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5.e 

1. DİYARBAKIR SURLARI VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJ 
ALANI YÖNETİM PLANI 

 

5226 sayılı Kanun ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Ek-2a 

maddesi ve 3. maddeleri değiştirilerek “yönetim alanı” ve “yönetim planı” kavramları 

tanımlanmıştır. Böylelikle yürürlükteki mevzuat yönetim planlarının sadece “Dünya Miras 

Alanları” için değil tüm sit alanları için hazırlanmasını zorunlu hale getirmiştir.  

2863 sayılı Kanun Yönetim Alanını  "…sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının 

doğal bütünlüğü içerisinde etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, belli 

bir vizyon ve tema etrafında geliştirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla 

buluşturulması amacıyla, planlama ve koruma konusunda yetkili merkezi ve yerel idareler ile 

sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak için oluşturulan ve sınırları ilgili 

idarelerin görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenen yerler…” olarak tanımlamıştır. Aynı 

Kanun Yönetim Planını “Yönetim Alanı’nın korunmasını, yaşatılmasını, değerlendirilmesini 

sağlamak amacıyla, işletme projesini, kazı planı ve çevre düzenleme projesi veya koruma 

amaçlı imar planı dikkate alınarak oluşturulan koruma ve gelişme projesinin, yıllık ve beş 

yıllık uygulama etaplarını ve bütçesini de gösteren, her beş yılda bir gözden geçirilen 

planlar…” olarak tarif etmiştir.  

Alan Yönetim Planları, Dünya Miras Varlıklarının ve adaylarının; özgün yapılarına uygun 

olarak akılcı, sürdürülebilir ve bütüncül bir anlayışla, ilgili tüm paydaşlarıyla birlikte 

korunmasını, varlığın üstün evrensel değerinin yanı sıra gelişiminin ve canlılığının muhafaza 

edilmesini ve bunlar arasında bir denge kurarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan bir 

yol haritası olarak tanımlanmaktadır. 

Yönetim Planının hazırlanması sürecinde yönetim alan sınırının belirlenmesi Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi ve Alan Yönetim Başkanlığı tarafından tamamlanmıştır. Yönetim 

alanının tüm paydaşlarının katılımıyla ortak akıl geliştirilmesi için çalıştay, odak grup 

görüşmesi, saha araştırması, arama konferansı ve atölye çalışmaları ile sürdürülmüş 

hazırlanan plan taslağı paydaşların değerlendirilmesine sunulmuştur.  

1.1 Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanında Güçlü 
ve Zayıf Yönler, Tehditler ve Fırsatlar 

 



   

 

5 

 

Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanları her ne kadar birbirleri ile 

etkileşim içerisinde olsalar dahi, farklı özellikler gösteren yapıları dolayısı ile farklı çözüm 

yollarına gereksinim duymaktadır. Bu kapsamda sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve 

kamu kurum-kuruluş temsilcilerinin katılımı ile Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri 

Kültürel Peyzaj Alanlarını değerlendiren iki ayrı çalıştayın düzenlenmesinin daha doğru bir 

yaklaşım olacağı düşünülmüştür. Yapılan çalıştaylarda alanların güçlü ve zayıf yönleri ortaya 

çıkarılmış, fırsat ve tehditleri belirlenmiştir. Düzenlenen birinci çalıştay Hevsel Bahçeleri 

Kültürel Peyzajı Alanı ile onu çevreleyen ve etkileyen Dicle Vadisi üzerine yapılmış, ikinci 

çalıştay ise Diyarbakır Surları ve Suriçi bölgesi için düzenlenmiştir. Yapılan çalıştaylarda 

üzerinde uzlaşılan konular yönetim planına yansıtılmış ve GZFT analizi, çıktı olarak elde 

edilmiştir. 

Çalıştaylar öncesinde yürütülen odak grup görüşmelerinden elde edilen bulgular katılımcılar 

ile paylaşılmış ve katılımcıların, miras alanı ve tampon bölge içerisinde kalan alanların 

gelecekleri üzerinde ortaklaşmaları sağlanmıştır. Odak grup toplantıları, beş ana başlık altında 

sekiz odak grup oluşturularak gerçekleştirilmiştir. Odak grup çalışmaları “Tarihi Mekân 

Yönetimi ve Turizm”, “Genel Mekân Yönetimi”, “Hevsel Bahçeleri”, “Kültürel Miras (Somut 

Olmayan)”, “Toplumsal Yaşam (Eğitim-Sağlık-Rekreasyon-Kültür-Güvenlik konularında ve 

Kadın, Çocuk, Genç, Engelli)” ana başlıları altında gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonrasında 

Sur ve Yenişehir Belediye sınırları kapsamında kalan on dokuz “Mahallenin muhtarları” ile 

ayrı bir odak grup toplantısı daha yapılarak, yerel yönetimin en küçük birimleri olan 

muhtarların alanlar üzerindeki görüş ve önerileri de kayıt altına alınmıştır.   
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Tablo 1: DİYARBAKIR KALE SURLARI VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJ ALANI 

GZFT ANALİZİ 

GÜÇLÜ YÖNLER 

Özgün Değer 

Surların yapım şeklinden ve kullanılan malzemeden kaynaklanan özgünlüğü 

Diyarbakır Kalesi ve Surların; yukarı Mezopotamya’da kent ile savunma kalesinin bir 

arada varlığını sürdürdüğü tek örnek olması 

Surların uzunluğu, burçları, üzerindeki yazıtların hala okunabilir olması 

Hevsel Bahçeleri ve Dicle Vadisi’nin kentle bütünleşmiş ve kentle iç içe bir tarım alanı 

olarak,  dünyada ender rastlanır kentsel yapı örneklerinden birisi olması 

Surların kültürel peyzajın unsuru olması 

Alanın 

Bütüncül 

Yapısı 

Alanın, Dicle nehri, Surlar ve Hevsel Bahçelerinin bir arada algılanmasını sağlayan 

bütünleşik yapısı 

Geleneksel sokak dokusunun korunması, geleneksel konut yapıları ve anıtsal yapıların bir 

arada bulunması 

Tarihi dokunun geleneksel yaşam tarzı ve geleneksel ticari yaşam ve üretimle birlikte 

sunulabilme olanakları 

Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri'nin Diyarbakır kentinin kültür dokusunun önemli bir 

simgesi olması 

Hevsel Bahçelerinin, Dicle Vadisi ile bütünleşen konumu ve kentin en önemli peyzaj 

alanı olması 

Tarihsel süreç değerlendirildiğinde Dicle Nehri ve Suriçi arasındaki yaşamın Hevsel 

Bahçeleri sayesinde kurgulanması 

Çok 

Katmanlı ve 

Çeşitlilik 

Gösteren 

Somut ve 

Somut 

Olmayan 

Kültürel 

Yapı 

Farklı dini inanışlara ait ibadet yapılarının Suriçi bölgesinde bir arada bulunması 

Farklı medeniyetlere ait dokunun ve yapıların kentsel fonksiyonlar ile birlikte sunulması 

Yeni arkeolojik kazı olanakları ve toprak altında halen ulaşılmamış bir zenginliğin var 

olduğunun bilinmesi 

Suriçi Bölgesinde farklı dini kimliklerin varlıklarını korumaya devam etmesi ve 

kendilerini ifade edebilmeleri 

Hevsel Bahçelerinin Diyarbakır’ın somut olduğu kadar, somut olmayan kültürel mirasının 

da vazgeçilmez öğelerinden olduğu   

Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri'nin manilere, şiirlere, oyunlara konu olması nedeniyle 

sanata yaptığı katkı 

Sosyal ve 

Ekonomik 

Yapı 

İçindeki 

Öneminin 

Sürmesi 

Hevsel Bahçelerinin kente yakın oluşuna bağlı olarak ucuz gıdaya iktisadi ve fiziki 

erişimi arttırması 

Hevsel Bahçelerinin toplumun yoğun talep gösterdiği tarımsal ürün çeşitlerini arz etmesi, 

özgün yerel ürünlerin kente sunulması 

Hevsel Bahçelerinin Suriçi ve Diyarbakır Kalesi Surlarına yakın bölgede yaşayan 

nüfusun temel geçim kaynaklarından birisi olması 

Miras alanında geleneksel ticaret fonksiyonların halen devam ediyor olması 

Miras alanında geleneksel imalat ve el sanatlarının varlığı 

Suriçi’nin farklı sektörler için yatırım olanakları sunması 

Hevsel bahçeleri ve Dicle Vadisi’nin istihdam olanakları sunması 

Suriçi bölgesinin kırsal alana yönelik üretim hizmetleri ve ticaretin varlığı 

Suriçi'nin özellikle turizm yatırımları için alternatifsiz olması 

Alanın turizm güzergâhlarının çeşitlendirilmesine sunduğu katkı 

Kentsel Yapı 

Diyarbakır Kalesi ve Surların, kentin doğuya açılan kapı vasfında olması 

Diyarbakır Kalesi ve Surların, yürüme mesafesinde erişilebilirlik olanakları sunması 

Alanın topografik yapısının motorlu taşıt dışındaki ulaşım türlerinin de rahatça 

kullanılmasına olanak sunması (bisiklet, yaya ve engelsiz kent) 

İçkale'de yapımı sürdürülen Diyarbakır Müzesi 

Miras alanına yerel yönetimler ve yaşayan halk tarafından sahip çıkılıyor olması 

Doğal 

Zenginlikler 

ve Ekolojik 

Çeşitlilik 

Hevsel Bahçelerinin su kaynağına yakınlığı ve 1. sınıf tarım arazisi olması 

Hevsel Bahçelerinde günümüzde bir bölümü üretilmese bile geleneksel tarım ürünleri, 

yerel tohuma dayalı sebze ve meyvecilik potansiyeli (dut -  ipekböcekçiliği, kum şeftalisi, 

gül vb.) 

Hevsel Bahçelerinin mikro – klima özelliği ile seracılık potansiyeli sunması 
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Su kaynaklarının varlığı (Anzele’nin beslediği yer altı su kaynakları 

Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri'nin önemli bir göçmen kuş geçiş alanı olması, bu 

anlamda uygun biyolojik çeşitlilik sunması, tanınması 

Dicle Havzası ile beraber değerlendirildiğinde biyolojik çeşitlilik ve ekolojik döngü 

içerisindeki önemi 

ZAYIF YÖNLER 

İktisadi Yapıdan 

Kaynaklı ve 

Ekonomik 

Gelişme Odaklı 

Zayıf Yönler 

Hevsel Bahçelerinde tarım topraklarının miras yolu ile parçalanması ve küçülmesi 

nedeniyle tarımsal verimliliğin olumsuz etkilemesi 

Hevsel Bahçelerinde alanda hâkim olan salma sulama ve dikey parselasyon 

nedeniyle verimli toprakların yitimi 

Hevsel Bahçelerinde üretilen tarımsal ürünün pazarlama olanaklarının 

etkinleştirilememesi 

Çiftçi örgütlülüğünün olmaması 

Miras alanında konaklama tesislerinin yetersizliği 

Hizmet sektöründe eğitimli personel yetersizliği ve hijyen sorunu 

İnanç turizmi potansiyelinin değerlendirilememesi 

Tanıtım sorunları; özgün değerlerin ortaya çıkarılamaması 

Turizmi destekleyecek altyapı yatırımlarının yetersizliği (Havaalanı vs..) 

Kentin ortak bir turizm politikasının oluşmamış olması 

Diyarbakır'ın Ülke ve bölge turizm politikalarında var olan potansiyelinin 

gerektirdiği kadar yer almaması 

Güvenlik sorunlarının yatırım riskleri oluşturması 

Hevsel Bahçelerinde üretimin ve üreticinin kayıt altına alınamaması ve üretici 

sisteminin nasıl yapılandırılacağına ilişkin yaklaşım eksikliği 

Hedef kitlenin belirsizliği 

Toplumsal Algı ve 

Sosyal Yapıdan 

Kaynaklı Zayıf 

Yönler 

Diyarbakır Kentine yönelik olumsuz algı 

Hevsel Bahçelerinde üretilen tarımsal ürünler için, ürün güvenilirliği ve ürün 

kalitesi ile ilgili olumsuz imaj 

Eğitim yetersizliğinin tarihi dokuyu koruma konusunda yarattığı sorunlar 

Alandaki 

Yönetimsel ve 

Kurumsal Zayıf 

Yönler 

Kurumların ortak bir program ve yol haritasının bulunmaması 

Kurumlar arası eşgüdüm ve işbirliği sorunları 

Kurumların eşgüdüm içerisinde çalışamaması sonucunda ortaya çıkan denetimsiz 

yapı ve uygulamalar 

Kalifiye eleman yetersizliği 

Uygulamayı güçleştiren bürokratik yapı 

Alan sınırlarının birden fazla belediyeyi ilgilendirmesi nedeniyle yaşanan yetki 

karmaşası 

Belediyelerin tarım alanlarını yönetmedeki deneyimsizliği 

Dicle Üniversitesi ile kurumlar arasında ortak çalışmaların yapılmaması 

Hevsel Bahçeleri ve Dicle Vadisini kapsayan alanlarda sivil toplumun örgütlenme 

eksikliği 

Üniversitenin kentle ilgili çalışmalarının yetersiz olması 

Alanın öz değerlerinin korunarak yaşatılması konusunda sorunlar yaşanması 

Alanın sahiplenilmesinde yaşanan sorunlar 

Doğal Çevre ve 

Ekolojik Yapı İle 

İlgili Zayıf Yönler 

Hevsel Bahçelerinde temiz suya erişim sağlansa dahi su kaynaklarının etkin 

kullanımına yönelik planlama eksikliği 

Hevsel Bahçelerinde su ve toprak kirliliği 

Özgün kullanımlardan bazılarının (dut, ipekböcekçiliği, arı) korunamaması ve 

tekrar canlandırmaya yönelik girişimlerin bulunmaması 

Suriçi ile Hevsel arasındaki bağlantıları kuvvetlendiren kullanımların 

korunamaması (değirmen gibi) 

Dicle nehir ıslahı amaçlı çalışmaların yürütülmemesi 
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FIRSATLAR 

Koruma 

UNESCO sürecinin Hevsel’in korunmasına yönelik farkındalığı arttırması 

UNESCO sürecinin koruma bilincinin gelişmesine sağlayabileceği katkı 

Koruma (tarih-kültür) ve kullanma (turizm başta olmak üzere) dengesinin 

sağlanması ile ilgili bilincin belirli ölçülerde gelişmiş olması   

İktisadi Yapı 

Turizmin öncü sektörlerden birisi olarak görülmeye başlanması 

İyi tarım uygulamalarının yaygınlaşması 

Yeniden yapılandırılması durumunda Hevsel Bahçelerinin etkin bir üretim merkezi 

olma potansiyeli 

Hevsel Bahçelerinde tarımsal üretim kapasitesinin arttırılma olasılığı 

Alanda birbirinden farklı fonksiyonların bir arada olmasının alandaki yatırım 

olanaklarını çeşitlendirmesi 

Kentsel, Tarihi Ve 

Kültürel Yapının 

Bütünlüğü 

Tarihi ile yaşayan bir kentin varlığı 

Bölgenin tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin bütüncül ele alınması 

Kentin varoluş nedeni olan tarihi, doğal ve kültürel alanlarının bütüncül bir 

yaklaşımla sunulmasının yeni fırsatlar yaratma potansiyeli (Surlar-Hevsel-Suriçi-

Dicle nehri) 

Yönetimsel Ve 

Kurumsal Yapı İle 

İlgili Fırsatlar 

UNESCO sürecinin Hevsel Bahçelerinin kent gündeminde yer almasını sağlaması 

Kurumlar arası ortak çalışma kültürünün gelişmesi 

Sivil toplumun, meslek odalarının, kamu kurum ve kuruluşlarının üzerinde 

ortaklaştığı ortak bir yol haritasının hazırlanması 

Dicle Vadisini kapsayan projelerin Hevsel Bahçelerinin gereksinimleri 

doğrultusunda ve tarımsal üretimin baskınlığını arttıracak biçimde revize 

edilebilirliği 

UNESCO süreci ile birlikte siyasi farklılaşmalara da bağlı olarak kurumlar arası 

ortak politika yaklaşımlarının geliştirilememesi sorununun aşılabilme olanakları 

Kültürel mirası yaşatacak ve geliştirecek olanaklara sahip olunması 

Toplumsal Algı Ve 

Sosyal Yapı 

Bölgede devam eden ılımlı siyasi iklimin Diyarbakır’a gelen ziyaretçi sayısının 

artmasına yol açabileceği; bunun da Hevsel bahçelerinin tanınırlığını arttırabilme 

olasılığı 

Ekolojik yapının korunması ve yaşatılmasının öneminin toplumun bir çok kesimi 

tarafından benimsenmesi 

Koruma bilincini geliştirmeye açık bir sosyal yapının varlığı 

Suriçi halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi halinde turizmin parçası olma 

potansiyeli 

Doğal Alanlar Ve 

Ekolojik Yapı 
Yerel endemik türlerin yaşayabileceği bir havza olması 

 

 

Su kaynaklarına yakın olmasına rağmen Hevsel Bahçelerinde sulama sorunlarının 

yaşanması 

Kentsel Yapı 

Suriçi bölgesinde ki geleneksel sokakların dar olması nedeniyle çevre temizliği ve 

itfaiye hizmetlerinin sunumunda yetersizlikler yaşanması 

Suriçi bölgesinde bulunan yüksek katlı yapıların, miras alanında var olan kentsel 

altyapı hizmetlerini zorlaması 

Hevsel Bahçeleri ile Dicle Vadisinin kentsel yapı ile nasıl bütünleştirileceğine dair 

bütüncül bir yaklaşımın geliştirilememesi 

Sunulacak hizmetin çeşitliliği (tarih, kültür, yemek, vs) nedeniyle yoğunlaşma 

sorunları 

Kentten, Hevsel Bahçelerine ulaşmakta yaşanan sorunlar,  gezi güzergâhlarının 

belirsiz olması, güvenlik sorunlarının varlığı ve aydınlatma problemleri 

Suriçi bölgesinde otopark alanlarının yetersizliği, yoğun araç trafiğine bağlı olarak 

ortaya çıkan ulaşım sorunları 
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TEHDİTLER 

İktisadi Yapıdan 

Kaynaklı 

Tehditler 

Yanlış tarım uygulamaları 

Sadece turizme odaklanmanın alanın korunmasını güçleştirebileceği ve alan içerisinde 

yaşayan nüfusun üzerinde olumsuz baskı yaratabileceği 

Hevsel Bahçelerinde üretilen tarımsal ürünlerin kalite sorunları 

Çevresel 

Tehditler 

Dicle Nehri üzerinde yapımı planlanan Hidro Elektrik Santraller 

Dicle Vadisi Kentsel Tasarım Projesi kapsamında yapımı planlanan mekânsal 

uygulamaların (regülatörler) biyolojik çeşitliliğe yönelik ortaya çıkardığı tehditler 

Kum ocaklarının Dicle Vadisini tahrip etmesi, ekolojik yaşamı ve doğal peyzajı 

bozması 

Suriçi bölgesinde yer alan su kuyuların kullanılmaması nedeniyle su baskınlarının 

artması 

Kaçak kazılar yapılması 

Arıtılmamış suların Dicle Havzası’na karışması 

Suyun ticari özelliğin artması 

Dicle Havzası’nda yaşanan su kirliliğine bağlı olarak bioçeşitlilik kaybı 

Dicle Nehri üzerinde yapılan barajlar nedeniyle su debisinin azalması 

Moloz döküm alanlarının havzaya yakınlığı 

Mekansal 

Planlamadan 

Kaynaklı 

Tehditler 

Kentsel sit alanlarında dönüşüm uygulamalarının kamuoyu tarafından eleştiri konusu 

edilmesi, koruma amaçlı imar planı olan alanlarda dönüşüm uygulamalarının olumsuz 

sonuçlar üretme riski 

Mekânın insansızlaşması riski 

Dicle Nehri’nin doğusunda kalan alanlarda gün geçtikçe artan mekânsal yoğunluk 

Dicle Vadideki yeşil alanlarda özel kullanımlara tahsis edilen alanların genişleme 

eğilimi 

Kırklar Dağı üzerinde başlanan konut gelişmeleri ve Dicle Vadisi Kentsel Tasarım 

Projesi gibi mekansal düzenlemelerin alana yönelik yapılaşma baskısını arttırması 

Hevsel Bahçelerinin kentin yapılaşma baskısı altında kalması 

Toplu Konut İdaresinin kentsel dönüşüm uygulamalarında gözettiği kar odaklı 

yaklaşımın sonucu alanın soylulaşma riski 

Kentsel dönüşüm süreçlerinin Suriçi Bölgesinin mevcut sosyo-kültürel yapısını 

bozucu rolü 

Dicle Nehri kıyı bandında yaşanan plan dışı işgaller 

Dicle Nehri’nin Kıyı Mevzuatı’na tabi olmaması 

Bölgesel 

Sorunlardan 

Kaynaklı 

Tehditler 

Bölge ve ülkenin içinde bulunduğu Ortadoğu ortamı 

Güvenlik sorunları 

Sosyal ve 

Ekonomik Yapı 

Kaynaklı 

Tehditler 

Kentsel yoksulluğun sayısal çokluğu, mekânsal yaygınlığı 

Alanda yapılacak iyileştirme, sağlıklaştırma ve yeniden yapılandırma çalışmalarının 

alanı yeni yatırımlar için cazip hale getirmesi sonucu yoksul kesimin alandan 

dışlanması riski 

Yönetimsel ve 

Kurumsal Yapı 

Kaynaklı 

Tehditler 

Merkezi idarenin ve merkezi idareye bağlı taşra teşkilatının yerel unsurları ve 

görüşleri dikkate almaması 

Yerel ve Merkezi Yönetimin politika farklılıkları 

Kentsel alana yönelik makro–projeci yaklaşımların miras alanları üzerinde 

yaratabileceği baskılar 

Hevsel Bahçeleri’nin sahiplenilmesinde kurumlar arasında yaşanan eşgüdüm sorunları 

(Valilik–Büyükşehir Belediye-Devlet Su İşleri–Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri) 

Koruma 

Konusunda 

Ortaya Çıkan 

Tehditler 

Kurumların doğal peyzaj yerine yapılı bir çevreye odaklanması 

Uygun koşullarda yapılmayan restorasyonların ve işlevlendirmelerin tarihi dokuda 

tahribat yaratması 

Sokakların iş araçları ve kepçelerle kazılması 
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1.2 YÖNETİM PLANI VİZYONU 
Yönetim Planının Vizyonu plan hazırlık dönemi boyunca sürdürülen analiz çalışmaları, odak 

grup toplantıları, çalıştaylar, arama konferansları, yüz yüze yürütülen görüşmeler ve saha 

araştırmalarına dayalı olarak geliştirilmiş ve aşağıda sunulan biçimi üzerinde uzlaşmaya 

varılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarı Mezopotamya'da çeşitli uygarlıklara başkentlik yapmış Diyarbakır'ın tarihi ve 

kültürel mirasını koruyarak günümüze kadar gelmesini sağlayan Kent Surları, Hevsel 

Bahçeleri ve Dicle nehrinin üstün evrensel değerlerini katılımcı, işbirliğine dayalı 

biçimde yönetmek ve gelecek kuşaklara koruyarak aktarmak  
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2. ALAN YÖNETİM PLANI ALANI 
Diyarbakır Alan Yönetim Planı toplam 1942,66 hektar alandan oluşmaktadır. Yönetim Planı 

alanının Dünya Miras Alanı olarak tanımlanan ve Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri 

Kültürel Peyzaj Alanından oluşan bölümü 520,76 hektar alanı kapsamaktadır. Dünya Miras 

alanı içerisinde kalan ve Yönetim Planında Tampon (Suriçi) alanı olarak tanımlanan 

Diyarbakır Suriçi Bölgesi 132,20 hektarlık bir alandan oluşmaktadır. Dünya Miras alanını 

çevreleyen Tampon (Surdışı) alanı ise 1289,69 hektardır.  

 

 
ALAN YÖNETİM PLANI ALAN DAĞILIMI 

ALAN ADI ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (ha) 

HERITAGE AREA  (NP)  520,76 

BUFFER Area  (Suriçi)   132,20 

BUFFER Area  (Surdışı) 1289,69 

TOTAL AREA 1942,66 
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2.1. DİYARBAKIR WORLD HERITAGE AREA 
 

 
 

 

Diyarbakır Miras Alanları ana iki bileşenden oluşmaktadır. Bileşenlerden birisini Diyarbakır 

Surları oluştururken, diğer bileşen ise Hevsel Bahçeleri'dir. Geniş bir alana sahip olan miras 

alanı yönetilirken bu iki alanın sahip olduğu farklı özelliklere uygun politikaların 

geliştirilebilmesi amacıyla alanın 6 uygulama bölgesine ayrılması uygun bulunmuştur. 
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Uygulama bölgelerinden üçü Diyarbakır Surlarını ilgilendirirken diğerleri ise Hevsel 

Bahçeleri ile ilgili olarak geliştirilmiştir.  

 

Miras alanının en önemli öğesi olan Diyarbakır Surları ile ilgili olarak kavramsallaştırılan 3 

uygulama bölgesi Yönetim Planında MA1, MA2 ve MA3 notasyonları ile gösterilmiştir. MA1 

"Diyarbakır Surları"nı tanımlarken, MA2 alanı miras alanının önemli öğelerinden birisi olan 

"İçkale"yi belirlemektedir. MA3 uygulama bölgesi ise MA1 ve MA2 alanlarını çevreleyen  

"Sur Koruma Bandı"nı tanımlı hale getirmektedir.    

2.1.1. MA1 Alanı "Diyarbakır Kalesi ve Surları" 

 

Diyarbakır Surları, M.Ö. 5. Yüzyılda başlayan yerleşimle birlikte oluşmaya başlamış ve kente 

egemen olan onlarca medeniyetin izleri ile şekillenerek çok katmanlı ve çok kültürlü bir 

oluşum süreci içinde günümüze kadar ulaşmıştır. Bölgede hüküm süren medeniyetlerin, 

kültürlerin ve dönemin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenerek özgünlüğünü ve 7 bin yıllık 

tarihsel varlığını sürdüren Diyarbakır Kalesi, Surları ve Burçları hala orijinal ve özgün kültür 

varlıkları olarak yaşamakta, Dünya tarihi için önemli bir evrensel miras özelliğini 

korumaktadır.  
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Harita 1: Mezopotamya’da Kaleli Kentler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fırat ve Dicle Nehirleri arasındaki bereketli 

topraklarla kaplı alan Mezopotamya olarak 

adlandırılmaktadır. Verimli hilal olarak 

tanımlanan bu bölge avcılık ve 

toplayıcılıktan yerleşik hayata geçiş 

dönemlerine tanıklık etmiş, medeniyetin ve 

kentleşmenin merkezi haline gelmiştir. 

Bölge kuzey ve güney Mezopotamya olarak 

ikiye ayrılır. Tarih boyunca verimli tarım 

toprakları üzerinde çeşitli uygarlıklara ait 

kentler bu bölgede yer almıştır. Sümerler, 

Akadlar, Babylon ve Asurlular bunlardan 

birkaç tanesidir. Güney Mezopotamya’da 

Babil, Nippur, Ur, Uruk gibi kentleşme 

tarihinde de önem taşıyan yerleşim yerleri 

kurulmuştur. Kuzeyde ise Ninova, 

Wassukanni, Heire, Assur ve Mari gibi 

kentler yer almıştır. İpek ve Kral yolu gibi 

önemli yolların güzergâhı üstünde olan bu 

bölge farklı medeniyetlerin buluşma noktası 

haline gelmiş, farklı din ve etnik kültürlere 

sahip toplulukların yerleştiği çok dinli ve 

çok kültürlü kentlerin ortaya çıkmasına 

sebep olmuştur. Tarım, ticaret, bilim farklı 

kültürlerle etkilenerek üst üste katman 

oluşturmuştur.   

 

Bölgenin sunduğu imkânlar doğrultusunda 

birçok farklı medeniyetin hedefi haline 

gelen bu bölgedeki kentler güçlü savunma 

duvarları inşa etme ihtiyacı duymuşlardır. 

Mezopotamya’da var olan bu kentlerden 

bazıları varlıklarını sürdürmeye devam 

ederken bazıları ise afet, savaş ve salgın gibi 

sebeplerle terk edilmiştir.  

 

Bugün baktığımızda bölgede var olan 

kentlerin çoğunda antik zamanlardan kalma 

etkiler varlıklarını korumaktadırlar. 

Türkiye’nin güneydoğusunda kalan önemli 

bir bölge de tarih boyunca Mezopotamya 

uygarlıklarına ev sahipliği yapmıştır. 

Mezopotamya sınırları içerisinde bulunan 

Diyarbakır, günümüzde hala surlarına sahip 

bir kent olarak antik zamandan kalma 

etkileri taşıyan yukarı Mezopotamya’nın 

önemli kentlerinden ve kesintisiz yerleşim 

yerlerinden biri olmuştur.  
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Diyarbakır Kalesi Karacadağ'dan Dicle nehrine kadar uzanan platonun, Dicle nehrine bakan 

dik yamaçları üzerinde kurulmuştur. Diyarbakır kalesi dış kale ve iç kale olmak üzere iki 

bölümden oluşmaktadır. Dışkale, iç kaleyi çevreleyen ve onu koruyan bir yapıya sahiptir. İ.S. 

349 yılında Roma İmparatoru II. Constantius zamanında onarılarak güçlendirilen Diyarbakır 

kalesinin çevresi surlarla çevrilmiştir. Kente egemen olan uygarlıkların yaptıkları eklentilerle 

genişleyerek günümüze kadar ulaşan kale surları farklı uygarlıkların izlerini de taşımaktadır. 

Surlarda yer alan oymalar, yazıtlar ve kabartma motifleri otuza yakın uygarlığın varlığını 

belgelemektedir. Kale dış surlarının uzunluğu 5200 metredir. Ancak, 600 metre uzunluğunda 

ki İçkale surları ile birlikte değerlendirildiğinde Diyarbakır Kale surlarının toplam uzunluğu 

5800 metreye ulaşmaktadır. Surların ve burçların yükseklikleri yaklaşık 7,6 ila 22 metre 

arasında değişkenlik göstermekte, genişlikleri ise coğrafi yapıya bağlı olarak 5-12 metre 

arasında değişmektedir. Burçların ve surların duvar kalınlıkları ise 1,40 – 5,00 metre 

arasındadır. Kentin doğusunda yer alan burçların duvar kalınlıkları çoğunlukla 1,40-2,60 

metre arasında değişmekte olup, topoğrafik olarak doğal bir savunma alanı oluşturan bir 

bölgede inşa edildiklerinden dolayı diğer burç ve sur duvarlarına göre daha zayıf 

yapılmışlardır. En kalın kesitli burçlara ise kentin daha korunaksız olan kuzey ve batı 

tarafında yer alan bölgelerde rastlanılmaktadır. Burçların duvar kalınlığı bu bölgelerde 4,5–5 

metreye ulaşmaktadır. Dairesel burçların duvarları daha kalın kesitlidir. (Dalkılıç ve 

Nabikoğlu, 2013)  

Diyarbakır kalesi dış surlarının toplam 82 burcu ve 4 ana kapısı varken, İçkale’de toplam 19 

burç ve 4 kapı bulunmaktadır. Diyarbakır Kale surları 6312 sayı ve 11.03.1972 tarihli Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararı ile tescillenmiştir. Burçlar, Diyarbakır Surlarının en 

ihtişamlı yükseldiği noktalardır. Kale burçları birbirinden farklı yapılarda olsa da aynı 

bölgedeki burçlar birbirine benzer form ve yapılarda inşa edilmiştir. En sık kullanılan yapı 

formu, kare, dairesel ve çokgendir. Kendine özgü mimari özellikleri, tarihsel dönemin 

ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Batı tarafında yer alan kalın duvarlı ve dairesel formlardaki 

burçlar savunmayı en kolay hale getirmek için inşa edilmiştir. Burçların en bilinenleri Keçi 

Burcu, Yedi Kardeş Burcu, Ben-u-Sen Burcu ve Nur Burcu'dur. 

Burçların üç veya dört katlı olarak planlandıkları ve kapalı bir alana içerdikleri görülmektedir. 

Burçların kapalı alanları iki katlı olarak inşa edilmiştir. Burçların içerisindeki kapalı alanların 

zemin katlarının depo, birinci ve ikinci katların ise askeri amaçla kullanıldığı 

belirlenebilmektedir. Depoların yer aldığı zemin kat küçük bir alana sahipken, askeri barınak 

işlevi de gören üst katlar daha geniş inşa edilmiştir. Burçlar bazılarında iki teras katı 
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bulunduğu görülmektedir. Burçların üst kat bağlantıları bazı örneklerde sur içine bakan 

yüzlerde yapılmış merdivenler aracılığıyla, bazılarında ise burç içinde yer alan merdivenlerle 

sağlanmaktadır. 

Surlar’ın yapımında kullanılan ana malzeme bazalt taşıdır. Kireç harcı ise surların inşasında 

kullanılan önemli dolgu malzemesi olmuştur. 4. yüzyılda Suriye, Irak ve Kuzey 

Mezopotamya’da yaygın olarak kullanılan bir malzeme olan tuğla da surların yapımında yer 

almıştır. Yörenin kendi toprağından üretilen tuğlalar, kavisli geçişlerde sıkça kullanılmıştır. 

Metal, döküm ve dövme demir ise Diyarbakır kale kapılarında kullanılan diğer unsurlardır.  

Sur yapımında kullanılan taşların işlenişi ve boyutları, kullanım amacına göre farklılık 

göstermektedir. Surların alt kısımlarında daha büyük parçalar, diğer kısımlarında ise yapının 

alanına göre daha küçük veya silindirik taşlar kullanılmıştır. İşleve ve surun konumuna göre 

yapım teknikleri de değişkenlik göstermektedir. Düzgün dörtgen, kavisli, tulumbalı (orta 

kısmı dışa çıkıntılı) ve serbest moloz örgü biçimleri, surların konumuna ve işlevine bağlı 

olarak kullanılan yapım teknikleri olmuştur.   

Diyarbakır kalesinin surlar ve burçları dışında diğer önemli bir öğesi de Suriçi bölgesine girişi 

sağlayan kapılarıdır. Diyarbakır kentini civarında yer alan kentlere bağlayan ana yolların 

kaleye girişini sağlayan dört kapısı bulunmaktadır. Bu kapılar, Harput yönünden gelen yol 

üzerinde Dağ Kapı, Urfa yolu üzerinde Urfa Kapı (Rum Kapısı), Mardin yolu üzerinde 

Mardin Kapı ve kenti Dicle nehrine ulaştıran Yeni Kapı (Dicle veya Su Kapısı)'dır.  

Dağ kapı (Harput Kapısı); surların genelinden ve diğer kapılardan farklı tarihsel, yapısal ve 

sanatsal nitelikler taşımaktadır. Fransız arkeolog Gabriel, kapının yerleştirilme biçiminden 

hareketle, kapının Bizans eseri olduğunu belirtmiştir. Bu özellik, dikdörtgen biçimli giriş 

boşluğunun üzerini örten yarım daire kemer yapısıdır. Bunun yanında kapının kemer, sütun 

başlıkları ve duvar üzerindeki nişleri ise antik döneme dayandırmıştır. Kapının süslemeleri ve 

üzerine kazılı harf kabartmaları ortaçağ dönemine ait izler taşımaktadır. Bu özelliği ile Dağ 

Kapı, eşit kollu haçlar, çeşitli harfler, farklı uygarlıklardan kalma kitabeler (İslam öncesi, biri 

Romalılardan kalma Latince, dördü Bizans dönemine ait beş kitabe), kuş kabartması ve iki 

yanında keçi-boğa figürlü kabartma, nişin yanlarında aslan kabartmaları ile Diyarbakır 

surlarının hiçbir kapısında bulunmayan özgün özelliklere sahiptir. Bu öğeler göstermektedir 

ki, Dağ Kapı, temeli antik döneme kadar uzanan ve üst üste inşa edilmiş bir kapı özelliği 

taşımaktadır.  
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Urfa kapısının adı eski kaynaklarda Bab-el Rum (Rum Kapısı) ya da Halep Kapısı olarak 

geçmektedir. Urfa Kapısı’nın Suriçi’ne giriş sağlayan üç kapısı bulunmaktadır. Bu kapılardan 

kuzey yönünde olan ve üzerinde erken dönem kitabe bulunan kapının eski tarihsel dönemlere 

ait olduğu, güney taraftaki kapının ise kentin gelişen ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 

daha sonraki dönemlerde açıldığı anlaşılmaktadır. Dökme demirden yapılan kapının üst 

bölümündeki kabartmalar kemer formunda ve kitabelidir. Kapının üst tarafında boğa ve kartal 

kabartması yer almaktadır.  

Mardin kapı, çift geçidi olan bir kapıdır. Kapı, sivri kemerinin üzerinde yer alan madalyon 

kabartması ile süslenmiştir. Tarihsel süreçte yaşanan savaşlar, akınlar sırasında zarar gördüğü 

için onarım gören Mardin Kapı’nın üzerindeki tek satırlı yazı, kapının gördüğü onarımın 

tarihine ilişkin bir kanıt oluşturmaktadır.  

Yenikapının adı çeşitli kaynaklarda Kaplan Kapısı, Su Kapısı, Irmak Kapısı olarak 

geçmektedir. Kapının erken tarihsel dönemlerde daha eski bir kapının yerini almış olduğu 

düşünülmektedir. Kentin en fazla kullanılan kapısı konumunda olan Yenikapı’da herhangi bir 

yazıt yer almamaktadır.  

Mimarlık tarihi açısından da önemi bulunan Diyarbakır kalesini oluşturan surlar, burçlar ve 

kale kapılarının korunması ve varlıklarının kayıt altına alınması çalışmaları sürdürülmektedir. 

Bu tespit çalışmalarının bilinçli bir biçimde yapılması ve doğru belgelenmesinin sağlanması 

gerekmektedir. Diyarbakır kalesi dış surlarının sahip olduğu 82 burçtan; 3, 4 ve 6 nolu burçlar 

ile bu burçların arasında bulunan yaklaşık 256 m uzunluğundaki surlar 1931 yılında 

Diyarbakır Valisi tarafından yıktırılmıştır. Aynı durum 82 ve 1 nolu burçlar arasındaki sur 

duvarları içinde geçerlidir.  Cumhuriyet sonrası dönemde 9 ve 10 nolu burçlar ile 14 ve 15 

nolu burçlar arasında iki kapı açılmıştır.
1
  Diyarbakır surlarının güney ve güneybatı kısmında 

yer alan kısımda bulunan burçlar genel olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Ancak 27 ve 28 

numaralı burçlar görünmemekle birlikte bu alandaki 4 adet burcun sadece zemin katları 

günümüze kadar ulaşmıştır. 32 nolu burcun üst kısmı yıkılmış ve bezemelerinde bazı 

bozulmalar oluşmuştur. 33 nolu burcun ise üst kısmı ciddi bir şekilde zarar görmüştür. Benzer 

olarak 41 No’lu burç da yıkılmıştır. 

 

Mardin kapı- Yeni kapı arasında yer alan 50-66 nolu burçların arasında kalan burçlar ve sur 

duvarları topografik konumları nedeniyle diğer burç ve surlara oranla daha zayıf bir kesitte 

inşa edilmiş ve burç aralıkları geniş tutulmuştur. Surların bu bölümünde yıllar içerisinde 

                                                 
1
 9-10 nolu burçlar arasında Tek Kapı,14-15 nolu burçlar arasında ise Çift kapı 
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yaşanan tahribatlara bağlı olarak sur duvarında ve burçlarda kayıplar oluşmuştur. Bu alandaki 

sur duvarlarından günümüze 913,62 metrelik bir bölüm ulaşmış ve 244,69 metrelik boşluk 

meydana gelmiştir. Bu boşlukların bir kısmı doğal nedenlerden kaynaklı olduğu gibi, yerleşim 

alanlarının da bu bölümde surları tahrip ettikleri görülmektedir. 50-51 nolu burçlar arasındaki 

sur duvarı, Mardin yolunu genişletme çalışmaları sırasında yıkılmıştır. 53 numaralı burç 

tamamen yıkık, 54 numaralı burcun ise üst kısmı tamamen çökmüştür. 56 nolu burcun üst 

kısmı tahrip edilmiş durumdadır ve burç sonradan kapıya dönüştürülmüştür. 57 no’lu burcun 

dış yüzeyi tamamen yıkılmış, iç dolgu duvarları iyi durumdadır. 58 no’lu burcun dış duvarı ve 

üst kısmı tamamen yıkılmıştır. 59 ve 60 no’lu burçların üst kısımları yıkılmış ve tahribata 

uğramıştır. 62 ve 63 no’lu burçlar arasında bulunan sur duvarlarının 30 metrelik kısmı da belli 

olmayan bir nedenden ötürü yıkılmıştır. 64 no’lu burcun üst kısmı, 66 no’lu burcun dış duvarı 

tamamen yıkılmıştır. 67 nolu burcun üst kısmı yıkılmış, 68, 69, 71, 72 ve 73 nolu burçlar ise 

niteliklerini kaybetmişlerdir.  

 

Diyarbakır kale surları ve burçlarında birçok nedenin tahribatlara ve bozulmalara yol açtığı 

bilinmektedir. Bunlardan öne çıkan unsurlar, doğal afetler, bakımsızlık, işgaller ve yoğun araç 

trafiğidir. Surların üst örtüsünün bozulması yağmur sularının yapı elamanlarına zarar 

vermesine yol açmıştır. Diğer taraftan yıkılan sur yüzeylerinde yetişen ağaçların kökleri ve 

hayvan yuvaları surların tahrip olmasına yol açan diğer etkenler olarak öne çıkmaktadır. 

Ayrıca, doğal afetlerinde surları tehdit eden bir unsur olduğu görülmektedir. Surların Yeni 

Kapı'nın güneyindeki (66-67 nolu burçlar arası) 178 metrelik bölümün heyelan nedeniyle 

yıkıldığı düşünülmektedir. Sur duvarlarından kopan parça, surların yükseldiği yamacın alt 

bölümde halen görülebilir durumdadır. Bütün bu etkenlerin yarattığı hasarlara ek olarak 

surların uzun süre bakımsız kalması ve işgal edilmesi surlarda ciddi tahribatlara yol açmıştır.  

Günümüze kadar bütün burçlarda ve sur duvarlarında yapılan koruma amaçlı uygulamaların 

bütüncül bir plan dahilinde yapılmamış olması restorasyon uygulamaları bitirilmiş burçların 

nasıl işlevlendirileceğini de sorunlu hale getirmiştir. Bu nedenlerle, surların, burçların ve 

kapıların bir bütün olarak korunmasına yönelik sürecin bir plan dâhilinde sürdürülmesi önem 

kazanmaktadır. Onarılan burçların nasıl işlevlendirileceği ve denetimlerinin nasıl yapılacağı 

tanımlı hale getirilmelidir. Diğer taraftan bir bütün olarak Diyarbakır Kalesinin onarım 

çalışmalarının bilimsel tekniklerle yapılmasını sağlamak ve çok disiplinli bir ekiple 

restorasyon uygulamalarını sürdürmek ve yapılan çalışmaları belgelemek gerekmektedir.  
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Surların kent kimliğini oluşturan anıtsal/arkeolojik kültür varlığı niteliğinin yanı sıra kent 

yaşamı içindeki değerini korumak ve arttırmak önem kazanmaktadır. Diyarbakır Alan 

Yönetim Başkanlığı, "Diyarbakır Tarihi Sur Burçlarının Çevresi ile Birlikte İşlev Tespit 

Çalışması" projesini 2103 yılında yürütmüştür. Bu proje kapsamında surları ve burçları 

işlevlendirmek amacıyla sosyal ve fiziksel yapının analizine yönelik çalışmalar 

tamamlanmıştır. Proje kapsamında Suriçi mahallelerinde sosyal yapı analizi yapılmış ve bölge 

nüfusunun surlar ve burçlar hakkındaki görüşleri alınmış ve beklentileri tespit edilmiştir. Aynı 

biçimde sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının surlara dair faaliyetleri ve 

beklentileri kayıt altına alınmıştır. Sur ve burçların fiziki yapılarının tespit edilebilmesi 

amacıyla sürdürülen çalışmalarla da sur ve burçların korunmuşluk durumu, kullanım 

biçimleri, fiziksel yapıları tespit edilmiştir. Yapılan çalışma ile yapıların kültür varlığı 

nitelikleri göz önüne alınarak, restorasyon ve yeniden kullanımları için koşullar tanımlı hale 

getirilmiştir. Yeniden kullanmanın koruma için bir araç olduğundan hareketle ulusal ve 

uluslararası düzeyde kabul edilen restorasyon uygulamalarına yer verilmesi ve nitelikli 

tasarım hizmetleri ile birlikte bir bütün olarak ele alınmasının gerekliliği ortaya konulmuştur.  

