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TMMOB, Diyarbakır, Mardin ve Van 
Büyükşehir belediye başkanlarının 
görevden alınarak yerlerine kayyum 
atanmasına ilişkin 19 Ağustos 2019 
tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz imzasıyla yazılı basın 
açıklaması düzenledi. Seçilmişlerin 
yerine kayyum atanmasının halkın 
iradesinin gasp edilmesi anlamına 
geldiği belirtilerek, demokrasi ve 
seçimlere olan inancın zedelendiği 
vurgulandı. 

Diyarbakır, Mardin ve Van 
Büyükşehir Belediye Başkanlarının 
görevden alınarak yerlerine kayyum 
atanmasının kınandığı açıklamada, 
şöyle denildi: 

“Belediye başkanları hakkında 
yürütülen adli-idari soruşturmalar 
bahane edilerek yapılan bu görevden 
almaların demokrasiyle ve hukukun 
üstünlüğü anlayışıyla bağdaşır hiçbir 

yanı bulunmamaktadır.
31 Mart seçimlerinde halkın 

büyük desteğiyle seçilen Belediye 
Başkanlarının, Cumhurbaşkanı ta-
rafından atanmış İçişleri Bakanının 
kararıyla görevden alınarak yerlerine 
yine Cumhurbaşkanı tarafından atan-
mış Valilerin getirilmesi, AKP’nin de-
mokrasiye ve halk iradesine bakışının 
özetidir. Cumhurbaşkanının kararının, 
halkın iradesinden üstün görüldüğü 
bu anlayış, benzerlerini darbe dönem-
lerinde gördüğümüz faşizan bir yöne-
tim zihniyetinin ürünüdür.

Yerel seçimlerde yaşadığı büyük 
yenilgiye rağmen AKP’nin, seçilmiş 
belediye başkanlarını görevden alarak 
kayyum rejiminde ısrar etmesi sadece 
halk iradesine değil, halkın demok-
rasiye ve seçimlere olan inancına da 
darbe vurmaktadır. Sandıkta kaybedi-
leni demokrasi dışı yollarla gasp et-
meye çalışmak, bunu alışkanlık haline 

getirmek, tek adam rejiminin siyasal 
ahlak düzeyinin de göstergesidir.

Geçtiğimiz dönemde yine antide-
mokratik biçimde atanan kayyumların 
yerel yönetimleri uğrattıkları zararın 
bilançosu ortadadır. Halkla hiçbir bağı 
olmayan, halka karşı hiçbir sorumluluk 
duygusu taşımayan kayyumlar sadece 
demokrasiye değil, atandıkları yerel 
yönetimlere de büyük ve kalıcı zarar-
lar vermektedir.

Yaşanan bu demokrasi ayıbından, 
halk iradesine vurulan bu darbeden 
derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı 
yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle 
muhalif siyasetçileri etkisizleştirme 
anlayışı terk edilmelidir. Görevden 
alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye 
Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Türk ve Van Büyükşehir Belediye 
Başkanı Bedia Özgökçe Ertan derhal 
görevlerine iade edilmelidir.”

TMMOB: Kayyum Atamaları Demokrasi İnancı Zedeler

EMO Yönetim Kurulu, Diyarbakır, 
Mardin ve Van büyükşehir belediye 
başkanlarının görevden alınarak yer-
lerine kayyum atanmasına ilişkin 20 
Ağustos 2019 tarihinde yazılı bir basın 
açıklaması yaptı. İktidarın seçimlerde 
kaybettiğini, “kayyum rejimi” getirerek 
tekrar kazanmaya çalışmasının kabul 
edilemeyeceğine vurgu yapılan açık-
lamada, bu karardan vazgeçilmesi is-
tendi. 

Halkın iradesinin yok sayılarak, se-
çilmiş belediye başkanlarının yerleri-
ne atanmış valileri getirmesinin kamu 
vicdanında büyük yara açtığına vurgu 
yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"İktidarın seçimlerde kaybettiğini, 
‘kayyum rejimi’ getirerek tekrar ka-
zanmaya çalışması kabul edilemez bir 

“Kayyum Rejimi” Kabul Edilemez!
durumdur. Kin ve nefreti değil, barış 
ve kardeşlik içinde bir arada yaşamı 
özendiren; demokrasi, halk egemen-
liği ve hukuk devleti ilkesi üzerinde 
yükselen bir Türkiye için bu karardan 
derhal vazgeçilmelidir.

Demokrasinin temeli olan seçim 
sonuçlarına saygı göstermek, egemen-
liğin kayıtsız şartsız halkın olduğuna 
inanmaktır. Herhangi bir devlet, grup 
veya kişi, Anayasa, kanunlar ve ulus-
lararası sözleşmelerle tanınmış te-
mel hak ve özgürlükleri tahrip etmeyi 
amaçlayan ve sınırlandıran yorum ve 
uygulamalarda bulunamaz.

Temel hukuk ilkelerinin ayaklar 
altında çiğnendiği bu karar, siyasal 
iktidarın hırsının hiçbir engel tanıma-
dığını bir kez daha ortaya koymuştur. 

Suriye`de giriştiği güç gösterisinden 
beklediği sonuçları alamayan, yerel 
seçimlerde de İstanbul ve Ankara baş-
ta olmak üzere pek çok bölgede büyük 
hayal kırıklıkları yaşayan iktidar, farklı 
gündemler yaratarak başarısızlıkları-
nın üstünü örtmeye çalışmaktadır.

İktidarın, kendi partisinden olma-
yan tüm yerel yönetimler üzerinde 
korku ve tehdit unsuru olmasını da 
hedeflediği bu yöntemi reddediyoruz.

