözleşme süreleri sona erdi" gerekçesiyle 14 
kişiyi işten çıkardığı belirtildi.  
 
-Cizre Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Zırığ hakkında görevden alınıp, belediyeye kayyım 
atanmasına gerekçe yapılan "Suç ve suçluyu övme" davası görüldü. Yerine kayyım atanan 
Cizre Belediye Eşbaşkanı Mehmet Zırığ hakkında Newroz mitinginde yaptığı konuşma 
nedeniyle açılan "Suç ve suçluyu övme" davasının 2'nci duruşması Cizre 3. Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde görüldü. Belediye Eşbaşkanı Zırığ duruşmaya avukatı ile katıldı. 
 
-HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Siirt'te belediyeleri aracılığıyla hayata 
geçirdikleri projeleri iptal eden kayyımların halkın ihtiyaçlarını yok saydığını söyleyerek bu 
duruma tepki gösterdi. Diğer belediyelerin de benzer etkilerine maruz kaldığını kaydeden. 
Beştaş, yerel seçimde iş başı yapan belediyelerinin halk için 55 proje ürettiğini, 18 projeyi 13 
ay gibi kısa bir zaman zarfında hayata geçirdiğini belirterek, şunları söyledi: “Parklar, taziye 
evi, muhtarlık ofisleri, kent konseyi, çok dillilik projeleri, kadın danışmanlık merkezleri, 
Jinkart, fidanlık alanları, ücretsiz veterinerlik hizmetleri, bisiklet yolları, yaz kursları, hayvan 
evleri, tekerlekli sandalye dağıtımı gibi halkın öncelikli ihtiyaçlarına dair projeler 
gerçekleştirilmişti.”  
Kayyımın ilk icraatının ise bu projeleri bitirmek ve halkın ihtiyaçlarını yok saymak olduğunu 
vurgulayan Beştaş, “Yine kayyımın ilk göreve geldiği anda Celadet Elî Bedirxan 
Kütüphanesi’ni hedef alması ve yıktırması; üzerinde durulması ve iktidar politikalarının bir 
yansıması olarak ele alınması gereken önemli bir hadisedir. İhalesi tamamlanan İlçe Otogarı 
ile 6000 kolilik yardım paketlerine dair projeler, kayyımca derhal iptal edildi. Yıl sonunda 
bitirilmesi planlanan Kadın Emek Pazarı, Sanat Evleri, Felsefe Evi projeleri kayyım 
tarafından derhal durduruldu. Kayyımın halk yararına olan bu projeleri iptal etmesi, bir 
zihniyetin dışa vurulmuş olması bakımından son derece manidardır!” diye kaydetti. 
 
-Batman’da 22 Haziran Pazartesi günü kent merkezi ve bazı köylerde jandarma tarafından 
evlerine yapılan baskınlardan gözaltına alınan İkiköprü Belde Belediyesi Eş Başkanları Hatice 
Taş ve Osman Karabulut ile belediye çalışanı Bayram Özalp çıkarıldıkları mahkemede 
tutuklandı. 



 
-Kasasında 150 milyon TL ve sıfır borçla Bağlar Belediyesi’ni devralan atanmış başkan 
Hüseyin Beyoğlu, 192 milyon TL olan bütçeyi yılın ilk 6 ayı dolmadan sıfırladı. Belediyeyi 
90 milyon TL borçlandıran Beyoğlu, göreve geldiği günden bu yana 432 milyon TL harcadı.  
Kasasında 150 milyon TL ve sıfır borçla Bağlar Belediyesi’ni devralan atanmış Başkan 
Hüseyin Beyoğlu, yılın ilk yarısı dolmadan 192 milyon TL’lik bütçeyi sıfırladı. 2019’dan 
devredilen 150 milyon ve 2020 yılının 192 milyon olan bütçesine ek 90 milyon TL borçlanma 
yapan Beyoğlu, ilgöreve geldiği günden bu yana 432 milyon TL bitirdi. 2020 ödeneğini ilk 6 
ayda tüketen Beyoğlu, yeni borçlanma için Belediye Meclisi’nden yetki istedi.  
 