 

Harita 2: Diyarbakır Castle and Process of City Wall’s Spread 

 

Kaynak:  KEJANLI,T., DİNÇER, İ., 2011 haritasından üretilmiştir. 
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Sonuç olarak surlar, burçlar ve kapılarla ilgili olarak; 

 en az müdahale ile yaşamalarının sağlanması,  

 onarımlarda kullanılacak taş ve tuğla gibi malzemelerin temin güçlüklerinin 

önlenmesi,  

 restorasyon uygulamalarında çalışacak iş gücünün eğitilmesi,  

 restorasyon ve koruma laboratuarının kurulması ve güçlendirilmesi, 

 kurumlar arası işbirliklerinin geliştirilmesi,  

 burçların bütüncül bir plan dahilinde işlevlendirilmesi,  

 Diyarbakır surları belge ve bilgi merkezinin kurulması, 

 gerekli görülmektedir.   

2.1.2. MA2 Alanı "İçkale" 

Yukarı Dicle havzasında yer alan Diyarbakır kenti, Dicle vadisine hâkim “Fis Kayası” olarak 

adlandırılan sarp kayalık üzerine kurulmuştur. Diyarbakır kentinin en eski yerleşim alanı 

İçkale’de bulunan Amida Höyüktür. Amida Höyükte yapılan kazılar ve araştırmalardan elde 

edilen bilgilere göre kentin MÖ 5. binden başlayarak iskan edildiği düşünülmektedir. "Amida 

Höyük" kazıları yerleşimin geç kalkolitik dönem, erken-orta-geç tunç çağları ve demir 

çağında da süreklilik gösterdiğinin ortaya koymuştur. Ayrıca höyükte yapılan diğer kazı 

çalışmaları sırasında Artuklu döneminde inşa edilmiş bir saray açığa çıkartılmıştır. Höyük 

üzerinde yer alan sur duvarları ve kulelerin bu sarayın korunması için inşa edildiği 

düşünülmektedir.  

Harita 3: Amida Mound’s Settlement Stages 

 
Kaynak: ÖKSE A. T.,  
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İç Kale, Roma İmparatoru II. Constantius'un MS 349'da kentin etrafını surlarla çevreletmesi 

ile  özel bir önem kazanmış ve her devirde kentin yönetim merkezi olmuştur. 18 burçtan 

oluşan İçkale’nin dört kapısı bulunmaktadır. Fetih ve Oğrun Kapıları İçkale'nin dışına 

açılırken, Saray ve Küpeli kapıları İçkale ile kenti birbirine bağlamaktadır.    

İçkale sadece Amida Höyükte bulunan arkeolojik eserler açısından önemli bir alan değildir. 

Aynı zamanda içerisinde yer alan diğer eserlerle de ayrı bir önem kazanmaktadır. Amida 

Höyüğün üst katmanlarında yer alan ve arkeolojik bir buluntu olan Artuklu Sarayı’nın zengin 

renkli taş mozaik ve çini süslemelere sahip olduğu tespit edilmiştir. Artuklu döneminde 

İçkale’ye girişi  sağlayan ve saray ile aynı dönemde yapıldığı düşünülen Artuklu Kemeri ve 

Artuklular döneminde Sultan Melik Salih Ebu’s-Sena Mahmud tarafından 1203-1204 

yıllarında yaptırılan Askeri Kışla yapısı, Diyarbakır kentini yönetmiş bir uygarlığın halen 

ayakta duran eserlerinin varlığı açısından da önem kazanmaktadır. Diğer taraftan İçkale’nin 

kuzeydoğu köşesinde yer alan ve yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte inşaa tarzı ve 

yapıda kullanılan malzemelerden dolayı M.S. 4. yy’a ve Roma Dönemine ait olduğu 

düşünülen Saint George (Kara Papaz) Kilisesi bulunmaktadır. Bir diğer eser ise Aslanlı 

çeşme'dir. İçkale’nin kemerli girişinin hemen karşısında yer alan çeşme 19. yy sonlarına 

tarihlenmektedir. Nisanoğlu Ebul Kasım tarafından 1155-1169 yılları arasında yaptırılan  Kale 

Camii (Hazreti Süleyman Camii) İçkale'nin diğer önemli eseridir. Caminin bitişiğinde 

Osmanlılar döneminde yapılan ve Halid bin Velid’in oğlu Süleyman ile Diyarbakır’ın Araplar 

tarafından alınışı sırasında şehit düşen diğer sahabelerin yattığı Meşhed bulunmaktadır. 

Alanda, ayrıca 19. yy sonlarında yapılmış olan 7. Kolordu Binası, Adliye Binaları, Jandarma 

Binası ve Cephanelik binaları ile Karargah binası bulunmaktadır. Bu binalardan Karargah 

binası, Mustafa Kemal Paşa’nın 1916 yılında II. Ordu Komutanıyken karargah olarak 

kullanıldığı bina olması nedeniyle Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi olarak düzenlenerek 

ziyarete açılmıştır. 

İçkale içerisinde yer alan düzensiz konut alanlarının kamulaştırılarak alanın boşaltılması 

yönünde sürdürülen girişimlerle, İçkale alanının bütüncül olarak planlanması olanağı 

doğmuştur. İçkale'de sürdürülmekte olan proje ile alanın Kültür Turizm alanı olarak 

kullanılması planlanmaktadır. Projenin 1. etabını Artuklu Dönemi Surları içerisinde kalan 

alan oluşturmaktadır. Projenin uygulama çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

sürdürülmektedir. Proje kapsamında alan müze alanı olarak planlanmıştır. Artuklu Kışlası; 

Müze eser deposu ve laboratuvarı, Kilise yapısının Sanat Galerisi, Adliye B Binası; Valilik 

Kabul Binası ve Kent Tarihi Sergileme Merkezi, 7. Kolordu Binası; Müze Kafe – Restoran, 
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geriye kalan yapılar ise Diyarbakır Müzesi sergi binaları, bilgi-belge merkezi, müze eğitim 

birimi ve müze idari binası olarak işlevlendirilmiştir. 

Projenin 2. etabını Osmanlı Dönemi surları ile çevrili olan alan oluşturmaktadır. Bu alanda 

yer alan düzensiz konut alanlarının tamamen kaldırılması ile alan boşaltılacak ve alan 

içerisinde çeşitli kazılarla tespiti yapılmış ve antik kaynaklarda var olduğu belirtilen Roma ve 

sonrası dönemlere ait eserlerin açığa çıkartılması için arkeolojik kazıların yapılabilme olanağı 

doğacaktır. Proje kapsamında alanın arkeolojik kazılarının yapılarak antik kaynaklarda Roma 

Döneminde var olduğu belirtilen anfi tiyatro ve hamam yapısının, Akkoyunlu Camisinin, yine 

Osmanlı dönemine ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılması öngörülmektedir. Alanın 

arkeolojik kazı süreçleri tamamlandıktan sonra alanın, arkeo-park olarak turizme açılması 

planlanmaktadır.  

Diyarbakır Suriçi Bölgesi her ne kadar kentin geleneksel ticaret merkezi işlevini korumaya 

devam etse de kentin Surdışına açılması ile birlikte ticaret merkezi dışındaki fonksiyonlarını 

önemli ölçüde yitirmiş durumdadır. Kent, Suriçi bölgesi içerisindeyken ticaret-hizmet-idari ve 

kültürel fonksiyonların bir arada sunulduğu yapı, kentin büyümesi ile birlikte bozulmuş ve 

Suriçi bölgesi kentin kültürel merkezi olma niteliğini yitirmiştir. İçkale Bölgesinde 

sürdürülmekte olan proje ile birlikte Suriçi bölgesinin yeniden Diyarbakır kentinin kültürel 

merkezi olma fırsatı ortaya çıkmıştır.  
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Harita 4: Suriçi ve İçkale’s Spreading Periods 

 
Diyarbakır Fortress and its inscriptions  Roman –Byzantine Period 

 
The Caliphs' Period 

 
 

Before Great Seljuk Empire Period 

 
Before Aqqoyunlu Period; Artuqids, 

İnalids,  Nisanids and Marwanids  

 
 

Before Ottoman Empire Period 

Kaynak:  Parla,C., 2005 

 

Yönetim planı kapsamında İçkale Bölgesinde; 

 İçkale bölgesini bir bütün olarak ele alan ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince 

projesi hazırlanan, Diyarbakır müzesi, arkeo-park, dini ziyaret alanları ve Dicle Nehri 

bakı noktalarını tanımlayan tarihi kentsel tasarım ve tarihi kentsel peyzaj projelerinin 



   

 

24 

 

çok disiplinli ve katılımcı bir süreç içerisinde yapılmasını sağlamak, uygulamak ve 

izlemek,  

 İçkale Bölgesinin Diyarbakır Kentinin kültürel merkezi olmasının planlamanın ana 

unsuru olarak ele alınması, 

 Alanda yer alan yapıların ve alanı çevreleyen burçlar için hazırlanmış olan rölöve, 

restitüsyon ve restorasyon  projeleri ile işlevlendirme projelerinin uygulanmasının 

izlenmesi ve değerlendirilmesi, 

 Amida Höyük ile Roma ve diğer dönemlere ait kalıntıların olduğu düşünülen alanların 

öncelikle arkeolojik kazılarının yapılması ve kazı sonrasında arkeo-park olarak 

düzenlenmesi projesinin ve koruma projelerinin hazırlanması, uygulanması ve 

izlenmesi, 

 Arkeo-park alanlarında var olan arkeolojik mirasın, arkeolojik kazılarla açığa 

çıkarılması, korunması, envanterinin çıkarılması, bilinirliğinin ve görünürlüğünün 

arttırılmasına ve yaşatılmasına yönelik ilke ve standartların belirlenmesi,  

 Kültür turizmini geliştirmek amacıyla bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliklerini 

kurmak, alanın tanıtımını sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası etkinlikler 

düzenlemek, 

 Alan içerisinde yer alan düzensiz konut alanlarının alan dışına çıkarılması sürecinde 

hak sahiplerini mağdur duruma düşürmeyecek çözüm önerileri geliştirilmek ve 

müzakere süreçlerinin yürütülmesinde görev üstlenmek, 

ana faaliyet alanları olarak belirlenmiştir.  

 

2.1.3. MA3 "Diyarbakır Surları Koruma Bandı" 

Diyarbakır Kale surlarının korunması amacıyla başlatılan Sur Koruma Bandı oluşturulması 

çalışmaları alanın 1990 yılında hazırlanan koruma amaçlı imar planı çalışmalarından beri 

sürdürülmektedir. Surların, Suriçi bölgesi ve Surdışı bölgesi olmak üzere iki tarafının sur 

koruma bandı ile çevrilmesinin gerekliliği, surların etkin korunmasının sağlanması amacıyla 

düşünülmektedir. Diyarbakır kentinde 1945 yılından başlayarak artan hızlı kentleşme süreci 

Suriçi bölgesinde aşırı nüfus yığılmasını beraberinde getirmiştir. 1990 yıllından itibaren 

Diyarbakır ve çevre illerde başlayan güvenlik sorunları ile birlikte yaşanan zorunlu göç 

olgusu Suriçi nüfusunun daha da artmasına neden olmuştur. Suriçi bölgesinde yaşanan 

denetimsiz yapılaşma Surlara bitişik bir konut stokunun oluşması ile sonuçlanmıştır. Bu 

durum surların tahrip olması sürecini de hızlandırmıştır. Surlara bitişik konutların, sur 
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diplerinden taş çekmesi ve yapılarının temellerinde kullanması gibi örneklere de rastlanan 

süreçte, burçların alt katlarının ahır olarak kullanılması ve çöp dökülmesi, Surların Hevsel 

Bahçeleri ve Dicle Vadisini gören bölümlerinde kafe, lokanta gibi kullanımların açılması da 

surlara büyük zarar vermiştir.  

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2002 yılında başlatmış olduğu çalışma ile surlara bitişik 

olarak yapılaşmış olan yapıların kamulaştırılarak boşaltılması çalışmasını yürütmüştür. Bu 

proje kapsamında surları çevreleyen 3.5 km uzunluk ve 12.3 hektarlık bir alanın yeşil alan 

olarak düzenlenmesi sağlanmıştır. Projenin İçkale Surları ile Ulubeden Burcu arasında kalan 

bölümlerinde Suriçi ve Surdışı alanların yeşil alan olarak düzenlenmesi sağlanmış, Ulubeden 

Burcu ile Mardin kapı arasında kalan bölümünün ise Suriçi'nde kalan kısımlarında yeşil alan 

çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 500 işyeri ve 10 konut yıkılmıştır. 

Surların etrafını boşaltma projesinin devamı olarak Mardin Kapı-Saray kapı arasında kalan 

alanda sura bitişik olarak yapılmış yapıların kamulaştırma ve yıkım çalışmaları tamamlanmış 

peyzaj uygulamalarına devam edilmektedir. Ayrıca, Surdışında kalan ve İçkale'nin Dicle 

nehrine bakan yamaçlarından başlayarak Ulubeden burcuna kadar olan bölümün sur koruma 

alanı içerisine alınması ile ilgili planlama çalışmaları tamamlanmıştır. Bu alan içerisinde 

kalan yapılarında kamulaştırma ve yıkım çalışmaları tamamlandığında Suriçi ve Surdışı 

bölgelerinin koruma bantlarının yeşil alan yapılması çalışması tamamlanmış olacaktır.  

 

Harita 5: Sur Protection Band 

 
Kaynak: Diyarbakır Nazım İmar Planı Çalışmaları 

 

Sur Koruma Bandı ile ilgili olarak; 
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 Sur koruma bandında düzenlenecek olan kentsel mobilyalar, aydınlatma elamanları, 

elektrik direkleri ve bağlantı kabloları, bitki örtüsü, pergolalar ve benzeri öğelerin 

tarihi kentsel  peyzaja uygun olarak yapılması ve surların bir bütün olarak 

algılanmasını engelleyecek düzenlemelerden kaçınılması, 

 Surdışında düzenlenecek olan yeşil alanlardan Hevsel Bahçeleri ile komşu olan 

bölümlerinde  kırsal peyzaj öğelerinin kullanılması, 

 Sur koruma bandı içerisinde kalan düzensiz konut alanlarının alan dışına çıkarılması 

sürecinde hak sahiplerini mağdur duruma düşürmeyecek çözüm önerileri geliştirilmek 

ve müzakere süreçlerinin yürütülmesinde görev üstlenmek, 

 Sur koruma bandının düzenli bakımının ve temizliğinin yapılmasını sağlamak, 

önemli görülmektedir.   

 

2.1.4. MA4 "Hevsel Bahçeleri" 

MA4 Alanı, yönetim planı ile sınırları belirlenen Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanını 

göstermektedir. Hevsel Bahçeleri mekansal bir bütünlük arz eden ve yoğun tarımsal 

kullanımın devam ettiği bir sınırın içerisinde tarif edilmiş, Hevsel Bahçelerinin doğal 

uzantıları olarak görülebilecek olan alanlar ise MA5 Hevsel Bahçeleri Etkileşim Alanı 

sınırları içerisinde tanımlanmıştır.  

Hevsel Bahçeleri Diyarbakır kentinin kuruluşu ile birlikte varlığını sürdürmesine rağmen sınır 

olarak tanımının konmamış olması nedeniyle, nereden başladığı ve nerede bittiği tam olarak 

bilinmemektedir. Yönetim planı kapsamında Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj alanının 

tanımlanmasının gerekliliği yapılan Çalıştaylar ve odak grup görüşmelerinde ortaya 

konulmuştur. Hevsel Bahçelerinin mekansal olarak tanımlanması için eski haritalar, hava 

fotoğrafları incelenmiş, mevcut durum sayısal haritalar üzerinden gözden geçirilmiş ve 

mekansal bütünlüğünü koruyan, sulama ve yol sistemi bir bütünlük arz eden alan, Hevsel 

Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı olarak tanımlanmıştır.  
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Harita 6: Hevsel Gardens in Historic Period 

 
Kaynak: Alan Yönetim Başkanlığı Arşiv Çalışmaları 

 

 

Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı Yönetim Planında MA4 

notasyonu ile tanımlanmış olan Hevsel Bahçeleri binlerce yıldır kesintisiz bir biçimde süren 

tarımsal üretim alanı olmasının yanı sıra "bahçe" olarak tanımlanmasından kaynaklanan 

özgünlüğü de kültürel, tarihi ve bölgesel olarak ayrı bir önem ve değer taşımaktadır.  

Hevsel Bahçelerinin kültür mirası olarak korunması, yaşatılması ve sonraki kuşaklara 

aktarılması sürecinde; tarihi süreç içinde geçirdiği işlevsel ve yapısal değişimler, kullanım 

amaçları, farklı medeniyetlerdeki kültürel değeri ve bölge için önemi, tarihi kayıtlar,  sözlü 

tarih kaynakları, efsaneler ve mitolojilerde yer almaktadır.  

Hevsel Bahçeleri’nin önemi ve kültürel değeri, içinde bulunduğu coğrafyadaki bahçe 

kültürünün önemi ve değeri ile paralel olarak gelişmiştir. Bahçeler, Mezapotamya’da, Doğu 

Kültürü’nde gündelik yaşamın, mitolojilerin içinde önemli yer edinmiş, kültürel, sosyal, 

ekonomik ve dini hayat ile karşılıklı şekillenerek, kültürel ve tarihin önemli bir parçası 

olagelmiştir.  

Bahçeler, Anadolu ve Mezopotamya’da dinlenme, eğlenme, hoş vakit geçirme gibi haz ile 

bağlantılı mekan olarak gündelik yaşamın içinde yer almıştır. Gerek doğu, gerekse batı 
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toplumlarında bahçelerin temel yapı biçimini, ana su kaynağından beslenen dörde bölünmüş 

bahçeler oluşturmaktadır. Bahçelerin dörde bölünmüş bir yapıda planlanmasının nedenlerini 

Mayer ve Tasch, Cennet Bahçesi kitabında şöyle açıklamaktadır. 

 Tevrat’ın yaratılış öyküsünde, cennet bahçesinde anlatılan, dört ana akıntı koluna 

 ayrılan nehir, dörde ayrılmış bahçelerin ideal tipinin oluşmasında etkili olmuştur. Bu 

 inanış, dünyayı besleyen bir yaşam kaynağı olduğu inancından gelmektedir. Bu dört 

 ana akıntı kutsal kitaplarda yalnızca su değil, bal, süt, şarabın da aktığı kaynaklardır. 

 Bununla birlikte, Babil Kralları’nın Sümerler’i boyundurukları altına aldıktan sonra, 

 “dört mekânın efendileri” unvanını alması ile bu sembolik hâkimiyetin bahçede 

 mimari olarak yansıtılması da dörde bölünmüş bahçenin mimari yapısında etkilidir.  

Dört mekânlı bahçe formu, Mezopotamya, İran, Yakındoğu, Roma, Kuzey Afrika ve 

Hindistan’da savaşlar ve fetihlerle yayılım göstermiş, ana akım bahçe formu olma özelliğini 

uzun yıllar korumuştur. Mezopotamya’da bahçeler özellikle Babil’de M.Ö. 6. ve 7. yy’da altın 

çağını yaşamıştır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Babil’in Asma Bahçeleri’nin kendine 

özgü yapısı şöyle tanımlanmaktadır: 

“Babil'deki Kraliyet Sarayı'nda yapılmış olan bu bahçeler, bir dizi teras üzerine 

kurulu çatı bahçeleridir. Bahçeler, revaklar ve kemerli duvarlar üzerinde yükselen 

teraslardan oluşmuştur. Terasların üstü taş balkonlarla kaplıdır. Balkonlarda 

sulama yapılırken teraslardan sızıntı olmaması için zemin saz, zift gibi çeşitli 

maddelerden oluşan tabakalarla örtülmüştür. Babil’in Asma Bahçeleri olarak 

nitelendirilen bu eser günümüzde Dünya’nın Yedi Harikası’ndan biri olarak 

bilinmektedir. Bu bahçelerde meyve ağaçları ile palmiye (Washingtonia), akasya 

(Acacia), kavak (Populus), servi (Cupressus) gibi boylu bitkiler yetiştirilmiştir. 

Ayrıca kemer ve sütunlardan aşağıya doğru sarkan sarkıcı bitkiler kullanılmıştır. Bu 

bahçelerde su iletim sistemi ile toplanan sular, yüksek duvarlar üzerinden terasların 

yukarısındaki bir sarnıca boşaltılmakta ve buradan dereler ve çağlayanlar halinde 

bütün bahçeleri sulamaktaydı” (Karahan,2005). 

Babil Asma Bahçeleri’nin bu kendine özgü mimari yapısının yanında, Pers Saray bahçeleri 

giderek yükselen teraslar ile birbirine basamaklarla bağlanmaktadır (Karahan,2005). 

Kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanarak; saray veya aristokrasi bahçelerinin mimari 

düzenlemelerle, sembollerle şekillendirildiği, bunun yanında halk tarafından kullanılan, 

gündelik yaşamın ve sosyo-ekonomik yaşamın şekillendiği bahçelerin ise daha az mimari 
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müdahaleyle kullanıldığı görülmektedir. Hevsel Bahçeleri göz önüne alındığında da, binlerce 

yıldır halkın kullandığı Hevsel Bahçeleri’nin mevsime, hasada, ihtiyaçlara göre kültürel ve 

özgün yöntemlerle şekillendirilip kullanıldığı görülmektedir.  

Hevsel Bahçeleri, bahçe kültürünün çok önemli olduğu bir coğrafyada yer alan, saraya, soylu 

sınıfa ve aristokrasiye ait olmayan, tarihi boyunca halkın kullanımına açık sivil bir bahçe 

olarak özgün bir değer ortaya koymaktadır. 30’dan fazla uygarlığın izlerini taşıyan bir 

bölgede 8 bin yıl gibi çok uzun süredir bahçe olarak var olmasıyla, tarımsal değerinin dışında, 

kültürel ve tarihi olarak da özgün bir yere sahiptir.   

Yukarıda ortaya konulan değer ve anlamları, bahçelerin yalnızca bir peyzaj alanı veya 

konutların, yapıların eklentisi değil, sosyal ve kültürel yaşamın, geleneklerin sürdürüldüğü, 

gündelik yaşamın ve sosyo-ekonomik hayatın önemli bir parçası olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu nedenle doğu toplumları ve Anadolu halkları için toprağa ve suya yakın 

olmak doğa ile bir ilişki kurma biçimidir ve bahçeler yerleşik toplumun doğa ile ilişkisini 

sürdürdüğü mekânlardır. Bu nedenle de bahçe kavramı ve algısı yalnızca güzellik, keyif, haz 

ile değil; üretim, bolluk, yaşamı sürdürme ile de özdeşleşmiştir.  

Bahçeler, tarihin her döneminde önemini korumuş olmakla birlikte günümüzün kentleşen 

toplumlarında insanın doğayla ilişkisini sürdürebildiği, yapay olandan kaçtığı “sığınma 

mekânları” olarak da ayrıca önem kazanmıştır.  

Anadolu’da bahçeler gerek kır, gerekse kent yaşamındaki yerini ve önemini hala 

korumaktadır. Kırsal yaşamın doğal bir parçası olan bahçe, kentsel alanlarda yaşayanların da 

mesire yeri, eğlenme, dinlenme yeri olarak kamusal mekân işlevlerini sürdürmektedir. Bunun 

yanında kentlerde yaşayanlar imkânları olduğu müddetçe, küçük çaplı üretim yapabilecekleri, 

dinlenip vakit geçirebilecekleri bahçelere yönelmektedir.   

Mevcut bahçeleri ve bahçe kültürünü korumayı başaran kentlerin yanında yeşil alanlarını ve 

doğal yaşamı kaybeden yerleşim alanları bu eksikliklerini, “kent bahçeleri”, hobi bahçeleri” 

gibi “geleneksel bahçe kültürünün” yaşatıldığı alanlar oluşturarak gidermeye çalışmaktadır. 

Bu durum göstermektedir ki, bahçeler tarihten günümüze kadar korudukları önemlerinin yanı 

sıra; insanın kendi doğasına yabancılaşmasını engelleyen, doğayla iç içe yaşama ihtiyacını 

karşılayabildiği mekânlar olarak yaşamın ve kültürün hala çok önemli bir parçasıdırlar.  

Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır kentine bereketli ürünler sunan, yüzyılların birikimi ile değer 

kazanmış kültürel değerleri içinde barındıran, kentin sosyal ve kültürel yaşamını şekillendiren 

ve geliştiren, gündelik hayatın, sosyal ve ekonomik yapının en önemli unsurlarından biridir.  
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Yayınları’ndan çıkan,” Diyarbakır Salnamelerinde Tarım” 

adlı kaynaktaki bilgiler, Hevsel’in bulunduğu bölgedeki özgün değerini ortaya koymak ve 

bahçenin Doğu kültüründeki önemini Diyarbakır’da yaşatan bir örnek olması açısından önem 

taşımaktadır. Hevsel’deki üretimi, ürünlerin çeşitliliğini, bahçe kültürünün gelişmişliğini ve 

Hevsel Bahçeleri’nin yalnızca Diyarbakır için değil, içinde yer aldığı bölge için de önemi, 

Diyarbakır Salnameleri (1999) adlı eserde ortaya konulmuştur.  Eserde, Hevsel’de yetiştirilen 

ürünlerin Dicle Nehri yoluyla, Musul’a kadar ulaştırıldığı, bunun için dut, söğüt ve kavak 

ağaçlarından yapılan keleklerin taşıma için kullanıldığı belirtilmiştir. Dicle Vadisi’nde sebze, 

meyve tarımının yanında, buğday, arpa, pamuk, pirinç, nohut, soğan, mercimek de 

yetiştirilmektedir. Bununla birlikte eserde, Hevsel’de tarımsal üretimin yanında çeşitli 

çiçekler yetiştirildiği ve bostanlarının da meşhur olduğu vurgulanmaktadır: 

“Bahçelerde menekşe ve güllükler vardır ki; ilkbaharın ilkinde menekşe, nihayetinde 

gül ve feryad-ı andelib zamanı hulul ederek temaşaları yüz göstermeye başlar. Her 

birisinin birkaç hassası olan bu güzel çiçeklerin kesretiyle  beraber temaşalarından 

başka enva-i meşrubat imaliyle  istimallerinden de başkaca  istifade olunmaktadır. 

Dicle’nin iki tarafında kavun ve karpuz hâsıl etmek için bostanlar yetiştirilir ki, 

aralarından nehrin kemal-i sükun ve bazı yerlerde şiddetle cereyanının teşkil 

eylediği manzara hakikaten latif ve bu yüzden mütehassılezvak-ı mütenevvei’a seza-

yı tavsif ve tariftir”.  

Kaynakta ortaya konulan bilgiler, Hevsel Bahçeleri’nin yalnızca Diyarbakır için değil, bölge 

için de önemini ortaya koymaktadır.  

Diyarbakır’ın kültürel, sosyal yaşamı, gündelik hayatına ilişkin bilgiler veren Evliya Çelebi, 

Diyarbakır halkının Dicle kenarında, Hevsel Bahçeleri’ndeki gündelik yaşamını, Hevsel 

Bahçeleri’de yapılan eğlenme ve dinlenme etkinliklerini anlatmıştır. Evliya Çelebi Hevsel 

Bahçeleri’ni, “Diyarbakır’da Fis kayasının aşağısında bulunan büyük nehrin iki yanı, güllük 

gülistanlık, bağ, bostan ve reyhan olduğu için yeryüzünde tanınmış bir dinlenme yeri olup her 

5-6 ay veya yedi ay Diyarbakır halkının Şattü’l-Arab faslını ettikleri bir gezinti ve eğlence 

yeridir” (akt, Okumuş, 2012; 2001a: 24, 38-39; 2003c: 253) sözleriyle anlatmıştır 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Diyarbakır’ı anlatırken, Hevsel Bahçeleri’nin yalnızca 

tarımsal faaliyetin gerçekleştiği bir alan olarak değil halkın eğlenip, dinlendiği, hoş vakit 

geçirdiği bir kamusal mekân işlevi gören bahçe özelliğini vurgulamıştır. 
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Hevsel Bahçeleri’ne ilişkin kayıtlar ve bilgiler, Diyarbakır kenti için Hevsel bahçelerinin 

yalnızca önemli bir üretim alanı değil, geleneklere, kültüre, gündelik yaşama ve en önemlisi 

somut olmayan kültürel mirasın ortaya çıkması ve yaşatılmasındaki hayati önemini de ortaya 

koymaktadır. Hevsel Bahçeleri’nde yetişen ürünler yalnızca üretim veya gıda olarak değer 

taşımakla kalmayıp geleneksel üretim biçimleri ve sosyal, kültürel yaşamın gelişmesinde 

oynadıkları rol ile de somut olmayan kültürel miras içinde de ele alınmalıdır. Diyarbakır 

Karpuzu kentin önemli sembollerinden biri olmakla birlikte, Hevsel’in kendine özgü 

koşullarında, özgün yetiştirilme yöntemleri ile üretilmiş; yöreye özgü başka bir kültür mirası 

olan “Borani” güvercinleri ve boranhaneler ile karşılıklı varlığını sürdürmüş, tüm bu birbiriyle 

bağlantılı miras, Diyarbakır kültürüyle, mutfağıyla ve gündelik yaşamla etkileşim içinde 

olagelmiştir.   

Diyarbakır’ın kendine özgü kültürel değerleri içinde Diyarbakır Karpuzu’nun çok önemli bir 

yer tuttuğu görülmektedir. Birçok tarihi kaynakta Diyarbakır karpuzu konu edilmiş ve 

yüzyıllardır süren ünü ve önemi pek çok önemli seyyah, yazar ve tarihi kaynaklar tarafından 

vurgulanmıştır.  

Şefik Korkusuz’un (2003) seyahatnamelerden derlediği Diyarbakır bilgilerinde, seyyah 

NoelleRoger, Hevsel Bahçeleri’nin ürünlerine ve kent yaşamdaki yerine şöyle değinmiştir:  

“Dükkanların önlerinde yığılmış şeftaliler, üzümler, kavunlar, mucizesi doğal 

görünen Dicle’nin suladığı bahçelerden geliyor. Diyarbekir karpuzları neredeyse 80 

ile 100 kilo arasında geliyor. Onları taşımak için bir deve ve kesmek için bir kılıç 

gerekiyor”.
2
 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Diyarbakır’ın kültürünü, gündelik yaşamını anlatırken 

Diyarbakır’ın kavunu ve karpuzundan da uzunca bahsetmiştir.  

 “Evvelâ Şatt kenarında hâsıl olan çay kavunu gibi âbdâr ve hoş-hor ve lezîz kavun 

bir diyarda yokdur; illâ ki Van diyarında Bühtan kavunu vardır.... Bu bostanlarda 

olan âbdâr kavun bir diyarda olmaz, illâ diyâr-ı Van'da Bohtân kavunu olur. Amma 

bu Diyârbekir kavunu iridir ve gayet âbdâr u hoş-hordur ve gayet müşk [ü] amber-i 

ham gibi bir gûnerâyiha-i tayyibesi var kim bir kerretenavül edenim demâğından bir 

hefteye dek râyiha-ı bıttîh Bitmek ihtimâli yokdur; hatta ulemâ-yıKürdistân ve fu za 

lâ- yıSûrânistân: "Hazret-i Ebâbekrin es-Sıddîk'ünrâyihası kavun gibi kokardı", 

demişler. Ulemâ-yıDiyârbekir: "Bizim Şat kavunu râyihasında ola", demişler. Tâ bu 

                                                 
2
Şefik Korkusuz (2003), Seyahatnamelerde Diyarbekir.Kent yay.İst.2003.s.70,219,249 
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mertebe bir gûne rayihası var kim tenavüledenünyâhûdteşemmümedenündemağı pür-

anber olur. Ve bu Diyarbekir kavunu kırkar ellişer vukiyye geliri de vardır ve cümle 

sebzgûndur”. 

Görülmektedir ki, Diyarbakır’ın karpuzu, kavunu gibi kendine has ürünleri yüzyıllardır aynı 

üne sahip olarak günümüze kadar gelmiştir. Bunun en önemli nedenleri, karpuzun veya diğer 

ürünlerin Hevsel Bahçeleri’ne özgü yetiştirilme biçimleridir. Diyarbakır karpuzu’nun lezzeti, 

büyüklüğü aynı zamanda Diyarbakır kültürü içinde önemli yer eden güvercin yetiştiriciliğiyle 

birlikte gelişmesinden kaynaklanmaktadır. Diyarbakır karpuzu ve bir yabani güvercin türü 

olan Borani’lerin karşılıklı ilişki içinde var olup değer kazanması, Hevsel Bahçelerinin 

kendine has özelliklerin İçinde önemli yer tutmaktadır. 

 
Kaynak: Avcı, 2008 

 

Bu ilişki ve karşılıklı var olmanın temelinde Diyarbakır karpuzunun geleneksel yetiştirilme 

yöntemi yatmaktadır. Diyarbakır karpuzu, Dicle nehri kenarında yer alan çakıllı, kumlu 

arazilerinde “karpuz kuyularında” yetiştirilmektedir. Diyarbakır karpuzunun en önemli 

özelliği 70 kiloya kadar çıkan iriliği ve lezzetli olmasıdır.   

Diyarbakır karpuzuna ilişkin çeşitli kaynaklarda geçen geleneksel üretim yöntemlerinin 

başında karpuz kuyuları gelmektedir. Karpuz kuyuları, Dicle nehrinin çekilmesinden sonra, 

Nisan-Mayıs aylarında, kumlu ve çakıllı nehir yatağında 2.60 m. boyutlarında açılır. 

Diyarbakır karpuzu, dibinde su olan bu kuyularda yetiştirilir. Diyarbakır karpuzu sürekli su 

içeren bu ortamda büyür. Ağırlığı 70-80 kiloya kadar çıkabilmekle birlikte lezzetli olması da 

en önemli özelliğidir. Diyarbakır karpuzunun bu kadar büyümesinin yanında lezzetini de 

kaybetmemesi, geleneksel yöntemlerle yetiştirilmesi sürecinde kullanılan gübre cinsi ve 

gübreleme çeşidinden kaynaklanmaktadır. Diyarbakır karpuzunun geleneksel yetiştirilme 

Diyarbakır karpuzu, tarihi belgelerde, 

seyyahların ve yazarların eserlerinde de 

geçtiği gibi büyüklüğüyle, geleneksel 

üretim yöntemiyle yüzyıllardır 

Diyarbakır’ın dünyaca ünlü 

ürünlerinden olmuştur. Diyarbakır 

karpuzu, Diyarbakır’ın kendine özgü 

coğrafyasında, doğasında, su 

kaynaklarında geleneksel yöntemlerle 

yetiştirilerek özgün değerini ve kendine 

has önemini koruyarak, tarihten 

günümüze kadar gelebilmiştir. 
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yöntemleri arasında en önemli aşama, gübreleme aşamasıdır. Diyarbakır karpuzunun gübresi, 

yabani bir güvercin cinsi olan Boran güvercininden elde edilir. Güvercin gübresi karpuzun 

iriliğini sağlayan ve tadının güzelleşmesine yardım eden en önemli etkendir. 

Boranlar ve Boranhaneler 

 
Kaynak: Boranhane, http://www.amedproduction.com/tr.php?s=de_galeri&id=46 

 

Yavuz İşçen, Diyarbakır Güvercinleri’ni anlattığı çalışmasında, Diyarbakır'da güvercin 

yetiştiriciliğinin ana sebeplerinden birinin Diyarbakır Karpuzu yetiştiriciliği olduğunu 

belirtmiştir.  Boran güvercinleri ve boranhanelerin Diyarbakır tarihi ve kültürü içindeki özgün 

değeri şöyle anlatılmıştır
3
:  

40-50 yıl kadar öncesine kadar Dicle nehri kenarında sıralanan birçok köyde 'Boran' 

denilen yabani güvercinler için bunların buraya gelip üremesi ve barınması için 

yapılan boranhaneler vardı. Yetiştiriciliği zahmetli olmayan, sadece kış 

mevsimlerinde yemlenen güvercinlerin ürettikleri gübreler, karpuz yetiştiricileri için 

bulunmaz bir nimetti. Boranhanelerde barınan güvercinlerin sayısındaki artış da bir 

anlamda, Diyarbakır mutfağına güvercinle yapılan yemek menülerini süslemiş ve 

güvercin etiyle yapılan yemekler bir kültür oluşturmuştu. Diyarbakır karpuzları 

sadece bu gübre ile Dicle kenarındaki kumluk alanlarda açılan kuyular içersinde 

yetiştirilirlerdi. Güvercin gübresi bölgede geleneksel karpuz yetiştiriciliğinin yanı 

sıra diğer tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde de kullanılmaktadır. Özellikle kavun 

ile meyve ve sebze yetiştiriciliğinde güvercin gübresi kullanımı yaygındır... 

Boranhaneler güvercin gübresi elde edilmek üzere kerpiçten inşa edilmiş bir tür 

ticari işletmelerdir. Boran adı verilen yabani güvercinler, boranhaneye serbestçe 

girip çıkabilirler. Bu güvercinlere yem verilmez. Boranlar kendi yemlerini dışardan 

kendileri bulurlar. Ancak karlı havalarda ve kuşların yem bulmasının zorlaştığı 

koşullarda boranhane sahibi kuşlara yem verir, verilen yemler genellikle darı 

                                                 
3
Yavuz İşçen “ Diyarbakır Güvercinleri” 2003 Ankara. 

Boranlar, Diyarbakır 

karpuzunun lezzetini ve 

büyüklüğü ile ünlenmesinin 

altındaki en önemli etkendir. 

Diyarbakır Karpuzu ile 

Boran Güvercinleri 

yüzyıllarca birlikte var 

olmuş ve Hevsel’de, Dicle 

çevresinde, köylerde birçok 

Boranhane kurulmuştur.  
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çeşitleridir. Bir boranhane genellikle üç bölümden oluşur. Her bölümün ufak ancak 

güvercinlerin rahatlıkla girip çıkabilecekleri büyüklükte sıra sıra küçük pencereleri 

vardır. İç bölümlere “lüle” adı verilir. Lüleler belli aralıklarla üst üste yapılır. Her 

lülenin içine güvercinlerin tünemesi için basamaklar yapılmıştır. Üç bölümlü bir 

boranhanede üç lüle ve üç basamak var demektir. Boranhanenin bütün iç 

duvarlarına kazıklar çakılır ve bunlara söğüt dalından özel olarak yapılmış kulplu 

sepetler asılır. Bu sepetler güvercinlere yuvalık görevi görürler. Üç bölümlü bir 

boranhanede yaklaşık 1500 sepet bulunur. Boranların gübresi yılda bir kez nisan 

ayında toplanır. Üç bölümlü bir boranhaneden yılda 8-10 ton kadar güvercin 

gübresi elde edilir. 

İşçen (2003), 18. yy’da Diyarbakır’a gelen Sestini’nin anlatımını şöyle aktarır: “Yanardağ 

lavları kalıntıları üzerine inşa edilmiş olan Yeni kapıyı geçtik. Uzun bir yokuşu takip ederek 

Dicle’ye ulaştık. Dicle nehrinin kıyıları kilden oluşmaktadır. Kıyının yakınlarında birkaç 

derin ve kare biçimli çukurlar gördük. Dip köşelerinde güvercin dışkısı ile gübrelenen küçük 

tarlalarda kavunlar ve salatalıklar gördük. Burada meyveler çok iri yetiştiriliyorlardı”  

Güvercin gübresi olan koğalar, karpuz yetiştiriciliğinin ve diğer tarımsal ürünlerin 

yetiştiriciliğinde hayati önem taşımaktaydı. Koğa, yalnızca Diyarbakır için değil, tüm 

dünyanın talep ettiği en değerli gübrelerin başında gelmekteydi. Hem kendi başına ekonomik 

bir değeri olan, hem de diğer bir özgün değer olan Diyarbakır karpuzu için büyük önem 

taşıyan boran güvercini, koğa ve boranhaneler, Hevsel Bahçelerinin kaybolmaya yüz tutmuş 

çok önemli değerleri arasındadır. Boranhaneler, Hevsel ve çevresindeki köylerin çoğunda 

sıkça bulunan yapılardı ve Diyarbakır kültürü, gündelik yaşamı, ekonomik yapısı içinde de 

büyük önem taşımaktaydılar.  

Günümüze gelindiğinde ise geleneksel yöntemle yapılan karpuz yetiştiriciliğinin yerini 

modern yöntemler almış, suni gübre çeşitlerinin kullanımı artmıştır. Bu değişimi İşçen şöyle 

özetlemektedir:  

“Boranhanelerden elde edilen "Koğa'lar, ünü dünyaya yayılmış olan Diyarbakır 

karpuzunun üretiminde ve diğer tarımsal üretimlerde de kullanılmaktaydı. 

Diyarbakır karpuzları sadece bu gübre ile Dicle kenarındaki kumluk alanlarda 

açılan kuyular içerisinde yetiştirilirlerdi. Sonraları suni gübrelerin çıkması, pratik ve 

ucuz oluşu nedeni ile tercih edilmeleri sonucu, boranhanelere fazla ihtiyaç kalmadı” 

(İşçen, 2003). 
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Bu değişimlerle birlikte Boranhanelerin sayısı azalmış, buralardan elde edilen “koğa”lar eskisi 

kadar rağbet görmemeye başlamış ve Diyarbakır karpuzu da bu dönemdeki değişimlerden 

etkilenmiş, üretimi hızla düşmüştür. 70-80 kiloya ulaşmasını sağlayan geleneksel yöntemlerin 

yerine yeni yöntemlerin kullanılması ile Diyarbakır karpuzunun eskisi gibi büyümesi 

sağlanamamış, bunun yanında lezzetinin de yitirmesine neden olunmuştur. 

 
Kaynak: Boran, Güvercin ve Boranhane; 

http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=213207 

 

Günümüzde yalnızca festivallerde sergilenmek için sınırlı alanda yapılan geleneksel 

yöntemlerle karpuz üretiminin dışında, bölgede tarımsal üretim modern yöntemlerle 

yapılmakta ve gerekli desteklerin sağlanmaması da Hevsel bahçelerinin ve Diyarbakır’a özgü 

değerlerin kaybedilmesi sürecini hızlandırmaktadır. Günümüzde kaybedilen değerlerin ve 

kültürün yanı sıra geleneksel tarımsal üretim yöntemlerinin yeniden canlandırılması, 

Diyarbakır için önemli bir miras ve değer olan Diyarbakır karpuzu, Boranhaneler, koğa 

gübresi ve boran güvercinin yeniden ekolojik ve sosyo-kültürel yapının bir parçası haline 

getirilmesi zenginliklerin korunması ve yaşatılması açısından önem taşımaktadır.  

Bu değerlerin kaybolmaya yüz tutması yalnızca gıda, tarımsal üretim, hayvancılık konusunda 

değil, gelenekler, kültürel zenginlik ve sosyal yaşamın zenginliğini de azaltmakta, mirasın 

yeni kuşaklara aktarımı mümkün olamamaktadır.  
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Karpuz kuyularında geleneksel yöntemlerle ve koğa gübresi ile yetiştirilen karpuz 

yetiştiriciliğin ortadan kalkmasının nedenleri arasında Hevsel Bahçeleri’ni ve kültürel mirası 

olumsuz yönde etkileyen kentsel, ekonomik, sosyal, çevresel ve en temelinde de insani 

faktörlerin etkisi bulunmaktadır. Bu değerlerin kaybedilmesine etki eden faktörler arasında, 

Dicle nehri üzerinde inşa edilen barajların tutukları su nedeniyle Dicle Nehri yatağının 

değişmesi ve daralması, bölgedeki kum ocaklarının Hevsel Bahçeleri ve Dicle havzasından 

kum çekmeleri, tarımsal teşviklerin yetersizliği nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar 

gelmektedir.  

Diğer taraftan, Hevsel Bahçelerini bütünleyen tek öge bahçelerde üretilen ürünler ve üretim 

biçimleri değil, aynı zamanda alanın özgün parçaları, değerleri arasında yer alan değirmenler, 

Dicle nehri üzerinde taşımacılıkta kullanılan kelekler, Dicle nehri kıyılarında tarımsal ürünleri 

saklama ve serinleme amaçlı inşa edilen hülleler, geleneksel tarımsal sulamada kullanılan 

arklar, suyolunu değiştirmekte kullanılan su kapanları, sabanlar, oraklar, taşımacılıkta 

kullanılan eşekler gibi tarım aletleri, tarımsal yapılar, suyolları ve tarımsal üretimde kullanılan 

hayvanlar oluşturmaktadır. .  

Hevsel Bahçelerinde tarımsal üretimin parçaları olan ögeler incelendiğinde; 

Değirmenler: Hevsel Bahçeleri içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösteren su değirmenleri 

günümüzde harap olmuş ve yıkılmış durumdadır. Ağırlıkla, Mardin kapı ve Hevsel bağlantısı 

üzerinde bulunan değirmenler Anzele’den gelen güçlü su kaynağı üzerinde kurulmuş ve bölge 

köylerinden gelen tahıllardan un elde etmekte kullanılmıştır. Kentleşme ile birlikte Anzele su 

kaynağından gelen suyun azalması ve elektrikle çalışan modern değirmenlerin kurulması ile 

birlikte Hevsel Bölgesinde yer alan değirmenler önemlerini yitirmiş ve terkedilmişlerdir. 

Halen Hevsel bahçeleri içerisinde sağlam olarak duran bir değirmen yapısı ayakta diğerleri ise 

yıkılmış durumdadır. Değirmenlerin alana yeniden özgün yapıları ile kazandırılması ve 

restorasyonlarının yapılarak işlevlendirilmesi önemli görülmektedir.  