Görevden alınan Diyarbakır 
Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan 
Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van 
Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia 
Özgökçe Ertan derhal görevlerine iade 
edilmelidir.”
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Diyarbakır, Van ve Mardin belediye-
lerine kayyum atanmasının ardın-
dan TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu’nun (İKK) da bileşeni olduğu 
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ta-
rafından 19 Ağustos 2019 tarihinde 
basın toplantısı düzenlendi. Halkın 
iradesinin atamalarla gasp edil-
diğine vurgu yapılan açıklamada, 
demokrasiden yana tüm kesimlere 
mücadele çağrısı yapıldı. 

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 
tarafından kayyum atamalarına kar-
şı yapılmak istenen basın açıklama-
sı, İzmir Valiliği’nin kent genelinde 
ilan ettiği 10 günlük basın açıkla-
ması, toplantı ve gösteri yürüyüşü 
yasağının ardından DİSK Ege Bölge 
Temsilciliği’nde basın toplantısı şek-
linde gerçekleştirildi. Toplantı ön-
cesinde DİSK Ege Bölge Temsilciliği 
önünde toplanan yurttaşlar, kayyum 
atamasını ve valilik yasağını slogan-
larla protesto etti. 

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş 
Sarı’nın okuduğu ortak basın açıkla-
masında, atamalarla demokrasinin 
temel ilkelerinin ayaklar altına alığı 
belirtilerek, “Belediye başkanları hak-
kında yürütülen adli-idari soruşturma-
lar bahane edilerek yapılan bu gasbın, 
demokrasiyle ve hukukun üstünlüğü 
anlayışıyla bağdaşır hiçbir yanı bulun-
mamaktadır” denildi. 

Yaşananların, iktidarın halk ira-
desine bakışının özetlediğine vurgu 
yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı 
kararlarının, halkın iradesinden üstün 
görüldüğüne dikkat çekilerek, “Halkın 
ezici çoğunluğunun Meclise, yargıya, 
adalete, basına inancı ve güveni ol-
dukça zayıflamıştır. Yandaş olmayan 
yapı ve kurumlar ise etkisizleştirilme-
ye, kriminalize edilmeye, hatta perva-

sızca ‘terörist’ olarak tanımlanmaya 
çalışılmaktadır” denildi. Seçimler an-
lamsızlaştırılarak, “artık yeter” diyen 
kitlelere çaresizlik duygusu aşılanma-
ya çalışıldığına değinilen açıklamada, 
şöyle denildi:

“Diyarbakır, Van ve Mardin 
Büyükşehir Belediye Eş başkanlarının 
görevden alınarak yerlerine valilerin 
kayyum olarak atanması, birçok şehir-
de aralarında belediye meclis üyele-
rinin, HDP-DBP üye ve yöneticilerinin 
de olduğu 418 kişinin gözaltına alın-
masının temel amacı budur.”

OHAL döneminde yüze yakın be-
lediyeye kayyum atandığı ve bu bele-
diyelerde çalışan 3 bini aşkın kişinin 
işten atıldığına yer verilen açıklama-
da, şöyle denildi:  

“Bir önceki kayyum dönemi yol-
suzluklarını halkın gözleri önüne 
seren; sefahat, talan ve yağmadan 
ibaret yönetim anlayışını teşhir eden 
belediye başkanları görevden alınır-
ken ileri sürülen temelsiz gerekçeler, 
seçmenlerin ve bizlerin gözünde yok 
hükmündedir. Halkın yüzde 50’den 
fazlasının iradesi ile seçilen başkan-
lara karşı gerçekleştirilen irade gasbı, 
rejimin faşist karakterini bir kez daha 
göstermiştir. Sandıkta kaybedileni 
demokrasi dışı yollarla gasp etmeye 
çalışmak, bunu alışkanlık haline getir-

mek, tek adam rejiminin siyasal ahlak 
düzeyinin de göstergesidir.

Kayyum politikası, ülkede de-
mokrasiden, barıştan, emekten yana 
olan herkese verilmiş bir gözdağıdır. 
Kimsenin kendini halkın iradesi ve 
yargının yerine koyma hakkı yoktur. 
Halkla hiçbir bağı olmayan, halka kar-
şı hiçbir sorumluluk duygusu taşıma-
yan kayyumlar sadece demokrasiye 
değil, atandıkları yerel yönetimlere 
de büyük ve kalıcı zararlar vermekte-
dir. Rejimin temel bir özelliği haline 
gelen sivil darbeciliği kabul etmedik, 
etmeyeceğiz.

Demokrasi, seçilmişlere saygı, hu-
kuk ve adalete güven duygusu ‘sağlık’ 
göstergesidir. Derinleşen ekonomik 
krizin geniş yoksul halk kesimlerinde 
yarattığı öfke tüm kışkırtmalara rağ-
men demokratik bir şekilde sandığa 
yansımıştır. Halkın iradesinin yok sa-
yılması, derinleşen ekonomik krizle 
berabere işçi emekçi yoksul halklara 
bütünlüklü bir saldırı olduğunu ve 
ülke ciddi bir yönetememe krizine 
doğru iktidar eliyle sürüklendiğini 
görmekteyiz. Halkın iradesine kayyum 
atanamaz.”

Basın toplantısı, tüm kutuplaştır-
ma çabalarına rağmen demokrasiden 
yana tüm kesimlerin mücadeleye da-
vet edilmesiyle tamamlandı. 

Barış ve Demokrasi için Omuz Omuza