-Diyarbakır’a kendisinden önce ti’ye alınan “şöhreti” ulaşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi 
Kayyımı Münir Karaloğlu, halka kapalı Sur’un Keçi Burcu’nu, Nasuh Paşa ve Kurşunlu 
Cami’yi gezerek, “kurgu” karelerle sohbet fotoğrafları paylaştı.  
 
-Meclis Başkanlığı, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen’in kayyım atamalarıyla ilgili 
verdiği soru önergesini "kişisel görüş" gerekçesiyle iade etti.  
Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Zeynel Özen’in kayyımlarla ilgili 
Meclis'e sunduğu soru önergesi iade edildi. Meclis Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı'nın 
yanıtlaması istemiyle verilen önergeyi "kişisel görüş" gerekçesiyle iade etti.  
 
-Merkeze çekilen Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın aynı zamanda kayyım olarak 
görevlendirildiği Büyükşehir Belediyesi’nde müfettiş incelemesi başlatıldı. İncelemelerde çok 
sayıda belgenin kaybolduğu, kamera kayıtlarının ise silindiği tespit edildi. 
Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 19 Ağustos 2019’da ikinci kez kayyım olarak atanan 
Mardin Valisi Mustafa Yaman, 10 Haziran günü yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
ile merkeze çekildi. Onun yerine ise Adana Valisi Mahmut Demirtaş görevlendirildi. Yaman 
gibi Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyım olarak atanması beklenen Vali Demirtaş, kente 
geldiği günden beri belediye ile ilgili tek bir işlem yapmadı.  
 
-Kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kent A.Ş.'de personel 
listeleri üzerinde oynama yapılarak belediyede çalışmayan 5 kişiye maaş ödendi. Skandalda 
parmağı bulunan şirket yöneticisinin kendisine de fazla maaş ödendiği ortaya çıkarken, olayın 
üstü örtüldü. Rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırma ve kayırmacılıkla sık sık 
gündeme gelmeye devam eden kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde 
skandal niteliğinde bir yolsuzluk daha ortaya çıktı. Skandal belediyenin iştiraki olan Kent 
A.Ş.’de yaşandı. Belediyeye 19 Ağustos 2019’da ikinci kez kayyım olarak atanan Mustafa 
Yaman tarafından görevlendirilen bazı isimlerin, belediyenin muhasebe birimi tarafından 
hazırlanan personel listesine yaptıkları eklemelerle aslında belediyede çalışmayan kişilere 6 
ay boyunca maaş ödendi.  
 
-Kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kent A.Ş.'de personel 
listeleri üzerinde oynama yapılarak belediyede çalışmayan 5 kişiye maaş ödendi. Skandalda 
parmağı bulunan şirket yöneticisinin kendisine de fazla maaş ödendiği ortaya çıkarken, olayın 
üstü örtüldü. 
 
 

 
TEMMUZ 2020 

 



-Mardin'de metreküp fiyatı 2 TL olan su tarifelerini koronavirüs sürecinde kademeli olarak 
5.60 TL'ye yükselten MARSU, Temmuz ayı itibariyle yapılacak zammı bu kez koronavirüs 
gerekçesiyle ileri bir tarihe erteledi 
 
-Kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde incelemelerini tamamlayan 
müfettişler, çok sayıda üst yönetici hakkında usulsüzlük ve yolsuzluk nedeniyle suç 
duyurusunda bulundu. Belediyede daire başkanları da görevden alındı.  
 
-Kayapınar Belediyesi Cegerxwîn Kültür ve Sanat Merkezi’nde 2012'de kurulan kütüphanede 
bulunan 10 bini aşkın kitap, belediyeye kayyım atamaları sonrası peyderpey azalarak 300’e 
kadar düştü.  
 
-Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımının kanunu delerek 2 milyon TL'yi aşkın maliyetle 
tarihi Birinci Cadde’ye yaptırdığı ışıklandırmalar hakkında Mardin Barosu'nun başvurusu 
üzerine "dokuya aykırı" denilerek, kaldırılma kararı verildi. 
 
- Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin önceki kayyımı Mustafa Yaman'ın “manevi kızı” olarak 
ün salan Merve Erciyas ile rüşvet aldığı belgelenen Bülent Erdolu da açığa alındı.   
 