Kelekler: Kelekler Dicle Nehri üzerinde özellikle odun taşımacılığında önemli bir 

üstlenmişler ve Diyarbakır’dan Musul’a kadar Dicle nehri üzerinde yapılan taşımacılığın 

önemli bir parçasını oluşturmuşlardır. Şişme hayvan derisinden yapılan keleklerle su üzerinde 

yapılan taşımacılık ağırlıkla suyun akış yönünde yapılmakta ve mallar teslim edildikten sonra 

keleğin havası söndürerek karayolu ile Diyarbakır’a geri dönülmektedir. Günümüzde 

taşımacılıkta artık kullanılmayan keleklere rastlanması mümkün değildir. Bu nedenle 
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Keleklerin somut olmayan mirasın bir parçası olarak değerlendirilmesi ve yeniden yaşatılması 

gerekli görülmektedir.  

 

 
Kaynak:Dicle Nehrinde Kelekler, 

http://www.amedproduction.com/tr.php?s=de_galeri&id=46 

 

Hülleler, Dicle nehri üzerinde kurulan ve sazdan yapılan geçici yapı türleridir. Yapılış amacı 

tarlalarda çalışanları ve tarımsal ürünleri yaz sıcağından korumaktır. Yaz aylarında geçici 

barakalar olarak yapılan Hülleler’de gündüz serinlenilirken geceleri ise eğlenceler düzenlerdi.  

Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu eğlenceleri şöyle anlatmaktadır:  

“Diyarbakır halkı 7-8 ay boyunca Dicle kıyısında kulübelerde, özellikle geceleri 

sazlı sözlü eğlenirler. Her gece Dicle kıyıları fanuslarla, kandillerle, meşalelerle 

donatırlar. Maharetle süsledikleri yağ kandillerini ve balmumu ile hazırlanmış 

meşaleleri suya bırakır bir taraftan bir tarafa akışını seyrederler. Bu arada 

meddahlar, komedyenler ve oyuncular şovlar yaparken sazendeler ve hanendeler ve 

oyuncular şovlar yaparken sazendeler ve hanendeler, kanun, tambur, ney ve darbuka 

eşliğinde Fasl-i Baykara’dan müzik icra ederler. Bu eğlenceler sabah ezana kadar 

sürer”  

(akt: http://www.bilinmeyendiyarbekir.com/yaz.html; Mehmet Mercan.Diyarbakır 

Türküsü.Diyarbakır.2003.s.113). 

 

Odun taşınması, 

geleneksel, yöresel 

ürünlerin dış pazarlara 

ulaşması için 

kullanılan kelekler, 

Dicle Nehri boyunca 

kullanılan, geniş bir 

coğrafyaya ulaşım 

sağlayan öncelikli ve 

en önemli taşıma 

araçlarıydı. 

http://www.amedproduction.com/tr.php?s=de_galeri&id=46
http://www.bilinmeyendiyarbekir.com/yaz.html
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.  

Kaynak: Ahmet Benli, Tarihte Hülleler; http://www.bilinmeyendiyarbekir.com/yaz.html 

 

Hülleler’de diğer ögeler gibi günümüzün modern yaşamına yenilmiş ve kaybolmuşlardır. 

Somut olmayan kültürel mirasın bir parçası olarak ele alınan Hüllelerin, Hevsel Bahçeleri ile 

birlikte yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması önemli görülmektedir.  

Birbirine bağlı bir zincir içinde varlığını sürdüren tüm canlılar, doğal yaşamın bir 

parçasındaki değişimin tüm sisteme hatta kültüre, sosyal yaşama ve geleneklere, yeme içme 

kültürüne de etki ettiği görülmektedir. Diyarbakır’ın bu kültürel, geleneksel, yeme-içme 

kültürü içinde Hevsel Bahçeleri’nin yeri, bu zincirin devam ettirilmesi açısından taşıdığı 

önemi ve miras alanının özgün değerleri haline gelmiş olan varlıklarının korunması öncelikli 

ve önemli görülmektedir. 

Hevsel Bahçeleri, kültürel, sosyal ve ekonomik değerinin yanında, Hevsel Bahçeleri’nde 

ortaya çıkan, yaşatılan ve kuşaktan kuşağa aktarılan özgün değerleriyle de korunması, 

yaşatılması gereken bir alandır. Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır’ın çok kültürlü, çok katmanlı 

özgün kültürünün içinde Diyarbakır Karpuzu, Boraniler, kelekler, değirmenler, kum şeftalisi, 

hülleler, geleneksel tarım aletleri gibi miras öğelerini de barındırmaktadır. Bu öğeler yalnızca 

basit bir tarımsal faaliyet veya ürün değil, kültürü etkileyen, oluşturan önemli parçalar olarak 

ele alınmalıdır.  

Hevsel Bahçeleri’nin Kullanım Biçimi ve Kentle İlişkisi 

Hevsel Bahçeleri, günümüzde kentsel tarım alanı niteliği taşımaktadır. Hevsel bahçelerinin 

mülk sahipleri kentsel alanda yaşamakta, fakat tarımsal faaliyeti kırsal yaşamı sürdüren kentin 

kırsal kökenli kesimleri gerçekleştirmektedir. Ben u Sen, Hasırlı, Ali Paşa, Dicle, Feritköşk 

civarı gibi Hevsel’e yakın olan yerleşim alanlarında, mahallelerde yaşayan nüfus tarafından 

 

Hülleler Dicle kenarında, 

su üstüne sazdan yapılan 

geçici barakalardı ve 

Diyarbakır kültürü, 

gelenekleri içinde 

önemli yer tutardı. 

Gündüz sıcaktan 

koruyan Hüllelerde, 

geceleri birlikte 

eğlenceler düzenlenir, 

yemekler yenirdi.  
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Hevsel Bahçeleri’nde tarımsal faaliyetler ortakçılık-yarıcılık veya tarım işçiliği yapılarak 

gerçekleşmektedir. Bu anlamıyla da Hevsel Bahçeleri, kentsel yaşamın bir parçası olmaya 

devam etmektedir. Bunun yanında, Hevsel Bahçeleri, özellikle Suriçi, Ben u Sen, ve Hevsel’e 

yakın olan diğer yerleşim alanlarında ve mahallelerde yaşayan yoksul nüfusun gıdaya 

doğrudan ve ucuz ulaşımını sağlayan, dolayısıyla kent nüfusunun gündelik ihtiyaçlarını 

karşılayan önemli bir kaynak olma özelliğini sürdürmektedir. 

Hevsel Bahçeleri’nin gündelik yaşama, kente etkisi çeşitli kaynaklarda anlatılırken, 

“aşefçiler” yani kadın ırgatların bu bahçelerin en önemli işgücünü oluşturduğu 

vurgulanmaktadır. Aşefçiler’e ilişkin çeşitli kaynaklardan derlenen bilgileri Mehmet 

Mercan,şöyle aktarmaktadır:  

“Bahçelerin etrafındaki sulama kanallarının kenarlarında da Delibardağan, 

Naneçuçe, Kazayağı, Dereotu, Ağbandır, Acice,Tolık (Ebegümeci), Pırpırım 

(semizotu) gibi yenecek hoş kokulu otlar yetişirdi. Aşefçi pazarlarında satılan otlar 

çeşitli yemeklerde, salatalarda kullanılır. Bazıları çiğ de yenir... 

Sebzeleri ve otları bahçelerde az bir ücretle çalışan kadın ırgatlar yani Aşefçiler 

toplar. Gün batımından önce yüklendikleri sebze torbalarıyla iki büklüm Mardinkapı 

yokuşunu tırmanan aşefçiler bunları bahçe sahibi adına çarşıdaki sebzecilere, 

komisyonculara teslim ettikten sonra, kendileri için topladıkları hasarlı, ıskarta 

sebzeleri, meyveleri seyyar pazarlarda dar gelirli vatandaşlara ucuza satar 

nafakalarını çıkarırlardı. Eskiden, 50-60 yıl kadar önce aşefçiler, Buğday Pazarı ile 

Melikahmet Caddesi arasındaki bakırcılar çarşısı ile iç içe “Eski Saman 

Pazarı”nda toplanırlardı. Buralar pasajlara dönüşünce aşefçiler Maliki Ejder 

Camisi ve türbesinin bulunduğu sokağa taşındılar”
4
.   

Diyarbakır’daki tarımsal faaliyetler kapsamında özellikle Hevsel’de yetişen ürünlerin, en eski 

dönemlerden beri Diyarbakır nüfusu için büyük önem taşıdığı ve hala önemini sürdürdüğü, 

güncel araştırmaların yanı sıra tarihi kayıtlarda da görülmektedir. Buna örnek olarak Tahrir 

defterlerinde Diyarbakır tarımının anlatıldığı bölüm şöyledir: 

“1869 seneli tahrirde Diyarbakır’da 26 değirmen, 6 pirinç dingi, 24 bulgur dingi, 36 

fırın, 9 böceklik, 149 tarla, 22 kavaklık olduğu belirtilmektedir. Şemseddin Sami’nin 

verdiği bilgilere göre bu bölgede buğday, arpa, fasülye, mercimek, pirinç, susam, 

                                                 
4
Bkz: Mehmet Mercan (2011), Diyarbakır Türküsü, , DİTAV  yayınları ve ayrıca; 

http://xa.yimg.com/kq/groups/18647608/371734950/name/39-+Hev 

http://xa.yimg.com/kq/groups/18647608/371734950/name/39-+Hev
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keten, pamuk, meyankökü, mazu, soğan vs. pek çok meyvenin yetiştirildiği ve Dicle 

kenarında yetiştirilen karpuzun emsalsiz olduğu ifade edilmektedir”5.  

 

Günümüzde ise 103.5 hektarlık bir alanı kapsayan Hevsel bahçelerinin sınırları Diyarbakır 

surlarından Dicle nehrine kadar uzanmaktadır. Hevsel bahçelerinin 1. sınıf tarım topraklarına 

sahip olması nedeniyle alanda kesintisiz bir tarım faaliyeti sürdürülmektedir. Hevsel bahçeleri 

olarak tanımlanan alanın yaklaşık 30 hektarı kavaklık, 83 hektarı sebzelik ve meyve bahçeleri 

olarak kullanılmaktadır. Ağırlıkla sebze ve meyve üreticiliği yapılan alanın Dicle nehrine sınır 

olan bölümlerinde ticari amaçlı kavak ağacı dikimleri görülmektedir.  

Hevsel bahçeleri halen iki ana su kaynağı ile sulanmaktadır. Anzele suyu ve Hazreti 

Süleyman suyu alana ulaşan iki temiz su kaynağıdır. Alanda sulama geleneksel yöntemlerle-

salma sulama ile yapıldığından, mevcut su kaynakları alanın tamamını sulamakta yetersiz 

kalmaktadır. Su yetersizliği dolayısıyla alanın küçük bir bölümünde atık su ile sulama 

yapıldığı bilinmektedir. Salma sulama yapmak için kullanılan kanal ve kanaletlerin toprak 

yapıda olması su kaybını arttırmakta, suyun alan içerisinde ki dağıtımını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Ayrıca, geleneksel sulama tekniklerinin kullanılması suyun verimli 

kullanılmasını engellediği gibi aşırı sulamaya bağlı verimli toprağın yitimi sorunuyla da 

karşılaşılmaktadır. Hevsel Bahçelerinde üretilen tarımsal ürünlerin birincil pazarlanma alanı 

Suriçi bölgesidir. Hevsel Bahçelerinin tarımsal üretim içerisindeki varlığı Suriçi bölgesinde 

yaşayan nüfusun ucuz gıdaya erişiminde önemli bir rol oynadığı yapılan saha araştırmaları ve 

odak grup görüşmelerinde ortaya konmuştur.   

Hevsel Bahçelerine araçlı ulaşımda Mardin Kapı bağlantısı en önemli giriş kapısı niteliği 

sunmaktadır. Alana yaya ulaşımda ise ağırlıkla Yeni kapı, Mardin kapı bağlantıları 

kullanılmaktadır. Alanın kentle olan ulaşım bağlantısının son derece zayıf olduğu 

görülmektedir. Mevcut ulaşım aksları araçlı ve yaya ulaşımı güçleştiren niteliktedir. Bu 

durum alanın hizmet almasını güçleştirmekte ve alandaki riskleri arttırmakta,  güvenlik 

hizmetlerinin sunumunu da zorlaştırmaktadır.  

Hevsel Bahçeleri içerisinde var olan ve kültür varlıkları olarak tescilli üç değirmenden ikisi 

bakımsızlık nedeniyle ağır onarım gerektiren bir durumda, diğeri ise halen sağlam durumda 

ayakta durmaktadır. Anzele suyu ile çalışan değirmenler civar köylerde üretilen tahıllardan un 

elde etme amacıyla kullanılırken, değişen ekonomik koşullar ve modern fabrikaların 

                                                 
5
 Şeyhmus Diken: Gezginlerin güncelerinde Diyarbakır. Diyarbakır 1. Uluslar arası Suriçi 

sempozyumu.20-22 Nisan.2006.s.121 
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kurulması ile faaliyetlerine son vermişlerdir. Değirmenlerin restore edildikten sonra alanın 

fonksiyonları ile uyumlu bir biçimde işlevlendirilmesi gerekmektedir.  

Harita 7: Hevsel Gardens and Hevsel Garden’s Transportation and Irrıgatıon Systems 

 
Kaynak: Alan Yönetim Planı Çalışmaları, 2013 

 

Yönetim Planı kapsamında kalan bütün alan ve öğeler üzerinde farklı niteliklerde de olsa 

turizm ve kentsel dönüşüm baskılarının oluşması beklenmektedir. Hevsel Bahçeleri Kültürel 

Peyzaj Alanı üzerinde oluşan ve oluşacak baskıların ise ağırlıkla yapılaşma talepleri 

olabileceği tespit edilmiştir. Alan üzerinde uzun süredir gündemde olan kentsel peyzaj 

uygulama taleplerinin alan üzerinde oluşturabileceği etkilerin değerlendirilmediği, alanın 

tarımsal amaçla kullanımının ana etkinlik olması gerektiğinden hareketle kırsal peyzajı 

güçlendiren etkinliklerin benimsenmesi ve Dicle nehri kıyılarını kamusal kullanıma açacak 

düzenlemelerin yapılması gerekli görülmektedir.   

Diyarbakır Suriçi bölgesi içerisinde halen ikamet eden nüfusun önemli bir bölümünü yoksul 

kesim oluşturmaktadır. Zorunlu göç sonucu kente yerleşen ve kentin yoksul ve yoksun 

kesimleri tarafından ikamet edilen Suriçi mahallelerinin ekonomik ve sosyal yapısı ile Hevsel 

Bahçelerinin doğrudan bir ilişkisi bulunmaktadır. Hevsel Bahçelerinin Suriçi sakinleri 

açısından gerek iş alanı, gerekse ucuz gıdaya ulaşılabilme konusundaki konumsal önemi 

bulunmaktadır. Bu nedenle Suriçi bölgesinde gündemde olan kentsel dönüşüm faaliyetleri ile 

mevcut yerleşik yoksul nüfusun alan dışına taşımasının Hevsel'de sürdürülen tarımsal 

faaliyetler üzerinde olumsuz etkide bulunabileceği öngörülmektedir.  

Alanın tarım dışı amaçlarla kullanılmasının ancak, sınırlı ve tarım–turizm-rekreasyon dengesi 

kurularak yapılması gerektiği ve alanın baskın öğesinin tarım olarak kalması yönetim planının 

ana kararlarından birisi olarak benimsenmiştir. Aynı biçimde Hevsel Bahçelerinin mülkiyet 

yapısı ayrıntılı bir biçimde bilinememekte, çiftçi sayıları, hangi ürünleri ürettikleri ve üretim 
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miktarları kayıt altında tutulmamaktadır. Bu nedenle çiftçilerin kayıt altına alınması, üretimin 

organize bir yapıya kavuşturulması ve gıda güvenliğine önem verilmesi gerekmektedir.   

Tarihi kentler açısından çok fazla görülür bir örnek olmayan kentsel tarım uygulamasının 

tarihsel ve kültürel bir miras olduğu değerlendirilmektedir. Bu açıdan, Hevsel Bahçeleri de 

Diyarbakır Surları gibi özgün bir örnek olarak tanımlanmıştır. Tarımın da kentler gibi, 

hafızası ile yaşadığı ortaya konularak tarımsal hafızayı güçlendirecek uygulamalara alan 

içerisinde yer verilmesi gerekli görülmektedir. Hevsel Bahçeleri yerel bitkisel üretimin önemli 

bir miras alanıdır. Bu nedenle yerel bitkisel üretimin alanda devam etmesi gereği üzerinde 

durulmalıdır. Yerel bitkisel üretimin tarımsal hafıza ile bağı kurulmalı, kültürel mirasa 

sağlayabileceği katkılar önemsenmelidir. Bu kapsamda Hevsel'de yapılan tarım içerisinde 

yerel bitkisel üretimi belirleyen ürünler olarak nane, marul, Lice domatesi, biber, dut, kum 

şeftalisi, Bismil patlıcanı, karpuz ve kavun sayılmaktadır.  

Bu çerçevede halen 3000-3500 dekar alanda sürdürülen tarımsal üretimin, yerel ürün üretme 

yapısı koruma altına alınarak iyi tarım uygulamalarına dönüşmesi mümkün görülmektedir. 

Çalıştaylarda alanda organik tarım yapılması gereğine dair öneriler, organik tarımın Hevsel 

Bahçelerinin kente yakın konumu nedeniyle olanaklı olmadığı, ancak iyi tarım 

uygulamalarının yapılabileceği görüşünde uzlaşılmıştır.  

Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanının en acil sorunu olarak alanın tamamının temiz su ile 

sulanamaması ve alanın toprak analizlerinin tamamlanmamış olması gösterilmektedir. Ayrıca, 

alanın yüzlerce yıldır kesintisiz bir biçimde ekiliyor olmasından kaynaklı toprak yorgunluğu 

analizlerinin yapılması gerektiği ve buna bağlı önlemlerin belirlenmesi, iklim verilerinin 

yetersizliği sorununun giderilmesi, alanın mikro klima özelliği olup olmadığının belirlenmesi 

gerekmektedir. Alanın halen temiz su ile sulanan bölümlerinde yerel tohumlarla iyi tarım 

uygulamaları yapılabilecek durumdadır. Diğer taraftan alanda halen sürdürülen geleneksel 

tarım tekniklerinin iyileştirilmesi ve modern tarım uygulamalarına geçilmesi sağlanmalıdır. 

Hevsel Bahçeleri’nin kendine özgü geleneksel tarım tekniklerinin kullanıldığı tarımsal 

üretimlerin başında Borani Güvercinleri’nin gübresi ile yetiştirilen Diyarbakır Karpuzu tarımı, 

kum şeftalisi üretimi vb. yöreye özgü ürünlerin üretimi gelmektedir. Bu geleneksel tarım 

uygulamalarının canlandırılması ve teşvik edilmesi sağlanmalıdır. Bunun yanında Hevsel 

Bahçeleri’nde verimli ve sürdürülebilir tarımı geliştirecek, geleneksel üretimle paralel olarak 

gerçekleştirilecek modern tarım uygulamalarına geçiş süreci de sağlanmalıdır. Bu süreçte, 

çiftçi eğitimi, üretim teknikleri, pazarlama bir bütün olarak ele alınmalı ve yönetilmelidir.  
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Bu kapsamda; 

 Hevsel Bahçeleri tarım alanlarında yerel bitki türlerinin üretilmesinin desteklenmesi, 

 Hevsel Bahçeleri ve Tampon -Surdışı- alanında üretim yapan çiftçilerin kayıt altına 

alınması, mülkiyet yapısının araştırılması, periyodik olarak toprak kalite analizlerinin 

yapılması, 

 Hevsel Bahçeleri tarım alanlarında iyi tarım uygulamalarının desteklenmesi, 

 Diyarbakır Karpuzu tarımı, kum şeftalisi üretimi vb. yöreye özgü geleneksel üretim 

tekniklerinin teşvik edilerek canlandırılması ve geliştirilmesi, 

 Hevsel Bahçeleri ziyaretçi merkezinin kurulması, 

 Hevsel Bahçeleri tarım alanlarının temiz su ile sulanmasının sağlanması, 

 Çiftçilere ve üreticilere ekolojik üretim tekniklerinin öğretilmesi, 

 Hevsel üretici ve sulama birliklerinin kurulması ve desteklenmesi, 

 Hevsel Bahçelerinin somut ve somut olmayan kültürel mirasının kayıt altına alınması, 

 Diyarbakır ve bölgesi ile Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanının kırsal peyzaj 

öğelerinin araştırılması, 

 Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı sınırlarının kesinleştirilmesi ve koruma 

kullanma politikalarının belirlenmesi,  

 Kentsel peyzaj öğelerinin kontrollü ve sınırlı bir oranda Tampon -Surdışı- alanında 

kullanılması amacıyla etki analizlerinin yapılması, 

 Dicle Nehri doğal peyzajının korunması, 

gerekli görülmektedir.  

 

2.1.5. MA5 ALANI "Hevsel Bahçeleri Etki Alanı" 

MA5 alanlarının önemli bölümü Hevsel Bahçeleri gibi tarımsal alan olarak kullanılmasına 

rağmen yakın çevresinde yer alan düzensiz konut alanları, alanları birbirinden ayıran 

karayolları gibi unsurlar nedeni ile mekansal bütünlüklerini kaybetmiştir. Ancak, Hevsel 

Bahçelerine olan yakınlıkları bu alanları önemli kılmakta ve mevcut tarımsal olanaklarının 

geliştirilmesi ve Hevsel Bahçeleri üzerinde oluşabilecek olası baskıları azaltmak amacı ile 

tampon unsurlar olarak düşünülmesini gerekli kılmaktadır.  

MA5 Alanı için belirlenen planlama yaklaşımları; 

 T10 ve MA5 alanlarının Hevsel Bahçelerinin doğal uzantıları ve onun tampon 

unsurları olarak ele alınması, 
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 T10 ve MA5 alanları ile Hevsel Bahçeleri sulama sisteminin bir arada düşünülmesi, 

ulaşım olanaklarının alanları bir birine bağlayacak bir biçimde kurgulanması ve her ne 

kadar alanlar mekânsal olarak dağınık bir yapı sergileseler de mekanları ortaklaştıran 

bir planlamanın parçası olarak değerlendirilmesi, 

 T10 ve MA5 alanlarının da, Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanında yürütülecek, 

yeniden yapılandırma, envanter altına alma, pazarlama, eğitim, örgütlenme 

programlarının bir parçası olarak ele alınması, 

önerilmektedir. 

2.1.6. MA6 "Dicle Nehri Kamusal Kıyı Kullanımı" 

MA6 alanı Dicle nehri kıyılarında kalan Hevsel Bahçeleri alanları ile on gözlü köprü 

bölgesinde rekreasyon faaliyetlerine konu olan alanları kapsamaktadır. Dicle nehrinin iki 

yakasını da kapsayan bu alanların kamusal amaçla kullanımının arttırılması önem 

kazanmaktadır. Dicle nehri üzerinde yapılan baraj nedeniyle akış rejimi değişen nehrin sağ ve 

sol yakasında eski nehir yatağı olan alanlar tarım alanı karakteri kazanmış ve mülkiyeti 

hazineye ait olan bu araziler şahıslar tarafından ekim-dikim faaliyetlerinde kullanılmaya 

başlanmıştır. Hevsel Bahçelerinin Dicle nehri kenarında kavaklık olarak görülen bu alanlar 

üzerindeki özel mülkiyet tecavüzlerinin kaldırılması ve kamunun eline geçmesi sağlanmalıdır. 

Yaklaşık 70 hektarlık alanı kapsayan işgallerin kaldırılması ile alanın kamusal kıyı 

kullanımına ayrılması mümkün olabilecektir.  

Ayrıca, Dicle Nehri üzerinde yapımı planlanan Hidro Elektrik Santral (HES) regülatörlerinin 

balık ve kaplumbağa geçişlerini sınırlayacağı, bu durumun ekolojik çeşitliliğe önemli oranda 

zarar vereceği, HES'lerin nehir suyunu tünellere alarak nehre sadece can suyu verecek 

olmasının vadi boyunca oluşmuş olan doğal peyzajı olumsuz yönde etkileyeceği, göçmen 

kuşların üreme alanlarını olumsuz etkileyeceği, soyu tehdit altında olan türler üzerindeki 

baskıyı arttıracağı görüşleri alanın en önemli sorunları olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda, 

Hevsel Bahçelerinin Dicle Vadisi ile birlikte geleceğe taşınmasının zorunluluğu ve Dicle 

Nehrine yapılacak olumsuz müdahalelerin Hevsel Bahçelerinde sürdürülen faaliyetlere ve 

doğal yaşama zarar vereceği olgusunun kamusal ve toplumsal bir bilinç olarak geliştirilmesi 

önemsenmelidir.   

Miras Alanını ve Tampon -Surdışı- bölgesini etkileyebilecek kararlardan birisi olarak görülen 

ve Dicle vadisini oluşturulacak geniş bir gölet alanı ile su parkları, rekreasyon alanları, 

botanik bahçeleri ile donatmayı tasarlayan Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve 

Mimari Projesi'nin uygulanması alan için tehdit olarak algılanmaktadır. Hevsel bahçelerinin 



   

 

45 

 

yakın bir bölgesinde yapılması düşünülen kentsel peyzaj uygulamalarının, alanı aşırı yoğun 

kullanan plan kararlarının, su geçişlerini engelleyen regülatörlerin alanın korunmasına yönelik 

kararlarla çelişkili olduğu görülmektedir. Alanı tehdit ettiği açık olan uygulamaların Yönetim 

Planının ortaya koyacağı koruma yaklaşımları doğrultusunda revize edilmesi sürecine 

başlanmış ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi, “Dicle Vadisi Peyzaj Planlama 

Kentsel Tasarım ve Mimari Projesi”nin Alan Yönetim Planı kararları doğrultusunda revize 

edilmesi kararını almıştır.  

MA6 alanında ana planlama yaklaşımı olarak; 

 Hevsel Bahçeleri ve Dicle nehri flora ve faunasının ekolojik politikalar ile korunması 

ve bu alanlar üzerindeki insan baskısının azaltılmasının temel önceliklerden birisi 

olarak benimsenmesi,  

 Diyarbakır Kenti ile Dicle nehrini buluşturmayı amaçlayan planlama çalışmalarının  

Hevsel Bahçeleri ve Dicle nehri flora ve faunasına zarar verici etkilerde bulunmasının 

engellenmesi, 

 Dicle nehri bütüncül havza planının hazırlanması, 

 Dicle nehrinin Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı ve Tampon -Surdışı- alanı 

içerisinde kalan bölümünde havza planının hazırlanması, 

gerekli görülmektedir. 

 

3. TAMPON -Suriçi- ALANI  

3.1. Suriçi Bölgesi 

Diyarbakır Suriçi bölgesi tarihsel dönem içerisinde bölgesinin önemli bir yerleşim alanı 

olarak varlığını sürdürmüştür. Suriçi'nin nüfus ve etnik yapısı bölgede yaşanan salgınlar, 

savaşlar, sürgünler ve iktidar değişikliklerinden etkilenmiştir. Diyarbakır kentinin Osmanlılar 

tarafından fethinden sonra şehir dört mahalleye ayrılmış ve her bir mahalle şehir giriş 

kapılarının adı ile anılmıştır (Mardinkapı, Dağkapı, Urfakapı, Yenikapı). Kanuni döneminde 

yapılan iki sayımda Müslüman çoğunluğun Yeni Kapı-Urfa kapı aksında yoğunlaştığı, 

Suriçi'nin güney bölümünün Hıristiyanlara, kuzey kısmının ise Müslümanlara ayrıldığı 

saptanmıştır. 1518 yılında 4 mahalleden oluşan Suriçi Bölgesinde 1540 yılında artan nüfus 

nedeniyle yeni mahalleler oluşturulmuştur. Yapılan nüfus ve kentleşme araştırmalarına göre 

Suriçi XVIII. yy’ın ilk yarısında büyümüş ve şehirleşmesini tamamlamıştır. XVIII. ve XIX. 
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Yüzyılları arasında (Osmanlı Dönemi) Suriçi bölgesi 65 müslüman, 13 gayri müslim ve 42 

karışık yapıda olmak üzere 120 mahalleden oluşmaktadır.  

Eski dönemlerden beri Suriçi'nin güneydoğu kesimi kiliselerin yoğun olarak bulunması 

nedeniyle “Gâvur Mahallesi-Hançepek” olarak anılmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun 

parçalanma döneminde doğu ve güneydoğu bölgesinde yaşanan savaşlar, sürgünler ve iktidar 

boşlukları Suriçi bölgesinde yaşayan gayri-müslim toplulukların kenti terk etmesine yol 

açmıştır. Bu durum gayrimüslimlerin daha yoğun olarak yaşadıkları Suriçi'nin güneydoğu 

diliminde ki mülkiyetlerin el değiştirmesine ve dini yapıların sahipsiz kalmasına yol açmıştır. 

Suriçi bölgesinde var olan kilise, havra gibi farklı dinsel gruplara ait ibadethanelerden önemli 

bölümü harabe olmuş, Suriçi bölgesinde yaşayan gayrimüslim sayısında önemli azalmalar 

görülmüştür. Diyarbakır, XI. yy. dan itibaren Süryanice, Ermenice, Kürtçe, Arapça ve 

Türkçe'nin konuşulduğu kozmopolit bir kent yapısındayken bu çok kimlikli yapısını önemli 

ölçüde kaybetmiştir.  

Tablo 2: Diyarbakır Suriçi Bölgesinde Osmanlı Döneminde Dini Gruplar ve Nüfus 

Yapısı 

 Aile Sayısı Hane sayısı Nüfus Hane sayısı 

Müslüman 1327 1274 9262 1337 

Gayrimüslim 1223 1073 10741 2049 

Toplam 2550 2347 20003 3386 

Kaynak:1518 ve 1540 yılı sayımlarına göre [Beysanoğlu, 2003] 

 

1518-1540 yıllarındaki nüfusun yapısı incelendiğinde; Suriçi bölgesinde 20.003 kişinin 

yaşadığı ve gayrimüslimlerin nüfusun %53'lük bölümünü oluşturdukları görülmektedir. 

Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ticaret yollarının en önemli kavşak noktalarının birinde bulunan 

Diyarbakır, söz konusu yönler arasındaki kültürel değişimde önemli bir rol üstlenmiştir. 

Süryaniler, Keldaniler, Ermeniler, Kürtler, Araplar ve Türkler Suriçi'nde bir arada yaşamışlar 

Diyarbakır'a kültürel zenginlik kazandırmışlardır.  

1945 yılında Suriçi nüfusunun 63.377 kişiye ulaşması ile mevcut konut stoku yetersiz kalmış 

ve 1950’li yıllarda Sur dışında yeni konut alanları oluşmaya başlamıştır. Bölgede 1980’li 

yılların ikinci yarısında başlayıp daha sonraki yıllarda yoğunlaşarak artan şiddet olayları 

kırdan kente göçlerin yaşanmasına neden olmuştur. 1990’lı yıllarda giderek yükselen göç 

hareketi ani ve kitlesel bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu göç dalgasından en fazla etkilenen 

bölgelerden birisi olan Suriçi'nin nüfusu 1990 yılında 106.545 kişiye ulaşmıştır. Suriçi'nde 
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yoğunlaşan nüfusun konut ihtiyacı mevcut yapı stokunun çok katlılaşması, geleneksel 

karaktere sahip konutlara yapılan yeni ve uyumsuz eklentiler, yeni kat ilaveleri ile önemli 

oranda bozulmaya uğramıştır.  

Suriçi bölgesine yönelik olarak hazırlanan ilk plan 1932 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu planı 

1959 yılında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1962 ve 1965 yıllarında hazırlanan 

1/1000 ölçekli İmar Planları izlemiştir. 1984 yılında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 

Planı ve 1985 yılında hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı sonraki yıllarda yapılan planlama 

çalışmalarıdır. 1988 yılında 38 sayılı koruma kurulu kararı ile Diyarbakır Suriçi Bölgesi 

"Kentsel Sit Alanı" ilan edilmiştir. Hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı 09. 

11.1990 tarih ve 609 sayılı Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile 

yürürlüğe girmiştir.  
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Harita 8: Diyarbakır Suriçi Bölgesinin Aşamalı Gelişimi ve Günümüze Kadar Ulaşan 

Yapılar ve Dönemleri 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diyarbakır’ın ilk yerleşim yeri olan Amida Höyük, Anadolu, İran ve Mezopotamya’dan gelen 

tarihi ticaret yollarının kavşak noktasında yer almaktadır. M.Ö 1800-1500 yılları arasında 300 yıl 

Hurri-Mitanni egemenliğinde kalmış olan kent daha sonra sırası ile Mittaniler, Asurlular, Medler 

ve Perslerin yönetimi altında kalmıştır. M.Ö 330 ‘da Helenlerin egemenliğine giren kent Harita 2-

III’de gösterilen sınırlarına ulaşmıştır. M.Ö 30 –M.S 330 yılları arasında Romalılar idaresine giren 

Diyarbakır Suriçi bölgesi bugünkü sınırlarına bu dönemde ulaşmıştır. 

Diyarbakır Suriçi'nde bulunan yapılar beş dönemde incelenebilir; Sur içinde bulunan en eski 

yapılar Bizans dönemine ait olup harita 5’te gösterilmektedir ( M.S 395-639).  Bu döneme ait 

yapılar; Meryem Ana kilisesi, Mar-Petyum Kilisesi ve Saint Corc Kilisesi’dir.  

Bizans dönemini İnanoğlu ve Nisanoğlu dönemi takip etmiştir (M.S 1097-1183). İnanoğlu 

dönemine ait yapıların konumlandığı alanlar harita 2-IV‘da gösterilmektedir. Ulu Camii, Kale 

Camii bu döneme ait yapıları simgelemektedir. Bu dönemi Artuklu dönemi takip etmektedir (M.S 

1183-1232). Artuklu dönemine ait yapılar harita 2-VII‘de verilmiştir. Suriçi bölgesinde bulunan 

Artuklu dönemi yapıları; Hacı Ahmet Camii, Kara Camii, Zinciriye Medresesi, Mesudiye 

Medresesi, Artuklu Sarayı, Artuklu Kemeri’dir. Akkoyunlu yapıları harita 2-VIII’de gösterilmiştir 

(1401-1507). Bu döneme ait yapılar; Lale Bey Camii, Şeyh Safa Camii, Taceddin Mescidi, Şeyh 

Matar Camii, Nebi Camii’dir. Suriçi Bölgesinin son dönem yapıları Osmanlı’ya aittir (M.S 1515-

1920). Osmanlı Dönemine ait yapılar harita 2-IX gösterilmiştir. Yapıların bazılarının adları;  

Hükümet Binası, Murtaza Paşa Camii, Vahap Ağa Hamamı, Fatih Paşa Camii, Küçük Hamam, 

Ali Paşa Camii, Behram Paşa Camii’dir. 

Kaynak: KEJANLI,T., 2011 
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Diyarbakır Suriçi bölgesinde var olan anıtsal kültür varlıkları ve sivil mimarlık örnekleri 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun (GEEAYK) 19.01.1980 gün ve A-

2082 sayılı kararı ile tescil edilerek koruma altına alınmıştır. Suriçi Bölgesi’ne ait Koruma 

Amaçlı İmar Planı ise Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanmış ve Diyarbakır Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09.11.1990 gün ve 609 sayılı kararı ile uygun 

görülmüş ve onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu’nun 13.04.2001 gün ve 2549 sayılı kararı ile de daha önce alınan 29.09.1988 

gün ve 38 sayılı karar ile belirlenmiş olan "koruma bandı" yeniden düzenlenmiş ve alınan bu 

karar 1/5000 ölçekli haritalara işlenmiştir. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nun 13.04.2001 gün ve 2549 sayılı kararı ile de 1988 tarihli karar ile belirlenmiş olan 

sur koruma alanlarının sınırları yeniden belirlenmiştir. Diyarbakır Suriçi Bölgesinde var olan 

tescilli anıtsal kültür varlıklarının sayısı 141 olarak belirlenmiştir.  

 

Tablo 3: Tescilli Anıtsal Kültür Varlığı Yapıların Türleri 

Yapı Türü Tescil Sayısı 

Diyarbakır Kent Surları ve İçkale 2 

Saray 1  

Askeri Yapılar, Cezaevi ve Resmi Kurum ve Okullar 10 

Hamam 11 

Han 5 

Ziyaret 1 

Camii ve Mescit 40 (32 Yapı) 

Ziyaret/Türbe/Hazire 19 

Kilise 11 (10 Yapı) 

Medrese 4 

Çeşme 36 

Belirsiz Kalıntı 2 

TOPLAM 141 

Kaynak: Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı Raporu 
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3.2. TAMPON -Suriçi- ALANI 

 
Kaynak: Alan Yönetim Planı Çalışmaları  

 

Tampon -Suriçi- alanı 3 uygulama bölgesi olarak ele alınmıştır.  

3.2.1. T1 ALANI "Suriçi Ön Görünüm Bölgesi" 

Alan, Diyarbakır Surlarından cephe alan parseller ve/veya adalardan oluşmaktadır. Surların 

ön görünüm bölgesi içerisinde yer alan bu parseller üzerinde yapılacak uygulamalar Surları 

fiziksel olarak etkileyeceği kadar, Surların algılanması üzerinde de etkide bulunabileceğinden 

ayrı bir uygulama alanı olarak ele alınmıştır.  
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Alanın Dağ kapıya yakın olan bölümlerinde yoğun çok katlı yapılaşma görülürken, Mardin 

kapı ve Saray kapı arasında kalan bölümlerinde düşük katlı yapılaşmanın hâkim olduğu tespit 

edilebilmektedir. Birbirinden farklı cephe düzenine, kat yüksekliğine sahip olan yapılaşma 

Surların algılanmasını güçleştirmekte ve alan bütünlüğünü bozucu etkide bulunmaktadır. 

Koruma amaçlı imar planı ile tanımlanan yeni parsel ve ada düzeni içerisinde yapılaşacak 

olan Suriçi bölgesinin surdan cephe alan parsel ve/veya adalarında yönetim planınca 

tanımlanan planlama ilkeleri doğrultusunda uygulamaların yapılması teşvik edilmelidir. 

Benzer biçimde Suriçi bölgesi içerisinden Surlara açılan sokakların ortak bir dille 

tanımlanması gerekli görülmektedir.  

Bu kapsamda T1 Alanında; 

 Diyarbakır surlarından cephe alan parsellerde var olan yapıların ortak bir dile sahip 

olması ve yeni yapılacak yapılarda geleneksel malzeme kullanımının teşvik edilmesi, 

bölgesel mimari dilin (avlu, bahçe, sokak) ilişkisinin mekana yansıtılmasını 

sağlayacak ada etütlerinin geliştirilmesi, 

 Suriçi'nden Sur'a yönelen sokakların yer kaplamasının farklılaştırılması ve Sur'a açılan 

sokakların bir bütün olarak düzenlenmesi, 

gerekli görülmektedir.  

3.2.2. T2 ALANI "Geleneksel Dokuyla Uyumlanacak Alan" 

T2 alanı Suriçi bölgesi içerinde en fazla bozulmaya uğramış olan parsel ve/veya adalardan 

oluşmaktadır. Bu alanların bir bölümü üzerinde yüksek yoğunluklu yapı stoku bulunmakta bir 

bölümü ise çeşitli projelerle dönüşüme konu edilmektedir. T2 alanında yapılacak 

uygulamaların müdahale biçimi Suriçi mevcut nüfusunu etkileyeceği kadar, Suriçi'nde yer 

alan ekonomik sektörlerin yapılarını da etkileyebilecek önemde olduğundan dikkatle 

izlenmesi gereken alan olarak önem kazanmaktadır.  

Suriçi bölgesi özellikle son 30 yıl içerisinde harap olmuş ve geleneksel yapı stoku fark 

edilemeyecek kadar azalmıştır.  Suriçi’nde sayısı 5000 olan yeni yapı stoku bulunmaktadır. 

Çoğu yığma tuğla tarzı bu yeni yapıların %44’ü 3 katın üzerinde olup, aralarında 9 katlı 

yapılar da bulunmaktadır. Sur içi konut yerleşmelerindeki fiziksel parçalanma ve bozulma, kat 

ilaveleri, az katlı yapıların yıkılarak yerlerine çok katlı binaların yapılması, sokak dokusunun 

bozulmasına ve avlulu yapı tipinin görünürlüğünü yitirmesine neden olmuştur.  

T2 alanında;  
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 Koruma amaçlı imar planında tanımlanan işlevlerin ve yapı düzeninin kullanılması 

esas alınırken, bu adalarda yapılacak yapının parsel içerisindeki konumu, sokakla 

kuracağı ilişki, parseldeki doluluk boşluk oranlarının tanımlanmasında parselin 

içerisinde bulunduğu adanın bir bütün olarak etüt edilmesi, 

 Bu adaların bahçe düzenleri ve kullanılacak peyzaj öğelerinin Alan Yönetim 

Başkanlığınca belirlenecek uygulama rehberlerine dayalı olarak yapılmasının 

sağlanması,  

ilke olarak benimsenmiştir. 

3.2.3. T3 ALANI "Suriçi Tarihi Kültürel Miras Alanı" 
"Suriçi Tarihi Kültürel Miras Alanı" içerisinde yer alan gerek anıt eser niteliğindeki yapılar, 

gerekse sivil mimari örnekleri nedeniyle özel önem gösterilmesi gereken bir dokuya sahiptir. 

Mevcut mahalle ölçeği, geleneksel sokak dokusu, yapı ölçeği, sokak-avlu ilişkisi gibi bölgesel 

nitelikte özellikler arz eden mekân karakterinin korunması gerekli görülmektedir.  

Tarihi Kültürel Mirasın yoğun olduğu T3 alanı;  Suriçi bölgesinde çevre kalitesinin, ulaşım ve 

altyapı hizmetlerin, sağlık, eğitim ve kültüre yönelik toplumsal hizmetlerin yetersiz olduğu bir 

bölge özelliği sergilemektedir.  

Alan, yapısal bir çöküş süreci içerisindedir.  İşsizlik,  kaçak yapılaşma, kayıt dışı ve marjinal 

sektörlerde istihdam, aşırı nüfus yığılması alanın ana özelliklerini oluşturmaktadır. Toplumsal 

ve fiziki çevredeki bu değişimler Suriçi bölgesinde yoğunlaşma baskısına yol açarken tarihi 

çevrenin tahribini de beraberinde getirmiştir.  

Sokağa kapalı, bir avlu etrafındaki odalar ve eyvandan oluşan bazalttan yapılmış, tek veya iki 

katlı geleneksel Diyarbakır evlerinin büyük bir kısmı son yıllarda daha yoğun fiziksel 

bozulmaya uğramıştır. Öncelikle gayrimüslimlerin (Süryani-Ermeni) kenti terk etmeleri 

evlerinin sahipsiz kalmalarına neden olmuştur. Bu evlerin yeni sahipleri tarafından bilinçsiz 

kullanımı, varlıklı Diyarbakır ailelerinin modern yaşama uyum sağlamak adına modasının 

geçmiş olduğunu düşündükleri ve konfordan yoksun geleneksel konutlarını kiracılara terk 

edip sur dışına taşınmaları sonucunda 1980’li yılların başından itibaren artan iç göç sonucu 

konutların tümü hızla el değiştirmiş ve fiziksel bozulmaya uğramışlardır. 

2003 yılı itibariyle Suriçi bölgesinde tescilli olan 160 ev bulunmaktadır. Bu yapılardan 108 

adeti bazı yapısal müdahalelere rağmen halen aslına uygun bir biçimde korunmuş olup, halen 

kullanılmaktadır. 30 ev harabe veya aşırı bozulmuş, 22 ev ise tamamen yıkılmış, yerine yeni 

yapılar yapılmıştır. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından halen sürdürülmekte olan "Afet Riskli Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun"a ait tespit çalışmaları ve master plan üretme faaliyeti 

sürdürülmektedir. Bakanlık tarafından sürdürülen çalışma T1, T2 ve T3 alanlarının tamamını 

kapsamaktadır. Suriçi bölgesindeki yapı stokunun özellikle çok katlı olanlarının afet riski 

altında olduğu master planın yaptığı ilk tespitlerden birisidir. Riskli yapı stokunun çok katlı 

yapılardan oluşmasına rağmen koruma amaçlı imar planında verilen imar haklarının az yoğun 

ve avlulu konut tipinde olması, bu yapılar içerisinde yaşayan nüfusun alan içerisinde iskan 

edilebilmesine olanak sağlamamaktadır. Bu kapsamda alanın dönüştürülmesi süreçleri 

gündeme gelmektedir.  Yönetim planı kapsamında yapılan çalıştaylar, saha araştırmaları, odak 

grup görüşmelerinde Sur içerisinde yaşayan nüfusun sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin yeterli 

bilgiye sahip olmadığı, dönüşümün gerçekleşmesini isteyenler olduğu kadar, buna karşı çıkan 

grupların da bulunduğu, dönüşüme karşı çıkanların çoğunlukla alanda yaşayan en yoksul 

nüfus grupları olduğu tespit edilmiştir.   

Bu kapsamda T3 alanında; 

 Kültürel ve tarihi mirasın özgünlüğünün korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, 

 Somut ve somut olmayan miras öğelerinin bir arada ve bir bütün olarak korunmasının 

sağlanması,  

 Ekonomik, sosyal, mekansal kullanımların kültürel ve tarihi miras üzerindeki olumsuz 

etkilerinin engellenmesi,  

 Alanda risk yaratan öğelerin alan dışına taşınması, 

 Alan içerisinde bulunan riskli yapı stokunun hak sahiplerini mağdur etmeyecek 

politikalar izlenerek kaldırılması, 

 Alan ticaret, hizmet, kültür ve turizm sektörlerine yönelik kullanımlara açılırken Suriçi 

bölgesinin geleneksel sokak dokusunun korunması ve konut kullanımına birincil 

öncelik verilmesi, 

 Alanın herkes için ve her açıdan güvenli bir alan haline getirilmesine yönelik 

çalışmaların sürdürülmesi, 

 İnsanların barınma, yaşam ve mülkiyet haklarına saygılı politikalar izlenmesi, 

 Özellikle Suriçi'nde yaşayan nüfusun kültürel ve tarihi mirasın varlığını ve önemini 

anlamasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, koruma bilincinin kent 

bütününde geliştirilmesi, 
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 Alan bütününde yapılacak yeni yapılarda geleneksel malzeme kullanımının teşvik 

edilmesi, bölgesel mimari dili olan avlu, bahçe, sokak ilişkisinin mekana 

yansıtılmasını sağlayacak ada etütlerinin geliştirilmesi, 

 Suriçi ve Hevsel Bahçeleri afet risk analizlerinin yapılarak afet eylem planlarının 

hazırlanması, 

 Suriçi ve Hevsel Bahçeleri üzerinde yetki kullanan ve sorumluluk sahibi kurum 

kuruluş temsilcileri arasında eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanması, 

 Alanın katılımcı, müzakere süreçleri içeren ve kurumlararası işbirliğini geliştiren bir 

biçimde planlaması, yönetilmesi, 

 Suriçi ve Hevsel Bahçelerinde turizm etki analizlerinin yapılarak taşıma 

kapasitelerinin belirlenmesi,  

 Somut ve somut olmayan kültürel mirasın kayıt altına alınması ve korunmasına 

yönelik çalışmaların ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluğunun sağlanması, 

 Suriçi, Surlar, Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehrinin mekansal bir bütün olarak ele 

alınması ve koruma politikalarının bir arada ve bütüncül olarak geliştirilmesi, 

 Yönetim alanı içerisinde taşıt trafiğinin sınırlandırılması, yaya ve bisiklet ulaşımının 

özendirilmesi, 

ana yaklaşımlar olarak benimsenmiştir. 
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4. TAMPON –Surdışı- Alanı 
 

 
Kaynak: Alan Yönetim Planı Çalışmaları 

 

Tampon -Surdışı- alanı 9 uygulama bölgesine ayrılmıştır.  
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4.1. T4 ALANI "Sur Ön Görünüm Bölgesi" 

"Sur Ön Görünüm Bölgesi" olarak tanımlanan bölge, Tampon -Surdışı- alanının en yoğun 

kentleşmiş kısımlarını kapsamaktadır. Diyarbakır kentinin sur dışına çıktığı dönemdeki ilk 

planlı yerleşim alanlarını da içeren bölge, Diyarbakır surları ile görsel etkileşim halinde ve 

onu etkileyen bir konumda bulunmaktadır.  

Tarihsel süreçte Suriçi’nde yerleşik olan Diyarbakır kenti, 1930 sonrası planlı olarak Sur 

dışında Yenişehir Bölgesi’nde gelişmeye başlamıştır. 1935 yılında hizmete açılan demiryolu 

ile birlikte istasyon çekici bir unsur olmuş ve kent İstasyon Caddesi, Elazığ yolu boyunca 

gelişme eğilimi göstermiştir. Kentin Sur dışında büyüme süreci ile birlikte oluşan yeni 

gelişme alanlarının, daha iyi çevre ve yaşam koşulları sunması nedeniyle Suriçi’nde yaşayan 

varlıklı kesim Sur dışındaki yeni konut alanlarında yer seçmeye başlamıştır.  

1930 yıllarda Yenişehir bölgesinde 2-3 katlı bahçeli evler olarak gelişmeye başlayan kent, 

arazi rantlarının yükselmesi, yapılan plan değişiklikleriyle yoğun bir yapılaşmayla 

karşılaşmıştır. T4 alanında oluşan mevcut yapı yoğun doku bu dönüşüm süreci içerisinde 

oluşmuştur. Alanın Yenişehir Belediye sınırları içerisinde kalan ve Dağ Kapı buyunca surlara 

cepheli bölümünde zemin katların ticaret olarak kullanıldığı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait 

eğitim, sağlık tesislerinin bulunduğu, bunların yanı sıra özel sağlık tesislerinin yer seçtiği 

görülmektedir. Alanın sura cepheli olmayan arka parsellerinin ise ağırlıkla konut olarak 

kullanıldığı tespit edilebilmektedir.  

Alan içerisinde yer alan Orduevi binası Sur'un yüksekliğini aşan en önemli yapı olarak göze 

çarpmaktadır. Bu örnekte görüldüğü gibi, T4 alanında yapılacak yapıların Sur'un 

yüksekliğinin geçmemesi ana kararlardan birisi olarak planlara işlenmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan Sur'a cepheli parsellerin cephe düzeni, tabela sistemi, kent mobilyası, 

aydınlatma elemanı ve peyzaj öğelerinin her parselde farklılık göstermesi alanın bütünlüğünü 

zedelemekte ve Surların algılanmasını güçleştirmektedir.  

Ayrıca, Suriçi bölgesinin giriş kapısı niteliğinde olan Dağ Kapı meydanının meydan 

düzenlemesinin yeniden ele alınarak, tarihi kentsel peyzaj öğeleri ve kentsel tasarım 

uygulamaları ile düzenlenmesi, birden fazla medeniyete ev sahipliği yapmış kentin izlerini 

taşıyan ve alana girecek ziyaretçileri bilgilendiren bir formatta yeniden düzenlenmesi 

gerekmektedir. 
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T4 alanında; 

 Sur ön görünüm bölgesinde kalan parsel ve ada cephelerinin belirlenmesi,  

 Yönetim alanı içerisinde yapılacak yapıların kalitesinin ve çevre ile uyumunun 

izlenmesi, surların ve Hevsel bahçelerinin bir bütün olarak siluetini bozabilecek 

projelerin değerlendirilmesi,  

 Yönetim alanı görsel bütünlüğünü bozan ve alanın tarihi karakteri ile uyumsuz 

uygulamaların izlenmesi ve yönetim alanının kent bütünü içerisindeki konumunun 

güçlendirilmesi,  

 Yönetim alanı içerisinde yer alan kültür varlıkları ile surların algılanmasını olumsuz 

yönde etkileyen plana aykırı yapıların ve eklentilerinin, reklam panolarının, kent 

mobilyalarının ve aydınlatma elemanlarının tespiti ve kaldırılması, 

 Yönetim alanı içerisinde yer alan kültür varlıkları ile surların algılanmasını olumlu 

yönde etkilemek amacıyla reklam panolarının, kentsel peyzajın, kent mobilyalarının, 

yer döşemelerinin ve aydınlatma elemanlarının tanımlanması, tasarlanması ve alana 

uygulanması, 

 Dağ Kapı meydanının Miras Alanı Giriş kapısı olarak yeniden düzenlenmesi, 

önerilmektedir. 

 

4.2. T5 ALANI "Feritköşk Bölgesi" 

T5 olarak belirlenen alanlar Tampon -Surdışı- alanı içerisinde yer alan düzensiz konut 

alanlarından oluşmaktadır. Feritköşk Bölgesi olarak tanımlanan alan, Dicle vadisinin yüksek 

kotlarında kalan yamaçları üzerine kurulmuş gecekondu mahallelerinden oluşmaktadır. Alan 

zaman zaman dönüşüm projelerinin de konusu edildiğinden dolayı ayrı bir uygulama alanı 

olarak ele alınması gerekli görülmüştür. Feritköşk bölgesi, Suriçi bölgesi ile mekânsal olarak 

ayrışmış gibi gözükse de yaşayan nüfusun genel karakteri Suriçi bölgesi ile benzerlikler 

taşımaktadır. Kentin yoksul kesimlerinin yer seçtiği yerleşim alanı sağlıksız ve riskli konut 

alanlarından oluşmaktadır. Alanın sağlıklaştırılması, risklerden arındırılması ve yeniden 

yapılandırılması önemli görülmektedir. Ancak, alanın Yönetim Planı sınırları içerisinde 

kalıyor olması da dikkate alınarak, alanın yeniden yapılandırılması süreçlerinde mevcut hak 

sahiplerinin yerinde dönüştürülmesi uygulamalarına dikkat edilmesi beklenmektedir.  

Alanın yeniden konut alanı olarak kullanılması durumunda, yoğun yapılaşmalardan ve yüksek 

katlı yapılaşmalardan kaçınılması, mevcut yapı yoğunlukları aşılmadan ve yapı yükseklikleri 

2-3 katı geçmeyen çözüm önerileri geliştirilmesi gerekli görülmektedir. Alanı planlı hale 
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getirecek çalışmaların mevcut yerleşik doku izini aşmayan, peyzaj projeleri ile birlikte ve 

kentsel tasarıma dayalı bir biçimde ele alınması gerekmektedir.  

T5 alanı Feritköşk düzensiz konut alanları dışında aynı zamanda Silvan yolu üzerinde yer alan 

planlı gelişme alanlarını da içermektedir. Planlı bir gelişim izleyen bu alanlarda önerilecek 

kullanımların doğa parkı üzerinde baskı yaratmayacak tür ve işlevde olması önemli 

görülmektedir.  

Feritköşk alanında; 

 Yeniden yapılanma süreçlerinin alanı soylulaştırmayan bir biçimde ele alınması 

gerekliliği, 

 Yerinde dönüşüm uygulamalarında hak sahiplerinin alanda yer seçmelerine öncelik 

verilmesi, 

 Alanın düşük yoğunluklu ve az katlı yapılaşma karakterinin korunarak, kentsel tasarım 

ve peyzaj projeleri ile birlikte, bölgesel mimari özellikleri öne çıkartan bir biçimde ele 

alınması, 

 Silvan yolu üzerinde yer alan konut gelişme alanlarında önerilecek kullanımların doğa 

parkı üzerinde baskı yaratmayacak tür ve işlevlerle planlanması,   

gerekmektedir.  

4.3. T6 ALANI "Dicle Nehri Doğu Tarım Alanları" 
T6 alanları Dicle nehrinin doğu yakasında kalan tarım alanlarından oluşmaktadır. Alanın doğu 

bölümünde kalan kısımları Dicle Üniversitesi mülkiyetinde tarım alanı olarak kullanılmakta 

olmasına rağmen söz konusu tarım alanlarına ilişkin bütüncül bir politikanın bulunmaması 

alanları tehdit eden bir unsur olarak görülmektedir. Üniversitenin tarım alanlarında üretiminin 

devamlılığını sağlayacak politikaların geliştirilmesi ve tarımsal üretimi güvence altına alan 

planlama çalışmalarının yapılması önem kazanmaktadır. Dicle Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi'nin Üniversite mülkiyetindeki tarım alanları üzerinde bölgeye ve Hevsel 

Bahçelerine örnek teşkil edecek uygulama örnekleri sunması beklenmektedir.   

T6 alanında; 

 Üniversite mülkiyetindeki tarım alanlarının korunması, planlanması, öncü ve örnek 

uygulamaların yapılması, 

 Tarım arazileri üzerindeki tarım dışı kullanım baskılarının azaltılması yönünde 

planlama kararlarının geliştirilmesi ve yönetim plan sınırları içerisinde kalan bütün 

tarım arazileri için ortak bir programın yürütülmesi, 
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önerilmektedir. 

4.4. T7 ALANI "Dicle Üniversitesi Alanı" 

T7 alanı Dicle Üniversitesi mülkiyetinde olup, Üniversitenin yerleşkesine ait binalar ve 

Üniversite hastanesi bu alan üzerinde yer almaktadır. Alanda yapı, araç ve insan yoğunluğunu 

arttırabilecek plan kararlarından vazgeçilmesi gerekmektedir. Alanın Dicle Nehrine ve tarım 

alanlarına yakınlığı baskı unsuru olarak görülmelidir.   

Alanda; 

 Alanda rekreatif kullanımların özendirilmesi ve kullanıcı sayısı sınırlı 

kullanımların yer seçmesine özen gösterilmesi, 

beklenmektedir.  

4.5. T8 ALANI  "Dicle Nehri Kamusal Kıyı Kullanım Alanı" 

T8 alanı Dicle nehir yatağı ile onunla fiziksel bir bütün oluşturan vadi yatakları, yamaçlar, 

göletler, sazlık ve bataklık alanların oluşturduğu mekansal bütünü ifade etmektedir. Alan 

Dicle nehri kamusal kıyı kullanım alanları olarak tanımlanmış ve alanı olumsuz yönde 

etkileyen unsurlardan arındırılarak kıyının kamusal kullanımını önemseyen politikaların aracı 

haline getirilmesi yaklaşımı benimsenmiştir. Alan fiziksel olarak iki parçadan oluşmaktadır. 

Dicle nehri alanı iki parçaya bölmekte ve nehrin doğu ve batısında olmak üzere iki mekânsal 

yapı oluşturmaktadır. Dicle nehrinin, Dicle Üniversitesine bakan doğu kıyıları erişim 

olanaklarının kısıtlılığı nedeniyle görece sakin yapıda olmakla birlikte bütüncül bir planın var 

olmayışı nedeniyle alanın bütün bölümleri tehdit altında kalmaktadır.  

Dicle nehri taşkın alan sınırlarının belirgin olmaması, alanın kıyı düzenlemelerini yapmayı 

güçleştirmektedir. Ayrıca, somut olmayan kültürel mirasın önemli öğelerinden olan Kırklar 

Dağı üzerinde inşaatına başlanan çok katlı yapılaşma, alanın genel siluetini olumsuz yönde 

etkilemiş ve meslek örgütleri ile sivil toplumun tepkisini çekmiştir. Kırklar Dağı konakları 

olarak tanımlanan konut alanı gelişmeleri ile turizm tesisi inşaatları planlı bir gelişme olmakla 

birlikte, planların katılımcı bir süreç içerisinde hazırlanmamasının sonucu olarak ortaya 

çıkmış görünmektedir. Alanın yeniden kamunun eline geçip geçmeyeceği belirsizliğini 

korumakla birlikte, Kırklar dağı üzerindeki yapılaşmaların kentin siluetini bozucu etkisini 

ortadan kaldırmak ve alanı kamusal mekânın parçası haline getirici kamulaştırma 

uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Harita 9: Kırklar Dağı Bölgesi Nazım Plan Kararları 

 
Kaynak: Diyarbakır Nazım İmar Planı Çalışmaları 

 

Kırklar Dağı üzerinde başlayan yapılaşma ile gündeme gelen imar planı tartışmaları, sorunun 

sadece Diyarbakır Surlarını korumakla sınırlı olmadığı konusunda bilincin gelişmesine katkı 

sağladığı görülmektedir. Yönetim Alanının tampon bölgesinde yer alan Kırklar Dağı üzerinde 

devam eden çok katlı ve yoğun konut yapılaşması Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçelerinin 

siluetini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu durum, Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri 

Kültürel Miras Alanını koruma yaklaşımının bu alanları çevreleyen tampon alanlar üzerinde 

de etkin planlama, izleme, değerlendirme süreçlerine ihtiyaç olduğunu göstermesi açısından 

önem taşımaktadır.  

Diğer taraftan, DSİ tarafından Dicle nehri üzerinde 3 adet Hidro Elektrik Santralin yapımının 

planlandığı bilinmektedir. Projelendirilen HES'lerden biri Tampon -Surdışı- alanını ve Miras 

alanını etkilemektedir. On gözlü köprünün yakınında yapılması planlanan regülatörle su 

yüzeyinin kabartılması planlanmakta ve Üniversite köprüsüne kadar olan bölümde nehir 

yüzeyinin genişletilmesi düşünülmektedir. Söz konusu projenin Dicle nehrinin kumul 

alanlarını etkileyeceği, nehir içerisinde oluşmuş olan küçük adacık ve sazlık, bataklık alanları 

su altında bırakacağı görülmektedir. Bu durumun Dicle nehri ile bütünleşmiş yaban hayatını 

olumsuz yönde etkileyeceği ve alanda varlıklarını sürdüren yerel ve göçmen kuş türlerinin 

üreme alanlarını tahrip edeceği, kaplumbağaların üreme alanı olan kumulları yok edeceği, 

regülatörler nedeniyle balık ve kaplumbağa geçişlerinin olanaksızlaşacağı görülmektedir. 

Türleri yok olma tehdidi altında olan kaplumbağalar, balık türleri ve sucul türlerin üreme 

alanlarını daraltmak, ve popülasyonlarını izole etmek bu türlerin nesillerinin tükenmesine yol 

açacağı açıktır.    
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Alan Yönetim Başkanlığı, DSİ Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi arasında yapılan görüşmeler ile Yönetim alanı içerisinde yapımı düşünülen HES 

projesinin iptal edilmesi gündeme alınmıştır.  

Dicle Nehri kamusal kıyı kullanım alanlarında var olan sazlık, bataklık alanların 

sakinleştirilmesi ve mevcut yaban hayatının korunmasına ağırlık verilmesi önemli 

görülmektedir. Bu alanlarda geçmiş dönemlerde işletilen kum ocaklarının yapmış oldukları 

tahribatların onarılması ve alanın yeniden geri kazanım projelerinin hazırlanması 

gerekmektedir. Alanın kamusal amaçlı kullanımı sırasında alanın taşıma kapasitesini gözeten 

yaklaşımların geliştirilmesi, doğa parkında desteklenmesine önem verilen yaban hayatını 

rahatsız etmeyecek ve onunla bütünleşebilecek işlevlerin koruma kullanma dengesi 

gözetilerek tanımlanması ve alanın korunmasına öncelik veren politikalara ağırlık verilmesi 

beklenmektedir.   

Alan, sorun alanları ile birlikte değerlendirildiğinde; 

 Dicle vadisinin ve havzasının bir bütün olarak planlanması, 

 Dicle vadisi ve havzası içerisinde maden arama, kum ocağı açma-işletme faaliyetlerine 

izin verilmemesi, halen faaliyetlerine devam eden kum ocaklarının ruhsatlarının iptal 

edilmesi, hafriyat dökümü, kum alımı gibi faaliyetlerle bozulmuş olan alanların geri 

kazandırma projelerinin bilimsel tekniklerle yapılması, 

 Kırklar Dağı alanının park ve rekreasyon alanı olarak kazınılmasının sağlanması ve 

alanın festival alanı olarak düzenlenmesi, kat yüksekliklerinin sınırlandırılması, dağın 

yamaçlarında yapılması düşünülen ağaçlandırma çalışmalarının bölgeye özgü ağaç 

türlerine ağırlık veren ve bir peyzaj projesine dayalı olarak hazırlanması, uygulanması 

ve izlenmesi, 

 Dicle nehrinin on gözlü köprü ve yakın çevresinin yürüyüş ve bisiklet yolları, mesire 

alanları olarak düzenlenmesi, alanı Köşkler Bölgesi ve Hevsel Bahçeleri ile 

bütünleştiren bir yaklaşımla ele alınması, 

 T8 alanına motorlu araç giriş, çıkışının sınırlandırılması, servis ve güvenlik hizmetleri 

dışında alana araç girişinin kısıtlanması, alan içerisinde otopark düzenlemelerinin 

yapılmaması, alanda yapılacak düzenlemelerin Hevsel Bahçeleri, Surlar ve Dicle 

Nehri, On gözlü köprü siluetine zarar vermeyecek bir biçimde tasarlanması, 

 Dicle nehri doğal yaşamını güçlendiren araştırma, uygulama, belgeleme, tanıtım 

faaliyetlerine ağırlık verilmesi, 

gerekli görülmektedir. 
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4.6. T9 ALANI "Köşkler Bölgesi" 

T9 alanı tampon bölge içerisinde halen rekreatif kullanımların yoğun olarak yer aldığı bölgeyi 

belirlemektedir. Ağırlıkla Dicle Nehrinin batısında yer alan yamaçlarda kurulmuş olan 

köşkler, Dicle vadisine hakim bir konumdadır. Dönemin varlıklı kişileri tarafından inşa edilen 

köşkler Suriçi bölgesinin sıkışık kent dokusu içerisinde avlulu olarak yapılaşmış 

konutlarından farklı olarak doğa ile bütünleşen bir yapıya sahiptirler. Çoğunluğu 19. yy'da 

yapılan köşkler Akkoyunlu ve Osmanlı izlerini taşımaktadırlar. Köşklerin inşa edildikleri 

yamaçlardan gelen kaynak suları köşklerin iç ve dış mekânlarının serinletilmesi amacıyla 

kullanılmaktadır. Yaz aylarında kullanılan köşklerde kuzey yönüne yönlendirilmiş eyvan ile 

önünde yer alan bahçe arasındaki ilişki su öğesi ile kurulmaktadır. Köşklerde su ögesi mekânı 

serinletmenin aracı olarak farklı biçimlerde kullanılmıştır. Kanallar, selsebiller, havuzlar, 

oluklar, suyun alan içerisinde gezdirilmesinde ve toplanmasında farklı biçimlerde 

kullanılmıştır. İklime uygun ve doğayla uyumlu olarak planlanan köşklerin sahip oldukları 

mimari yapıda özgünlükler göstermektedir.  

Köşkler gerek bahçe düzenlemeleri açısından, gerekse şiir ve edebiyatla uğraşanların bir araya 

geldikleri alanlar olmaları açısından ayrı önemlere de sahiptirler. Bahçelerinde gölge yapıcı 

yüksek ağaçların kullanılması, gül, nergis, lale ve reyhanın bahçelerde kullanımı, bahçelerin 

teraslanma teknikleri, parsel sınırlarının ağaçlarla ayrılması gibi unsurlar alana özgün 

nitelikler kazandırmaktadır. Ayrıca, köşklerin kentin ileri gelenlerini sazlı sözlü eğlencelerde 

bir araya getirmek açısından da işlevleri oldukları bilinmektedir.  

Diyarbakır'da yazlık köşkler dışında bağ köşkleri de bulunmaktadır. Bilinen köşk yapılarından 

sadece bir kısmı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Kırklar Dağı eteklerinde yer alan ve Osmanlı 

Padişahı IV. Murat'ın da kaldığı bilinen Cihannüma Köşkü yıkılmış durumdadır. Alan 

içerisinde Gazi Köşkü, Kuşdili Köşkü, Erdebil Köşkü, Aguludere Köşkü bulunmaktadır. Bu 

köşklerin dışında, Pamuk, Hacı Ağa, Bekir Paşa ve Hami köşkleri de Diyarbakır'da ki köşk 

geleneğinin diğer unsurlarıdır.  

T9 Alanı sadece köşklerin varlığı ile değil aynı zamanda Diyarbakır kentinin Dicle nehrinin 

diğer yakasına ulaşmada kullandığı ve Diyarbakır'ın önemli anıt eserlerden birisi olan on 

gözlü köprüyü de içerisinde barındırmaktadır. Günümüzde alan ağırlıkla yeme, içme ve 

dinlence faaliyetlerinin mekanı olarak kullanılmaktadır. Otopark olanaklarının kısıtlılığı alanı 

Dicle nehri ile ayıran karayolu üzerinde güvenlik sorunları oluşturmaktadır. Alanın köşkler 

dışında kalan bölümlerinde önemli bir kimlik kaybı söz konusudur. Alanın tarihsel 
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döneminden gelen kimliğinin korunması, suyun alan içerisinde kullanılmasının özendirilmesi, 

bahçe düzenlemelerine ağırlık verilmesi, alanın otopark sorunlarının çözülmesi, köşklerin 

eskiden olduğu gibi, sanatın-edebiyatın ve müziğin mekanı olmasını sağlamak yönünde 

çabalarla desteklenmesi gerekmektedir.  

Bu kapsamda; 

 Alanda yer alacak fonksiyonların etki analizlerinin yapılmasının gerekli olduğu,  

 Alanın birincil fonksiyonu olan rekreasyon faaliyetlerini yeniden yapılandıran ve 

tematik bir içerikle ele alan planlama çalışmalarına gereksinim duyulduğu,  

 Alanın yaya güvenliğini sağlayacak bir biçimde düzenlenmesi gerektiği ve 

karayolunun alandan geçen bölümünün hızının yavaşlatılmasının gerekli olduğu, 

 Köşkler Bölgesini, Mardin Kapı'ya, On Gözlü Köprü'ye, Dicle Nehri'ne ve Hevsel 

Bahçelerine bağlayan ana yaya akslarının ve bisiklet yollarının oluşturulması,  

 Alanda faaliyet sürdüren ve/veya sürdürme amacında olan işletmelere, tarihi kentsel 

peyzaj düzenlemeleri ile yapı-bahçe, bahçe-su, yapı-su ilişkilerini ortaya koyan mekan 

düzenlemelerini kentsel tasarım projeleri ile sunma zorunluluğu getirilmesi, 

 Cihannüma Köşkü gibi yıkılmış kaybolmuş kültür varlıklarının yerlerinin tespit 

edilerek yeniden inşa edilmeleri ve tanıtımlarının yapılması, 

 Diyarbakır yazlık köşkleri ile bağ köşklerinin mekansal özellikleri, yapım teknikleri, 

bahçe düzenleme sanatları ve gelenekleri gibi somut ve somut olmayan miras 

özelliklerinin açığa çıkarılması, envanterinin oluşturulması ve tanıtımlarının 

sağlanması,  

gerekli görülmektedir.   

 

T10 ALANI "Hevsel Bahçeleri Etki Alanı" 

T10 alanı Hevsel Bahçelerinin doğal bir uzantısı olarak varlığını sürdürmekte olmasına 

rağmen, Diyarbakır-Mardin Karayolu bağlantısının iki alanı ayıran güçlü bir kesici unsur 

olması nedeniyle mekânsal olarak Hevsel'den kopmuş durumdadır. Alanda halen tarımsal 

faaliyet sürdürülmesine rağmen, alan çevresinde oluşan düzensiz konut alanlarının baskısı 

altında kalmıştır. Alanda sürdürülen tarımsal faaliyetin devam etmesi önemli bulunmaktadır. 

Hevsel'e ulaşan su kaynaklarının bir bölümü alanın içerisinden geçmekte olup, alan 

üzerindeki kentleşme baskısının azaltılması yönünde plan kararlarının üretilmesi 

gerekmektedir. Alanın mekânsal olarak bütünleşik parçası olan bir bölümü miras alanı 
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içerisinde kalmakta olduğundan, MA5 notasyonu ile tanımlanmıştır. Yönetim Planında her iki 

alanda (T10 ve MA5) "Hevsel Bahçeleri Etki Alanı" olarak tanımlanmış ve bu alanlarda 

benzer planlamaların yapılması ve ortak politikaların izlenmesi önerilmiştir.  

T10 Alanı için belirlenen yaklaşım; 

 T10 ve MA5 alanlarının Hevsel Bahçelerinin doğal uzantıları ve onun tampon 

unsurları olarak ele alınması, 

 T10 ve MA5 alanları ile Hevsel Bahçeleri sulama sisteminin bir arada düşünülmesi, 

ulaşım olanaklarının alanları bir birine bağlayacak bir biçimde kurgulanması ve 

alanlar mekansal olarak dağınık bir yapı sergileseler de mekanları ortaklaştıran bir 

planlamanın parçası olarak değerlendirilmeleri, 

 T10 ve MA5 alanlarının, Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanında yürütülecek, 

yeniden yapılandırma, envanter altına alma, pazarlama, eğitim, örgütlenme 

programlarının bir parçası olarak ele alınması, 

Konularını kapsamaktadır. 

4.7. T11 ALANI "Ben U Sen" 

Ben U Sen bölgesi yaklaşık 24.1 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Diyarbakır kentine 

zorunlu göçle gelen nüfusun Suriçi Bölgesi dışında yerleşim alanı olarak seçtiği alanlardan 

birisi olan Ben U Sen'in bir bölümü miras alan sınırı içerisinde, bir bölümü ise Tampon bölge 

kapsamında kalmaktadır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince hazırlanan imar planı ile Ben 

U Sen mahallesinin surlara yakın olan bölümü Diyarbakır Surları sur koruma bandı içerisinde 

kalmakta olup, mahallenin diğer bölümleri ise konut yerleşim alanı olarak planlanmıştır. 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bu alanların kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 

yenilenmesini öngörmektedir.  

Zorunlu göçle gelen nüfusunda içerisinde yaşadığı mahalle yüksek bir tepe üzerinde 

bulunmaktadır. Mahallenin alt kotlarında yer alan konut alanları Hevsel bahçelerinin uzantısı 

olan bağlık bahçelik alanların dönüşümü sonucu oluşmuş durumdadır. Alanın yerinde 

dönüşümü üzerine yapılan yerel ve uluslararası çalışmalar henüz sonuç vermemiştir.  Alanın 

sağlıklaştırılması sürecinde, yapı yoğunluğunun ve kat yüksekliğinin arttırılmaması önem 

taşımaktadır. Sur ön görünüm bölgesinde yer alan mahallenin 2-3 katlı yapılaşma ile 

sınırlandırılması gerekli görülmektedir.  

T11 alanında ana planlama yaklaşımı olarak; 
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 Yeniden yapılanma süreçlerinin alanı soylulaştırmayan bir biçimde ele alınması 

gerekliliği, 

 Yerinde dönüşüm uygulamalarında hak sahiplerinin alanda yer seçmelerine öncelik 

verilmesi, 

 Alanın düşük yoğunluklu ve az katlı yapılaşma karakterinin korunarak, kentsel tasarım 

ve peyzaj projeleri ile birlikte ve bölgesel mimari özellikleri öne çıkartan bir biçimde 

ele alınması, 

gerekmektedir.  

 

4.8. T12 ALANI "Doğa Parkı" 

Yönetim Alanı sınırları içerisinde 620.4 hektarlık bir alan Doğa Parkı olarak tanımlanmıştır. 

Bu alanın mülkiyetinin bir bölümü şahıslarda, önemli bir kısmı ise kamunun elindedir. Alanın 

kamu mülkiyetinde olan kısımlarının önemli bir bölümü Dicle Üniversitesine tahsis edilmiştir. 

Dicle nehrinin her iki yakasında yer alan doğa parkı alanı günümüze kadar çeşitli tahribatlara 

uğramış ve doğal yapısı bozulmaya başlamıştır. Alanın Silvan Köprüsüne yakın bölümlerinde 

sürdürülen kaçak hafriyat döküm faaliyetleri ve kum ocağı işletilmesi alanı tahrip eden en 

önemli unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Diğer taraftan alandaki önemli tehditlerden biriside 

kaçak olarak sürdürülen avcılık faaliyetlerdir. Alanın göçmen kuşların konaklama, üreme ve 

geçiş alanı olması nedeniyle var olan kuş popülasyonları, kaçak avcılık faaliyetlerinin tehdidi 

altındadır.  

Dicle nehrinin doğa parkı olarak tanımlanan bölümlerinde kumul alanların, nehir içerisinde 

oluşmuş olan küçük adacıkların ve sazlık bataklık alanlarının halen korunduğu görülmektedir. 

Dicle nehir yatağı önemli oranda bozulmaya uğramış olsa da halen alanı üreme, konaklama ve 

beslenme amacıyla kullanan göçmen kuş türlerinin olduğu ve alanı aynı zamanda nesli 

tükenme tehdidi altında olan Rafetus Kaplumbağasının da (Rafetus Euphraticus) kullandığı 

bilinmektedir. Dicle nehri ile bütünleşmiş yaban hayatının doğa parkı yaklaşımı ile 

güçlendirilmesi ve bölgeye endemik bitki türlerinin, sazlıkların ve sucul sistemlerin 

korunması öngörülmektedir.  

Bu kapsamda T12 alanı içerisinde kalan alanların, Dicle Nehrinin Üniversite köprüsünden 

itibaren kuzey ve güney yönünde kalan bölümlerinde var olan sazlık, bataklık alanların 

sakinleştirilmesi ve mevcut yaban hayatının korunmasına ağırlık verilmesi önemli 

görülmektedir. Bu alanlarda var olduğu bilinen kum ocaklarının ruhsatlarının iptal edilerek 

alanın yeniden geri kazanım projelerinin hazırlanması gerekmektedir. Alanın kamusal amaçlı 
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kullanımının da sınırlandırılması ve yaban hayatını geliştiren, korumayı amaçlayan 

politikalara ağırlık verilmesi gerekmektedir.   

Alan, sorun alanları ile birlikte değerlendirildiğinde; 

 Dicle vadisinin ve havzasının bir bütün olarak planlanması, 

 Dicle vadisi ve havzası içerisinde maden arama, kum ocağı, balık çiftliği açma-işletme 

faaliyetler izin verilmemesi, açılmış olanların ruhsatlarının iptal edilmesi, yapılmış 

faaliyetlerle bozulmuş alanların geri kazandırma projelerinin bilimsel tekniklerle 

yapılması, 

 Dicle nehrinin Üniversite köprüsünün kuzey ve güneyinde kalan bölümlerinin doğa 

parkı yaklaşımı ile ele alınması, alanın kullanıcı sayısının düşürülmesi ve 

sakinleştirilmesi, doğal yaşamı etkileyebilecek kullanım türlerinin alanın yakın 

çevresinde yapılmasının engellenmesi, 

 Yönetim alan sınırları içerisinde var olan flora ve faunanın kayıt altına alınması, 

bölgeye endemik türlerin belirlenmesi ve etkin koruma politikalarının geliştirilmesi, 

alanda var olduğu bilinen ve nesli tükenme aşamasında olan çizgili ishak kuşu, rafetus 

kaplumbağası gibi türlerin yaşam alanlarının belirlenerek etkin korunması, popülasyon 

sayılarının belirlenmesi, üreme, konaklama ve beslenme alanlarının belirlenerek 

korunması, bu türleri ve yaban hayatını tehdit eden unsurların alandan 

uzaklaştırılması, 

 Dicle nehri doğal yaşamını güçlendiren araştırma, uygulama, belgeleme, tanıtım 

faaliyetlerine ağırlık verilmesi, 

gerekli görülmektedir. 
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5. YÖNETİM PLANI TEMALARI, HEDEFLERİ, STRATEJİLERİ VE EYLEMLERİ  

 
Yönetim Planı 6 planlama teması üzerinden oluşturulmuştur. Temalar somut ve somut 

olmayan mirasın korunması sürecinde alanın kullanıcılarının sürdürmekte olduğu iktisadi 

sektörlerin yeniden yapılandırılması, somut ve somut olmayan miras üzerinde önemli 

derecede etkide bulunan mekansal işlevlerin ve planlama etkinliklerinin tanımlanması ve 

yönlendirilmesi, alanda var olan ve yapılan işlevlendirme ve planlama süreçleri ile 

oluşabilecek yeni risklerin ortadan kaldırılması ve/veya etkilerinin en aza indirilmesi, alanda 

yetki kullanan kurumsal örgütlenmelerin yönetsel yeterliliklerinin arttırılması ve alan 

kullanıcılarının taleplerinin yönetilmesi başlıklarından oluşmaktadır.  

Yönetim Planının kurgusal şeması planlama temasının tanımlanması, tanımlanan temanın 

plan hedeflerinin ortaya konulması, plan hedefine ait stratejik ekseninin belirlenmesi ve 

stratejik amacın kavramsallaştırılarak bu amacın hangi uygulama bölgesinde yürürlüğe 

sokulacağının tanımlandığı bir çerçeve biçiminde ele alınmıştır.  

 

Şekil 1: Planlama Yaklaşımı 

 
 

Bu kapsamda 6 planlama teması belirlenmiştir.  

PT1 – Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 

 PT2 – İktisadi Sektör Yapılanması ve Yönetimi 

PT3 – Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Etkin Korunmasına Yönelik 

Yönetim Alanı Mekânsal Planlama Sürecinin Koordinasyonu ve Yönetimi  

 PT4 – Risk Yönetimi 

 PT5 – Kurumsal Örgütlenme ve Yönetsel Yeterliliğin Geliştirilmesi 
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 PT6 – Ziyaretçi Hizmet Sunumu 

Harita 10: Diyarbakır Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı ve Dicle Vadisi'ne 

Yönelik Tehditler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Planının kurgusal şeması planlama temasının tanımlanması, tanımlanan temanın 

plan hedeflerinin ortaya konulması, plan hedefine ait stratejik ekseninin belirlenmesi ve 

stratejik amacın kavramsallaştırılarak bu amacın hangi uygulama bölgesinde yürürlüğe 

sokulacağının tanımlandığı bir çerçeve biçiminde ele alınmıştır.  

 

Şekil 2: Planlama Yaklaşımı 

 

 
Bu kapsamda 6 planlama teması belirlenmiştir.  

PT1 – Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 

 PT2 – İktisadi Sektör Yapılanması ve Yönetimi 

 PT3-  Mekansal İşlevler ve Mekansal Planlama 

 PT4 – Risk Yönetimi 

 PT5 – Kurumsal Örgütlenme ve Yönetsel Yeterlilik 

 PT6 – Kullanıcı Hizmet Sunumu ve Yönetimi 

 Diyarbakır Yönetim Alanının doğal yaşamını ve ekolojik dengesini tehdit eden bazı unsurlar bulunmaktadır. Alanda inşası planlanan Hidro-elektrik 

Santralleri, alanın 'Rezerv Yapı Alanı' olarak ilan edilmesi, Dicle Vadisi Kentsel Tasarım projesinin alanda yaratacağı olası tahribat, Kırklardağı'nın 

yapılaşmaya açılmış olması, Dicle Vadisi tarım alanlarına yönelik baskılar ve alandaki kum ocakları; alanı tehdit eden en önemli unsurlardır. Dicle 

Vadisi üzerinde inşa edilmesi planlanan üç Hidro-elektrik Santral (HES) projesi bulunmaktadır. Dicle I HES projesinin Çevresel Etki Değerlendirme 

(ÇED) raporu onaylanmış, Dicle II ve Dicle III HES projelerinin ise ÇED raporu hazırlanmaktadır. Yönetim Alanı ve Miras Alanı olarak belirlenen 

bölgeler Şekil II'de gösterilmiş olup; Alanlar, Dicle II HES projesinden doğrudan, Dicle I ve Dicle III HES projelerinden ise dolaylı olarak olumsuz 

etkilenecektir. Dicle II HES projesi kapsamında yapılması planlanan regülatör ve oluşacak gölet alanı gibi fiziksel müdahaleler, Yönetim Miras 

Alanı'nı ve tampon (Surdışı) bölgesini olumsuz yönde etkileyecektir. Miras Alanı'nı olumsuz yönde etkileme riski taşıyan diğer bir karar ise alanın 

neredeyse tamamının Şekil III'te gösterildiği gibi 'Rezerv yapı alanı' olarak belirlenmiş olmasıdır. Alanda uygulanması düşünülen Dicle Vadisi 

Kentsel Tasarım Projesi'nin bir bölümü Miras Alanı içerisinde, bir diğer bölümü ise tampon bölge içinde kalmaktadır. Proje kapsamında yapımı 

planlanan regülatörler; amfi tiyatro, otopark, gölet vb. mekansal müdahaleler alandaki doğal yaşamı olumsuz yönde etkileyecektir. Alan üzerinde 

baskı oluşturan diğer bir karar ise Kırklardağı üzerinde başlayan yüksek yoğunluklu ve yüksek katlı konut gelişmeleridir. Kırklardağı konut alanları, 

Alanın Yapı rezerv alanı olarak belirlenmiş olması ve Dicle Vadisi Kentsel Tasarım projesi gibi mekansal düzenlemeler, alana yönelik yapılaşma 

baskısının artmasına neden olmaktadır. Kırklardağı üzerindeki yoğun yapılaşma Miras Alanı'nın görsel bütünlüğünü bozmakta ve kırsal peyzajla 

bütünleşen Diyarbakır Surlarının oluşturduğu olumlu imajın kaybolmasına neden olmaktadır. Tarım alanlarına yönelik bir diğer tehdit; alanın 

tamamının temiz su ile sulanamaması, atık suların sulama amaçlı kullanılması ve alanda kentsel kirleticilerin (egzos, kentsel atık, vb.) bulunması 

sorunudur. Dicle Vadisi kıyı kenarından inşaatlarda kullanılmak üzere kum çekilmesi ve moloz döküm alanlarının havzaya yakın olması, ayrıca 

kum ocaklarının birinin Yönetim Alanı içerisinde bulunması, doğal peyzajın bozulmasına sebep olmakta, alanın fauna ve florasına zarar vermekte 

ve alanın ekolojik yaşam dengesinin bozulmasına neden olmaktadır. Alana yönelik bir diğer tehdit, Yönetim  Alanı içerisinde de devam etmekte 

olan meyve yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığı projesidir. Uygulanmakta olan proje alanın doğal peyzajına zarar vermekte ve alanın ekolojik 

dengesini olumsuz etkileme riski taşımaktadır. 
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5.1. PT1 - SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN STRATEJİK 
YÖNETİMİ 

Alan Yönetim Planları'nın içeriğine yönelik doğrudan etki sahibi üç yasal düzenleme 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Türkiye'nin de taraf olduğu ve 2005 yılında yayınlanan 

"UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi Uygulama Yönergesi"'dir. İkinci olarak ise 2863 sayılı 

"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında yürürlükte olan 'yönetim alanı' 

ve 'yönetim planı' kavramları yasal geçerlilik kazanmaktadır. Üçüncü olarak ise 9637 

sayılı "Alan Yönetimi İle Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının 

Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yönetim planlarının yapım 

esaslarını tanımlamaktadır. İlgili referans belgeler incelendiğinde, düzenlemelerinin hepsinin 

ana amacının bütüncül ve etkin bir koruma sürecinin yürütülmesi olduğu görülmektedir. Alan 

Yönetim Planı'ndan ise bu süreçte ilgili diğer plan ve projelerin ışığı altında ilgili bölgelerdeki 

koruma sürecini etkinleştirecek eylemler geliştirmesi ve bunun sürdürülebilirliğini güvence 

altına alması beklenmektedir. Bu doğrultuda öncelikli olarak planlama çalışmalarında 

gözetilecek üst ölçek koruma yaklaşımının tanımlanması gerekmektedir. 

Koruma politika yaklaşımlarının ve uygulamalarının evrimi incelendiğinde, dört ana dönem 

ile karşılaşılmaktadır. Birinci, koruma politika yaklaşımı ve uygulamaları; yıpranan ve/veya 

köhneme tehlikesi ile karşı karşıya kalan tekil yapılar doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Bu 

bağlamda koruma politika yaklaşımı ve uygulamaları uzunca bir dönem önceliğini ve odağını 

tekil yapı ölçeğinde kurgulamıştır. Ancak zaman içerisinde tekil yapı ölçeğindeki koruma 

yaklaşımlarının yetersizliği fark edilmiş ve tarihi ve kültürel alanların bütüncül planlaması 

dönemine geçilmiştir. Kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarında uygulanan Koruma Amaçlı 

İmar Planı kavramı bu dönemin eseri olarak kabul edilmektedir. Üçüncü dönemde ise koruma 

yaklaşımının ve uygulamalarının sadece yapılı çevreyi değil, aynı zamanda resim, heykel, el 

yazmaları gibi kültür öğelerini de korumayı amaçladığı kültürel miras yaklaşımı hakim hale 

gelmiştir. Son dönemde ise kültürel miras yaklaşımı sivil mimari yapıların, kentsel sit 

alanlarının 'somut kültürel miras', gelenek, görenek, müzik gibi elle tutulamayan kültürel 

öğelerin ise 'somut olmayan kültürel miras' olarak kavramsallaştırıldığı daha geniş bir 

çerçeveye doğru genişlemiştir. Koruma politika yaklaşımlarının ve uygulamalarını evrimi 

doğrultusunda Alan Yönetim Planı'nın birinci teması "Somut ve Somut Olmayan Kültürel 

Mirasın Korunması" şeklinde belirlenmektedir.  
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Yönetim Planı Alanı Evrensel 

Değerlerin ve Özgünlüğün 

Ortaya Çıkarılması 

Özgünlük koşulları ve evrensel 

değer kriterleri; kültürel mirasın 

korunması ve yaşatılmasına 

yönelik yaklaşımı daha doğru 

belirleyebilmek, kültür mirasının 

değerini, tarihsel işlevini ve 

özgünlüğünü ortaya koymak 

açısından önem taşımaktadır. 

Kültürel mirasın sahip olduğu 

değerlerin her yönüyle ortaya 

konulabilmesi, mirasa 

özgünlüğünü veren özelliklerin ve 

evrensel değerlerin bilimsel 

yaklaşımla tanımlanmasını 

zorunlu kılmaktadır.  

UNESCO Dünya Miras 

Komitesi’nin, somut ve somut 

olmayan kültürel mirasın 

özgünlük kriterleri, Dünya Mirası 

Konvansiyonunun 

Uygulanmasına Yönelik İşlevsel 

İlkeleri içinde tanımlanmıştır. 

Kaynak belge, kültür mirasının 

evrensel değeri ve özgünlüğünün 

doğru, her yönüyle ve bilimsel 

olarak ortaya konulmasının, kültür mirasını koruma, yaşatma ve dünya mirasına 

kazandırarak gelecek kuşaklara aktarma sürecindeki önemini de vurgulamıştır. 