-Cizre Belediyesi'ne atanan ilk kayyım döneminde, kurumun taşınmazlarını bedelsiz olarak 
diğer kamu kurumlarına satış ve devir işlemlerinin iptaline karar veren HDP’li belediye 
meclis üyeleri hakkında soruşturma açıldı.  
 
-Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği Batman'da yaşanan su kesintileri, halkı salgına karşı 
savunmasız bırakmış durumda. Batman Tabip Odası Başkanı Selahattin Oğuz, suya doğrudan 
erişimi engelleyen tüm nedenlerin acilen ortadan kaldırılması gerektiği söyledi. HDP'li 
Batman Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler, 23 Mart'ta 
İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye kayyım atanmasıyla sekteye uğradı. 460 bin nüfuslu 
kentte, artış gösteren su şikâyetleri günden güne artarken, buna dair yapılan haberleri 
"spekülatif" olduğunu iddia eden kayyım yönetimi, kente 7 bin metreküp su verildiği, bu 
miktarın saatte 8 bin 200 metreküpe çıkarıldığını, kesinti nedenini "kaçak" ve "aşırı kullanım" 
olarak açıklamıştı. Hava sıcaklığının artmasıyla su tüketiminin buna paralel olarak 
artabileceğini savunan kayyım yönetimi, "Aşırı derecede kullanılan ve israf boyutunu alan su 
tüketimi karşısında su sıkıntısı kaçınılmaz olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. 
 
-Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımı Vali Mustafa Yaman’ın merkeze çekilmesinden bir 
gün sonra AKP'li 30 ismin “görülen lüzum üzerine” belediyede işe alındığı ortaya çıktı.  
 
-Amatör spor kulüplerine 1 milyon 200 bin TL yardımda bulunan DBB’nin önceki kayyımı 
Hasan Basri Güzeloğlu, görevden alınan DBB Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı’nın Amedspor’a 
yaptığı 1 milyon 500 bin TL yardımı geri istedi. 
 
-HDP’li belediyelere atanan kayyımların açtığı ihaleleri inceleyen TMMOB Diyarbakır İl 
Koordinasyon Kurulu, kanuna aykırı şekilde yapılan ihalelerin belli kişilere verilerek 
kamunun milyonlarca liralık zarara uğratıldığını belirtti.  
 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) ait 
belediyelere atanan kayyımların açtığı ihalelere ilişkin Mimarlar Odası Şubesi’nde basın 
toplantısı düzenledi. Burada konuşan Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Eşbaşkanı Ferit 
Kahraman, iki dönemdir seçimlerin sonucunu sindiremeyen iktidarın bölge belediyelerine 



kayyım atadığını, seçimle iş başına gelen seçilmişlerin ise süreci cezaevinde geçirdiğini dile 
getirdi. 
 
-HDP Batman milletvekilleri, kayyım yönetimindeki Batman Belediyesi'nin yaptığı su 
kesintileriyle halkın koronavirüs salgınına karşı savunmasız bırakıldığını belirtti.  
 
-HDP Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu ve TJA üyesi Sevil Rojbin Çetin’in 
tutuklanmasını değerlendiren avukatları, tutuklanma gerekçelerinin gizli tanıkların 
dayanaktan yoksun beyanları olduğunu belirtti. 
 