Somut ve somut olmayan kültürel mirasın değerinin anlaşılabilmesi, 

miras olarak korunup, kuşaktan kuşağa aktarılabilmesi için kültür 

mirasın evrensel değerinin ve özgünlüğünün ortaya konulmasında 

kullanılacak kaynaklar ve yöntemler, Dünya Mirası 

Konvansiyonunun Uygulanmasına Yönelik İşlevsel İlkeler 

belgesinde şöyle tanımlanmaktadır;  

Mirasa atfedilen değerin anlaşılabilmesi, bu değer hakkındaki bilgi 

kaynağının güvenilir ve doğru olarak kabul edilmesine bağlıdır. 

Kültürel mirasın orijinal ve ardışık özellikleri ve bunların anlamları 

ile bağlantılı olarak bu bilgi kaynaklarının bilinmesi ve kabul 

edilmesi, orijinalliğin tüm yönleriyle değerlendirilmesi için bir ön 

koşuldur. 

Kültürel mirasa atfedilen değer hakkındaki yargılar ile ilgili bilgi 

kaynaklarının güvenilirliği kültürden kültüre veya hatta aynı kültür 

içinde farklılık gösterebilir. Tüm kültürlerin layık olduğu saygı, 

kültürel mirasın öncelikli olarak ait olduğu kültürel bağlam içinde 

kabul edilmesi ve yargılanmasını gerektirir.  

Eğer kültürel değerler; 

• form ve tasarım 

• malzeme ve madde 

• kullanım ve fonksiyon 

• gelenekler, teknikler ve yönetim sistemleri 

• yer ve mekân 

• dil ve diğer soyut miras biçimleri 

• ruh ve duygu 

• diğer iç ve dış faktörler 

 

gibi çeşitli öznitelikleri vasıtasıyla tam ve güvenilir bir şekilde ifade 

edilirse, kültürel mirasın türüne ve kültürel bağlamına bağlı olarak, 

varlıklar özgünlük koşullarını karşılamış kabul edilebilir 

Ruh ve duygu gibi öznitelikler, özgünlük koşullarının pratik 

uygulamalarına çok elverişli değillerdir, ancak yine de gelenek ve 

kültürel devamlılığı sürdüren toplumlarda yer duygusu ve 

karakterin önemli bir göstergesidir. 

Tüm bu kaynakların kullanılması, incelenen kültürel mirasın belirli 

sanatsal, tarihi, sosyal ve bilimsel boyutunun ayrıntılandırılmasına 

olanak sağlar. "Bilgi kaynakları", kültürel mirasın doğasının, 

özelliklerinin, anlamının ve tarihinin bilinmesini mümkün kılan tüm 

fiziksel, yazılı, sözlü ve sembolik kaynaklar olarak 

tanımlanmaktadır. Bir varlığın adaylığı hazırlanırken özgünlük 

koşulları göz önünde bulundurulduğunda, Taraf Ülke öncelikli 

olarak orijinalliğin tüm önemli uygulanabilir özniteliklerini 

belirlemesi gerekir. Özgünlük beyanı bu önemli özniteliklerin ne 

dereceye kadar orijinal olduğu veya orijinalliği ifade etmekte 

olduğunu değerlendirmelidir. 

Özgünlükle bağlantılı olarak, arkeolojik kalıntıların veya tarihi 

binaların veya bölgelerin rekonstrüksiyonu yalnızca belirli 

durumlarda mazur görülebilir. Hiçbir varsayım değil, yalnızca tam 

ve detaylı dokümantasyona dayanması durumunda rekonstrüksiyon 

kabul edilebilir (Dünya Mirası Konvansiyonunun 

Uygulanmasına Yönelik İşlevsel İlkeler, WHC. 08/01Ocak 

2008:UNESCO, SS: 30-33). 
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Bu kapsamda; Yönetim Planı Alanı’nda var olan somut ve somut olmayan kültürel mirasın 

kayıt altına alınması, özgün değerlerinin ortaya konulması ve mirasın evrensel değer ve 

önemini tanımlayacak bilimsel çalışmaların desteklenmesi, yapılan çalışmaların yerel, 

bölgesel, ulusal ve uluslararası kamuoyu ve bilim çevreleri tarafından izlenebilirliğinin 

arttırılması gerekmektedir.  

Alanda yapılması öncelikli ve gerekli olan bilimsel araştırmalar; 

 Tarihi kültürel varlıkların envanterinin çıkarılması ve takibi, 

 Doğal biyolojik çeşitliliğin envanterinin çıkarılması ve güncellenerek takibi, 

 Tarihi ve kültürel mirasın hangi dönemlerde nasıl işlevlerle varlığını sürdürdüğü,  

 Özgün değerlerine her dönemde neler eklendiği,   

 Evrensel değerlerinin nasıl ortaya çıktığı,  

 Yapılarda kullanılan hangi malzemelerin neden tercih edildiği; kültürel mirasın 

özgün mimari özelliklerinin neler olduğu,  

 Surların, burçların mimari özellikleri, yapım teknikleri ve dönemsel farklılıkları,  

 Hevsel bahçelerinin tarih boyunca sahip olduğu işlevler ve özgün değerini oluşturan 

tüm yönlerin belirlenmesi 

 Hevsel bahçeleri tarımsal üretim araçları, üretim teknikleri ve mimari yapıların 

tanımlanması ve dönemsel farklılaşmasının belgelenmesi, 

 Hevsel Bahçeleri bahçe bitkilerinin dönemsel farklılaşması, 

 Hevsel Bahçelerinin somut olmayan miras içerisindeki yeri, Diyarbakır Mutfağı 

içerisindeki konumu, 

 Flora ve faunanın çeşitliliğinin belirlenmesi, bitki ve hayvan türlerinin 

popülasyonu, yayılma ve üreme alanlarının belirlenmesi, göçmen türlerin göç 

yollarının tanımlanması, nesli tükenme riski altındaki türlerin ve/veya nesli 

tükenmiş türlerin kayıt altına alınması, biyolojik zenginliğin ortaya konulması,  

 Flora ve faunayı olumsuz yönde etkileyen risklerin belirlenmesi ve alınacak 

önlemlerin geliştirilmesi, 

 Somut olmayan kültürel mirasa ilişkin sözlü, yazılı kaynakların derlenmesi, somut 

olmayan kültürel mirasın içindeki gelişme ve dönüşüm süreçlerinin tarihsel 

dönemler içerisinde tanımlanması, 

 Alandaki arkeolojik değerlerin ortaya çıkarılması ve alana kazandırılması, 
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 Arkeolojik alanların kazılması, haritalandırılması ve envanterinin çıkarılarak 

sergilenmesinin sağlanması, 

Konularını kapsayarak doğal ve kültürel mirasın somut ve somut olmayan türlerini de 

içerecek bir biçimde planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir.  

Somut ve somut olmayan kültürel mirasın özgün değerinin ortaya çıkarılması, araştırılması 

için yapılan bilimsel araştırmaların içeriği ve genişliği kadar, nasıl yapıldığı kamuoyu ve 

bilim çevreleri ile nasıl paylaşılıp fayda sağlandığı da önem taşımaktadır. Bu nedenle 

yapılan bilimsel araştırmaların, veri toplama, analiz çalışmalarının başından sonuna kadar 

tüm sürecinin disiplinler arası çalışmalar ile gerçekleştirilmesi önemli ve gereklidir. 

Alanın tüm özgünlüğünü ve evrensel değerlerini bütüncül olarak ortaya koymak, 

değerlendirebilmek ve alanın koruma yaklaşımını bu özgün bütüncül değerleri 

doğrultusunda sürdürebilir kılmak için, tüm bilimsel araştırmaların toplandığı ortak veri 

tabanının oluşturulması ve araştırma ve dokümantasyon merkezinin kurulması gerekli 

görünmektedir. "Diyarbakır Kültürel Miras Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi 

ihtiyaç duyulan bilimsel araştırmaların belirlenmesi, planlanmasında aktif rol oynamasının 

yanı sıra Alan Yönetim Başkanlığı, Belediye ve diğer paydaş kurumlarla, ulusal-

uluslararası kurumlar arasındaki iletişimi ve işbirliğini sağlayacak bir birim olarak 

düşünülmelidir. Oluşturulacak merkezin ayrıca, ulusal ve uluslararası kongre-konferans 

etkinliklerinin düzenlenmesi, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin desteklenmesi süreçlerinde 

üniversiteler, kamu kurumları, özel girişimciler, STK’lar ve meslek odalarının ortak 

katılımını sağlayan bir işlev üstlenmesi sağlanmalıdır.  

Yönetim Planı kapsamında kurulması önerilen merkezin yürütmesi öngörülen faaliyetleri de 

içerecek biçimde, yönetim planı kapsamında tanımlanan faaliyetlerin kaynak ihtiyacının 

karşılanabilmesi amacıyla, Belediye bünyesinde Proje Destek Biriminin de kurulması 

öngörülmektedir. Proje Destek Biriminin, Yönetim Planı kapsamında tanımlanan faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi için ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının bulunması ve proje başvuru 

dokümanlarının hazırlanması, projelerin yürütülmesi ve izlenmesi görevlerini üstlenmesi 

öngörülmektedir. Bu kapsamda bilimsel araştırmalar ve faaliyetler için ulusal ve uluslararası 

desteklerin ve fon kaynaklarının araştırılması da bu birimin görev alanı içerisinde 

tanımlanmıştır. 
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Alan Yönetimi Planı sürecinde yürütülen çalışmalar ve katılım sürecinde alınan bildirimler 

doğrultusunda, planlama hedeflerinin ve müdahale stratejilerini şekillendiren üç başlık ortaya 

çıkmaktadır; 

I. Somut ve somut olmayan kültürel miras başlığında ortaya çıkan ana sorunlardan birisi 

olarak kültürel mirasa ilişkin bilgi eksikliği biçiminde tanımlanmaktadır. Diyarbakır 

Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanına ait somut kültürel mirasın 

envanterinin çıkarılması ve kayıt altına alınması faaliyeti önemli ölçüde tamamlanmış 

ve eksikliklerinin giderilmesi çalışmaları halen sürdürülmektedir. Ancak, somut 

olmayan kültürel mirasa ilişkin kapsamlı ve bütüncül bir envanterin oluşturulması 

çalışması yürütülmemekte, bu nedenle somut olmayan kültürel miras kayıt altına 

alınamamaktadır. Kapsamlı araştırma yaklaşımının yokluğunda kültürel mirasa ilişin 

bilgi gerçek ve tüzel kişiliklerin parçacıl çalışmaları doğrultusunda üretilmektedir. 

Somut ve somut olmayan kültürel mirasa yönelik veri üretim süreci incelendiğinde, 

süreci yürüten gerçek ve tüzel kişiler arasında eş güdümsüz, çok disiplinli yaklaşım 

gerekliliğinin göz ardı edildiği, genel gözlemler ile değerlendirmelerle yetinildiği ve 

güvenilirliği tartışmalı kaynaklar üzerinden veri üretilebildiği ile karşılaşılmaktadır. 

Tanımlanan şekilde üretilen bilgi doğrultusunda zaman zaman eksik ve/veya yanış 

bilgilendirilmeler yapılabilmekte; bilgi kirliliği sorunu ile karşılaşılabilmektedir. 

Bunun yanı sıra bütüncül bir araştırma yaklaşımının yokluğunda veri üretim süreci, 

araştırmaları yürüten gerçek ve tüzel kişilerin ilgisi ve uzmanlığı ile sınırlı 

kalabilmektedir. Ancak söz konusu eğilim doğrultusunda, üretilen veri sadece belirli 

bir dönemi, kimliği, katmanı kapsayabilmektedir. Bu doğrultuda ise kentin en önemli 

özgünlüklerinden biri olan çok katmanlı ve çok kimlikli yapısının gereğince ortaya 

çıkarılması, kayıt altına alınması ve aktarılması engellenmektedir.  

II. Kentin somut ve somut olmayan kültürel mirasının korunmasına yönelik yapısal 

olarak tanımlanacak gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan sorun ve tehditler önem 

kazanmaktadır. Kent tarihinde yaşanan yapısal gelişmelerin somut ve somut olmayan 

kültürel mirasa yönelik yarattığı sorunlar sıklıkla dile getirilmektedir. Örneğin, Ermeni 

tehciri sonrasında yaşanan somut olmayan kültürel miras yitimi ya da zorunlu göç 

sonrasında kentsel dokuda yaşanan mecburi yıpranma, söz konusu gelişmelere örnek 

olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu risk ortamı ile bugün de karşılaşılmaktadır. 

Kentte kentsel mekânın sermaye birikim sürecinde etkin kullanımı eğiliminin 

yaygınlaşması doğrultusunda daha fazla gündeme gelmeye başlayan orta ve büyük 
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ölçekli kentsel projelerin yaratabileceği düşünülen sorunlar kentin de gündemine 

girmektedir.  Özellikle Tampon (Surdışı) bölgesine yönelik tasarlanan ve uygulanan 

kentsel projeler, Hevsel Bahçeleri ve Kırklar Dağı bağlamında somut ve somut 

olmayan kültürel mirası doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle planlama alanında 

yürütülecek olan orta ve büyük ölçekli kentsel projelerin somut ve somut olmayan 

kültürel mirasa etkilerinin çözümlenerek gerekli görülen tedbirlerin alınması ve 

müdahale stratejilerinin tanımlanması önem kazanmaktadır. 

III. Planlama sürecinde üçüncü olarak somut ve somut olmayan kültürel mirasın etkin 

korunmasında kurumlar arası eşgüdüm etkinliğinin yetersizliği ön plana çıkmaktadır. 

Söz konusu yetersizliğin yaklaşım, planlama, uygulama ve izleme/değerlendirme 

aşamalarının tamamında yaşanabildiği ile karşılaşılabilmektedir. Bir yandan kamu 

kurum ve kuruluşları arasında ana yaklaşım farklıları gözlemlenebilmekte, diğer 

yandan ise kaynak etkinliğini arttıracak olan ortak bir uygulama programı 

geliştirilemeyebilmektedir. Diğer yandan ise alandaki toplumsal, mekansal ve iktisadi 

işlevlere bağlı yetkili ve sorumlu kurum/kuruluş sayısı artmaktadır. Farklı mevzuata 

tabi olan kamu kurum ve kuruluşlarının etkinliklerinin birbirlerininkilerle 

bütünleştirilmesi önem kazanmaktadır. Kurumlar arası yaklaşım, planlama, uygulama 

ve izleme - değerlendirme eşgüdümünün sağlanması, 'somut ve somut olmayan 

kültürel mirasın stratejik yönetimi' olarak belirlenen planlama temasında önem 

kazanan çalışma başlıklarından biri olarak tanımlanmaktadır. 

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı koruma yaklaşımı, taraf olunan 

uluslararası sözleşmeler ve ulusal düzeyde yürürlükte olan koruma mevzuatı ışığında 

belirlenmiştir. Bu kapsamda Yönetim Planı koruma yaklaşımı oluşturulurken UNESCO’nun 

Kültürel ve Doğal Mirasın Ulusal ve Uluslararası Korunması Belgesi, Venedik Tüzüğü, 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi ve Somut Kültürel Mirasın 

Korunması Sözleşmesi Belgelerindeki ilkeler ve koruma yaklaşımı temel alınmıştır.  

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı için geliştirilen koruma 

yaklaşımı, Yönetim Planı Alanı’ndaki paydaş kurumların, alanda yaptığı çalışmalarda, 

işbirliklerinde, izleme-değerlendirmelerde temel kurumsal yaklaşım olarak benimsenmelidir.   

Yönetim Planı Alanı’na ilişkin koruma yaklaşımı aşağıda yer almaktadır: 

1) Envanterin çıkarılması, izlenmesi ve güncellenmesi: Somut ve somut olmayan 

mirasın korunmasına ilişkin hedeflerin, buna yönelik eylemlerin ve koruma planının 
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sürdürebilirliği için ilk adım, “neyin” korunacağının belirlenebilmesidir. Bu nedenle 

koruma yaklaşımının güncelliğini ve sürekliliğini sağlamak, Alan’daki varlıklara ve 

miras unsurlarına ait veri eksikliğinin giderilmesi ve özellikle somut olmayan kültürel 

mirasın envanterinin çıkarılması, kayıt altına alınması ve güncellenmesine bağlıdır. 

2003 yılında Paris’te imzalanan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 

Sözleşmesi, sözleşmeye taraf devletlerin somut olmayan kültürel mirasın korunması 

için, tespit amacıyla kendi toprağı üzerindeki somut olmayan kültürel mirasın bir veya 

daha fazla envanterini, kendi durumuna uygun olacak biçimde hazırlamasını şart 

koşmaktadır. Bununla birlikte sözleşmede her taraf devletin envanterleri düzenli 

olarak güncellemesi gerekliliğine de vurgu yapılmaktadır.  

Yukarıda ortaya konulan önem ve gerekliliklerden hareketle koruma süreci; Alandaki 

veri eksikliğini giderecek bilimsel araştırmalara ve korunacak olan kültürel mirasın 

envanterinin çıkarılmasına yönelik çalışmalara dayalı olarak gerçekleştirilecek, 

güncellenecek, izlenecek ve sürdürülecek bir süreç olarak ele alınmaktadır.  

2) Koruma sürecinin ulusal ve uluslararası denetime, işbirliğine açık olarak işlemesi 

büyük önem taşımaktadır. Kültürel ve Doğal Mirasın Ulusal ve Uluslararası 

Korunması Sözleşmesi’nin (Söz konusu sözleşme 14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı 

kanunla uygun bulunmuş ve 23.05.1982 tarih ve 8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararıyla onaylanarak, 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir),  2. maddesinde; "Kültür varlığının korunması ve onarımı için, 

mimari mirasın incelenmesine ve korunmasına yardımcı olabilecek bütün bilim ve 

tekniklerden yararlanılmalıdır....(taraf ülkeler) topraklarında bulunan kültürel ve 

doğal mirasın saptanması, korunması, muhafazası, teşhiri ve gelecek kuşaklara 

iletilmesinin sağlanması görevinin öncelikle kendisine ait olduğunu kabul eder. Bunun 

için kaynaklarını sonuna kadar kullanarak ve uygun olduğunda özellikle mali, 

sanatsal, bilimsel ve teknik alanlarda her türlü uluslararası yardım ve işbirliği 

sağlayarak elinden geleni yapacaktır” ifadesi yer almaktadır. Yönetim Planı’nın 

koruma yaklaşımı olarak da benimsenen, uluslararası işbirliklerine ve denetime, 

izleme, değerlendirmeye açık olunmasının gerekliliği, yukarıda belirtilen ulusal 

mevzuat ile kabul edilmiş ve taahhüt altına alınmıştır.  

Ulusal ve uluslararası denetime açık olmanın yanında, alandaki sorunların çözümü, 

risklerin önlenmesi, bilimsel araştırmaların yürütülmesi, kültür mirasının korunması 

ve sonraki kuşaklara aktarılması çalışmalarında, ulusal ve uluslararası işbirliğinden ve 

ihtiyaç duyulan alanlarda teknik ve bilimsel desteklerden veya buna olanak verecek 
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fonlardan faydalanmak kültürel mirasın etkin ve sürdürülebilir korunmasını güvence 

altına alacaktır. 

3) Koruma sürecindeki en önemli noktalardan biri de, korumanın bütüncül bir yaklaşım 

içinde; kültür mirasının bulunduğu çevreden soyutlanarak değil, parçası olduğu 

çevrenin içinde korunması sürecinin gerçekleştirilmesidir. Korunan kültür mirasının, 

parçası olduğu çevreyle birlikte değerlendirilip, bu çevrenin bir parçası olarak 

yaşatılıp, değerinin bütüncül bir bakış açısıyla ortaya konulup gelecek kuşaklara 

aktarılması, korumanın sürdürülebilir ve etkin olması için büyük önem taşımaktadır.  

Türkiye’nin de taraf olduğu Venedik Tüzüğü’nde (Mayıs 1964) bu yaklaşımın koruma 

sürecinde yer almasının önemi net olarak belirtilmiştir. Tüzüğün 1. Maddesi; “Tarihi 

kültür varlığı kavramı sadece bir mimari eseri içine almaz, bunun yanında belli bir 

uygarlığın, önemli bir gelişmenin, tarihi bir olayın tanıklığını yapan kentsel ya da 

kırsal bir yerleşmeyi de kapsar. Bu kavram yalnız büyük sanat eserlerini değil, ayrıca 

zamanla kültürel anlam kazanmış daha basit eserleri de kapsar” ifadesini içinde 

barındırmaktadır. Bu ifadede de belirtildiği gibi, kültür mirası, tarihi sürecin, içinde 

bulunduğu coğrafi, kentsel, kırsal ve doğal çevrenin bir parçasıdır ve koruma süreci bu 

bütüncüllük içinde planlanmalı, koruma sürecinin güncellenmesi ve gerektiğinde 

revize edilmesi, korumaya ilişkin hedef ve eylemlerin belirlenmesi bu yaklaşımın 

temelinde şekillenmelidir. Bu yaklaşımı esas alan Yönetim Planı; mirasın korunması, 

yönetilmesi ve planlanması süreçlerinde; yalnızca kültürel mirasın tek başına 

korunmasını değil, miras alanı ile bütünleşen ve onu bütünleyen tampon bölgenin 

tümüne ilişkin koruma ve geliştirme süreci için hedefler, stratejiler, kurumsal yapılar 

ve eylemler geliştirilmiştir.  

4) Kültürel mirasın bütüncül bir yaklaşımla korunmasında kültür varlığının içinde 

bulunduğu dokuya, çevreye, sosyal yapıya kazandırılması, kültürel ve toplumsal yarar 

amaçlı işlevlendirilerek yaşatılması önemli bir aşamadır. Bu nedenle kültürel miras 

içerisinde yer alan varlıkların aslına, özgünlüğüne uygun, varlık değerinin 

bozulmasına izin vermeyecek faaliyetleri içeren biçimde yapılan işlevlendirmeler ile 

korunması yaklaşımı, kültür varlıklarının yaşatılmasını sağlayan ve özgün değerleri 

konusunda farkındalığı arttıran bir yaklaşım olarak benimsenmiş ve Yönetim Planına 

yansıtılmıştır. Bu kapsamda, Kültürel ve Doğal Mirasın Ulusal ve Uluslararası 

Korunması Sözleşmesi’nin 5. Maddesinde; “Kültür varlığının korunması, her zaman 

onları herhangi bir yararlı toplumsal amaç için kullanmakla kolaylaştırılabilir. Bunun 

için bu tür bir kullanma arzu edilir, fakat bu nedenle yapının planı, ya da bezemeleri 



   

 

77 

 

değiştirilmemelidir. Ancak bu sınırlar içinde yeni işlevin gerektirdiği değişiklikler 

tasarlanabilir ve buna izin verilebilir” denilmektedir. Ulusal mevzuata da girmiş olan 

uluslararası sözleşmede de belirtildiği gibi, kültürel varlıkların işlevlendirilmesi -

kültür varlığının özgün yapısının olduğu gibi muhafaza edilmesi, çevresi ve öğeleriyle 

uyumlu biçimde işlev kazandırılması- yaklaşımına sadık kalınmak şartıyla koruma 

yaklaşımının ana unsurlarından biri olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, Yönetim Planı 

sözleşmenin 6. Maddesinde ifade edilen “Kültür varlığının korunması, ölçeği dışına 

taşmamak koşuluyla çevresinin de bakımını içine almalıdır. Eğer geleneksel ortam 

varsa, olduğu gibi bırakılmalıdır. Kütle ve renk ilişkilerini değiştirecek hiçbir yeni 

eklentiye, yok etmeye ya da değiştirmeye izin verilmemelidir" ifadesini koruma 

yaklaşımının ana unsurlarından birisi olarak benimsemiştir.  

5) Korumanın en önemli amacı kuşkusuz kültürel varlığın korunması sürecinin kalıcı ve 

sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Bu nedenle Yönetim Planı ile tanımlanan süreç; 

paydaşların üzerinde uzlaşarak belirlediği hedefler ve eylemler aracılığıyla, kurumsal 

işbirliklerinin geliştirmesiyle ve ulusal-uluslararası etkileşimin arttırılması ve izleme, 

değerlendirme, güncelleme aşamalarını içeren bir yaklaşımla korumanın kalıcılığının 

ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Kültürel ve Doğal Mirasın 

Ulusal ve Uluslararası Korunması Sözleşmesinin 4. Maddesi “Kültür varlığının 

korunmasındaki temel tutum korumanın kalıcı olması, sürekliliğinin sağlanması..”nı 

sağlamayı amaçlamaktadır. Sözleşme; imzalayarak taraf olan ülkeleri, korumanın 

kalıcılığının ve sürekliliğinin sağlanmasında üstlenmeleri gereken rolü: 

a. “Kültürel ve doğal mirasa, toplumun yaşamında bir işlev vermeyi ve bu mirasın 

korunmasını kapsamlı planlama programlarına dâhil etmeyi amaçlayan genel bir 

politika benimsemek;  

b. Kültürel ve doğal mirasın korunması, muhafazası ve teşhiri için, halen mevcut 

değilse, topraklarında bir veya daha fazla hizmet kurumunu, işlevlerini ifaya 

yeterli olacak görevli ve araçlarla kurmak;  

c. Bilimsel ve teknik çalışma ve araştırmaları geliştirmek ve Devletin kültürel ve 

doğal mirasını tehdit eden tehlikelere karşı harekete geçmesine olanak sağlayacak 

müdahale  yöntemlerini mükemmelleştirmek;  

d. Bu mirasın saptanması, korunması, muhafazası, teşhiri, yenileştirilmesi için gerekli 

olan uygun yasal, bilimsel, teknik, idarî ve malî önlemleri almak; 
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e. Kültürel ve doğal mirasın korunması, muhafazası ve teşhiri konularında eğitim 

yapan ulusal veya bölgesel merkezlerin kurulmasını veya geliştirilmesini 

desteklemek ve bu alandaki bilimsel araştırmaları teşvik etmek”  

biçiminde tanımlamıştır.  

Sözleşmenin ortaya koyduğu koruma yaklaşımından hareketle Yönetim Planı; kalıcı ve 

sürdürebilir korumanın sağlanabilmesi için, koruma alanında kurumsal işbirliklerinin 

oluşturulmasını, koruma amaçlı imar planının uygulama alanlarının genişletilmesini, 

kurumsal kapasitelerin geliştirilmesini, korumanın etkin işlemesini sağlayacak birimlerin 

oluşturulmasını, bilimsel ve teknik bütün olanaklardan yararlanma ve katılımcı bir karar 

sürecinin oluşturulmasına katkı sağlayacak bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Yönetim planının 

uygulanması sürecinin sonunda plan bütününde savunulan koruma yaklaşımının paydaşların 

tamamınca benimsenerek ortak bir koruma politikasına dönüşmesi ve miras unsurlarının 

korunmasının kalıcı ve sürdürülebilir olmasının sağlanması beklenmektedir.  

5.1.1. Koruma Ölçütleri 

Kamusal bir eylem olan doğal ve kültürel varlıkların korunması sürecinde kamusal çıkarların 

gözetilmesi gerekmektedir. Doğal ve kültürel varlıkların yatırım potansiyeli taşıyan alanlar 

olarak görülmesi ve bu alanlar üzerinden ekonomik yararlar elde etmenin önceliklendirilmesi 

yönünde sürdürülen yaklaşımlar doğal ve kültürel varlıkların "varlık" değerlerini aşındırmakta 

ve korunmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle doğal ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin 

kavramsal yaklaşımlar ileri sürülürken miras alanlarının varlık değerlerinin korunmasına 

vurgu yapan yaklaşımlar benimsenmeli ve onları sadece kaynak değerleri olarak tanımlayan 

yaklaşımlardan da kamusal çıkarlar gereği uzak durulmalıdır.  

Diyarbakır Kale Surları, Burçları, İçkale Bölgesi ve Tampon (Suriçi) bölge için hazırlanan 

Koruma Amaçlı İmar Planınca koruma politikaları geliştirilen kültür varlıkları olan; Surlar, 

Burçlar, Kale giriş kapıları, sivil mimarlık örnekleri, arkeolojik varlıklar, anıt eserler, 

çeşmeler, kuyular, avlular, geleneksel sokak dokusu, özgün kaldırım taşları, duvar yapıları, 

tescilli yapılar, ağaçların korunma durumunun düzenli olarak izlenmesi, gerek koruma amaçlı 

imar planında, gerekse Yönetim Planında öngörülen bakım, onarım, restorasyon 

çalışmalarının yürütülmesi ve bu varlıkları baskı altına alan unsurlardan arındırılması ve 

tahrip olmalarının önlenmesi gerekmektedir.  

Doğal ve kültürel varlıkların korunması konusunda ana politika; 
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- Doğal ve kültürel değerlerin "varlık" değerlerinin korunması yönünde politikalar 

izlenmesi, 

- Doğal ve kültürel varlıkları ekonomik yarar elde etmenin "kaynak"ları olarak gören 

yaklaşımların terk edilmesi, 

- Kültür mirasının tüm biçimleri ve tüm tarihsel dönemleriyle korunabilmesinin 

sağlanması 

- Her türlü bilimsel çalışmada, koruma ve restorasyon müdahalelerinde, kültür mirasının 

inanılır ve doğru kaynaklarca belirlenmiş özgünlük değerinin korunmasının 

sağlanması, 

- Kültür varlıklarının tarihinin ve anlamının tanınması, maddi olarak korunmalarının 

sağlanması ve restore edilmesi, 

- Kültürel mirasın doğasını, özelliklerini, anlamını ve tarihini tanımaya olanak veren 

anıtsal, yazılı, sözlü ve simgesel tüm kaynakların kayıt altına alınması, 

- Kültürel mirasa evrensel ölçekte saygı gösterilmesinin sağlanmasına katkı sağlanması 

ve kültür mirasının korunması sürecinde ulusal ve uluslararası işbirliklerinin 

geliştirilmesine önem verilmesi, 

- Kültürel mirasın özgünlüğünü disiplinler arası işbirliğini sağlayarak değerlendirmek, 

ulaşılabilir bilgi ve uzmanlıklardan yararlanmak, özgün değerlerin temsil ettiği 

kültürün korumasına yardımcı olmak, varlıkların özgün durumlarını belgelemek ve 

varlığın özgünlük durumunu değişen değer ve koşulların ışığında güncelleştirmek, 

- Kültür varlığının korunması ve onarımı için, mimari mirasın incelenmesi ve 

korunmasına yardımcı olabilecek bütün bilim ve tekniklerden yararlanılması ve 

korumanın kalıcı ve sürekli olmasının sağlanması, 

- Kültür varlıklarının korunmasında ve onarılmasında; varlığın sanatsal özelliklerinin ve 

tarihsel bir belge olma niteliklerinin korumasının sağlanması,  

- Kültür varlığının içerisinde yer aldığı geleneksel doku ile birlikte korunmasının 

sağlanması ve varlığın korunmasına yardımcı olabilecek yararlı toplumsal amaçlar için 

kullanılması sürecinde yapının planı, bezemeleri, motifleri gibi özgün değerlerini 

değiştirilmeden işlevlendirilmesine izin verilmesi,  

- Kültür varlıklarının tanıklık ettiği tarihin ve içinde bulunduğu ortamın ayrılmaz bir 

parçası olduğu gerçeğinden hareketle, kültür varlığının tümünün, ya da bir parçasının 

başka bir yere taşınmasına kültür varlığının korunması bunu gerektirdiği ya da çok 

önemli ulusal veya uluslararası çıkarların bulunduğu durumlar dışında izin 

verilmemesi,  
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- Kültür varlığının onarımı süresinde varlığın estetik ve tarihi değerinin korunması, 

onarımın özgün malzeme ve güvenilir belgelere bağlı olarak yapılmasının sağlanması,  

- Yönetim alanı sınırları içerisinde yapılacak arkeolojik kazıların 1956 yılında 

UNESCO tarafından kabul edilmiş arkeolojik kazılarda uygulanması istenilen 

uluslararası ilkelerle tanımlanan kararlara, ulusal mevzuata ve bilimsel standartlara 

uygun olarak yapılmasının sağlanması,  

- Alandaki varlıkların korunması konusunda katılımcı yöntemlerin benimsenmesi, 

kurumlararası koordinasyonun sağlanması, işbirliklerinin geliştirilmesi ve halkın 

koruma bilincinin geliştirilmesi, 

- Ekolojik dengenin ve bio-çeşitliliğin korunarak devamlılığın sağlanması, flora ve 

faunanın kayıt altına alınması ve korunması, 

- Doğal ve kültürel varlıkları baskı altına alabilecek ve tahrip edebilecek faaliyetlerin 

denetlenmesi ve engellenmesi,  

- Yönetim alanı içerisinde insan kaynaklı katı ve sıvı atıkların etkin denetiminin 

sağlanması ve çevre (hava, toprak, su) kirliliğinin önlenmesi, 

- Doğa parkı alanı içerisinde kalan alanlarda çalılık, sazlık alanların bitki örtüsünün 

tahrip edilmesinin, yakılmasının ve kesilmesinin engellenmesi, 

olarak belirlenmiştir.  
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5.1.2. Diyarbakır Kale Surları, Burçlar ve İçkale Bölgesi Miras Alanı Koruma 

Politikaları 

Diyarbakır Kale Surları, Burçlar; 

Diyarbakır Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı; tescil edilerek koruma altına alınmış olan 

Diyarbakır Kale Surları ve Burçlar, diğer anıtsal kültür varlıkları ve sivil mimarlık örneği 

varlıkların korunmasına yönelik politikalar ve kararlar oluşturmuştur. Koruma amaçlı imar 

planı aynı zamanda, farklı dönemlerde hazırlanmış imar planı kararlarıyla ve/veya kaçak 

yapılaşmalarla bozulmaya uğramış tarihi kültürel alanda özgün yapılaşma düzeni ve dokuya 

dönüşü sağlayacak kararların parsel ölçeğinde geliştirilmesi kararını almıştır.  

Ayrıca, Diyarbakır Kent Surları ve Burçların tahribata uğramış olan bölümlerinin aslına 

uygun biçimde onarılmasına ilişkin kararlar geliştirilmiş, Surlar ve Burçlar’ın yıkılarak 

tümüyle ortadan kaldırılmış olan bölümlerinin izlerinin bulunduğu alanların planda açık alan 

olarak korunması sağlanmıştır. Koruma amaçlı imar planı kararları ile surların ve burçların 

müdahalelerden arındırılması, surların sur içinden ve dışından algılanmasının sağlanması, tüm 

burçlar ve surların ziyaret edilebilmesi, gezilebilmesi, algılanabilmesi ve 

fotoğraflanabilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Surların tümüyle yıkılarak ortadan 

kaldırılmış bölümlerinin kısmen ve izi tanımlayacak biçimde ya da tümüyle yeniden 

yapılmasına ilişkin kararların verilebilmesi için Koruma Amaçlı İmar Planı onayı sonrasında, 

Bütünleşik Sur Restorasyon Programı uygulanması önerilmiştir. 

Diyarbakır Kent Surlarının önemli unsurları arasında yer alan burçların işlevlendirilmesinde, 

günlük sürekli kullanım önerilerinden daha çok sosyal ve kültürel amaçlı kullanımların 

desteklenmesi önerilmekte ve yoğun kullanımdan kaynaklanan bozulmaların önüne 

geçilmesine önem verilmektedir. Ayrıca, burçların işlevlendirilmesine ilişkin kararların 

Bütünleşik Sur Restorasyon Programı çerçevesinde ele alınarak tartışılması ve 

sonuçlandırılması önerilmiştir. 

Bu kapsamda; 

- Diyarbakır kent surlarının bakım ve onarımları ve gerekiyor ise eksik/yıkılmış 

bölümlerin tamamlanması hususlarının Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun 

bulunacak kapsamlı restorasyon projeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi,  

- Surlar ve burçların onarım projeleri kapsamında, surların özgün yapısına aykırı 

yapılmış müdahalelerden arındırılması, tüm surların ve burçların algılanabilirliğinin 

arttırılması ve ziyaret edilebilirliğini arttıracak çevre düzenlemelerinin yapılması,  

- Surların yıkılarak ortadan kaldırılmış bölümlerinin kısmen veya izi tanımlanabilecek 

biçimde veya tümüyle yeniden yapılması seçeneklerini değerlendiren ve bütün surlar 
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ve burçlarda yapılacak bakım, onarım çalışmalarını bir arada değerlendiren kapsamlı 

restorasyon projelerinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Alan Yönetim 

Başkanlığının yürütücülüğünde Bütünleşik Sur Restorasyon Programının hazırlanması 

ve uygulanması,  

- Kullanılabilir büyüklükte iç mekâna sahip burçların bakım, onarım çalışmaları 

tamamlandıktan sonra, yoğun ve sürekli kullanımlar içermeyen, varlık değerlerine 

zarar vermeyeceği raporlanan ve Suriçi'nde yaşayan nüfusun kamusal alan ihtiyaçları 

öncelikli olmak üzere, alan ziyaretçilerinin de ihtiyaç duyduğu sosyal ve kültürel 

nitelikte kamusal kullanımlara tahsis edilebilmesi amaçlı işlevlendirilmesinin Alan 

Yönetim Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Diyarbakır Tarihi Sur Burçlarının Çevresi 

ile Birlikte İşlev Tespit Çalışması’ esas alınarak Bütünleşik Sur Restorasyon Programı 

sürecinde değerlendirilmesi ve Koruma Bölge Kurulu kararı ile uygulanmasının 

sağlanması, burçlara verilen işlevin varlık değerine etkisinin izlenmesi,  Diyarbakır 

Surları’nın restorasyon sürecinin hazırlanan Sur Bütünleşik Restorasyon Programı 

doğrultusunda yürütülmesi ve burçların yeniden işlevlendirilerek toplumsal kullanıma 

açılması, 

 

- Miras alanı bölgesinde yer alan bütün sokaklarda yer alacak ayaklı, gömme veya 

duvar tipi aydınlatma armatürleri, çöp kutuları, oturma bankları, yönlendirme 

levhaları, çiçeklikler, bariyerler vb. sokak mobilyalarının alanın karakterine uygun 

malzeme ve üslupta seçilerek tarihi kentsel peyzaja uygun bir biçimde yapılmasının 

sağlanması, 

hedeflenmektedir. 

İçkale Bölgesi; 
Suriçi yerleşiminin çok kimlikli ve katmanlı yerleşim yapısının ortaya çıkarılması açısından 

alanın arkeolojik bulgularının ve yerleşim dönemlerine ait buluntuların ortaya çıkarılması ve 

belgelenmesine önem verilmelidir. Koruma amaçlı imar planı "alan genelinde yapılacak yeni 

yapılaşmalarda, bölgenin tamamının arkeolojik sit niteliği var kabul edilerek yapılaşmaya 

gidilmesine ilişkin düzenleme yapılması" gerektiğini ifade etmektedir. Bu kapsamda koruma 

amaçlı imar planı Suriçi bölgesinde yapılacak her türlü inşaat ve altyapı kazısı sırasında 

Arkeolojik Sitlerle ilgili alınmış olan Koruma ve Kullanma Koşulları başlıklı 658 sayılı İlke 

Kararı gereği 3. Derece arkeolojik sitelere ilişkin düzenlemeler ile uyumlu karar 

geliştirilmesini ve yapılaşma öncesi Diyarbakır Müze Müdürlüğü denetiminde sondaj kazıları 

yapılarak, antik dönem kalıntılarının belgelenmesine gidilmesini ve kentin arkeolojik 
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haritasının çıkarılmasına katkı sağlanmasını önermektedir. Ayrıca, miras alanı içerisinde 

kalan İçkale’de var olan kamusal yapıların restore edilerek kültürel amaçlı kullanımlarını 

destekleyen kararlar geliştirilmiştir. İçkale bölgesinde yer alan cami ve mescitlerin işlevlerine 

uygun biçimde restorasyonunun yapılması, bu yapıların avlu ve bahçelerinde var olan özgün 

eklentiler, dönem ekleri, hazire, şadırvan, havuz, çeşme, avlu duvarı vb. unsurları ile birlikte 

korunacağı belirtilmiştir.  

Bu kapsamda; 

- İçkale bölgesinde Amida Höyük ile koruma amaçlı imar planında özel proje alanı 

olarak tanımlanan bölgenin bilimsel arkeolojik kazılara açılması ve alanın yapılaşma 

dışında tutulması sağlanarak tarihi kültürel peyzaja uygun projeler üretilerek arkeo-

park, açık hava müzesi ve yeşil alan olarak korunması, 

- İçkale’de var olan kamusal yapıların restore edilerek kültürel amaçlı kullanımlarının 

sağlanması ve İçkale'yi bölgenin kültürel merkezi haline getirecek olan mevcut 

işlevlendirmelerin desteklenmesi ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, 

- İçkale bölgesinde yer alan cami ve mescitlerin işlevlerine uygun biçimde 

restorasyonunun yapılması, bu yapıların avlu ve bahçelerinde var olan özgün 

eklentiler, dönem ekleri, hazire, şadırvan, havuz, çeşme, avlu duvarı vb. unsurları ile 

birlikte korunmasının sağlanması,  

- Miras alanının arkeolojik değerlerinin ortaya çıkarılması ve Diyarbakır kentinin 

arkeolojik tarihinin ve çok katmanlı yapısının haritalanması,  

hedeflenmiştir. 

 

Tampon (Suriçi) Bölgesi Anıtsal Kültür Varlıkları ve Sivil Mimarlık Örnekleri; 

Koruma amaçlı imar planı tüm anıtsal yapı parsellerinde, yabancı eklerin kaldırılması, rölöve, 

restitüsyon ve restorasyon çalışmalarının yapılması, yapıların özgün işlevlerine uygun 

biçimde restorasyonlarının yapılması öngörülmektedir. Anıtsal kültür varlıkları arasında var 

olan sokak çeşmelerinin özgün konumunda, bitişik olduğu duvar ile birlikte korunmasına ve 

restore edilmesine ilişkin kararlar geliştirilmiştir. Anıtsal kültür varlığı yapıların 

kullanımlarının sağlanması, özgün işlevini yitiren, kullanıcısı kalmayan yapılara yeni işlev 

kazandırılmasına ilişkin kararlar geliştirmiştir. Alanda var olan ibadet amaçlı yapılardan 

kiliselerin ve havranın özgün işlevlerine uygun biçimde restorasyonlarının yapılması ve farklı 

bir işlevin yüklenmemesini esas alan plan kararları geliştirilmiş, ancak tümüyle cemaatini 
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yitirmiş olan yapıların tekrar tahrip olmasını engellemek amacıyla, yapıda bir değişime 

gitmeden kültürel amaçlı yeni işlev verilmesi önerilmiştir. 

Han, hamam, çarşı vb. ticari amaçlı yapıların da öncelikle özgün işlevlerine uygun biçimde 

işlevlendirilmesi hedeflenmiştir. Korumaya yönelik tüm çalışmalarda, uygulamalarda ve 

yapılacak restorasyonlarda özgün işlevlere uygun düzenleme yapılması plan kararıyla zorunlu 

kılınmıştır. Geleneksel işlevini yitirmiş ve değişime uğramış olan çarşılara yönelik yapılacak 

çalışmalarda, bu alanların geçmiş işlevleri ile bağlantıyı yitirmeden turizm amaçlı 

geliştirilmesi desteklenmiştir. 

Suriçi bölgesinde yer alan sivil mimarlık örneği yapılar olarak tescil edilen ve koruma altına 

alınmış olan yapıların parsellerine yönelik plan kararları da genel olarak bu yapıların yabancı 

eklerden arındırılmasını, dönem ekleri ile beraber korunmasının sağlanmasını 

hedeflemektedir. Bu kapsamda, yapılara yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon 

projelerinin hazırlanması, parselde yapıların yanı sıra var olan avlular, avlu duvarları, zemin 

kaplamaları, merdivenler, kapılar, havuzlar ve kuyuların da korunmasını sağlayacak kararlar 

geliştirilmiştir. Diyarbakır evlerinin geleneksel yapılaşmasında var olan avlulu düzenin 

korunması esas kabul edilerek, zaman içinde bölünmeye uğramış parsellerin yeniden 

birleştirilmesi, avlu içinde yapılmış eklentilerin kaldırılmasının sağlanması da planla getirilen 

koruma kararları arasında yer almaktadır. 

Koruma amaçlı imar planı kararlarıyla, sivil mimarlık örneği yapılardan ticaret amaçlı 

yapılmış olan yapıların işlev değişikliğine gitmesi engellenmiş, bu yapıların ticari amaçlı 

kullanımının sürdürülmesi amaçlanmıştır. Geleneksel dokunun asli unsuru olan avlulu konut 

yapılarının, özgün işlevine uygun biçimde korunması esas karar olarak tanımlanmıştır. Plan 

kararları ile bu yapıların öncelikle konut amaçlı kullanımının sağlanması hedeflenirken, işlev 

değişikliğine ilişkin taleplerin karşılanması sırasında tescilli konut yapılarının, avlu düzeni de 

korunarak, konaklama amaçlı turizm işlevi (butik otel ve pansiyon) üstlenmesi desteklenmiş, 

turizm amaçlı restoran, kafe vb. işlevlerin de, yapıda değişime gitmeden gerçekleştirilmesine 

olanak sağlanmıştır. Plan kararları geliştirilirken, vitrin vb. yapıda değişime ve bozulmaya 

neden olacak işlev değişikliklerine ise izin verilmemiştir. 