-Avrupa Parlamentosu üyesi 69 milletvekili, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek 
Temsilciliği’ne gönderdikleri mektupta, “Sizden Erdoğan’ın otokratik rejimine karşı harekete 
geçmenizi istiyoruz” çağrısı yaptı.Mektupta, “Başta HDP milletvekillerinin ve belediye 
başkanlarının tutuklanması olmak üzere Türkiye'deki demokratik siyasi muhalefete yönelik 
baskı; Kürtlerin yaşadığı Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerine yönelik devam eden Türk 
bombardımanları konusunda dikkatinizi çekmek için yazıyoruz” ifadeleri yer aldı.Mektubun 
devamında şu ifadelere yer verildi: “‘Türk tipi başkanlık sistemi’, güçler ayrılığı ve bağımsız 
yargı ilkesini zayıflatmıştır. Türk hükümetinin hukuksuz saldırıları sadece parlamenter 
demokrasiye yönelmiyor. Ayrıca, Kürt illerindeki HDP’li belediye eşbaşkanlarını yasadışı bir 
şekilde görevden alarak yerlerine ‘vali-kayyımlar’ atıyor. 31 Mart 2019'da yapılan yerel 
seçimlerden bu yana, hükümet 65 HDP’li belediyeden 46’sına hukuksuz bir şekilde el koydu. 
Venedik Komisyonu 18 Haziran 2020 tarihinde 979/2019 sayılı görüşünü açıkladı ve mevcut 
durumun demokrasinin temel ilkeleri, hukukun üstünlüğü ve yasanın öngörülebilirliği ile 
bağdaşmadığını söyledi. 
 
-Yerine kayyım atanan Sur Belediyesi Eşbaşkanı Cemal Özdemir’e 8 yıl 9 ay hapis cezası 
verildi. 
 
-Kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde ihalelere fesat karıştırdıkları, 
hayali ihale düzenledikleri, usulsüz işlem yaptıkları tespit edilen 3 daire başkanı daha 
görevden alındı. 
 
-Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ilk kayyım atanmasıyla Genel Sekreterliğe getirilen 
Muhsin Eryılmaz, gelen kayyımlarla 3 yılı boyunca çalıştı. Kayyım olmak için sırasını 
bekleyen Eryılmaz, en son İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla görüştükten sonra görevden 
ayrıldı. 
 
-Meclis toplantısı için gittikleri belediyede içeri alınmadıklarını belirten Silvan Belediyesi 
Eşbaşkanı Abbas Azizoğlu, her şeye rağmen halka hizmet etmeye devam edeceklerini 
söyledi.  
 
- Yerine kayyım atanan Cizre Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Zırığ hakkında Newroz 
mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle açılan "Suç ve suçluyu övme" davasında beraat etti. 
 
-Kayyım yönetimindeki Ergani Belediyesi’nin HDP’li Meclis üyeleri, Temmuz ayı Meclis 
Toplantısı’na katılmak için gittikleri belediyede kilitli kapıyla karşılaştı.   
Kayyım yönetimindeki Diyarbakır Ergani Belediyesi’nin Halkların Demokratik Partili (HDP) 
Meclis üyeleri, Temmuz ayı Meclis Toplantısı’na katılmak için belediyeye gitti. Belediye 
Meclis Toplantı Salonu'nun kapısını kilitli bulan partililer, söz konusu durumu tutanak altına 
alarak, belediyeden ayrıldı.  



 
-Batman’da kronik bir hal alan su kesintileri nedeniyle en az 44 bin 680 abonenin suya 
erişemediğini kaydeden Prof. Dr. Beyza Üstün, halkın salgın koşullarında sağlıksızlığa 
mahkum edildiğini söyledi.Kayyım yönetimi, su kesintilerine dair yaptığı açıklamada "aşırı 
ve kaçak" kullanımı gerekçe gösterip sorumluluğu halka yüklemişti. 
 
-İpekyolu Belediyesi kayyımı, tüm çalışanlarına 15 Temmuz günü yapılacak etkinliklere 
katılım zorunluluğu getirerek, evrak imzalattı.  
 
-Geçtiğimiz yıl Diyarbakır, Van ve Mardin'de büyükşehir belediye eşbaşkanlarının görevden 
alınarak yerlerine kayyım atanmasına karşı yaptıkları basın açıklaması gerekçesiyle gözaltına 
alınan 23 kadın hakkında açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Çağlayan'da bulunan 
İstanbul Adliyesi 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Kovid-19 salgını 
nedeniyle kadınlar salona alınmadı. Avukatları ise hazır bulundu. 
 
-HDP'li Diyadin Belediyesi’ne İlçe Kaymakamı Hasan Doğan, kayyım olarak atandı. 
 