Koruma amaçlı imar planı; yapılaşma düzeni bozulmaya uğramış, parsel düzeni değişmiş, 

bitişik nizam yapılaşma öngörülmüş, eski doku izleri tümüyle silinmiş, değişime uğramış 

bitişik düzende yapılaşma görülen bölgelerde yapılaşma düzenine ilişkin kararların doğrudan 

plan üzerinden uygulanması amaçlanmıştır. 

Geleneksel dokuyu oluşturan ve parsel düzeninin korunduğu alanlarda ise yapılaşma düzenine 

ilişkin kararlar 1939 ve 1950’li yıllara ait hava fotoğrafları, 1951-1954 yılları arasında 
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yapılmış kadastro çalışmalarını referans alan bir düzenleme yapılmıştır. Hazırlanan planda 

geleneksel Diyarbakır evlerinin yapısal özellikleri; avluyu evin önemli bir parçası olarak 

kullanan, avlu içindeki konumlanması ve yönlenmesiyle mevsime göre iklimden daha az 

etkilenmeye olanak tanıyan yapı bölümlerinden oluşan, yapılara sokaktan girişin avlu 

üzerinden sağlandığı belirtilmiştir. Yukarıda tanımlanan Diyarbakır evlerinin özgün nitelikleri 

ile uyumlu, standart bir yapılaşma tanımlaması yerine her parselde farklılaşabilen sokak ve 

komşu parsel ilişkisi tanımlanmıştır.  

Bu kapsamda, geleneksel dokuda elde edilen doluluk-boşluk oranlarının korunması 

önemsenmiş ve yapı adalarında geleneksel dokunun yoğunluk değerlerinin korunması ve 

zeminde yapı yoğunlaşmasının engellenmesi amaçlanmıştır. Avluda bulanan ağaçlar, havuz 

ve kuyular korunmuştur. Alanda var olan sokak genişlikleri de geleneksel dokunun parçası 

oldukları için değiştirilmemiştir. Ayrıca, Suriçi kentsel dokusunun parçası olan ve sokakların 

kültürel değerini öne çıkaran özgün avlu duvarları ve özgün sokak döşemesinin bulunduğu 

alanların korumasına yönelik kararlar üretilmiştir.  

Bu kapsamda; 

- Suriçi bölgesinde yer alan Diyarbakır evlerinin yapısal özellikleri olan avlu, yönlenme 

ve yapı bölümleri ile yapı-sokak-avlu ilişkisinin ve sokak-yapı ve avlu duvarı 

ilişkisinin, yapı adasındaki doluluk boşluk oranının ve parselde yer alan kuyuların, 

ağaçların korunması,   

- Anıtsal nitelikteki yapılara (Cami, Kilise, Havra, Türbe, Han, Hamam, Çeşme vb.) 

yönelik her türlü fiziksel müdahale, bakım, onarım, projelendirme, işlev değişikliği 

konularında Koruma Bölge Kurulu kararı alınması ve uygulama yapılmasının 

sağlanması, 

- Sivil mimarlık örneği yapılara (konutlar, tekil ticari yapılar vb.) yönelik her türlü 

fiziksel müdahalede, bakım, onarım, projelendirme, işlev değişikliği konularında 

Koruma Bölge Kurulu kararı alınması ve uygulama yapılmasının sağlanması, 

- Diyarbakır Kent Surları’nın dışında kalan, ancak Yönetim Planı sınırları içerisinde 

olan anıt eserler, sivil mimarlık örnekleri, çeşmeler, değirmenler, duvarlar, kuyular, 

sarnıçlar, anısal ağaçlar ve benzeri varlıkların tescil edilmesi, her türlü fiziksel 

müdahale, bakım, onarım, projelendirme, işlev değişikliği konularında Alan Yönetim 

Başkanlığı, KUDEB ve Koruma Bölge Kurulu kararı alınması ve uygulama yapılması, 

hedeflenmektedir. 

Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı Miras Alanı ve Tampon (Surdışı) Bölgesi; 
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Hevsel Bahçelerinde halen devam eden tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesi ve güçlendirilmesi 

Yönetim planının ana politikalarından birisini oluşturmaktadır. Ancak, Hevsel Bahçelerinin 

Dicle Vadisinin bir parçası olduğu gerçeğinden hareketle, koruma politikalarının vadinin 

yönetim planı sınırları içerisinde kalan bölümlerinin tamamına yayılması ve uygulanması 

gerekmektedir. Bu kapsamda varlıkları tam olarak kayıt altına alınmamış olsa da, var olduğu 

bilinen yaban hayatının envanterinin çıkarılması, kayıt altına alınması, güçlendirilmesi ve 

koruma tedbirlerinin geliştirilmesine önem verilmelidir. Dicle vadisini kirleten, baskı altına 

alan, yerüstü ve yer altı su sistemini bozan her türlü etkenin Hevsel Bahçelerini de olumsuz 

yönde etkileyeceği göz önünde bulundurularak alanın bütüncül bir yaklaşımla korunması 

gerekmektedir.  

      Bu yaklaşım doğrultusunda; 

- Yönetim alan sınırları içerisinde kalan ticari amaçlı dikilmiş ağaç dokusu dışındaki 

doğal ağaçların ve bitki örtüsünün envanterinin oluşturulması ve ağaç rölövesinin 

çıkarılması,  

- Alan sınırı içerisindeki ticari amaçlı dikilmiş ağaç dokusu dışındaki doğal ağaçların 

kesiminin ve kontrolsüz budanmalarının engellenmesi, anıt ağaçların tescil edilmesi, 

- Alandaki her türlü kaçak avlanmanın engellenmesi,  

- Yönetim alan sınırları içerisinde yaşayan, yuvalayan veya konaklayan ve ekosistemin 

parçası olan su bitkileri ve sucul sistemlerin, memelilerin, yerel ve göçmen kuşların, 

sürüngenler ve amfibilerin varlık özellikleri, sayıları, beslenme, konaklama ve 

yuvalama alanlarının tespiti, envanterinin çıkarılması, yaban hayatının izlenmesi ve 

tehdit unsurlarının alandan uzaklaştırılması,  

- Yönetim alan sınırı içerisindeki doğal yapıyı ve doğal peyzajı bozan kıyı 

düzenlemelerinin, alanın mevcut topografik yapısını bozan hafriyat dökümü, kum 

alımı veya dolguların yapılmasının ve bunu yapan ticari faaliyetlerin yasaklanması, 

- Yönetim alanı içerisinde doğa parkı olarak tanımlanan alanlar içerisinde kalan tarım 

arazilerinde iyi tarım uygulamalarının yapılmasının zorunlu kılınması,  

- Yönetim alanı sınırları içerisinde var olan flora örneklerinin toplanması ve faunanın 

yakalanması, avlanması ve yumurtalarının toplanmasının yasaklanması, bilimsel 

amaçlı çalışmalar için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Alan Yönetim 

Başkanlığından da izin alınması, 

- Yönetim alan sınırları içerisinde yapılan yapıların kanalizasyon sistemine 

bağlanmasının sağlanması, kanalizasyon sistemine bağlanamayan yapılarda 

sızdırmasız fosseptik toplama sistemi yapmasının zorunlu hale getirilmesi, 
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- Dicle nehri havzasının yönetim planı içerisinde kalan bölümlerinde suyun kalitesini 

bozacak, su miktarını azaltacak, nehir yatağını değiştirecek ve suyu kirletecek her 

türlü faaliyetin yasaklanması,  

- Hevsel bahçeleri peyzaj alanı, Doğa parkı, Dicle vadisi kamusal kıyı kullanım alanları 

ve tarım arazilerinde her türlü patlayıcı, parlayıcı, yanıcı maddenin kullanımının 

yasaklanması ve etkin yangın tedbirlerinin alınması ve yangın müdahale planına bağlı 

olmak kaydıyla yeni yol açılması, 

- Dicle nehir havzasında balıkların yumurtlama dönemleri hariç olta balıkçılığı 

yapılmasının sağlanması ve nehrin doğal türleri dışında nehre yabancı tür balıkların 

salınmasının yasaklanması, 

hedeflenmektedir. 
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Diyarbakır, Karacadağ yaylasının doğu kenarında, Dicle vadisinden 100 m yükseklikte, nehir 

yayının tepesinde yer alan bir düzlükte kurulmuştur. Diyarbakır'ın ilk kuruluş noktası Amida 

Höyük'tür. İçkale'de bulunan ve halk tarafından Viran Tepe olarak bilinen, arkeoloji literatüründe ise 

Amida Höyüğü olarak geçen Höyük kentin ilk kurulduğu noktadır. Diyarbakır kentinde yaşam 

kesintisiz bir biçimde sürdürülmüş, kent varlığını sürdürüldüğü binlerce yıl içerisine bölgede süren 

egemenlik savaşlarında sürekli el değiştirmiştir. Bu durum ve farklı kültürlerin kente egemen 

olmasını sağlamıştır. Bilinen tarihi ile Diyarbakır ilk olarak, M.Ö. 3000-1800 yıllarında 

Subarrular’ın egemenliğine girmiş ve kentin ilk nüvesi olan savunmalı alan da bu dönemde 

yapılmıştır. Bir yerleşim nüvesinden başlayarak gelişen kent, ilk defa Helen döneminde büyük kent 

olma özelliğini kazanmıştır. Helen döneminde belli bir düzene ulaşan kent biçimlenmesi Roma 

Döneminde, geniş bir alana yayılmıştır. Kentin kale dışına açılması ise, XVIII. yüzyıldan itibaren 

gerçekleşmeye başlamıştır. Kent, özellikle kapalı orta çağ kenti olma özelliğini, XIX. yy.ın ikinci 

yarısında dışa taşmaya başlayana kadar korumuş, bölgenin ve ülkenin dış pazara açılan bir merkezi 

olmuştur. Bu durum, nüfusun artmasına ve tarihi kent merkezinin geleneksel konut alanlarını da 

kapsayan bir dönüşüm baskısına uğramasına yol açmıştır. Kentin mekansal yayılımı dört ana döneme 

ayrılabilir gözükmektedir. Kentin kurulduğu dönemden itibaren 1930 yılına kadar Kale surları 

içersinde kaldığı süreç birinci dönem, 1930-1965 yılları arasında planlı bir biçimde Surdışı'na 

yayıldığı ikinci dönem, 1960-1985 yılları arasında kırsal alandan aldığı göçlerle büyüyen görece 

plansız olarak geçen ve kentin Diyarbakır platosunda yayılma gösterdiği üçüncü dönem ve 1985 

başlayıp günümüze kadar devam eden ve tarihi kent merkezinde zorunlu göç mağdurlarının yer 

seçtiği ve kentin planlı konut alanlarının yerleşime açıldığı dördüncü dönem olarak tanımlanabilir. 

Bütün bu dönemler boyunca Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri yoğun yapılaşma baskısı altında 

kalmasına rağmen varlığını ve mekansal bütünlüğünü korumuştur.  
Kaynak:  KEJANLI,T., 2011 
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PT1 Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Stratejik Yönetimi  

PT1-Hedef 1: Somut ve somut olmayan kültürel mirasın bütüncül, kapsamlı ve çok 

disiplinli yaklaşım doğrultusunda ortaya çıkarılması, korunması ve gelecek kuşaklara 

aktarılması 

PT1-Strateji 1.1: Birbirinden bağımsız bir biçimde hazırlanmış plan ve projelerin 

alan bütününde yeniden ele alınarak bütüncül bir koruma dili ve yaklaşımının 

geliştirilmesi 

Eylem 1.1.1: Koruma ve Restorasyon Uygulamalarında İlke ve Standartların 

Belirlenmesi   

Eylem 1.1.2: Yönetim Alan sınırı içerisinde farklı tarihlerde parça parça 

onaylanmış imar planlarının Miras Alanı üzerindeki olası etki 

değerlendirmelerinin yapılması ve olumsuz etkisi olduğu belirlenen planların 

revizyon kararlarının alınması 

Eylem 1.1.3: Koruma ve restorasyon uygulamalarında çalışan insan kaynağı 

kapasitesinin geliştirilmesi,  restorasyon uygulamalarında çalışacak iş gücünün 

eğitilmesi  

Eylem 1.1.4: Onarımlarda kullanılacak taş ve tuğla gibi malzemelerin temin 

güçlüklerinin önlenmesi  

PT1-Strateji 1.2: Yönetim Alanında var olan somut ve somut olmayan mirasın 

tespiti, kayıt altına alınması 

Eylem 1.2.1: Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Miras 

Alanının somut ve somut olmayan kültürel miras envanterinin bilimsel 

yöntemlerle oluşturulması 

Eylem 1.2.2: Suriçi somut kültürel miras envanterinin güncellenmesi, somut 

olmayan kültürel miras envanterinin bilimsel yöntemlerle oluşturulması 

Eylem 1.2.3: Dicle Havzası ile Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı'nın 

kırsal peyzaj doku envanterinin oluşturulması 

Eylem 1.2.4: Somut ve somut olmayan kültürel mirasın kayıt altına alınması 

ve korunmasına yönelik çalışmaların ulusal ve uluslararası mevzuata 

uygunluğunun sağlanması 

Eylem 1.1.5: Restorasyon ve koruma laboratuarının güçlendirilmesi  

 

PT1-Strateji 1.3: Alanın ‘kimlik’, ‘kültür’ ve ‘inanç’ öğelerinden oluşan çok 

katmanlı yapısının korunması ve görünürlüğünün arttırılması 

Eylem 1.3.1: İnanç cemaatleri ile sözlü ve yazılı tarih çalışmalarının 

yürütülmesi 

Eylem 1.3.2: Azınlık grupları ile sözlü ve yazılı tarih çalışmalarının 

yürütülmesi 

Eylem 1.3.3: Diyarbakır'dan göç etmiş bulunan kültürel gruplara erişilerek, 

dönemsel bilgi ve belgelerin kamusal erişime açık hale getirilmesi 

Eylem 1.3.4: Belirli bir kimliği, inancı, tarihi dönemi diğer kimlik, inanç ve 

dönemler üzerinde baskın hale getirmeye çalışan parçacıl, genel geçer 



   

 

90 

 

gözlemlere ve güvenilirliği tartışmalı kaynaklara dayanan çalışmaların yerine, 

bütüncül, çok kimlikli, bilimsel ve güvenilir kaynaklara dayalı çalışmalar 

yürütülmesinin özendirilmesi ve desteklenmesi 

 



   

 

91 

 

Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Stratejik Yönetimi  

PT1  

Strateji 1.1 

Birbirinden 

bağımsız bir 

biçimde hazırlanmış 

plan ve projelerin 

alan bütününde 

yeniden ele alınarak 

bütüncül bir koruma 

dili ve yaklaşımının 

geliştirilmesi 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM ve 

KURULUŞLAR 
PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR 

İZLEME ÖLÇÜT VE 

GÖSTREGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Koruma ve Restorasyon 

Uygulamalarında İlke ve 

Standartların Belirlenmesi   

Rölöve Anıtlar Müdürlüğü, 

Diyarbakır KV Koruma Bölge 
Kurulu, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Şb. Md. 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Vakıflar 

Bölge Müdürlüğü, TMMOB Mimarlar Odası 
Diyarbakır Şubesi, Dicle Üniversitesi Çevre 

Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler 

Birliği 

Koruma ve Restorasyon 

Uygulamaları İlke ve Standartlarını 

içeren belgenin elde edilmesi  
200.000 TL 

          

Yönetim Alan sınırı 

içerisinde farklı tarihlerde 

parça parça onaylanmış imar 

planlarının Miras Alanı 

üzerindeki olası etki 

değerlendirmelerinin 

yapılması, olumsuz etkisi 

olan planların revize 

edilmesi ve alanı bir bütün 

olarak ele alan üst ve alt 

ölçek "Diyarbakır Surları ve 

Hevsel Bahçeleri Yönetim 

Alanı Koruma Planları"nın 

hazırlanarak onaylanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı, Sur 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü 

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Kent 

Konseyi 

 "Diyarbakır Surları ve Hevsel 

Bahçeleri Yönetim Alanı 

Koruma Planı                                                                                    

"Diyarbakır Surları ve Hevsel 

Bahçeleri Yönetim Alanı 

Koruma Planı açıklama raporu  

Parçacıl biçimde onaylanmış 

planlara ait etki değerlendirme 

raporları  

200.000           

Koruma ve restorasyon 

uygulamalarında çalışan insan 

kaynağı kapasitesinin 
geliştirilmesi,  restorasyon 

uygulamalarında çalışacak iş 

gücünün eğitilmesi 

Dicle Üniversitesi,  Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi KUDEB 

Şube Md. 

Toplum Merkezleri, DİTAV, Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü, Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü, 

TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır 
Şubesi, Kültür Turizm Müdürlüğü, Taş 

Ustaları Derneği, İŞKUR, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği 

Restorasyon uygulamalarında 
çalışacak iş gücüne verilen eğitim 

sayısı 

Restorasyon uygulama eğitimlerine 
katılan kişi sayısı 

600.000 TL 

          

Onarımlarda kullanılacak taş ve 
tuğla gibi malzemelerin temin 

güçlüklerinin önlenmesi 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi 

Odası, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Şube 
Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Dai. Bşk, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve 
Dönüşüm Şube Müdürlüğü 

Taş ve tuğla gibi malzemeler temin 

edilerek onarım yapılan yapı sayısı Faaliyet  
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PT1  

Strateji 1.1 

Yönetim Alanında 

var olan somut ve 

somut olmayan 

mirasın tespiti, 

kayıt altına 

alınması 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 
PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel 
Bahçeleri Kültürel Peyzaj Miras 

Alanının somut ve somut 

olmayan kültürel miras 
envanterinin bilimsel 

yöntemlerle oluşturulması 

Diyarbakır KV Koruma Bölge 

Kurulu, Dicle Üniversitesi  

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Md., 
TMMOB Diyarbakır İKK, Diyarbakır 

Müze Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

Belediyeler Birliği 

Hevsel Bahçelerinde kayıt altına 

alınan, somut ve somut olmayan 

kültürel miras ögelerinin sunulduğu 
yazılı ve görsel materyal sayısı 

800.000 TL 

     

Suriçi somut kültürel miras 

envanterinin güncellenmesi, 
somut olmayan kültürel miras 

envanterinin bilimsel 

yöntemlerle oluşturulması 

Dicle Üniversitesi, DBB KUDEB, 
Diyarbakır KV Koruma Bölge 

Kurulu 

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, 
Diyarbakır Kültür, Tanıtma ve yardımlaşma 

Vakfı, TMMOB Mimarlar Odası 
Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır İl Kültür ve 

Turizm Md, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB 

Suriçi’nde kayıt altına alınan, somut 

ve somut olmayan kültürel miras 

ögelerinin sunulduğu yazılı ve görsel 

materyal sayısı Somut ve somut 
olmayan kültürel miras envanterinin 

hazırlanmasında çalışan uzmanlar 

tarafından yürütülen bilimsel 
araştırma sayısı ve bilimsel yayın 

sayısı 

     

Dicle Havzası ile Hevsel 

Bahçeleri Kültürel Peyzaj 

Alanı'nın kırsal peyzaj doku 

envanterinin oluşturulması 

Dicle Üniversitesi Çevre Sorunları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Tabiat Varlıkların 

Koruma Şube Müdürlüğü 
Diyarbakır KV Koruma Bölge 

Kurulu 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 

Diyarbakır Şubesi, TMMOB Peyzaj Mim. 

Odası Diyarbakır Temsilciliği, Diyarbakır İl 
Kültür ve Turizm Md, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi KUDEB, Diyarbakır 

Müze Müdürlüğü, DBB Park Bahçeler ve 
Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı 

Dicle Havzası ile Hevsel Bahçeleri 

Kültürel Peyzaj Alanı'nın kırsal 

peyzaj doku envanterinin sunulduğu 

yazılı ve görsel materyal sayısı 
     

Somut ve somut olmayan 
kültürel mirasın kayıt altına 

alınması ve korunmasına yönelik 

çalışmaların Ulusal ve 
Uluslararası mevzuata 

uygunluğunun sağlanması 

Diyarbakır Koruma Bölge Kurulu, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

KUDEB Şube Müdürlüğü, 
Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Md 

Diyarbakır Müze Md.,  Dicle Üniversitesi, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı 

Uluslararası mevzuata uygunluğu 

sağlanmış yeni yasa ve yönetmelik      

 
Restorasyon ve koruma 

laboratuvarının güçlendirilmesi 

Restorasyon, Konservasyon 

Laboratuvar Bölge Müdürlüğü, 

Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 

Diyarbakır Müze Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi KUDEB, Diyarbakır 
KV Koruma Bölge Kurulu, Dicle 

Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, 

Rölöve Anıtlar Müdürlüğü, Diyarbakır 
Valiliği, TMMOB Mimarlar Odası 

Diyarbakır Şubesi 

Restorasyon ve koruma 
laboratuarının güçlendirilmesi 

amacıyla alınan yeni teknoloji ve 

ekipmanlar 
Restorasyon ve koruma 

laboratuarının güçlendirilmesi 

kapsamında yapılan eğitim sayısı ve 
katılım sağlanan ulusal ve 

uluslararası seminer, konferans sayısı 

Yurtiçi ve yurtdışı iyi uygulama 
örneklerinin ziyaret sayısı 

İnsan 

kaynakları 

geliştirme 

eğitimi 

bütçesi: 

177.000 

 

          

 

PT1  

Strateji 1.1 
EYLEMLER 

SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 
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Alanın ‘kimlik’, 

‘kültür’ ve ‘inanç’ 

öğelerinden oluşan 

çok katmanlı 

yapısının korunması 

ve görünürlüğünün 

arttırılması 

1 2 3 4 5 

İnanç cemaatleri ile sözlü ve 

yazılı tarih çalışmalarının 

yürütülmesi 

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Kültür 

Daire Başkanlığı, Diyarbakır İl 

Kültür ve Turizm Md. 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır 

Müze Müdürlüğü, Cami cemaatleri, 

Kilise cemaatleri, Dengbejler, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı 

Görüşülen kişi sayısı 

Görüşülen kurum sayısı 

Çalışma raporları 

1.119.000 

TL 

  

  

      

Azınlık grupları ile sözlü ve 

yazılı tarih çalışmalarının 

yürütülmesi 

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Kültür 

Daire Başkanlığı, Diyarbakır İl 

Kültür ve Turizm Md. 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

KUDEB, Diyarbakır Müze 

Müdürlüğü, Cami cemaatleri, Kilise 

cemaatleri, Dengbejler, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı 

Görüşülen kişi sayısı 

Görüşülen kurum sayısı 

Çalışma raporları 

        

Diyarbakır'dan göç etmiş 

bulunan kültürel gruplara 

erişilerek, dönemsel bilgi ve 

belgelerin kamusal erişime 

açık hale getirilmesi 

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi, 

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm 

Md. 

Diyarbakır Kültür ve Tanıtma Vakfı, 

Göç-Der, Göç Vakfı, Mimarlar Odası 

Diyarbakır Şubesi, Dicle Valiliği İl 

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Cami 

cemaatleri, Kilise cemaatleri, 

Dengbejler, Karacadağ Kalkınma 

Ajansı 

Erişilen kültürel grupların sayısı 

Kamusal erişime açık hale 

getirilen belge sayısı 

        

Belirli bir kimliği, inancı, 

tarihi dönemi diğer kimlik, 

inanç ve dönemler üzerinde 

baskın hale getirmeye çalışan 

parçacıl, genel geçer 

gözlemlere ve güvenilirliği 

tartışmalı kaynaklara 

dayanan çalışmaların yerine, 

bütüncül, çok kimlikli, 

bilimsel ve güvenilir 

kaynaklara dayalı çalışmalar 

yürütülmesinin özendirilmesi 

ve desteklenmesi 

Dicle Üniversitesi, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı, Diyarbakır İl 

Kültür ve Turizm Md. 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

KUDEB Şb. Md, TMMOB Diyarbakır 

İKK, DİTAV, DTSO, Diyarbakır 

Müze Md. 

Bütüncül, çok kimlikli, bilimsel 

ve güvenilir kaynaklara dayalı 

yürütülen ve desteklenen çalışma 

sayısı 
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5.2. PT2 – IKTISADI SEKTÖR YAPILANMASI VE YÖNETIMI 

 

Yönetim Planı Alanı önemli bir bölgesel ve kentsel iktisadi merkez konumunda 

bulunmaktadır. Coğrafi konum üstünlüğü gibi koşullar tarafından şekillendirilen söz konusu 

bölgesel ve kentsel merkez olma niteliği, planlama alanındaki toplumsal ve mekânsal dokuyu 

doğrudan ve dolaylı biçimde etkilemektedir. Bu bakımdan, plan vizyonuna erişilebilmesi ve 

tanımlanacak olan amaç ile hedeflerin uygulanabilmesi için, alandaki iktisadi sektörlere 

yönelik genel bir planlama ve uygulama yaklaşımının geliştirilmesi gerekliliği ile 

karşılaşılmaktadır. Plan çalışmaları kapsamında iktisadi sektörlere yönelik geliştirilecek olan 

ana yaklaşım, üç olgu tarafından belirlenmekte ve şekillendirilmektedir; 

Dünya ve Türkiye genelinde Alan Yönetim Planları dünya kültürel miras alanlarına 

ve/veya sit alanı olarak tanımlanan koruma bölgelerine yönelik olarak yürütülmektedir. Söz 

konusu çalışmalar kapsamındaki iktisadi planlama ve uygulama yaklaşımı ise olağan biçimde 

planlama alanındaki iktisadi işlevler tarafından şekillendirilmektedir. Özellikle kentsel ve 

arkeolojik sit alanlarındaki hâkim iktisadi işlevin turizm ve buna bağlı gelişen günübirlik 

ticari ve eğlence/dinlence kullanımları olması nedeni ile de 'turizm' baskın iktisadi sektör 

olarak planlama çalışmalarında öncelik kazanmaktadır. Ancak, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel 

Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı'ndaki iktisadi yapı incelendiğinde, söz konusu eğilim farklılık 

kazanmaktadır. Planlama alanında hâkim bir iktisadi işlevden bahsetme olanağı 

bulunmamaktadır; planlama alanındaki birden çok sektör karşılıklı etkileşim halinde etkinlik 

göstermektedir. Tarım sektörü Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri’nin doğu yakasında hakim 

iktisadi işlev konumunda iken; turizm ve zanaat işkolları, başta tarihi çekirdek olmak üzere 

Suriçi’ne yığılmış bulunmaktadır. Bu işletmeler aynı zamanda değişen yoğunluklarda 

birbirleri ile etkileşimde bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, sektörel gelişmeler ve bunlara 

bağlı olarak şekillenen mekânsal kullanım taleplerinde de bazı gelişim/değişim eğilimleri 

gözlemlenmektedir. Örneğin, tarım kesiminde çeşitli rekabet edebilirlik sorunları 

doğrultusunda bir gerileme yaşanırken, turizm ve günübirlik ticari ve eğlence/dinlence 

sektörlerinin etkinliklerinin içerikleri ile kapsamlarını genişletme isteklerinin olduğu tespit 

edilebilmektedir. Somut ve somut olmayan kültürel miras ile iktisadi sektörler arasındaki 

ilişkiler doğrultusunda, göndermede bulunulan gelişim/değişim talepleri de somut ve somut 

olmayan kültürel mirası doğrudan etkilemekte ve/veya etkileme olasılığı bulunmaktadır. 

Tanımlanan koşullar doğrultusunda, Yönetim Planı Alan sınırları içerisinde etkinliklerini 

devam ettiren iktisadi sektörlere yönelik bütüncül bir politika ve uygulama yaklaşımı 
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geliştirilmektedir. Söz konusu yaklaşım aracılığı ile bir yandan sektörlerin iktisadi 

etkinliklerinin arttırılması, diğer yandan ise gelişim/değişim taleplerinin plan vizyonu 

doğrultusunda yönetilmesi amaçlanmaktadır.  

İktisadi sektörlerin bütüncül yönetiminin koruma alanında önemli fırsatlar ortaya 

çıkardığı gözlemlenmektedir. Yapı ölçeğinde yaşanan yitim ve çöküntülere karşın Diyarbakır 

kentinin 'koruma' başlığında en güçlü olduğu yanlardan biri mekânsal işlevler ve kullanım 

biçimleri tarafından şekillendirilen özgün kentsel mekân yapısının büyük ölçüde 

korunabilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Planlama alanındaki mekânsal işlevlerin önemli 

bir çoğunluğunun geçmişten bugüne kadar değişerek ve/veya gelişerek aktarıldığı 

gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda birincil olarak Hevsel Bahçeleri’nde ve Dicle Nehri’nin 

doğu yakasında sürdürülen tarımsal üretim süreci önem kazanmaktadır. Hevsel Bahçeleri'nde 

sürdürülmekte olan tarımsal üretim süreçleri, su kaynağı olarak Dicle Havzası ile beraber 

kentin yaşama sebeplerinden biri olarak tanımlanmaktadır. Yüzyıllardır kesintisiz olarak 

devam eden tarımsal üretim süreci, gerek geliştirdiği ve aktardığı iktisadi, gerekse mekânsal 

pratikler itibariyle somut ve somut olmayan kültürel mirasın önemli bir parçası konumunda 

bulunmaktadır. Günübirlik ticaret ve eğlence/dinlence etkinliklerinin gelişimi büyük ölçüde 

Suriçi'nin kent merkezi işlevi doğrultusunda şekillenmektedir. Söz konusu durumun kent 

tarihinin önemli bir kısmı için geçerli olduğu bilinmektedir. Günübirlik ticaret ve 

eğlence/dinlence etkinlikleri kentin somut ve somut olmayan kültürel mirasının önemli 

parçalarından birini oluşturmaktadır. Küçük ve orta ölçekli imalat etkinlikleri incelendiğinde 

ise, önemli kayıplara karşın zanaat özelliklerinin imalat sürecinde belirli bir ölçüde 

korunabildiği gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra imalat birimlerinin bir kısmı ise Fordist 

üretim öncesi üretim biçimlerini sürdürmektedir. Diyarbakır coğrafi konumu itibari ile 

İpekyolu güzergâhında yer alan bir kenttir. Bu bağlamda konaklama, kentteki tarihi 

işlevlerden biri olarak ön plana çıkmaktadır; Hasanpaşı Hanı, Sülüklü Han, Çifte Han, Deliller 

Hanı gibi hanlar bu kapsamda değerlendirilmektedir.  

Kısaca tanımlanan durum ışığında, iktisadi işletmelerin mekânsal işlevlerinin 

korunması ve kullanım biçimlerinin özgün şekilde düzenlenmesi somut ve somut olmayan 

kültürel mirasın korunması bakımından önem kazanmaktadır. Söz konusu işlevlerin 

korunabilmesi ve kullanım biçimlerinin düzenlenebilmesi içinse işletmelerin rekabet 

güçlerinin yeniden yapılandırılması ve yönetim yaklaşımlarının gözden geçirilmesi 

gerekmektedir. "İktisadi sektör yapılanması" biçiminde tanımlanan planlama teması 
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kapsamında yürütülecek olan çalışmalar kapsamında söz konusu yeniden yapılandırma ve 

gözden geçirme sürecinin tamamlanması amaçlanmaktadır. 

Planlama alanında çeşitli toplumsal - iktisadi (socio - economic) sorunların olduğu 

gözlemlenmektedir. Öncelikli olarak planlama alanında işgücüne katılım oranının oldukça 

düşük, işsizlik oranlarının ise yüksek olduğu bilinmektedir. Etkin olarak işgücüne katılım 

gösteren nüfusun ise istihdam süreçlerinde çeşitli sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Etkin 

işgücünün önemli bir kısmı iş olanaklarına düzenli biçimde erişememekte; çoğu zaman 

günlük ve/veya mevsimlik işçi olarak üretim süreçlerine dâhil olabilmektedir. Bu koşullara 

bağlı olarak gelire ulaşma da düzensiz hale gelmektedir. Düzenli olarak iş olanaklarına erişen 

işgücü ise çalışma saatleri, çalışma mekânının yetersizlikleri, esnek çalışma biçimi, pazarlık 

gücü gibi, çalışma koşulları başlığı altında toparlanabilecek sorunlar yaşamakta, bu da 

beraberinde diğer planlama temaları ile de ilişkili önemli risk etmenleri geliştirmektedir. Bu 

doğrultuda son dönemde yoğun biçimde gözlemlenen risklerden biri, yoksulluk kültürünün 

kalıcı hale geldiği hane halklarının spekülatif emlak rantı aracılığı ile planlama alanını terk 

etmeleri biçimde gelişmektedir. Söz konusu risk eğiliminin iktisadi sektör temasında 

geliştirilecek plan kararları ve buna bağlı yürütülecek etkinlikler ile tamamen ortadan 

kaldırılması olanaklı gözükmemektedir. Ancak alanda özellikle emek yoğun sektörlerin 

geliştirilmesi, mevcut kullanıcıların kentsel alan ile olan bağlarının arttırılması ve 

soylulaştırma eğiliminin zayıflatılması olasılığını doğurmaktadır. Bu noktada önem kazanan,  

işletme etkinliklerinin daha kapsamlı hale getirilmesi ve bu doğrultuda alanda üretilen iktisadi 

hasılanın artması, söz konusu artışın istemsiz biçimde mevcut kullanıcılarla bölüşülmesi 

anlamına gelmemesidir. Mevcut kullanıcıların işletmeci ve/veya örgütlü işgücü olarak sürece 

katılamadığı durumlarda, var olan sorunlar ve riskler varlıklarını sürdürmeye devam 

edecektir. Bu bağlamda planlama alanındaki mevcut kullanıcıların, üretilecek olan iktisadi 

hasılanın bölüşüm sürecine etkin katılımının nasıl gerçekleştirileceğinin tanımlanması önem 

kazanmaktadır. "İktisadi sektör yapılanması" olarak belirlenen planlama teması kapsamında 

yapılacak olan çalışmalar, iktisadi gelişim yolu ile iktisadi hasılanın arttırılmasının yanı sıra, 

bunun toplumsal adalet ilkesi doğrultusunda da adil bölüşümüne yönelik süreci tasarlamayı 

amaçlamaktadır. 

Alan Yönetim Planı sürecinde yürütülen çalışmalar kapsamında, sektörlere yönelik yapılan 

çalışmalar ve alınan bildirimler üst ölçekte üç başlıkta değerlendirilebilmektedir. Birinci 

olarak alandaki iktisadi sektörlere yönelik olarak kamu eli ile geliştirilmiş bütüncül bir 

planlama ve uygulama yaklaşımı bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak iktisadi işletmeler 
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temel sektörel sorunlar karşısında yeterli kamu desteği ve yönlendiriciliği alamamakta ve 

rekabet sorunlar yaşamaktadır. Bu doğrultuda; 

- Tarım işletmelerinin mevcut rekabet gücü sorunları iki ana başlıkta 

toparlanabilmektedir. Birinci olarak örgütlülük düzeyinin düşük oluşu, ekim 

öncesi, ekim ve pazarlama süreçlerinde üreticilerin rekabet güçlerini olumsuz 

yönde etkilemektedir. Üretici örgütlülüğünün olmaması nedeni ile tohum, ilaç, 

gübre gibi girdilerin alım süreci toplu olarak yürütülememekte, bireysel alımlar 

da ise birim maliyetler yükselerek gelir kayıplarının yaşanmasına neden 

olmaktadır. Bunun yanı sıra satış sonrası sürece yönelik olarak depolama 

altyapısının geliştirilememesi, üreticiyi ürününü piyasada oluşan günlük fiyata 

satmaya mecbur bırakmakta ve pazarlık gücünü olumsuz etkilemektedir. İkinci 

olarak ise Hevsel Bahçeleri’nde üretime devam eden üreticiler, çeşitli hukuki 

kısıtlar nedeni ile Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dâhil olamamakta ve buna bağlı olarak 

kamu tarafından verilen tarım desteklerinden faydalanamamaktadır. Desteklerden 

faydalanılamamasının yanı sıra, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dâhil olamayan üreticiler 

aynı zamanda diğer kredi biçimlerine kıyasla daha avantajlı olan tarımsal 

kredileri de kullanamamaktadır.  

Tarım kesiminin yeniden yapılandırılamaması nedeni ile tarımsal üretimde 

yaşanması olası sorunlar sadece üreticiyi etkilememektedir. Birinci olarak alanda 

sürdürülen tarımsal üretim kent yoksullarının gıdaya fiziki ve iktisadi erişiminin 

arttırılması doğrultusunda önemli işlevler üstlenmektedir. Bu doğrultuda hem 

alanda üretilen gıdanın çeşitli etmenlere bağlı olarak ucuzluğu, hem de 

konutlarının yakınında geçimlik tarım yapan hane halkları, tarım topraklarının ve 

tarımsal üretim sürecinin korunmasında önem kazanmaktadır. 

- Turizm gerek çarpan etkisinin yüksek oluşu nedeni ile diğer işkollarına olan 

etkisi, gerek emek yoğun niteliği ile istihdam arttırıcı özelliği kent ekonomisi için 

önemli kazançlar sağlayabilmektedir. Ancak bütüncül politika planlamasının 

yokluğu, yaşanan ve yaşanması olası sorunların arkasındaki başat etmenlerden 

biri olarak ortaya çıkmaktadır. Üst ölçek planlarda yerel turizm politikaları 

yeterince yönlendirilemediği için anılan boşluğun kent ölçeğindeki çalışmalar 

tarafından doldurulması gerekmektedir. Tanımlanan gereklilik bütüncül politika 

planlama süreçlerinin yürütülememesi nedeni ile yerine getirilememektedir. 

Kamu tarafından oluşturulması gereken planlama ve uygulama yaklaşımının 
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yokluğunda, Diyarbakır’daki ziyaret ve konaklama süreleri uzatılamamaktadır. 

Söz konusu planlama yokluğu aynı zamanda turizm sektöründe en önemli 

rekabet gücü unsuru olan kültürel mirasın sürece etkin biçimde dahil 

edilememesi anlamına gelmektedir. Yönlendirme boşluğunda özel sektör kentin 

kültürel mirası ile bağlantısı olmayan unsurları ve/veya kültürel mirasın 

özgünlüğünün yorumlarını da sermaye birikim sürecinde kullanma eğilimi 

göstermektedir. Söz konusu kullanım eğilimi kentsel, doğal ve çevresel değerlere 

yönelik olarak da geliştirilmektedir. Bu kapsamda turizm hizmet sunumunun bir 

süre sonra sıradanlaşma ve sahte pazarlama kültürlerinin ortaya çıkma riski 

ortaya çıkmakta, söz konusu risk ise orta ve uzun vadede sektörün gerilemesine 

yol açabilecek daha kapsamlı riskler üretmektedir. 

- Zanaat sektörü ise iki ana sorun ile karşı karşıya bulunmaktadır. Birinci olarak 

geleneksel zanaat motiflerinden ve işleme tekniklerinden bir kısmı kaybolmaya 

yüz tutmuş bulunmaktadır. İkinci olarak ise değişen günlük kullanım 

alışkanlıkları nedeni ile geleneksel zanaat ürünlerine olan talepte de gerileme 

gözlemlenmektedir. Tanımlı sorun alanlarına müdahalelere yönelik bütüncül bir 

planlama ve uygulama yaklaşımının geliştirilememesi durumunda sektörlerin 

rekabet güçlerinde gerileme yaşanma olasılığı artacak ve işletmelerin mali 

sürdürülebilirlikleri tehlike altına girebilecektir. 

Olası gelir kayıplarının yaşanmasının yanı sıra, iktisadi işletmelere yönelik bütüncül bir 

planlama ve uygulama yaklaşımının geliştirilememesi, kentin taşıma eşiklerine ve de kültürel 

mirasına yönelik bazı sakıncaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır; 

- Birinci olarak tarım işletmelerinin alternatif pazarlara ve de üretim biçimlerine 

yönlendirilememesi, kentin çevresel taşıma eşiklerine yönelik tehlikeler 

üretmektedir. Kamunun tarım işletmelerine yönelik yönlendirici işlev 

üstlenemediği durumlarda, tarım işletmeleri zorunlu olarak verim artışı yolu ile 

gelirlerini yükseltmek stratejisini tercih etmektedir. Bunun için birinci olarak 

kullanılan tohumların, gübrelerin ve zirai ilaçların niteliği ve miktarı 

değişmektedir. Doğal tohum, gübre ve ilaçların yerini kimyasallar almakta ve 

kullanım miktarları da üretici tarafından arttırılmaktadır. Söz konusu durum bir 

yandan çevresel riskler ortaya çıkarmakta, diğer yandan ise alana özgü kum 

şeftalisi, kum karpuzu gibi ürünlerin ekimine son verilmekte ve ürünler 

kaybolmaya yüz tutmaktadır. Diğer yandan verimli ürünler için vazgeçilmez olan 
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sulama sürecindeki sulama biçimleri ve su kaynaklarının bir kısmı çevresel 

risklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Alternatif finans kaynaklarına 

erişilememesinin de etkisi ile alanın tümünde sulama, ‘vahşi sulama’ olarak da 

tanımlanan salma sulama yöntemi ile yapılmaktadır. Bu doğrultuda alandaki 

ürünlerin yetiştirilmesi için gereksinim duyulandan çok daha fazla su sarfiyatı 

yaşanmaktadır. İkinci olarak ise Hz. İbrahim ve Anzele su kaynakları alanın bir 

kısmının sulaması için yetersiz kalmakta, söz konusu alan atık su ile 

sulanmaktadır. Bütüncül değerlendirilirse, bir yandan kullanılan kimyasal tohum, 

gübre ve ilaçlar, diğer yandan salma sulama yöntemi ile atık su ile yapılan 

sulama su ve toprak kaynaklarını tehdit etmektedir. 

- Turizm gelişiminin bütüncül bir planlama ve uygulama yaklaşımı ile 

yönlendirilemediği durumlarda, turizm işletmeleri parçacıl ve aceleci biçimde 

mekânsal genişleme eğilimi göstermektedir. Daha önce rekabet güçlerine ilişkin 

ortaya konulan sakıncaların yanı sıra, kentin mekânsal taşıma eşiklerine ve de 

özgün kurgunun korunmasına yönelik riskler ortaya çıkarmaktadır. Turizm 

sektörü birincil olarak Suriçi’nde yer seçmektedir. Gazi Caddesi boyunca yığılan 

turizm ve günübirlik eğlence/dinlence işletmeleri, devamında Dabanoğlu, Fatih, 

Savaş gibi geleneksel dokunun korunabildiği mahallelere doğru 

saçaklanmaktadır. İkinci olarak ise turizm ve günübirlik eğlence/dinlence tesisleri 

Dicle Nehri kıyılarında yer seçmektedir. Mevcut eğilimler Suriçi özelinde 

değerlendirildiğinde turizm işlevinin baskın hale gelmesi, yüzyıllardır mekânsal 

işlevler arasında kullanım yoğunluğuna göre dengenin yitimi anlamına 

gelmektedir. Dicle Nehri kıyılarındaki denetimsiz yayılma ise kamusal kıyı 

kullanım pratiklerine zarar vermekte ve alandaki kullanıcı profilinin değişmesi 

olasılığını gündeme getirmektedir. Bu nedenle, başta turizm sektörü olmak üzere, 

iktisadi ve mekânsal taşıma eşiklerinin bütüncül değerlendirildiği bir planlama ve 

uygulama yaklaşımının geliştirilmesi gerekmektedir. 

- Zanaata yönelik bütüncül bir yaklaşımın geliştirilememesi ve işkolunun piyasa 

koşullarına terk edilmesi durumunda ise somut ve somut olmayan kültürel 

mirasın korunması sürecinde önemli sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Yaşanan 

gelir sorunlarına karşı zanaatkârlar üretime son vermek durumunda 

kalabilmektedir. Üretime son vermeyenler ise gelir devamlılığını sağlayabilmek 

için zanaattan imalata geçiş göstererek standart ürün üretimine yönelmektedir. 

Her iki durumda zaten kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel motifleri ve işleme 
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biçimlerinin tamamen kaybolma sakıncası ortaya çıkmaktadır. Söz konusu 

olasılığın gerçekleşmesi halinde ise kentin somut ve somut olmayan kültürel 

mirasında önemli yitimlerin yaşanacağı açık bulunmaktadır. 

Bu doğrultuda "iktisadi sektör yapılanması" biçiminde belirlenen planlama teması 

kapsamında yapılacak çalışmalar, kentin mekânsal, toplumsal, çevresel ve iktisadi taşıma 

eşiklerinin ve de somut ve somut olmayan kültürel mirasının korunduğu sektörel 

sürdürülebilirlik şemaları üretmeyi amaçlamaktadır.  

Plan çalışmaları kapsamında sektörlere yönelik olarak yapılan değerlendirmelerin ve alınan 

bildirimler işkolları arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi gerekliliğinde yoğunlaşmaktadır. 

Alınan bildirimler ve yapılan planlama çalışmaları, planlama alanında etkinlik gösteren 

iktisadi işletmeler arasında etkin ve kapsamlı işbirlikleri geliştirme olanaklarının yeterince ve 

gereğince değerlendirilemediğini göstermektedir. Örneğin, ana gezi güzergâhları büyük 

ölçüde Suriçi ve İçkale ile sınırlandırılmakta, kültürel mirasın en önemli unsurlarından biri 

olan Hevsel Bahçeleri çeşitli kısıtlar nedeni ile güzergâh içerisine alınamamaktadır. Ancak 

söz konusu durum çeşitli sorunlar yaratmaktadır. Diyarbakır'ın özgün kentsel mekân yapısının 

bugüne kadar korunabilmesi ve aktarılabilmesinde iktisadi işlevlerin korunmasının önemli 

payı bulunmaktadır. Bu doğrultuda iktisadi işlevler arasındaki etkileşimin arttırılması, aynı 

zamanda planlama alt bölgeleri arasındaki bağlantı ve ilişkilerin de güçlendirilmesi anlamına 

gelmektedir. Anılan bağlantıların ve ilişkilerin güçlendirilmesi ise somut ve somut olmayan 

kültürel mirasın korunması ve aktarılmasına ilişkin önemli kazanımlar sağlamaktadır. İkinci 

sorun ise sektörel sürdürülebilirlik risklerinin yönetimi ve azaltılması bağlamında ortaya 

çıkmaktadır. İktisat yönetiminde sektörel risklerle mücadele sıklıkla tercih edilen müdahale 

stratejilerinden biri işletme gelirlerinin çeşitlendirilmesi olarak ön plana çıkmaktadır. Anılan 

yaklaşım doğrultusunda sektörler arası kaynak alışverişi arttırılmakta, söz konusu artışın ise 

çarpan etkisi bağlamında daha yüksek bir iktisadi hasıla yaratması amaçlanmaktadır. 

Tanımlanan yaklaşımın planlama bölgesinde de uygulanma olasılığı bulunmaktadır. Bu 

doğrultuda "iktisadi sektör yapılanması" olarak belirlenen planlama teması kapsamında 

yürütülecek çalışmalar, iktisadi sektörler arasındaki bağlantıların ve ilişkilerin etkin biçimde 

geliştirilmesi yolu ile somut ve somut olmayan kültürel mirasın daha etkin korunmasını ve 

işletmelerin gelir çeşitliliğinin arttırılmasını hedeflemektedir. 

Kurumlar arası ortak çalışma kültürü ise sektörlere yönelik yapılan çalışmalar ve alınan 

bildirimler doğrultusunda üçüncü tartışma başlığı olarak tanımlanmaktadır. Planlama alanında 

birden çok iktisadi sektörün eş zamanlı olarak etkinlik göstermesi, yetkili ve sorumlu 
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konumda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınım sayısında artış yaşanmasına neden 

olmaktadır. Bunun yanı sıra sivil toplumun ve akademinin de alanda etkinlik gösteren iktisadi 

sektörlere yönelik politika planlama - uygulama - izleme - değerlendirme şemalarının 

üretilmesi sürecine destek vermesi olanağı bulunmaktadır. Ancak, kamu kurum - kuruluşları, 

sivil toplum, akademi arasında etkin çalışma ortamları yeterince ve gereğince 

oluşturulamamaktadır. Bu bağlamda üç ana sorun ile karşılaşılmaktadır. Birinci olarak 

kurumlar arası eşgüdümün olmaması nedeni ile ortak bir çalışma ve uygulama yaklaşımı 

geliştirilememektedir. Bu doğrultuda bir yandan farklı kurumsal uygulamalar arasında 

yaklaşım çelişkileri gözlemlenebilmekte, diğer yandan ise ayni ve nakdi kaynaklar daha 

verimli şekilde kullanılamamaktadır. İkinci olarak ise kurumlar arası eşgüdümün 

sağlanamaması, kurumların kendi yetki ve sorumluluk alanındaki çalışmalarını da daha etkin 

yürütmesini engellemektedir. Kurumlar arası veri aktarımı, uzmanlık ve deneyim paylaşımı, 

bilgilendirme toplantıları kurumların tekil uygulamaları için de önemli açılımlar 

sağlamaktadır. Üçüncü olarak ise mevzuata da bağlı olarak kurumlar arası önemli bir yetki 

karmaşası yaşanmaktadır. Kurumların söz konusu karmaşayı aşarak etkin bir eşgüdüm süreci 

yürütülmesi yönündeki eğilimlerine karşın, kapsamlı ve bütüncül yönlendirmelere gereksinim 

duyduğu ile karşılaşılmaktadır. Bu doğrultuda "iktisadi sektör yapılanması" olarak belirlenen 

planlama teması kapsamında yürütülecek çalışmalar, özel kesim, kamu kurum ile kuruluşları, 

akademi ve sivil toplum arasındaki eşgüdümün anılan sorunlara etkin biçimde müdahale etme 

doğrultusunda arttırmayı amaçlamaktadır. 

İktisadi Sektör Yapılanması ve Yönetilmesi Hedefleri; 

İktisadi sektörler Tarım, Turizm ve Zanaat işkolları için aşağıdaki hedefler gözetilerek 

sektör teması altında ele alınmıştır.  

PH1: Kamu ve akademi işbirliği doğrultusunda iktisadi sektörler arasındaki 

bağlantıların kuvvetlendirilerek işletme etkinliğinin ve çeşitliliğinin, iktisadi, 

toplumsal, çevresel taşıma eşikleri gözetilerek arttırılması 

 

PT2–İktisadi Sektör Yapılanması ve Yönetimi-TARIM 

PT2-Hedef 1: Kamu ve akademi işbirliği doğrultusunda iktisadi sektörler arasındaki 

bağlantıların kuvvetlendirilerek tarım işletme etkinliğinin ve çeşitliliğinin, iktisadi, toplumsal, 

çevresel taşıma eşikleri gözetilerek arttırılması 

PT2-Strateji 1.1: Tarım işletmelerinin rekabet gücünün yeniden yapılandırılarak 

tarımsal üretim sürecinin güvence altına alınması ve üretici gelirlerinin 

yükseltilmesi 

Eylem 1.1.1: Hevsel Bahçeleri üretim girdileri ve üretim veri tabanının, Hevsel 

Bahçeleri, tarım işletmesi ve tarla ölçeğinde oluşturulması ve güncellenmesi 
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Eylem 1.1.2: Kent içi gıda tedarik zincirinin çıkartılarak Hevsel ürünlerinin 

pazarlama olanaklarının arttırılmasına yönelik araştırma ve geliştirme 

çalışmaların yürütülmesi 

Eylem 1.1.3: Hevsel üreticilerinin destek ödeme ağına dâhil olmasının 

önündeki hukuki engellerin aşılmasına yönelik hukuki çözümlerin 

geliştirilmesi ve gerekli hukuki girişimlerin yapılması 

Eylem 1.1.4: Hevsel Bahçeleri’nin tanınırlığının arttırılabilmesi için 

çoğunlukla Suriçi ile sınırlı kalan ana gezi güzergâhının Hevsel Bahçeleri’ne 

erişim sağlanabilecek şekilde planlanması ve tarımsal üretim sürecini tehdit 

etmeyen gelir çeşitlilik kaynağı olarak agro-turizm uygulamalarının teşvik 

edilmesi 

Eylem 1.1.5: Hevsel üreticilerinin ve tarım işçilerinin örgütlülüğüne yönelik 

kurumsal yapılanmanın (kooperatif, birlik, dernek vb.) tamamlanması 

Eylem 1.1.6: Finans kuruluşları tarafından uygulamaya konulan yeni tarımsal 

krediler hakkında bilgilendirmelerin yapılması ve üreticilerin ve/veya kurumsal 

yapılanmanın  söz konusu kredi kaynaklarından yararlanabilmesi için hukuki 

çalışmaların yürütülmesi 

Eylem 1.1.7: Kum şeftalisi, kum karpuzu gibi kaybolmaya yüz tutan özgün 

ürünlerin yeniden üretilmesine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının 

yapılması  

PT2-Strateji 1.2: Kent yoksullarının ucuz gıdaya kolay erişiminin arttırılması 

Eylem 1.2.1: Suriçi pazar yapısının gözden geçirilerek, mahalle ölçeğinde gıda 

talep kestirimlerinin yapılması ve satış alanlarının oluşturulması 

Eylem 1.2.2: Gıda fiyatlarının etkin ve dinamik biçimde izlenmesi ve gerekli 

görülen durumlarda müdahale alımları ile müdahale satışları yapabilecek 

kurumsal örgütlenmelerin geliştirilmesi 

PT2-Strateji 1.3: Çevre dostu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması 

Eylem 1.3.1: Toprak analizlerinin yapılarak optimal girdi kullanım miktarının 

ve türünün tespit edilerek üreticiye aktarılması 

Eylem 1.3.2: Damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması 

Eylem 1.3.3: Çevre dostu tarım uygulamalarının üreticiler tarafından kabul 

görmesi ve yaygınlaştırılabilmesi için kamusal uygulama alanlarının 

oluşturulması 

Eylem 1.3.4: Kamusal uygulama alanlarında gerçekleştirilen tarımsal üretim 

sürecinin her aşamasına ve içeriğine – girdi miktarı ve maliyeti, işçilik 

maliyeti, üretim aşamaları, satış birim fiyatı ve tutarı, satış kanalı vb.- ilişkin 

yazılı ve görsel tanıtım çalışmalarının yapılması 
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İktisadi Sektör Yapılanması ve Yönetilmesi- Tarım 

PT2 

Strateji 1.1 

Tarım İşletmelerinin Rekabet 
Gücünün Yeniden 

Yapılandırılarak Tarımsal 

Üretim Sürecinin Güvence 
Altına Alınması Ve Üretici 

Gelirlerinin Yükseltilmesi 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK 

YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Hevsel Bahçeleri üretim girdileri 

ve üretim veri tabanının, Hevsel 

Bahçeleri, tarım işletmesi ve tarla 
ölçeğinde oluşturulması ve 

güncellenmesi 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü, Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi Bilgi 

İşlem Daire Başkanlığı 

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
Diyarbakır Şubesi, GAP BKİ 

Hevsel Bahçeleri veri tabanının GIS 
ortamında hazırlanması                                                                 

Veri tabanının kayıt altına alabildiği 

tarımsal girdi başlığı sayısı (arazi 
büyüklüğü, sahiplik, Gübre, ilaç, 

tohum, sulama, nadas vb)                         

Veri tabanına dayalı olarak hazırlanan 
raporlar   

Tespit edilen verilerle oluşturulacak 
veri tabanına ulaşabilen kurum sayısı 

250.000 TL 

          

Kent içi gıda tedarik zincirinin 
çıkartılarak Hevsel ürünlerinin 

pazarlama olanaklarının 

arttırılmasına yönelik araştırma ve 
geliştirme çalışmalarının 

yürütülmesi 

TZOB Diyarbakır Ziraat 

Odası, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı 
Diyarbakır İl Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Strateji Geliştirime Şube Müdürlüğü, 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Şube 

Md., DTSO 

Hevsel ürünlerinin pazarlama 

olanaklarını analiz eden araştırma 
raporu sayısı 

Hevsel ürünlerinin kent içinde ulaştığı 

gıda pazarlama birimi sayısı 

300.000 TL 

          

Hevsel üreticilerinin destek ödeme 
ağına dahil olmasının önündeki 

hukuki engellerin aşılmasına 

yönelik hukuki çözümlerin 
geliştirilmesi ve gerekli hukuki 

girişimlerin yapılması 

Diyarbakır Barosu, Gıda 

Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Diyarbakır İl 
Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Hukuk Müşavirliği,  Dicle Üniversitesi 

Çevre Sorunları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

Hukuksal destek verilen üretici sayısı 
ÇKS'ye kayıt yaptırarak tarım 

desteklerinden yararlanan üretici sayısı 
Faaliyet 

          

Hevsel Bahçeleri’nin tanınırlığının 

arttırılabilmesi için çoğunlukla 
Suriçi ile sınırlı kalan ana gezi 

güzergâhının Hevsel Bahçeleri’ne 

erişim sağlanabilecek şekilde 
planlanması ve tarımsal üretim 

sürecini tehdit etmeyen gelir 

çeşitlilik kaynağı olarak agro–
turizm uygulamalarının teşvik 

edilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Ulaşım D. Bşk. 

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 

Diyarbakır Tarım İl 
Müdürlüğü, Diyarbakır İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

Mezopotamya Ekoloji 
Hareketi 

Dicle Üniversitesi, DTSO, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi Belediyeler Birliği 

Kent içi turizm güzergâhını Hevsel 

bahçelerine ulaştıran bağlantı 

akslarından ve agro-turizm 

etkinliklerinden yararlanan ziyaretçi 
sayısı 

Faaliyet 

          

Hevsel üreticilerinin ve tarım 

işçilerinin örgütlülüğüne yönelik 
kurumsal yapılanmanın 

(kooperatif, birlik, dernek vb.) 

tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi Strateji Geliştirime 

Daire Başkanlığı, TMMOB 

Ziraat Mühendisleri Odası 
Diyarbakır Şubesi, TZOB 

Diyarbakır Ziraat Odası, 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Diyarbakır İl Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Hukuk 
Müşavirliği, Diyarbakır Barosu 

Hevsel üreticilerinin ve tarım 
işçilerinin örgütlendiği kooperatif, 

birlik, dernek vb. örgütlerin sayıları 

Kooperatif, birlik, dernek vb. örgütlerin 
üye sayısı Kurulan örgütlerin yürüttüğü 

faaliyetlerin sayısı 

Faaliyet 
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Karacadağ Kalkınma Ajansı  

Finans kuruluşları tarafından 

uygulamaya konulan yeni tarımsal 

krediler hakkında 
bilgilendirmelerin yapılması ve 

üreticilerin ve/veya kurumsal 

yapılanmanın söz konusu kredi 
kaynaklarından yararlanabilmesi 

için hukuki çalışmaların 

yürütülmesi 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Diyarbakır İl 
Müdürlüğü, KOSGEB, Ziraat 

Odası Diyarbakır Şubesi 

GAP BKİ, Karacadağ Kalkınma 

Ajansı, Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır Barosu  

Bilgilendirme amaçlı yapılan toplantı 

sayısı 
Bilgilendirme amaçlı yapılan 

toplantılara katılan kişi ve kurum sayısı                                  

Alternatif finans kaynaklarına 
ulaşabilen üretici sayısı                                                      

Hukuki destek verilen üretici sayısı 

Faaliyet 

          

Kum şeftalisi, kum karpuzu gibi 

kaybolmaya yüz tutan özgün 
ürünlerin yeniden üretilmesine 

yönelik araştırma ve geliştirme 

çalışmalarının yapılması 

Dicle Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi, Dicle Üniversitesi 

Çevre Sorunları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, Gıda 

Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Diyarbakır İl 
Müdürlüğü 

GAP BKİ, Karacadağ Kalkınma 
Ajansı, TMMOB Ziraat Mühendisleri 

Odası Diyarbakır Şubesi, TZOB 

Hevsel Bahçelerinde yetiştirilen özgün 

yerel ürün miktarı 
350.000 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT2  

Strateji 1.2 
EYLEMLER 

SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 



   

 

105 

 

Kent Yoksullarının Ucuz 
Gıdaya Kolay Erişiminin 

Arttırılması 

1 2 3 4 5 

Suriçi pazar yapısının gözden 
geçirilerek, mahalle ölçeğinde gıda 

talep kestirimlerinin yapılması ve 

satış alanlarının oluşturulması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Kaynak Geliştirme 

Daire Başkanlığı, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı 

Diyarbakır İl Müdürlüğü 

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 

TMMOB Ziraat Mühendisleri 

Odası Diyarbakır Şubesi, 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Dicle 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi,  GAP 
BKİ, DTSO, TZOB Diyarbakır 

Ziraat Odası 

Gıda talep kestirimlerini gösteren 
analiz raporları 

Bu raporlara göre kurulmuş satış 

noktalarının sayısı 

580.000 

          

Gıda fiyatlarının etkin ve dinamik 
biçimde izlenmesi ve gerekli 

görülen durumlarda müdahale 

alımları ile müdahale satışları 
yapabilecek kurumsal 

örgütlenmelerin geliştirilmesi 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü 

DTSO, TZOB Diyarbakır Ziraat 
Odası, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığı, Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi Kaynak 

Geliştirme ve İştirakler Şube Md. 

Gerekli müdahaleyi yapabilecek 

kurumsal örgütlenmenin kurulması 

Bu örgütlenme bünyesi dâhilinde 
gıda fiyatlarını izleyen uzman sayısı 

Faaliyet 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT2 

Strateji 1.3  
Çevre Dostu Tarım 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK 

YILLI 

PLAN 
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Uygulamalarının 

Yaygınlaştırılması 
1 2 3 4 5 

Toprak analizlerinin yapılarak 

optimal girdi kullanım 

miktarının ve türünün tespit 

edilerek üreticiye aktarılması 

Dicle Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı 

Diyarbakır İl Müdürlüğü 

TMMOB Ziraat Mühendisleri 

Odası, STK'lar, Dicle Üniversitesi 

Çevre Sorunları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, Diyarbakır 

Şubesi, TZOB Diyarbakır Ziraat 

Odası 

 

Toprak analiz raporları 

Raporların ulaştığı üretici sayısı 
Faaliyet 

          

Damla ve yağmurlama sulama 

sistemlerinin 

yaygınlaştırılması 

Devlet Su İşleri Gn. Md. 

10. Bölge Müdürlüğü, 

Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı 

Diyarbakır İl Müdürlüğü 

Dicle Üniversitesi Çevre Sorunları 

Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

Sulama Kooperatifleri, Sulama 

Birlikleri, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Strateji Geliştirime 

Daire Başkanlığı, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi Belediyeler 

Birliği 

Damla ve yağmurlama sulama 

sistem ekipmanı kullanılan alan 

miktarı 

Kullanılan damla ve yağmurlama 

sulama sistemine geçmiş üretici 

sayısı 

1.950.000 

TL 

          

Çevre dostu tarım 

uygulamalarının üreticiler 

tarafından kabul görmesi ve 

yaygınlaştırılabilmesi için 

kamusal uygulama alanlarının 

oluşturulması 

Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı 

Diyarbakır İl Müdürlüğü, 

Dicle Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Park Bahçeler ve Yeşil 

Alanlar Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire Başkanlığı 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı, TMMOB Ziraat 

Mühendisleri Odası Diyarbakır 

Şubesi, TZOB Diyarbakır Ziraat 

Odası, Devlet Su İşleri Gn. Md. 

10. Bölge Müdürlüğü 

Kamusal olarak oluşturulmuş 

demostratif tarım uygulama alan 

büyüklüğü 

Çevre dostu tarım uygulamaları 

eğitimi almış üretici sayısı 

          

Kamusal uygulama alanlarında 

gerçekleştirilen tarımsal üretim 

sürecinin her aşamasına ve 

içeriğine – girdi miktarı ve 

maliyeti, işçilik maliyeti, 

üretim aşamaları, satış birim 

fiyatı ve tutarı, satış kanalı vb.- 

ilişkin yazılı ve görsel tanıtım 

çalışmalarının yapılması 

Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı 

Diyarbakır İl Müdürlüğü, 

Büyükşehir Belediyesi 

Park Bahçeler ve Yeşil 

Alanlar Daire Başkanlığı  

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı, TMMOB Ziraat 

Mühendisleri Odası Diyarbakır 

Şubesi, TZOB Diyarbakır Ziraat 

Odası, Dicle Üniversitesi, Devlet 

Su İşleri Gn. Md. 10. Bölge 

Müdürlüğü 

Çevre dostu tarım uygulamaları 

eğitimi almış üretici sayısı       

Çevre dostu tarım uygulamaları 

hakkında hazırlanmış bilgi, belge 

ve broşür sayısı                          

Çalışmaların raporları 

474.000 

TL 
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PT2– İktisadi Sektör Yapılanması ve Yönetimi-Turizm 

PT2-Hedef 2: Kamu ve akademi işbirliği doğrultusunda iktisadi sektörler arasındaki 

bağlantıların kuvvetlendirilerek turizm işletme etkinliğinin ve çeşitliliğinin, iktisadi, 

toplumsal, çevresel taşıma eşikleri gözetilerek arttırılması 

 

PT2-Strateji 2.1: Alanın turizm potansiyelinin etkin değerlendirilmesine yönelik 

politika ve uygulama yaklaşımının geliştirilmesi 

Eylem 2.1.1: Miras Turizmi Tematik Alan(lar)ı’nın kurgulanması ve 

Uygulama Rehberi’nin geliştirilmesi 

Eylem 2.1.2: Eko – Turizm Tematik Alan(lar)ı’nın kurgulanması ve Uygulama 

Rehberi’nin geliştirilmesi 

Eylem 2.1.3: Agro – Turizm Tematik Alan(lar)ı’nın kurgulanması ve 

Uygulama Rehberi’nin geliştirilmesi 

PT2-Strateji 2.2: Özgün değerlerin korunması ve sahte turizm pazarlama 

kültürlerinin ortaya çıkmasının engellenmesi 

Eylem 2.2.1: Miras alanı ve Suriçi özgün değerlerinin tanımlanmasına ve 

özgün değerin iktisadi, toplumsal, mekânsal değişimler doğrultusunda 

gelişimine yönelik bilimsel araştırmaların yürütülmesi ile turizm etkinliklerini 

tanımlı özgün değer üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin düzenli biçimde 

izlenmesi 

Eylem 2.2.2: Turizm pazarlama sürecinde kentin somut ve somut olmayan 

kültürel miras öğelerini özgün biçimde sergileyen ve aktaran turizm 

işletmelerine özendirici ödüllerin verilmesi 

Eylem 2.2.3: Ziyaretçi dolaşım güzergâhlarının, alanın özgün niteliklerinin 

(kentsel alan kurgusu, kamusal mekân niteliği, çok katmanlı ve çok kimlikli 

yapı, karma  kullanım vb.) aktarıldığı mekânsal sunum alanları biçiminde 

kurgulanması  

Eylem 2.2.4: Alanın özgün nitelikleri hakkında tanıtım panolarının ve sunum 

materyallerinin oluşturulması 

PT2-Strateji 2.3: Mevcut alan kullanıcılarının turizm gelişiminden azami 

faydalanması 

Eylem 2.3.1: Farklı turizm temalarına yönelik olarak işgücü eğilim ve deneyim 

çözümlemelerinin yapılarak, işgücüne yönelik gerekli uygulama planının 

geliştirilmesi  

Eylem 2.3.2: Günübirlik kullanım ve konaklama amaçlı turizm işletmeciliğine 

yönelik olarak yerel örgütlenmelerin geliştirilmesi 

Eylem 2.3.3: Yerel örgütlenmelere (turizm örgütleri, STK vb.) kamu 

mülkiyetindeki kültür varlıklarının tahsis edilmesi ve/veya yeniden 

işlevlendirmesi sürecinde hukuki ve yönlendirici destek mekanizmalarının 

oluşturulması 

Eylem 2.3.4: Yerel örgütlenmelere (restorasyon, mekânsal uygulama ve 

kapasite geliştirme uygulamaları başta olmak üzere) alternatif finans 

kaynaklarına erişim sürecine, hukuki ve yönlendirici destek olacak 

mekanizmaların oluşturulması 
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Eylem 2.3.5: Yerel örgütlenmelere tanıtım ortamlarına (fuar, şenlik, festival, 

ulusal ve uluslararası organizasyonlar vb.) erişim sürecine yönelik danışmanlık 

hizmetleri ve yönlendirici destek mekanizmalarının oluşturulması 
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PT2  

Strateji 2.1  

Alanın Turizm 

Potansiyelinin Etkin 

Değerlendirilmesine 

Yönelik Politika Ve 

Uygulama Yaklaşımının 

Geliştirilmesi  

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Miras Turizmi Tematik 

Alan(lar)ı’nın 

kurgulanması ve 

Uygulama Rehberi’nin 

geliştirilmesi 

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Başkanlığı  

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı, GAP BKİ, 

DTSO, İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü 

Miras Turizmi Tematik 

Alan(lar)ı Uygulama Rehberi 
200.000 TL 

          

Eko – Turizm Tematik 

Alan(lar)ı’nın 

kurgulanması ve 

Uygulama Rehberi’nin 

geliştirilmesi 

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Başkanlığı  

Dicle Üniversitesi Biyoloji 

Bölümü, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü,  

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı, GAP BKİ, 

DTSO 

 Eko – Turizm Tematik 

Alan(lar)ı’ Uygulama 

Rehberi 
200.000 TL 

          

Agro – Turizm Tematik 

Alan(lar)ı’nın 

kurgulanması ve 

Uygulama Rehberi’nin 

geliştirilmesi 

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Başkanlığı  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü,  

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı, GAP BKİ, 

DTSO 

Agro – Turizm Tematik 

Alan(lar)ı Uygulama Rehberi 
200.000 TL 
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PT2  

Strateji 2.2 

 Özgün Değerlerin 

Korunması ve Sahte 

Turizm Pazarlama 

Kültürlerinin Ortaya 

Çıkmasının 

Engellenmesi 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Miras alanı ve Suriçi özgün 

değerlerinin tanımlanmasına 

ve özgün değerin iktisadi, 

toplumsal, mekânsal 

değişimler doğrultusunda 

gelişimine yönelik bilimsel 

araştırmaların yürütülmesi ile 

turizm etkinliklerinin tanımlı 

özgün değer üzerindeki 

olumlu ve olumsuz etkilerinin 

düzenli biçimde izlenmesi 

İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Diyarbakır İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı 

TMMOB Diyarbakır İKK 

Miras alanı ve Suriçi tampon 

bölgesi özgün değerlerini 

tanımlayan izleme ve 

değerlendirme raporu 

Faaliyet 

          

Turizm pazarlama sürecinde 

kentin somut ve somut 

olmayan kültürel miras 

öğelerini özgün biçimde 

sergileyen ve aktaran turizm 

işletmelerine özendirici 

ödüllerin verilmesi 

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Valiliği  

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 

DTSO 

Kentin somut ve somut 

olmayan kültürel miras 

öğelerini özgün biçimde 

sergileyen ve aktaran turizm 

işletmecisi sayısı 

1.500.000 TL 

          

Ziyaretçi dolaşım 

güzergâhlarının, alanın özgün 

niteliklerinin (kentsel alan 

kurgusu, kamusal mekan 

niteliği, çok katmanlı ve çok 

kimlikli yapı, karma kullanım 

vb.) aktarıldığı mekânsal 

sunum alanları biçiminde 

kurgulanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı, Diyarbakır İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl 

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 
TMMOB Mimarlar Odası 

Diyarbakır Şubesi, TMMOB 

Şehir Plancıları Odası 

Diyarbakır Temsilciliği, 

TMMOB Peyzaj Mimarları 

Odası Diyarbakır Temsilciliği 

Alanın özgün niteliklerine 

(kentsel alan kurgusu, kamusal 

mekân niteliği, çok katmanlı ve 

çok kimlikli yapı, karma 

kullanım vb.) uygun biçimde 

mekânsal olarak kurgulanmış 

ziyaretçi dolaşım güzergahı 

sayısı 

Faaliyet 

          

Alanın özgün nitelikleri 

hakkında tanıtım panolarının 

ve sunum materyallerinin 

oluşturulması 

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Valiliği  

Miras alanı özgün niteliklerini 

ziyaretçilere tanıtan tanıtım 

panosu ve sunum materyali 

sayısı 

300.000 TL 
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PT2 

Strateji 2.3 

 Mevcut Alan 

Kullanıcılarının Turizm 

Gelişiminden Azami 

Faydalanması 

EYLEMLER 

SORUMLU 

KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Farklı turizm temalarına yönelik 

olarak işgücü eğilim ve deneyim 

çözümlemelerinin yapılarak, 

işgücüne yönelik gerekli 

uygulama planının geliştirilmesi 

İŞKUR, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı, 

Diyarbakır İl Kültür 

ve Turizm 

Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı 

Turizm sektöründe istihdam edilen 

işgücünü analiz eden araştırma sayısı  

Eğitim ihtiyaç analiz raporu  
770.000 TL 

        

  

  

Günübirlik kullanım ve 

konaklama amaçlı turizm 

işletmeciliğine yönelik olarak 

yerel örgütlenmelerin 

geliştirilmesi 

Diyarbakır Ticaret 

Odası, Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası 

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, Mahalle Muhtarlıkları 

Yerel turizm örgütü sayısı 

Yerel turizm örgütlerine üye turizm 

işletmecisi sayısı 
200000 TL 

Yerel örgütlenmelere (turizm 

örgütleri, STK vb.) kamu 

mülkiyetindeki kültür 

varlıklarının tahsis edilmesi 

ve/veya yeniden işlevlendirmesi 

sürecinde hukuki ve yönlendirici 

destek mekanizmalarının 

oluşturulması 

Diyarbakır 

Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, 

Diyarbakır İl Kültür 

ve Turizm 

Müdürlüğü, 

Diyarbakır Valiliği 

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 

 Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Hukuk Müşavirliği, 

Diyarbakır Barosu 

Hukuksal danışmanlık hizmetinden 

yararlanan yerel turizm örgütü sayısı  
Faaliyet 

          

Yerel örgütlenmelere 

(restorasyon, mekânsal uygulama 

ve kapasite geliştirme 

uygulamaları başta olmak üzere) 

alternatif finans kaynaklarına 

erişim sürecine, hukuki ve 

yönlendirici destek olacak 

mekanizmaların oluşturulması 

Karacadağ Kalkınma 

Ajansı, Diyarbakır İl 

Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 

Diyarbakır Valiliği 

GAP BKİ, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve Turizm İşleri 

Daire Başkanlığı 

Hukuksal danışmanlık hizmetinden 

yararlanan yerel turizm örgütü sayısı  
Faaliyet 

          

Yerel örgütlenmelere tanıtım 

ortamlarına (fuar, şenlik, festival, 

ulusal ve uluslararası 

organizasyonlar vb.) erişim 

sürecine yönelik danışmanlık 

hizmetleri ve yönlendirici destek 

Diyarbakır 

Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, 

Karacadağ Kalkınma 

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, GAP BKİ 

Danışmanlık hizmetinden yararlanan 

yerel turizm örgütü sayısı  
Faaliyet 
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mekanizmalarının oluşturulması Ajansı 
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PT2 İktisadi Sektör Yapılanması ve Yönetimi-Zanaat 

PT2-Hedef 3: Kamu ve akademi işbirliği doğrultusunda iktisadi sektörler arasındaki 

bağlantıların kuvvetlendirilerek zanaat işletme etkinliğinin ve çeşitliliğinin, iktisadi, 

toplumsal, çevresel taşıma eşikleri gözetilerek arttırılması 

PT2-Strateji 3.1: Zanaat yapısının güçlendirilmesi ve tanınırlığının arttırılması 

Eylem 3.1.1: Diyarbakır ve Diyarbakır dışında –Türkiye ve Avrupa- yaşamını 

sürdüren Diyarbakırlı zanaatkârların tespit edilerek UNESCO Yaşayan İnsan 

Hazineleri Listesi’ne girilmesi için gerekli girişimlerin yürütülmesi 

Eylem 3.1.2: Kaybolan ve kaybolmaya yüz tutmuş zanaatların tespit edilmesi, 

geçmişe ait motiflerin, zanaat tekniklerinin ve alet, edevatının tespit edilerek 

kayıt altına alınması, belgelendirilmesi. 

Eylem 3.1.3: Zanaatkâr Yetiştirme Programları’nın oluşturulması ve genç 

kuşaklara zanaatkârlığı özendiren çalışmaların yürütülmesi 

Eylem 3.1.4: Diyarbakır zanaat ürünlerinin bölgesel, ulusal ve uluslararası 

tanıtım etkinliklerine düzenli katılımının sağlanması 

PT2 – Strateji 3.2; Zanaat sunum ve satış yapısının etkinleştirilmesi 

Eylem 3.2.1: Zanaat ürünleri satış kooperatiflerinin oluşturulması  

Eylem 3.2.2: Sunum ve satış niteliğinin arttırılmasına yönelik alternatif finans 

kaynaklarına erişim biçimlerinin tanımlanması 

Eylem 3.1.3: Zanaatkârlara ve zanaatkâr örgütlenmelerine alternatif finans 

kaynaklarına erişim sürecine yönelik hukuki ve yönlendirici destek 

mekanizmalarının oluşturulması 

Eylem 3.1.4: Günübirlik eğlence/dinlence ile konaklama tesislerinde zanaat 

ürünleri satış alanlarının oluşturulması
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PT2 

Strateji 3.1 

Zanaat Yapısının 

Güçlendirilmesi ve 

Tanınırlığının Arttırılması 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Diyarbakır ve Diyarbakır 

dışında –Türkiye ve 

Avrupa- yaşamını 

sürdüren Diyarbakırlı 

zanaatkârların tespit 

edilerek UNESCO 

Yaşayan İnsan 

Hazineleri Listesi’ne 

girilmesi için gerekli 

girişimlerin yürütülmesi 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Diyarbakır İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü, 

Diyarbakır Esnaf ve 

Sanatkârlar Odaları Birliği 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Bşk, Dicle 

Üniversitesi, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı 

Tespit edilen Diyarbakırlı Yaşayan 

İnsan Hazinesi sayısı 

UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri 

Listesi başvuru dosyası 

612.000 

      

    

Kaybolan ve kaybolmaya 

yüz tutmuş zanaatların 

tespit edilmesi, geçmişe 

ait motiflerin, zanaat 

tekniklerinin ve alet, 

edevatının tespit edilerek 

kayıt altına alınması, 

belgelendirilmesi. 

Dicle Üniversitesi, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 

Diyarbakır İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Bşk, Diyarbakır 

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, 

DTSO Birliği  

Zanaat üretimini, üreticisini ve 

üretim sürecini belgeleyen bilimsel 

yayın sayısı  

    

Zanaatkâr Yetiştirme 

Programlarının 

oluşturulması ve genç 

kuşaklara zanaatkarlığı 

özendiren çalışmaların 

yürütülmesi 

Diyarbakır Esnaf ve 

Sanatkârlar Odaları, DTSO, 

Dicle Üniversitesi, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Mesleki Eğitim 

Şube Müdürlüğü, Diyarbakır 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 

SODES, Karacadağ Kalkınma 

Ajansı, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Bşk, İŞ-KUR 

Zanaatkâr Yetiştirme Programı ile 

yetiştirilen zanaatkar sayısı                                               

Program çalışma raporu 

    

Diyarbakır zanaat 

ürünlerinin bölgesel, 

ulusal ve uluslararası 

tanıtım etkinliklerine 

düzenli katılımının 

sağlanması 

Diyarbakır Valiliği 

(SODES), Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Bşk, Diyarbakır İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü 

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar 

Odaları Birliği, DTSO 

Katılım gösterilen bölgesel, ulusal ve 

uluslararası etkinlik sayısı 
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PT2  

Strateji 3.2 

Zanaat Sunum Ve Satış 

Yapısının Etkinleştirilmesi 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Zanaat ürünleri satış 

kooperatiflerinin 

oluşturulması 

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar 

Odaları Birliği, DTSO 

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Bşk, Dicle 

Üniversitesi, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı, 

Satış kooperatifi oluşturulan 

zanaat kolları sayısı 

Satış kooperatiflerine dâhil 

olan zanaatkar sayısı 

350.000 
          

          

Sunum ve satış niteliğinin 

arttırılmasına yönelik 

alternatif finans kaynaklarına 

erişim biçimlerinin 

tanımlanması 

DTSO, Diyarbakır Esnaf ve 

Sanatkârlar Odaları Birliği, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 

Diyarbakır Valiliği (SODES) 

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Bşk, Dicle 

Üniversitesi 

Alternatif finans 

kaynaklarına ulaşan 

zanaatkâr sayısı 
FAALİYET 

          

Zanaatkârlara ve zanaatkâr 

örgütlenmelerine alternatif 

finans kaynaklarına erişim 

sürecine yönelik hukuki ve 

yönlendirici destek 

mekanizmalarının 

oluşturulması 

Diyarbakır Barosu, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Hukuk 

Müşavirliği, Diyarbakır Esnaf ve 

Sanatkârlar Odaları 

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Bşk,  DTSO, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı,  

Hukuki ve yönlendirici 

danışmanlık hizmetinden 

yararlanan zanaatkar ve 

zanaatkar örgütü sayısı 

Yıllık danışmanlık hizmeti 

faaliyet raporları 

Faaliyet 

          

Günübirlik eğlence/dinlence 

ile konaklama tesislerinde 

zanaat ürünleri satış 

alanlarının oluşturulması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Bşk, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Şb. Md, Sur 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Diyarbakır Esnaf ve 

Sanatkârlar Odaları Birliği, 

DTSO, Dicle Üniversitesi, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı 

Zanaat ürünleri satış birimi 

oluşturan konaklama tesis 

sayısı                                
500.000 TL 
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5.3. PT3– RİSK YÖNETİMİ 

Miras alanlarını etkileyen önemli risk faktörleri olduğu bilinmektedir. Doğal felaketler olarak 

yangınlar, depremler, taşkınların yanı sıra savaşların, insan kaynaklı tahribatların miras 

alanlarını tehdit etiği görülebilmektedir. Bu nedenle miras alanlarında düzenli bakım 

hizmetlerinin ve iyileştirmelerin yapılmasına ek olarak önlem almaya dayalı koruma 

stratejilerinin geliştirilmesi de önem kazanmaktadır. Dünyada yaşanan birçok örnek 

göstermektedir ki yaşanan doğal afetler ve önlem alınmayan riskler; miras alanlarını 

yıprandıran ve aşındıran gündelik faaliyetlerden daha fazla olumsuz etkide bulunmaktadır. Bu 

nedenle Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı Yönetim Planı miras 

alanının korunmasını sadece gündelik faaliyetlerin yarattığı yıpranma ve aşınmanın etkilerini 

en aza indirmek olarak tanımlamamış ve alanı etkileyen doğal ve toplumsal riskleri bir arada 

değerlendiren bir koruma yaklaşımının geliştirilmesini benimsemiştir.  

Bu kapsamda yönetim alanındaki risklerin belirlenmesi ve riskin azaltılmasında 

UNESCO’nun riskli kültürel miraslar için oluşturduğu Inter-Agency Task Force (IAFT)’un 

belirlediği yaklaşımın benimsenmesi uygun bulunmuştur. IAFT'in oluşturduğu çerçeveye göre 

riskin azaltımında beş eylem alanı tanımlanmaktadır. Bu alanlar; bütçeleme, acil durum 

müdahalesi, belgeleme, eğitim-temel prensipler ve farkındalık faaliyetleridir. Bu faaliyetlerin 

her biri ele alınırken risk oluşmadan önceki hazırlık süreci, risk anındaki müdahale süreci ve 

afet sonrası iyileştirme (sonrası) dönemlerini içermektedir.  

Bu yaklaşımdan hareketle; kültürel miras alanının ve riskin yönetimi birden fazla kurum ve 

kuruluşun yetki ve sorumluluk alanı içerisine girdiğinden, bu yapılar arasındaki işbirliği ve 

koordinasyonun geliştirilmesini gerektirmektedir.  

Bu kapsamda; 

- Risk tanımı taşınabilir ve taşınamaz miras için bir bütün olarak ele alınmalıdır.  

- Kültürel miras alanları ve afet hazırlıklı altyapıların oluşumu için bütünleşik bir 

yaklaşım gereklidir. Kültürel mirasın gerek acil durum planlama yaklaşımı ile 

gerekse uzun erimli önlemlerle korunması gerekmektedir.   

- Miras alanları için kapsayıcı ve bütüncül bir sakınım ve koruma stratejileri 

geliştirilmelidir.  

- Kültürel mirasa etkide bulunan en yaygın felaketler (yangın, sel, deprem gibi) için 

uygun sakınım ve koruma önlemleri her afet için ayrı ayrı ancak birbiri ile entegre 

bir biçimde geliştirilmelidir 
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“Risk Yönetimi” başlığı, Yönetim Planı Alanı’nda belirlenen risk alanlarını ve risk alanlarına 

yönelik geliştirilen hedef, strateji, eylemleri ve bu süreçlerden sorumlu olarak tanımlanan 

kurumsal örgütlenmeleri ele almaktadır.  

Yönetim Planı Alanı’nda risk alanlarına ilişkin tespitler, alanda ilgili kurum ve kuruluşların 

katılımıyla yapılmış olan çalıştay sonuçları, alan araştırmaları, ilgili raporlar ve gözlem 

sonuçlarına dayanarak yapılmıştır. Risk alanlarının belirlenmesi sonrasında, bu alanlardaki 

sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik hedefler, hedeflerin gerçekleştirilmesi için stratejiler 

ve gerekli eylemler tanımlanmıştır.  

Eylemleri gerçekleştirecek kurum ve kuruluşlara birincil derecede; bu eylemlerin 

gerçekleşmesinde yardımcı, destekleyici rol üstlenecek kurum kuruluşlara ikincil derecede 

sorumluluk ve yükümlülükler tanımlanmıştır. 

Risk Yönetimi başlığı altında yer alan sorunlar; 

 Toplumsal riskler, 

 Sektörel riskler, 

 Doğal ve doğal olmayan afetlerden kaynaklı riskler  

 Çevresel riskler, 

 Yönetimsel riskler, 

 Kamusal mekân güvenliğinden kaynaklı riskler ana başlıkları altında tanımlanarak 

sıralanmıştır.  

Bu ana başlıklar altında gruplandırılmış risk alanlarının açıklamaları; bu alanlara yönelik 

geliştirilen hedefler, stratejiler ve eylemler ile bu eylemleri gerçekleştirmesi planlanan kurum 

ve kuruluşlar aşağıda detaylı açıklanmıştır.  

Türkiye'de kentsel planlama ve yönetim alanındaki risk yönetimine yönelik çalışmalar 

incelendiğinde, planlama önceliğinin afet olasılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan mekânsal 

risklere bağlı kayıpların önlenmesine verildiği gözlemlenmektedir. Söz konusu durum ile 

planlama alanında da karşılaşılmaktadır. Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 

çalışmaları incelendiğinde, eylem planı sürecinin, 'Diyarbakır Deprem Stratejisi ve Eylem 

Planı' çalışması doğrultusunda doğal afetlerin bir kısmına yönelik olarak tasarlandığı 

anlaşılmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Diyarbakır İli Sur İlçesi 

Suriçi Bölgesine Ait Master Plan ve Uygulama Rehberi çalışmaları ise yıkılma/çökme riskleri 

ile karşı karşıya yapıların dönüştürülmesini amaçlamakta ve çalışmalarını mekânsal riskler ile 

sınırlı tutmaktadır. Ancak, planlama bölgesi bütüncül biçimde değerlendirildiği, alanda birden 
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çok risk etmeni ile karşılaşılmaktadır. Bunun yanı sıra mevcut risk etmenleri birbirleri ile de 

yoğun biçimde etkileşime girmekte ve birikimli olarak risk ortamını daha kapsamlı hale 

getirmektedir. Bu nedenle planlama alanındaki risklerin çok boyutlu olarak değerlendirmek ve 

bütüncül şekilde yönetmek, "Risk Yönetimi" şeklinde tanımlanan planlama temasının ana 

amaçlarından biri olarak tanımlanmaktadır. İkinci olarak ise planlama çalışmaları risk 

yönetimi alanında gözlemlenen iki eğilim tarafından da şekillendirilmektedir. Öncelikli olarak 

özellikle mekansal risklere yönelik olarak yürütülen planlama çalışmalarında iki sorun ile 

karşılaşılmaktadır. Mekansal risklerin tespitine yönelik çalışmaların etkin ve gereğince 

yürütülmesi, çeşitli maliyetler üretmekte ve zaman almaktadır. Bu nedenlerin de etkisi ile 

mekansal risklerin tanımlanmasında daha genel geçer yöntemler kullanılabilmektedir. Ancak 

söz konusu değerlendirmelere bağlı olarak yapılan risk tespitleri, müdahale stratejilerinin 

çeşitlendirilmesini engellemektedir. Bu durumda tahliye ve yıkım kararlarını tek seçenek 

olarak ortaya çıkarmakta, güçlendirme ve/veya onarım gibi seçeneklerin uygulanma olanağı 

kalmamaktadır. Risk yönetimi alanında gözlemlenen bir diğer sorun ise riskin 

kavramsallaştırılması ve sunumuna bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Riske dair kamuoyundaki 

çeşitli paylaşımlar incelendiğinde özellikle mekânsal ve toplumsal risklerin, risk alanında 

müdahale edilebilecek nitelikte olmadığı şeklindeki sunumlar ile karşılaşılmaktadır. Söz 

konusu yargıların bir kısmı haklılık payı taşımakla beraber, zaman zamanda risk alanında 

müdahalenin olanaksızlığı üzerinden farklı amaçlara erişimin kabul edilebilirliğinin 

arttırılmasının hedeflendiği gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda 'risk' söyleminin önemli 

toplumsal maliyetler yaratması, olası farklı iktisadi ve mekânsal amaçlara erişimde 

meşrulaştırıcı söylem olarak kullanılmasının önlenmesi gerekmektedir. Gerek riske yönelik 

olarak geliştirilen müdahale stratejileri, gerekse söylemin meşrulaştırma sürecinde 

kullanılması başlıklarında, var olan sorunlara kapsamlı ve bütüncül bir sakınım planlaması 

sürecinin tasarlanması yolu ile müdahale edilebileceği görülmektedir. Bu nedenle "Risk 

Yönetimi" olarak tanımlanan planlama temasında yürütülecek olan çalışmalar kapsamında, 

yönetim planı devamında sürdürülmesi öngörülen sakınım planlama sürecinin tasarlanması ve 

bu sürece altlık oluşturacak yaklaşımlar geliştirilmektedir. Bu doğrultuda sakınım planlama 

sürecinin etkin yürütülmesini sağlamak; böylece riske yönelik müdahale stratejilerinin 

çeşitlendirilmesi ve risk söyleminin farklı amaçlara erişimde meşrulaştırıcı söylem olarak 

kullanılmasının engellenmesi amaçlanmaktadır. 
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Planlama sürecinde yürütülen çalışmalar ve alınan bildirimler doğrultusunda, planlama 

alanındaki mevcut ve olası risklerin belirlenerek sınıflandırılması gerekliliği ile 

karşılaşılmaktadır. Bu kapsamda altı adet risk başlığı tanımlanmaktadır. 