-Batman Demokrasi Platformu, Esentepe'deki külliye inşaatına ilişkin Makina Mühendisleri 
Odası Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi. Platform temsilcilerinin katıldığı açıklamada 
konuşan TMOBB Batman İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Ahmet Bülent Tekik, 
Batman Belediyesi eski kayyımı tarafından merkez Tilmerç köyü ve Esentepe mevki arasında 
bulunan 12 parselin ortasında 150 bin metrekarelik alanda "cami ve külliye" yapmak için 
nazım imar planında yaptığı değişikliğin, 2019'da TMMOB İKK tarafından İdare 
Mahkemesi’ne taşındığını hatırlattı.  
  
-Görevden alınarak yerine kayyım atanan Diyadin Belediye Eşbaskanı Betül Yaşar, 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
-Kayyım atanan Diyadin Belediyesi Eşbaşkanı Evren Demir, kayyım mantığının “yolsuzluk 
ve talan” mantığı olduğunu belirterek, “Bir dahaki seçimde hiçbir düzen partisinin kentte aday 
çıkarabileceğine inanmıyorum” dedi.  
 
-Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, DBB Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı’ya verilen 9 yıl 4 ay 
15 gün hapis cezasını onadı. Mızraklı’nın avukatları Yargıtay’a temyiz başvurusunda 
bulunacak. 
 
-Yerine kayyım atanan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Diyadin Belediyesi Eşbaşkanı 
Betül Yaşar'ın tutuklanma gerekçeleri; belediye araçları için alınan oto lastikleri, araçların 
tamiri, işe alımlar ve Yaşar'ın HDP kongresine katılması olarak sıralandı.  
 
-HDP'nin açıkladığı “Kürt Düşmanlığı Raporu"'na göre, pandemi süresi boyunca 84 kişiye 
işkence ve kötü muamele uygulandı, HDP’li vekillere 84 fezleke hazırlandı, 444 gözaltı ve 93 
tutuklama yaşanırken, 14 belediyeye kayyım atandı. 
 
-Batman Belediyesi’ne atanan kayyım, zabıtanın kullanması amacıyla alınan iki motosikleti 
“ihtiyaç fazlası” gerekçesiyle emniyete hibe etti.  
 
-Mardin Barosu Çevre, Kültür ve Hayvan Hakları Komisyonu, kayyım tarafından yapılan 
ancak Mardin'in dokusuna aykırı görülerek, kaldırılması kararı alınan ışıklandırmaların iptali 
için başvuru yaptı. 



 
-Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski kayyımı ve AKP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Cumali Atilla, Ankara Altındağ Kaymakamlığı’na atandı. 
 
-Hakkari’nin Sümbül Mahallesi’nde her yağış sonrası musluklardan çamurlu su akmasına 
isyan eden esnaf, daha önce sorunu ilettikleri Vali İdris Akbıyık’ın topu HDP’li belediyeye 
attığını hatırlatarak, “Şu an kayyım oldu ama sorunu çözmüyor" dedi.  
 
-Van 1. İdare Mahkemesi, HDP’nin yüzde 53.8 oyla kazandığı Van Büyükşehir Belediyesi’ne 
kayyım atanması kararının iptaline ilişkin açılan davada, “kamunun selameti” gerekçesiyle 
hukuka aykırılık bulmadı.  
İçişleri Bakanlığı kararıyla 19 Ağustos 2019 tarihinde HDP’li Van Büyükşehir Belediyesi’ne 
yapılan kayyım ataması kararının iptaline ilişkin Van 1. İdare Mahkemesi’nde açılan davada 
mahkeme kayyım atamasını ilginç bir gerekçe ile savundu.  
 
-Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi, yerlerine kayyım atanan İpekyolu Belediyesi Eşbaşkanları 
Şehsade Kurt ile Azim Yacan'a verdiği hapis cezasının gerekçesini, “mültecilere için alınan 
battaniye ve gıda kolileri” olarak açıkladı.  
 
-Mardin 2’nci İdare Mahkemesi, yerine kayyım  atanan Mardin Büyükşehir Belediye 
Eşbaşkanı Ahmet Türk hakkındaki soruşturmaların göreviyle ilgili olduğu ve mahkumiyet 
kararı verilmesi durumunda görevinden alınacağı gerekçesiyle kayyım atama kararının iptali 
istemiyle açılan davayı reddetti. 
 
- DTK soruşturması kapsamında gözaltında alınan görevden alınan Batman Belediyesi 
Eşbaşkanı Mehmet Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
-Batman Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Demir’in, DTK faaliyetleri, beraat ve takipsizlikle 
sonuçlanan dosyalardaki suçlamalar, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de içinde olduğu 
yardım kampanyası düzenlemekten tutuklandığı ortaya çıktı. 
 
-Hacker grubu Redhack, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği’nin (GABB) web 
sitesini hacklediğini duyurdu. Hacklenen sitede şu ifadelere yer verildi: 
“Bölge Halklarımıza Başta "Şahsım" Münir Karaloğlu olmak üzere tüm Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi Belediyeciler Birliği olarak bu zaman kadar bölge halklarına yapılan bütün haksızlık, 
hukuksuzluk ve zülüm için özür dilerim. 
 
-Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atanması üzerine yaşanan 
protestolar sırasında Van Sanat Sokağı’nda bir kıraathaneye giren polislerin, kask, cop ve 
tekmelerle darp ettiği şizofreni hastası Fırat Koç ve kendisiyle birlikte gözaltına alınan 5 kişi 
hakkında iddianame hazırlandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 
iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 5 kişi, "Örgüt üyesi olmamakla 
birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak 
ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" iddiasıyla yargılanacak.  
 
-HDP yönetimindeki Diyadin Belediyesi’ne kayyım olarak atanan İlçe Kaymakamı Hasan 
Doğan, ilk iş olarak daha önce yapılan yol, ağaçlandırma ve ışıklandırma ihalesini iptal etti. 
 



-Yüksekova sussuzluğa mahkum edildi. Yıllardır su sorununun çözülmediği ve iki dönemdir 
kayyım tarafından yönetilen Yüksekova'da, halk günlük ihtiyaçlarını karşılamak için tanker 
ve bidonlarla su taşıyor.  
 
-Mardin Kızıltepe Belediyesi’nin kayyım yönetiminde olduğu Ocak 2019’da kentte başlatılan 
yol çalışmaları bitmek bilmiyor. Kentin tüm sokakları kışın yağmur sularından geçilmezken, 
yazın ise halk toz içinde yaşamak zorunda kalıyor. Kayyım yönetimi kentin en işlek 
caddelerinden birindeki çalışmayı 19 ay sonra tamamladı. Belediye caddedeki çalışmayı 
bitirdikten sonra kamuoyuna söz konusu caddeyi “Türkiye’nin en büyük halı motifli caddesi” 
olarak sunarken, kentin diğer sokaklarını görmezden geldi. Esnafın toz içinde çalışmak 
zorunda kaldığı, yine halkın evlerinin pencerelerini açamadığı kentte yol çalışmalarının ne 
zaman tamamlanacağı ise belirsizliğini koruyor.  
 
-Siirt Belediyesi kayyımı, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan taziye evini Ülkü Ocakları'na 
tahsis etti. Kararın 6 Temmuz’da encümenler ile yapılan meclis toplantısında alındığı 
öğrenildi. Tahsis etme talebinin Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından talep 
edildiği ortaya çıktı. Kararın ardından taziye evi binasına Ülkü Ocakları'nı simgeleyen kurt 
işaretli semboller asıldı. 
 
-HDP'nin 31 Mart 2019 seçimlerinde kazandığı ancak YSK’nin AKP'li Salih Akman'a 
mazbatanın verildiği Tuşba Belediyesi'nde üç belediye meclis üyesi görevlerinden alındı.  
  
-Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin eski kayyımı Mustafa Yaman’ın ekibinden 4 isim daha 
görevden alındı. Şimdiye kadar görevden alınan 14 kişinin isimleri milyonlarca TL ihale, 
yolsuzluk, rüşvet ve imar usulsüzlüklerine karıştı.  
 
-HDP’li belediyelere kayyım atanması ve siyasetçilere dönük baskılara karşı ortak açıklama 
yayınlayan Norveçli siyasetçiler, “Kürt halkının haklarına ve demokrasiye saygı gösterilmesi” 
için uluslararası kamuoyunu ses çıkarmaya çağırdı.  
 
-Diyadin Belediyesi’ne atanan kayyım, Aile ve Kadın Politikaları Müdürlüğü’ne bir erkek 
atadı. 
 
-İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ağustos 2019’da ikinci kez Mardin Büyükşehir 
Belediyesi’nin kayyım olarak atanan eski Vali Mustafa Yaman’ın ilk kayyımlık dönemi olan 
2016 yılında yaptırdığı ve propaganda amaçlı kullanılan dikey bahçe bakımsızlıktan 
kurudu.  Yenişehir Semtinde kurulan bahçe için 2 milyon 500 bin TL harcama gösterildi. 
Bahçedeki çiçeklerin neredeyse tamamı kurudu. 19 Ağustos 2019’da kayyım yönetimi 
tarafından onarılacağı duyurulmasına rağmen bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmayan 
bahçe ile ilgili geçtiğimiz ay yapılacak olan onarım ihalesi de iptal edildi.  
 
-Kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde isimleri yolsuzluk ve usulsüzlüğe 
karışan kişilere dönük başlatılan operasyonda çok sayıda üst düzey yönetici gözaltına alındı.  
İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ağustos 2019’da ikinci kez kayyım atanan Mardin 
Büyükşehir Belediyesi’nde eski kayyım Mustafa Yaman’ın görevden alınmasının ardından 
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında üst düzey 
yöneticilere operasyon başlatıldı. Haklarında yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, ihaleye fesat 
karıştırma, kayırma, zimmet ve çok sayıda suçlamadan soruşturma başlatılan en az 15 üst 
düzey yöneticinin yapılan operasyonlarla gözaltına alındığı öğrenildi. Mardin Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Mardin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve 



Organize Suçlar Şubesi’nce gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar 
Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.  
 
-Koronavirüsün bölgedeki yayılma hızına dair hazırlanan raporu açıklayan Urfa SES MYK 
Üyesi Sema Atabay, “Salgın yönetimine sirayet eden bu anlayış, ‘kayyım yönetimi’ 
anlayışının salgın kontrolüne tezahüründen başka bir şey değildir” dedi. 
-Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde kayyım dönemine ilişkin başlatılan soruşturma 
kapsamında aralarında DEDAŞ Mardin İl Müdürü Mehmet Bulut ile 4 kişi tutuklandı.  
 
-Kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde aralarında üst düzey yöneticiler, 
DEDAŞ İl Müdürü ve müteahhitlerin de olduğu 10 kişi dün gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanların, daha önce MA'da belgeleri yayınlanan yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvet ile 
suçlandıkları öğrenildi.   
 
-Kayyım yönetimindeki Siirt Belediyesi’nin, Ülkü Ocakları'na tahsis ettiği taziye evinin 6-8 
Ekim Kobanê olayları sırasında yakıldığını iddia etti. Ancak o tarihte taziye evinin olmadığı 
ortaya çıktı.  
  
Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Siirt Belediyesi’ne atanan kayyım, 
Temmuz ayında encümenlerle gerçekleştirilen meclis toplantısında aldığı kararla Bahçelievler 
Mahallesi'nde bulunan taziye evini Ülkü Ocakları'na tahsis etti. Söz konusu durumun 
kamuoyuna yansıması üzerine kayyım yönetimindeki belediyeden konuya ilişkin açıklama 
yapıldı. 
 
-Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyım yönetimi soruşturmasında, sahte faturalarla 
yapılmayan işlere milyonlarca TL’nin ödendiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında cinsel 
saldırı suçundan tutuklanması olan polis Ercan Uysaler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 
 
- Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk, kayyım 
yönetimindeki belediyeye dönük yolsuzluk operasyonunu “dünyada görülmemiş soygun” 
şeklinde yorumlayarak, “Kayyım modeli çöktü ve hezimete uğradı” dedi.  
 
- Canlı Hayvan Borsasında 15 yıl önce inşa edilen mezbahanın kayyım tarafından 
yıkılmasının ardından yurttaşlar hijyenik olmayan ortamlarda kesim yapmak durumunda 
kaldı. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Kurban Bayramı öncesi yoğun kalabalıklara sahne olan 
Canlı Hayvan Borsası’nda, 15 yıl önce inşa edilen mezbeha, kayyım yönetimdeki Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yıktırıldı. Steril ortamda hayvanların kesildiği mezbahada 
istihdam edilen 40 kasap, işsiz kaldı. Mezbahanın yıkılmasının ardından mağdur olan 
yurttaşlar, hayvanları hijyenik olmayan ortamda, toz ve toprağın içinde kesmek zorunda 
bırakıldı. 15 yıldır Canlı Hayvan Borsasında kasap olarak çalışan Murat Yalçınkaya, 
mezbahanın yıkılmasının ardından birçok yurttaşın işsiz kaldığını belirterek, mağdur 
edildiklerini söyledi. 
 
 

AĞUSTOS 2020 
 
- Kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan yolsuzluk operasyonunda 
gözaltına alınanlardan tutuklananların sayısı 8’e çıktı. Eski kayyımın yeğeni ve cinsel saldırı 
suçlusu Ercan Uysaler’in de tutuklandığı öğrenildi.   
  



İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde, yolsuzluk, 
rüşvet, usulsüzlük, kayırma, ihaleye fesat karıştırma, zimmet ve benzeri çok sayıda suça 
karışan ve 28 Temmuz’da yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 kişi hakkındaki işlemler 
tamamlandı. 
 
-TRT Haber, görevden uzaklaştırılan Siirt Belediyesi eşbaşkanları döneminde hayata geçirilen 
bostan projesini, belediyeye atanan kayyıma mal etti. Halkların Demokratik Partili (HDP) 
Siirt Belediyesi eşbaşkanları Berivan Helen Işık ve Peymandara Turhan, kayyım ataması 
öncesi kente bağlı Kooperatif Mahallesi’nde belediyeye ait 20 dönümlük araziyi bostana 
çevirmiş ve çeşitli sebzelerin ekimini gerçekleştirmişti. HDP’li yönetim, ürünleri de ücretsiz 
dağıtılacağını duyurmuştu.  
 
-Valiler kararnamesiyle merkeze çekilen ve adı yolsuzluk, rüşvet, kayırmacılıkla anılan 
Mardin Valisi ve Kayyımı Mustafa Yaman'in isminin verildiği Ortaokul'un adı değiştirildi. 
 
- Batman Belediyesi kayyımı Hulusi Şahin’in Kent Konseyi kurma çağrısına tepki gösteren 
emek örgütleri, “Kent Konseyi gibi bir sivil oluşumu, bu anti-demokratik konum ve 
statülerinin perdesi haline getirilmesine destek vermeyeceğiz" dedi. 
 
- Cizre ve İdil Belediyeleri’ne atanan kayyımlar, 10 aylık sürede suya yüzde 100 zam 
yapmanın dışında AKP’lilere gelir ve iş kapısı oldu. Halkların Demokratik Partisi’nin 31 Mart 
2019 Yerel Seçimlerinde yüksek oy oranlarıyla kazandığı Şırnak’ın Cizre ve İdil ilçe 
belediyelerine atanan kayyımlar, 10 ayda hiçbir hizmet yapmadı. 29 Ekim 2019 tarihinde 
Cizre Belediyesi’ne, 13 Kasım 2019 tarihinde ise İdil Belediyesi’ne atanan kayyımlar, 
belediyeleri polis karargahına çevirdi. 
 
- Kayyım yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülen kaldırım yenileme 
çalışmaları sırasında ağaçlar kepçeyle yerlerinden söküldü. 
 
- Kayyım tehdidiyle HDP'den istifa eden Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren ve Bekirhan 
Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut, AKP'ye katıldı. 
 
- -Cizre Belediyesi'ne ilk atanan kayyım tarafından bedelsiz devredilen 12 taşınmazın devrini 
iptal eden ve sendikayla TİS imzalayan belediye eşbaşkanı Mehmet Zırığ hakkında 
soruşturma başlatıldı. 
 
- 31 Mart yerel seçimlerinde Yenişehir Belediyesi Eşbaşkanı seçilen İbrahim Çiçek, “örgüt 
üyesi” olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
-15 ağs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