Planlama alanındaki mevcut ve olası risklerin bir kısmının 'mekânsal riskler' başlığında 

sınıflandırılmasının olanaklı olduğu değerlendirilmektedir. Bu başlık altındaki en baskın 

mekânsal risk, mühendislik hizmeti almamış çok katlı yapılar ile bakım ve onarım süreçleri 

düzenli biçimde yürütülemeyen tescilli ve tescilli olmayan geleneksel yapılar doğrultusunda 

şekillenmektedir. Söz konusu yapılar bozulma ve yıkılma olasılığı ile karşı karşıya 

bulunmaktadır. İkinci olarak ise Diyarbakır Surları'ndaki yıpranmalar doğrultusunda kaya 

düşmesi benzeri mekânsal riskler ile karşılaşılmaktadır. Bir diğer mekânsal risk ise Dicle 

Nehri'ne bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Dicle Nehri'nin planlama alanında kalan kısmı kıyı 

mevzuatına tabi değildir. Dicle Nehri'nin kıyı mevzuatına tabi olmayan kısımlarında Devlet 

Su İşleri tarafından taşkın sınırının ve koruma bandının belirlenmesi gerekmektedir. Ancak, 

bu çalışma henüz tamamlanabilmiş değildir. Bu durumda Dicle kamusal kıyı alanında sel ve 

taşkın riskleri ile karşı karşıya bulunulmaktadır. Diğer yandan ise Suriçi'nin geleneksel 

organik ve kılcal sokak yapısının yangın, emniyet ve sağlık hizmetlerinin erişimini kısıtlayan 

yapısı müdahaleyi güçleştirmekte ve alanı riskli kılmaktadır.  

Planlama alanındaki bir diğer risk başlığı ise sektörel riskler şeklinde tanımlanmaktadır. 

Bütüncül değerlendirildiğinde sektörlerin sürdürülebilirlik riskleri bulunmaktadır. Özel 

değerlendirmeler yürütüldüğünde ise tarım ve turizm işletmelerine yönelik bazı risk etmenleri 

ile karşılaşılmaktadır. Turizm sektörü Ortadoğu'daki gelişmelerden doğrudan yoğun biçimde 

etkilenmekte, diğer yandan ise kültür turizm güzergâhında olması nedeni ile mevsimsellik 

sorunları ile karşılaşabilmektedir. Tarım sektöründe ise girdi fiyatları ve gıda fiyatlarında 

yaşanan fiyat oynaklığı ile yüksekliği işletme risklerini arttırmaktadır. 

Üçüncü olarak ise alandaki risklerin bir kısmı 'çevresel riskler' başlığında 

sınıflandırılmaktadır. Bu doğrultuda ilk karşılaşılan risk alanı, su kirliliğine bağlı gelişen 

çevresel riskler olarak tanımlanmaktadır. Su kirliliği tarım ve sanayi başta olmak üzere tarım - 

dışı kullanımlar tarafından kirletilmektedir. Ancak, asıl önemli olan nokta Dicle'nin 

'uluslararası su' niteliği doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. Dicle nehri, Elazığ ili Maden 

ilçesinden doğmakta daha sonra Irak sınırlarında yurt dışına akmaktadır. Bu doğrultuda Dicle 

Nehri'nin planlama alanında gözlemlenen su kirliliği sadece planlama alanından kaynaklanan 

bir kirlilik durumu değildir. Bu nedenle var olan su kirliliği sorununa havza ölçeğinde 

müdahale etme yaklaşımı önem kazanmaktadır. Su ile ortaya çıkan başka bir sorun ise suyun 
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kullanma biçimi ile ilgili olarak ortaya çıkmaktadır. Planlama alanında yer alan tarım 

toprakları vahşi sulama olarak tanımlanan salma sulama yöntemi ile sulanmaktadır. Söz 

konusu yöntem ise su kaynaklarının etkin kullanımını engelleyerek su kaynaklarının 

sürdürülebilir kullanımına olanak vermemektedir.  İkinci olarak ise planlama alanında toprak 

kirliliği ve toprak yorgunluğu sorunu ile karşılaşılmaktadır. Özellikle Hevsel Bahçeleri'nde 

gözlemlenen söz konusu sorun, tarımsal üretim süreçlerine bağlı olarak şekillenmektedir. 

Tarımsal üretim sürecinde kullanılan gübre ve zirai ilaçlama toprağı kirletmektedir. Hevsel 

Bahçeleri'nde nadas alanı da bırakılmadığı için söz konusu kirlilik toprak yorgunluğu ile 

birleşerek daha kapsamlı bir risk alanı olarak ortaya çıkmaktadır.  

Toplumsal riskler, planlama alanındaki risklerin sınıflandırıldığı dördüncü başlık biçimde 

tanımlanmaktadır. Toplumsal risklerin iktisadi gelişmelerden ve mekânsal gelişim 

eğilimlerinden yoğun biçimde etkilendiği gözlemlenmektedir. Bu nedenle toplumsal riskler, 

toplumsal - iktisadi (socio - economic) ve toplumsal - mekânsal (socio - spatial) riskler alt 

başlıklarında incelenmektedir. Toplumsal  - iktisadi risklerin başında istihdam süreçlerine 

bağlı olarak gelişen sorunlar yer almaktadır. Planlama alanında işgücüne katılan nüfusun 

önemli bir çoğunluğu, iş olanaklarına düzenli olarak erişememektedir. Planlama alanında 

yaşamını sürdüren işgücü istihdam süreçlerine büyük ölçüde mevsimlik ve/veya günlük 

olarak erişilebilmektedir. Söz konusu durum ise gelire de düzensiz erişime yol açmakta; 

kentteki yoksulluk hali gün geçtikçe daha kalıcı hale gelmektedir. Söz konusu kalıcılığın 

keskinleştiği durumlarda gıdaya fiziki ve iktisadi erişimin düzensiz hale gelme riskleri ile 

karşılaşılmaktadır. Toplumsal - mekânsal riskler ise alandaki mekânsal gelişim eğilimleri 

doğrultusunda şekillenmektedir. Suriçi başta olmak üzere planlama bölgesine yönelik olarak 

kamu ve özel sektör işbirliği ile kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci tasarlanmakta ve 

uygulanmaktadır. Anılan sürece bağlı olarak ortaya çıkan öncelikli toplumsal - mekânsal risk 

‘'mülksüzleşme' biçiminde tanımlanmaktadır. Mülksüzleşme riski kamu eliyle - zaman zaman 

özel sektör işbirliği ile de- uygulanan orta ve büyük ölçekli kentsel dönüşüm projelerine bağlı 

gelişebilmektedir. Söz konusu projeler kapsamında hak sahipleri ile uzlaşma süreci hak 

sahibinin konutu için takdir edilen gayrimenkul değeri üzerinden yürütülmektedir. 

Uygulamaların çoğunda uzlaşma süreci hak sahibinin kamu tarafından inşa edilen yeni konut 

alanlarına taşınması, mevcut gayrimenkul değeri ile yeni konutun satış bedeli arasında ortaya 

çıkan farkın ise hak sahibine uzun vadeli kredi kullandırılması ve borçlandırılması şeklinde 

yürütülmektedir. Bu doğrultuda karşılaşılan ilk sorun, çoğu zaman yeni konut alanlarının 

kamu mülkiyetinde, kentin çeper alanlarında yer alan ucuz araziler üzerinde inşa edilmesine 
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bağlı olarak gelişmektedir. Kent merkezinde yaşamlarını sürdüren hane halklarının önemli bir 

çoğunluğu, yine kent merkezinde yer alan iş olanakları aracılığı ile istihdam sürecine 

katılabilmektedir. Hak sahiplerinin kentin çeper alanında yer alan konutlara taşındıkları 

durumlarda, hane ilave ulaşım maliyetleri ile karşılaşmaktadır. Bunun yanı sıra yeni konut 

alanlarındaki yaşam alanlarında hane halkları bir yandan kanıksama sorunları yaşamakta, 

diğer yandan ise aidat gibi ilave maliyetler ile karşılaşmaktadır. İstihdam olanaklarına 

erişimin zorlaştığı ve ilave maliyetlerle erişilebilmesi ise bir süre sonra yeni konut için 

kullanılan kredinin ödeme sürecinde sorunların ve zorlukların yaşanmasına neden olmaktadır. 

Yaşanan sorunlar doğrultusunda hane halklarının önemli bir kısmı yeni konutlarını kredi 

borcu ile satarak kent merkezine geri dönmenin yollarını aramaya başlamaktadır. Ancak, 

uygulama alanında inşaatın devam etmesi, merkezin öncelikli olarak müdahale edilmeyen 

alanlarındaki konut satış bedellerinin de görece daha yüksek olması nedeni ile hak sahipleri 

kent merkezine ancak kiracı olarak dönebilmektedir. Kabaca tanımlanan süreç ile Diyarbakır 

özelinde de karşılaşılmaktadır. Bu doğrultuda anılan toplumsal – mekânsal risk kapsamında 

oluşabilecek toplumsal maliyetlerin asgari düzeye indirilebilmesi için mekansal yeniden 

yapılanma sürecinin rezerv alanlarının kapsamlı çalışmalar doğrultusunda belirlenmesi, 

yapılaşma biçimleri, ucuz kiralık konut üretimi, ulaşım sisteminin revizyonu benzeri çalışma 

başlıklarını içerecek şekilde kapsamlı biçimde tasarlanması gerekliliği ile karşılaşılmaktadır. 

Planlama alanında gözlemlenen risklerin sınıflandırıldığı bir diğer başlık ise koruma riskleri 

biçiminde tanımlanmaktadır. Somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik 

üç ana risk alanı tespit edilmektedir. Bunlardan birincisi geleneksel konut alanlarında ikamet 

eden hane halklarının, geleneksel yapıların bakım ve onarım sürecinde yaşadığı zorluklara 

bağlı olarak şekillenmektedir. Planlama alanında yaşamını sürdüren hane halklarının önemli 

bir bölümü düzenli gelire ulaşmada sorunlar yaşarken, geleneksel yapıların diğer yapılara 

görece daha maliyetli olan bakım ve onarım süreçlerinin de ek maliyetleri 

karşılanamamaktadır. Bunun yanı sıra koruma mevzuatı da uygulama sürecinde ek proje 

maliyetleri yaratmakta, diğer yandan ise bürokratik işlem yoğunluğu nedeni ile hane halkları 

açısından sürecin takibi zorlaşmaktadır. İkinci olarak ise kamu kurum ve kuruluşları koruma 

konusunda bir yandan hane halklarını yönlendirememekte, diğer yandan ise somut ve somut 

olmayan kültürel mirasın korunmasına hane halklarına yönelik bilgilendirme süreci etkin 

biçimde yürütülememektedir. Üçüncü olarak ise somut ve somut olmayan kültürel mirasa 

yönelik bilgi ve veri eksikliği, henüz kayıt altına alınamayan kültürel mirasın yitimi riskini 

beraberinde getirmektedir. 
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Planlama alanındaki gözlemlenen risklerin bir kısmının ‘gıda güvenilirliği riskleri’ biçiminde 

tanımlanması olanaklı olarak değerlendirmektedir. Bu bağlamda üç ana risk alanı ile 

karşılaşılmaktadır. Bunlardan birincisi Hevsel Bahçeleri’nde sürdürülen tarımsal üretim 

sürecine bağlı olarak şekillenmektedir. Hevsel Bahçeleri’nin bir kısmı Anzele Suyu’ndan, bir 

kısmı ise Hazret-i Süleyman Suyu’nda yararlanılarak sulanmaktadır. Söz konusu iki doğal ve 

temiz su kaynağının yetersiz kaldığı alanlar ise alandan geçen atık su sisteminden 

faydalanılarak sulanmaktadır. Bu doğrultuda atık su kapsamındaki zararlı organizmaların ürün 

yapraklarına bulaşarak birey sağlığına yönelik olumsuz etkiler yaratma riski ile 

karşılaşılmaktadır. İkinci risk alanı ise hayvan kesim süreçleri doğrultusunda 

şekillenmektedir. Hayvan kesim sürecinin kayıt altına alınamadığı ve denetlenemediği 

gözlemlenmektedir. Söz konusu kayıt ve denetim sorunu birey sağlığına yönelik tehdit üreten 

bir diğer risk başlığı olarak ortaya çıkmaktadır. Son olarak ise planlama alanında üretilen 

ve/veya pazarlanan gıdalara yönelik denetim süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi 

gereksinimi ile karşılaşılmaktadır.  

Risk Yönetimi Planlama Hedefleri: 

PH1 – Risk başlıklarının ve alanlarının tanımlanarak, çok boyutlu ve bütüncül 

yaklaşım ile riskin etkin yönetilmesi 

 PH2 – Sakınım planlama sürecinin tasarlanması 

PH3 – Özellikle afet olasılıklarına bağlı mekânsal risklerin giderilmesine yönelik 

çalışmaların kapsamlarının ve içeriklerinin genişletilmesi; müdahale stratejilerinin 

çeşitlendirilmesi; risk söyleminin farkla amaçlara erişilebilmesi için meşrulaştırıcı 

biçimde kullanılmasının engellenmesi 

PH4 – Kamu, akademi, sivil toplum ve kullanıcılar arasında etkin işbirliği ve izleme – 

değerlendirme platformlarının oluşturularak risk yönetim kapsamının ve içeriğinin 

genişletilmesi 

PH5 – Müdahale stratejilerinin çeşitlendirilmesi ve çok işlevli hale getirilmesinin 

önündeki temel kısıtlardan biri olan veri eksikliğinin giderilmesi 

  SE1 – Toplumsal [mekânsal] [iktisadi] risk (sosyal, sosyo – mekânsal, sosyo – 

  ekonomik riskler) 

  SE2 – Sektörel risk 

  SE3 – Afet riski 

  SE4 – Çevresel risk 

  SE5 – Gıda güvenliği ve sağlık riskleri 
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5.3.1. Toplumsal Riskler 

Toplumsal riskler, Yönetim Planı Alan sınırlarında yer alan tampon bölge içerisinde yaşayan 

nüfusun sosyo-ekonomik koşullarından kaynaklı riskler olarak da değerlendirilebilir. Tampon 

bölgede yaşayan nüfusun sosyo-ekonomik koşulları doğrudan veya dolaylı olarak kültürel 

miras alanları üzerinde etkide bulunmaktadır. Bu nedenle miras alanını etkileyen riskler 

tanımlanırken toplumsal risklerin de kapsam içine alınması gerekli görülerek, toplumsal risk 

başlığı altında tanımlanan risklerin azaltılması amacıyla Yönetim Planının stratejik çerçevesi 

toplumsal riskleri de kapsayacak biçimde genişletilmiştir.  

İnsan kaynaklı mekansal riskler toplumsal riskler başlığı altında ele alınan diğer bir risk 

alanıdır. İnsan kaynaklı riskler, Yönetim Planı Alanı’nda önemli bir sorun alanı olarak yer 

almaktadır. Toplumsal risklerin altında ele alınması gerekli olan insan kaynaklı mekânsal 

risklerin başında, tarihi yapıların tahribatı ve Vandalism gelmektedir.  

Yoksulluk: Yönetim Planı alan sınırları içerisinde  tampon bölge olarak tanımlanan Suriçi 

bölgesindeki yoksulluk; gelir yetersizliğinin yanında, eğitim, sağlık, yaşanabilir konut 

olanaklarına ulaşamamak; güvenlik sorunu, kıt kaynaklar ve kentsel olanakların 

paylaşımından eşit pay alamamayı da kapsayan marjinal bir yoksulluktur. Suriçi bölgesinin 

ana caddeler dışında kalan ve geleneksel konut dokusunun daha az görüldüğü kesimleri ile 

kamu eliyle kentsel dönüşüm amacıyla yıkılmış çeper bölgeleri çöküntü bölgesi özellikleri 

göstermektedir. Suriçi bölgesinin çöküntü bölgesi haline gelmiş kısımlarında iş olanaklarına, 

sosyal hizmetlere ve kentsel haklara erişmekte yaşanan güçlükler, yoksulluğu yenecek yaşam 

koşullarına ulaşamama sorunu ile birleştiğinde bu alanlardaki suç oranlarının da artmasına yol 

açmaktadır. Bu sosyo-ekonomik koşulların öncelikli yaşamsal sorunlar olması, alanda 

yaşayan nüfusun kültürel mirası koruma, yaşatma ve sonraki kuşaklara aktarma konusundaki 

farkındalık düzeyini, koruma eğilimlerini ve somut kültürel mirasa karşı olan duyarlılığını ve 

sorumluluk hissini zayıflatmaktadır.  

Alanda yaşayanların sosyal ve kişisel beceriler açısından daha güçlü donanıma sahip olarak 

sosyo-ekonomik yaşama eşit katılım şansı bulması, kültürel mirasa yönelik farkındalık, 

duyarlılık ve koruma eğilimlerinin de yükselmesine olumlu etki edecektir. Yönetim planı 

alanda yaşayan nüfus için bu yaklaşımın geliştirilmesini hedeflemiştir.  
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PT3 –Hedef 1: Yoksulluğu azaltma çalışmalarının, ekonomik yardım vermekten ziyade, 

alanda yaşayanların toplumsal ve ekonomik yaşama katılımını, kıt kaynaklara ve sosyo-

ekonomik olanaklara ulaşım şansını arttırıcı yönde yapılandırılması olarak 

belirlenmiştir. 

PT3-Strateji 1.1: Alanda yaşayan yoksul ve yoksullaşma riski altındaki 

dezavantajlı nüfus öncelikli olmak üzere,  aktif çalışma yaşındaki grupların 

kalifiye işgücüne dönüştürülmesi 

Eylem 1.1.1: Alanda yaşayan yoksul ve yoksullaşma riski altındaki 

dezavantajlı nüfus öncelikli olmak üzere,  aktif çalışma yaşındaki grupların, 

turizm, hizmet ve tarım sektörlerinde ihtiyaç duyulan kalifiye işgücüne 

dönüştürülmesine yönelik aktif işgücü politikalarının izlenmesi ve sertifikalı-iş 

garantili mesleki beceri edindirme projelerinin hazırlanıp yürütülmesi. 

Eylem 1.1.2: Yönetim Planı Alanı içinde zanaat kolları, turizm ve hizmet 

sektöründe (rehberlik, tur operatörlüğü, otel hizmetleri, zanaat kolları-

bakırcılık, marangozluk, el işleri-, aşçılık vb.) faaliyet gösteren işletmelerin 

ihtiyaç duyduğu insan kaynağı niteliğini belirlemeye yönelik işgücü-talep 

araştırmalarının yürütülmesi 

Eylem 1.1.3: Yönetim Planı Alanındaki kayıt dışı işçi çalıştırmayı engelleyici; 

vasıf kazanmış işgücünün istihdamını arttırıcı tedbir ve teşviklerin arttırılması 

 

Kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılamaması: Yönetim Planı Alanı’nda, 

kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmaması, gelişmenin önündeki önemli engellerden 

biridir. Kadınların toplumsal yaşama katılamaması yoksulluğun giderilmesi, eğitim düzeyinin 

yükseltilmesi çalışmalarını da engellemektedir. Bununla birlikte kadının sosyal ve ekonomik 

yaşamdaki görünmezliği kentsel alanı erkek egemen yapıya ve kamusal mekan 

örgütlenmesini de kadınların aleyhine dönüştürmektedir.   

PT3-Hedef 2: Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılmasını sağlamaya yönelik 

tanımlanan hedef; Kadınların toplumsal yaşama katılımının arttırılması  ve  eğitim 

düzeyinin yükseltilmesinin sağlanmasıdır.   

PT3-Strateji 2.1: Kadınların toplumsal yaşama katılımının arttırılması ve eğitim 

düzeyinin yükseltilmesi 

Eylem 2.1.1: Alanda yaşayan kadın nüfusun sosyal ve toplumsal yaşama 

katılmasının ekonomik, sosyal ve kültürel önemine ilişkin farkındalık ve 

bilincin artmasını sağlayacak çalışmaların desteklenmesi 

Eylem 2.1.2: Yönetim Planı Alanı içinde yaşayan kadınların sosyal ve 

ekonomik yaşama katılımının gelişme, toplum, şehir ve gelecek kuşaklar için 

önem ve gerekliliği konusundaki farkındalık arttırma kampanyaları ve 

çalışmaları yürütmek 

Eylem 2.1.3: Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmasının önemi ve 

gerekliliği konusunda yaratılacak farkındalık çalışmalarının kent merkezinin 

yanında Yönetim Planı Alanı’nda yer alan mahallelerde gerçekleştirilmesi 

Eylem 2.1.4: Yönetim Planı Alanı’nda yaşayan yoksul kadınların ekonomik 

yaşama katılımını destekleyici yaygın çalışmalar yapmak ve katılımın 

genişlemesini sağlamak 

Eylem 2.1.5: Kadınların ekonomik hayata katılımını sağlayacak turizme 

yönelik geleneksel-kültürel el işleri üretip satışını yapabilecekleri alanların 

kurulması 
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Sokakta çalışan çocuklar: Çocukların eğitime düzenli devam etmemesi, yarıda bırakması 

çocukların sokakta ve tehlikelere açık olarak büyümesine neden olmaktadır. Kalabalık, çok 

çocuklu ailelerde ev dışında gününü geçiren sokaklar ya sokakta satıcılığa veya Suriçi’nde 

yaygın hale gelen uyuşturucu satma, hırsızlık gibi yasa dışı işlere yönelmekte, 

yönlendirilmektedir. Yönetim Planı Alanı’nda çocuk işçiliği yaygın karşılaşılan bir durumdur. 

Kentsel alanın yönetiminin ve kamusal mekanların çocuk dostu olarak planlanmaması, 

kamusal mekanın kadının yanında çocukları da dışlayıcı bir yapıda gelişmesini ortaya 

çıkarmaktadır. Sonraki kuşaklara aktarılacak, korunacak kültürel mirasla birlikte gelecekte bu 

mirasa sahip çıkacak nesillerin de eğitim, bilinç, farkındalığını yükseltmek öncelikli çözüm 

bekleyen risk alanıdır.  

PT3-Hedef 3: Çocuk nüfusun sağlık, eğitim, gelişim gibi ihtiyaçlarına cevap verecek 

sosyal destek mekanizmalarının yaygınlaştırılması ve çocukların da yararlanabileceği 

kentsel kamusal mekanların oluşturulması ve çocuk işçiliğinin önlenmesi  konularına 

öncelik verilmesi olarak belirlenmiştir.  

PT3-Strateji 3.1: Yönetim Planı Alanı’nda yaşayan Çocuk nüfusun sağlık, eğitim, 

gelişim gibi ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal destek mekanizmaların kurulması, 

çocuklarında yararlanabileceği kentsel kamusal mekânların oluşturulması ve 

çocuk işçiliğinin önlenmesi 

Eylem 3.1.1: Çocukların karşı karşıya kaldıkları psikolojik, ailevi, sosyal 

sorunları takip edecek ve çözüme katkı sağlayabilecek, uzmanlardan kurulu 

mahalle ekiplerinin oluşturulması 

Eylem 3.1.2: Çocuk işçiliğini ve çocuk istismarını önlemede ailelerin çocuklar 

üzerindeki etki ve kontrolünün arttırılması çalışmalarının yapılması, Yönetim 

Planı Alanı’nda yaşayan çocukların kentsel, sosyal ve kültürel gelişimlerini 

arttıracak, eğitimin önemine ilişkin farkındalıklarını yükseltecek ve 

eğitimlerine destek olacak çalışma ve faaliyetlerin desteklenmesi 

Eylem 3.1.3: Ailelerde anne ve babalara çocukların sokakta çalışırken veya 

sokakta aileden uzak vakit geçirirken karşı karşıya kaldıkları tehlikeler, riskler, 

gelişimlerine olumsuz etkileri konusunda eğitim ve bilinçlendirme 

eğitimlerinin verilmesi 

Eylem 3.1.4: Eğitim düzeyinin iyileştirilmesi çalışmalarını alanda sürekli 

gündemde tutmak ve eğitime devam süresinin uzatılmasına yönelik farkındalık 

faaliyetleri ve çalışmaların desteklenmesi 

Eylem 3.1.5: Eğitimde kalma süresinin ve eğitim düzeyinin arttırılması 

çalışmaları kapsamında, çocukların okula gönderilmesi ve eğitime devam 

sürelerinin arttırılmasına yönelik çalışma ve takiplerin düzenli yapılması 

Eylem 3.1.6: Yönetim Planı Alanı’nda yaşayan çocukların kentsel, sosyal ve 

kültürel gelişimlerini arttıracak, eğitimin önemine ilişkin farkındalıklarını 

yükseltecek ve eğitimlerine destek olacak çalışma ve faaliyetlerin 

desteklenmesi 
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Risk Yönetimi 

 

PT3 

Strateji 1.1 

Alanda yaşayan yoksul ve 
yoksullaşma riski altındaki 

dezavantajlı nüfus öncelikli 

olmak üzere,  aktif çalışma 
yaşındaki grupların kalifiye 

işgücüne dönüştürülmesi 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM 

VE KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Alanda yaşayan yoksul ve yoksullaşma riski 

altındaki dezavantajlı nüfus öncelikli olmak 

üzere,  aktif çalışma yaşındaki grupların, 

turizm, hizmet ve tarım sektörlerinde ihtiyaç 
duyulan kalifiye işgücüne dönüştürülmesine 

yönelik aktif işgücü politikalarının izlenmesi ve 

sertifikalı-iş garantili mesleki beceri edindirme 
projelerinin hazırlanıp yürütülmesi. 

Diyarbakır Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Mesleki Eğitim 
Şube Müdürlüğü, 

Diyarbakır Valiliği 

(SODES), İŞKUR, 
KOSGEB  

İş ve İşçi Bulma 

Kurumu, Diyarbakır 

Ticaret ve Sanayi 
Odası, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı, 

KOSGEB 

Mesleki beceri edindirme kurslarına 

katılan kişi sayısı                                                           

Mesleki beceri edindirme kurslarına 
katılarak sertifika almış kişilerden 

hizmet, turizm, tarım sektöründe 

istihdam edilenlerin sayısı                            

1.462.000 TL 

          

Yönetim Planı Alanı içinde zanaat kolları, 

turizm ve hizmet sektöründe (rehberlik, tur 

operatörlüğü, otel hizmetleri, zanaat kolları-

bakırcılık, marangozluk, el işleri-, aşçılık vb.) 

faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu 
insan kaynağı niteliğini belirlemeye yönelik 

işgücü-talep araştırmalarının yürütülmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Mesleki Eğitim 

Şube Müdürlüğü, 

Diyarbakır Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası, İl 
Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 

İş ve İşçi Bulma 

Kurumu, Diyarbakır 

Ticaret ve Sanayi Odası 

Alandaki turizm, hizmet sektörü, 

zanaat alanında faaliyette bulunan 

işletmelere yönelik yapılan anket ve 
görüşme sayısı 

Yapılan araştırmaların sektörel 

dağılımı 

          

Yönetim Planı Alanındaki kayıt dışı işçi 

çalıştırmayı engelleyici; vasıf kazanmış 
işgücünün istihdamını arttırıcı tedbir ve 

teşviklerin arttırılması 

Sanayi Ticaret İl 

Müdürlüğü,  Maliye 
Bakanlığının İlgili 

Birimleri, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Daire Başkanlığı, 

İŞKUR 

Karacadağ Kalkınma 
Ajansı, KOSGEB, 

Diyarbakır Ticaret ve 

Sanayi Odası, 
Diyarbakır Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası, 

Gençlik ve Kadın 
Örgütleri 

Alanda güvenceli istihdam koşulları 

sağlayan kurum ve işyeri sayısı 

Vasıf kazanmış işgücünün 
istihdamına öncelik veren kurum ve 

işyeri sayısı 

Alandaki kayıt dışı istihdamın 
azalma yüzdesi 

Alanda barınıp alandaki işletmelerde 

güvenceli çalışan nüfusun artış oranı 
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PT3 

Strateji 2.1  

Kadınların Toplumsal Yaşama 
Katılımının Arttırılması Ve 

Eğitim Düzeyinin 

Yükseltilmesi 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Alanda yaşayan kadın nüfusun sosyal ve 

toplumsal yaşama katılmasının ekonomik, 
sosyal ve kültürel önemine ilişkin 

farkındalık ve bilincin artmasını 

sağlayacak çalışmaların desteklenmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmetler 

Daire Başkanlığı  

Kadın konusunda çalışan 

STK’lar, Karacadağ 
Kalkınma Ajansı, 

Diyarbakır Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası, 
Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Mesleki Eğitim 

Şube Müdürlüğü  

Alanda yaşayan kadın nüfusun sosyal 

ve toplumsal yaşama katılımını artırıcı 

farkındalık faaliyeti ve eğitim sayısı   
 Eğitime katılan kadın sayısı         

989.500 TL 

    

    

  

Yönetim Planı Alanı içinde yaşayan 

kadınların sosyal ve ekonomik yaşama 
katılımının gelişme, toplum, şehir ve 

gelecek kuşaklar için önem ve gerekliliği 

konusundaki farkındalık arttırma 
kampanyaları ve çalışmaları yürütmek 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığı  

Kadın konusunda çalışan 

STK’lar, Karacadağ 
Kalkınma Ajansı 

Farkındalık arttırma faaliyetinin 

sürdürüldüğü mahalle sayısı 

Farkındalık arttırma kampanyaları ve 
çalışmalarına katılan kadın sayısı 

Farkındalık kampanya ve çalışmalarına 

katılan kadın ve engellilerin sosyal ve 
ekonomik hayata katılımının artış 

yüzdesi       

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata 
katılmasının önemi ve gerekliliği 

konusunda yaratılacak farkındalık 

çalışmalarının kent merkezinin yanında 

Yönetim Planı Alanı’nda yer alan 

mahallelerde gerçekleştirilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmetler 

Daire Başkanlığı  

Kadın konusunda çalışan 
STK’lar, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı 

Çalışmaların yürütüldüğü mahalle ve 
sokak sayısı 

Faaliyetle erişilen kadın sayısı 

      

Yönetim Planı Alanı’nda yaşayan yoksul 

kadınların ekonomik yaşama katılımını 
destekleyici yaygın çalışmalar yapmak ve 

katılımın genişlemesini sağlamak 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığı, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı 

Kadın konusunda çalışan 

STK’lar, İş ve İşçi Bulma 
Kurumu, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı 

Çalışmaların yürütüldüğü mahalle ve 

sokak sayısı 

Ekonomik faaliyete katılan kadın sayısı 

      

Kadınların ekonomik hayata katılımını 

sağlayacak turizme yönelik geleneksel-

kültürel el işleri üretip satışını 

yapabilecekleri alanların kurulması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Sosyal Hizmetler 

Daire Başkanlığı, Diyarbakır 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası  

Kadın konusunda çalışan 

STK’lar, İş ve İşçi Bulma 

Kurumu, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı,  

Kadınların geleneksel-kültürel el 

sanatlarını üretip satış yapabileceği 
mekân sayısı 

Üretim ve satış mekânlarında çalışan 

kadın sayısı 

Mahalle bazında kadınların ekonomik 

hayata katımlını sağlayan mekânların 

artış oranı       
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PT3  
Strateji 3.1  

Yönetim Planı Alanı’nda 

yaşayan Çocuk nüfusun sağlık, 
eğitim, gelişim gibi 

ihtiyaçlarına cevap verecek 

sosyal destek mekanizmaların 
kurulması, çocuklarında 

yararlanabileceği kentsel 

kamusal mekânların 
oluşturulması ve çocuk 

işçiliğinin önlenmesi 

 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Çocukların karşı karşıya kaldıkları 

psikolojik, ailevi, sosyal sorunları 

takip edecek ve çözüme katkı 
sağlayabilecek, uzmanlardan kurulu 

mahalle ekiplerinin oluşturulması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Sosyal Hizmetler 

Daire Bşk, Diyarbakır Valiliği 
Sosyal Dayanışma ve 

Yardımlaşma İl Müdürlüğü  

Kadın, eğitim ve çocuk 

konusunda çalışan STK’lar, 

Meslek Odaları ve Meslek 
Dernekleri, Dicle 

Üniversitesi 

Ulaşılan-çalışılan mahalle sayısı  

6 aylık Çalışma raporları 

590.000 TL           

Çocuk işçiliğini ve çocuk istismarını 

önlemede ailelerin çocuklar 

üzerindeki etki ve kontrolünün 
arttırılması çalışmalarının yapılması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Sosyal Hizmetler 
Daire Bşk, Diyarbakır Valiliği 

Sosyal Dayanışma ve 

Yardımlaşma İl Müdürlüğü  

Dicle Üniversitesi, Kadın, 
eğitim ve çocuk konusunda 

çalışan STK’lar 

Ulaşılan aile sayısı  
Ulaşılan-çalışılan mahalle sayısı  

Yıllık çalışma raporu  

Ailelerde anne ve babalara çocukların 
sokakta çalışırken veya sokakta 

aileden uzak vakit geçirirken karşı 

karşıya kaldıkları tehlikeler, riskler, 
gelişimlerine olumsuz etkileri 

konusunda eğitim ve bilinçlendirme 

eğitimlerinin verilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmetler 

Daire Bşk, İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Kadın, eğitim ve çocuk 

konusunda çalışan STK’lar, 

Diyarbakır Valiliği Sosyal 
Dayanışma ve Yardımlaşma 

Başkanlığı 

Çocuk işçiliğini ve çocuk istismarını 
önleme faaliyetlerine katılan aile/veli 

sayısı  

Alandaki çocuk işçiliğinin azalma 
oranı  

Sokakta çalışan çocukların azalma 

oranı 

Eğitim düzeyinin iyileştirilmesi 

çalışmalarını alanda sürekli 

gündemde tutmak ve eğitime devam 

süresinin uzatılmasına yönelik 
farkındalık faaliyetleri ve 

çalışmaların desteklenmesi 

Karacadağ Kalkınma Ajansı,  İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü 

Dicle Üniversitesi, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Sosyal Hizmetler 

ve Yardım Şube Müdürlüğü, 
STK’lar, Gençlik ve Kadın 

Örgütleri 

Eğitim konusunda anne-babalara 

yönelik gerçekleştirilen eğitim ve 

faaliyet sayısı  

Alandaki nüfusun eğitim düzeyinin ve 
eğitime devam süresinin artış yüzdesi  

Eğitim süresindeki uzama oranları 

1.000.000 TL       

  

  

  

  

  

  

Eğitimde kalma süresinin ve eğitim 

düzeyinin arttırılması çalışmaları 
kapsamında, çocukların okula 

gönderilmesi ve eğitime devam 

sürelerinin arttırılmasına yönelik 

çalışma ve takiplerin düzenli 

yapılması 

Diyarbakır İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü, Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal 

Hizmetler Daire Başkanlığı 

Diyarbakır Valiliği İl Nüfus 
ve Vatandaşlık Müdürlüğü, 

İlgili muhtarlıklar, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı,  

STK’lar 

Alandaki okullaşma oranının artış 
yüzdesi  

Eğitime devam eden kız çocuklarının 

artış yüzdesi 
Eğitime devam eden kız ve erkek 

çocuk sayısı  

Eğitimine geri dönen kız ve erkek 
öğrenci oranı 

Yönetim Planı Alanı’nda yaşayan 

çocukların kentsel, sosyal ve kültürel 

gelişimlerini arttıracak, eğitimin 
önemine ilişkin farkındalıklarını 

yükseltecek ve eğitimlerine destek 

olacak çalışma ve faaliyetlerin 
desteklenmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Sosyal Hizmetler 
Daire Bşk, Diyarbakır Valiliği 

Sosyal Dayanışma ve 

Yardımlaşma Başkanlığı 

Kadın, eğitim ve çocuk 

konusunda çalışan STK’lar, 
Meslek Odaları ve Meslek 

Dernekleri, Dicle 

Üniversitesi 

Çocukların kentsel, sosyal ve kültürel 

gelişimlerini arttırmaya yönelik 
sürdürülen farkındalık ve eğitim 

faaliyeti sayısı                                  

Faaliyete katılan çocuk sayısı 
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5.3.2. Çevresel Riskler 

Yönetim Planı Alanı’nda çevresel riskler önemli boyutlardadır. Çevresel riskler kapsamında 

çöplerin düzenli olarak toplanmaması, çevresel kirlilik yaratan sıvı atıkların ana kolektörlere 

bağlanmaması, depolanmaması ve açıktan akması, katı atıkların alan içerisinde gelişigüzel 

depolanmasına bağlı olarak gelişen ve alan genelinde yaygınlık gösteren çevre ve su kirliliği 

sorunları olarak ele alınmaktadır. Kültürel miras alanını doğrudan etkileyen bu sorunların 

alanda nasıl oluştuğu ve hangi nedenlerle risk teşkil ettiğini daha detaylı ele almak önem 

taşımaktadır.  

Sıvı ve katı atıkların alandan düzenli ve güvenli bir biçimde uzaklaştırılmıyor olması, 

özellikle miras alanı ögeleri olan Surlar, Burçlar, İçkale ve Hevsel Bahçelerinde ve 

Suriçi/Surdışı tampon bölgelerinde kirliliğe ve tahribatlara yol açmaktadır. Yönetim alan 

sınırları içerisinde olduğu bilinen söz konusu çevresel sorunlar, miras ögelerine zarar 

vermelerinin yanı sıra, alanın sosyal ve ekonomik açılardan gelişmesinin ve turizmin 

sektörünün alan içerisinde yapılandırılmasını da güçleştirmektedir.     

Ayrıca, Hevsel Bahçelerindeki su ve toprak kirliliği, toprak yorgunluğu ve atık su ile sulama 

yapılıyor olması miras alanındaki diğer önemli çevresel risk faktörüdür. Hevsel Bahçelerinde 

sürdürülen tarımsal faaliyetlerin bir bölümünün atık suyla (kanalizasyon) sulanarak yapılması 

bir taraftan toprak kirliliğine yol açmakta, diğer taraftan da sebze tarımının ağırlıklı olduğu 

Hevsel’de atıkların gıdalara bulaşmasına bağlı olarak önemli sağlık risklerinin de oluşmasına 

neden olmaktadır. 

Diğer taraftan, Hevsel Bahçeleri’nin Dicle Nehrine yakın kesimlerde sürdürülen tarımsal 

faaliyetlerde tarımsal zirai ilaçlar ve suni gübre kullanılması beraberinde tarım topraklarının, 

yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kimyasal atıklarla kirlenmesine ve söz konusu atıkların 

Dicle Nehrine karışmasına neden olmaktadır. Bu durum, Diyarbakır kentinin yaşam kaynağı 

olarak görülen Dicle Nehrinin kirlenmesine ve bu nehirden beslenen ve nehirde yaşayan canlı 

türlerinin yok olma tehdidi ile karşılaşmasına neden olmaktadır. Ancak, Dicle Nehri’nin 

Maden İlçesinden doğduğu, Ergani ve Silvan İlçelerini geçtikten sonra Diyarbakır’a ve 

Hevsel Bahçelerine ulaştığı düşünüldüğünde Dicle Nehrinin ve bu nehirle bütünleşmiş 

yaşamın korunmasının sadece yönetim alanı içerisinde alınacak tedbirlerle mümkün 

olamayacağı da açıktır. Bu nedenle Dicle Nehir havasında kirlilik yaratan yerleşim 

alanlarının, fabrikaların, imalat atölyelerinin ve tarım alanlarının izlenmesi, kirlilik 

kaynaklarının belirlenmesi ve kirletici unsurların Dicle Nehir havzasından güvenli bir biçimde 

uzaklaştırılması önem taşımaktadır. 

Hevsel Bahçeleri miras alanının karşı karşıya kaldığı diğer bir risk alanı ise salma sulama 

yöntemi ile yapılan tarımsal faaliyetlerdir. Zaten sınırlı sayıda ve miktarda olan Hevsel 

Bahçeleri su kaynaklarının verimsiz kullanımına neden olan salma sulama sistemi, su 

kaynaklarının tükenmesine, verimli tarım topraklarının aşırı sulamaya bağlı olarak 

taşınmasına ve tuzlanmasına neden olmakta ve Hevsel Bahçelerinde binlerce yıldır sürdürülen 

tarımsal faaliyetin sürdürülebilirliğini riske etmektedir.  

Suriçi tampon bölgesinde atıkların düzenli toplanmaması ise çevre kirliliği yaratmakta ve 

alanın hijyen ve sağlık koşullarını olumsuz yönde etkilemektedir. Suriçi bölgesinin geleneksel 

dar ve çıkmaz sokaklardan oluşan kentsel dokusu nedeniyle de düzenli toplanması güç olan 

çöpler ve katı atıklar sokaklarda birikmekte, alanda yaşayan nüfus ve özellikle de 

zamanlarının büyük çoğunluğunu sokaklarda oyun oynayarak geçiren çocukların sağlığını 

tehdit etmektedir. Bu nedenle çöplerin ve katı atıkların düzenli depolanması ve Yönetim Alanı 

sınırları içerisinden güvenli bir biçimde uzaklaştırılması alanda yaşayanlar açısından önemli 

olduğu kadar alanı ziyaret edenler içinde önemli görülmelidir.   
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Yönetim Alan sınırları içerisinde yer alan ve somut olamayan kültürel mirasın bir parçası 

olarak değerlendirilmesi gereken Kırklar Dağı’nın yoğun yapılaşmaya açılması, tampon 

bölgelerin miras alanları üzerindeki etkileri göstermek açısından önem taşımakta ve bu 

alanlarda alınacak plan kararlarının miras alanları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinin 

gerekliliğine örnek teşkil etmektedir. Yönetim alan sınırları içerisinde yer alan tampon 

bölgelerdeki planlama ve yatırım kararlarının somut ve somut olmayan kültürel miras 

üzerinde olumsuz etkilerde bulunabileceği, mirası görsel, fiziksel ve anlam bütünlüğü 

açısından tahrip edebileceği ve hatta yok olmasına neden olabileceği görüldüğünden, bu 

alanlarda alınacak planlama ve yatırım kararları öncelikli risk alanları içerisinde 

değerlendirilmiştir. 

Çevresel riskler içinde öne çıkan diğer sorunlar ise Dicle Vadisi kentsel tasarım projesinde ve 

Dicle Nehrinde yapılması planlanan hidro elektrik santral projelerinde Dicle Nehrinin doğal 

akışını kesen regülatör projeleridir. Dicle nehrinde göletler oluşturmayı düşünen bu 

yaklaşımlar her ne kadar farklı amaçlara bağlı olarak öneriliyor olsalar da yarattıkları sorunlar 

ortaklaşmaktadır. Nehrin doğal akışını kesen regülatörler suda yaşayan canlıların biyolojik 

çeşitliliğini tehdit etmekte, yaşam alanlarını daraltmakta, popülasyonları izole etmekte ve 

özellikle de bölgeyi yumurtlama alanı olarak seçen, soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya 

olan Rafetus Kaplumbağasının (Rafetus euphraticus) geleceği için tehdit oluşturmaktadır.  

Yukarıda kısaca özetlenmeye çalışılan çevresel risk faktörleri bir bütün olarak Yönetim 

Alanı’nda oluşturulmaya çalışılan koruma yaklaşımını tehdit edici düzeydedir. Bu nedenle 

Alan Yönetim Planı gerek miras alanını etkileyen tehditleri ortadan kaldırmak, gerekse 

tampon bölgede varlığını sürdüren doğal hayatı korumak ve güçlendirmek önem 

kazanmaktadır.  

Bu kapsamda, Yönetim Planında çevresel risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik belirlenen 

hedef ve stratejiler: 

PT3-Hedef 4: Çevresel risk faktörlerinin azaltılması ve ortadan kaldırılması  

PT3-Strateji 4.1. Atıklardan kaynaklı çevresel riskler ile mücadele edilmesi 

Eylem 4.1.1: Yönetim Planı Alanı’nda yer alan kurum ve kuruluşların, 

işyerlerinin ve turizm işletmelerinin katı atıklarını ayrıştırmalarına yönelik 

bilgilendirme-eğitim ve uygulama çalışmalarının başlatılması  

Eylem 4.1.2: Miras alanındaki kullanılamayan yapılara ve yeşil alanlara çöp 

atılmasını, bırakılmasını engelleyici önlemlerin alınması 

Eylem 4.1.3: Dar sokak aralarına ulaşarak çöplerin toplanmasını 

kolaylaştıracak küçük boyutlu çöp toplama araçlarının temin edilmesi 

PT3-Strateji 4.2: Tarımsal etkinliklerden kaynaklı çevresel riskler ile mücadele 

edilmesi 

Eylem 4.2.1: Hevsel’de kullanılan tüm sulama sularının, sulama kaynaklarının, 

atık suların Mikrobiyolojik Kalite Standardı ölçümlerinin yapılması 

Eylem 4.2.2: Hevsel Bahçeleri’nin topraklarında ve burada yetişen gıdalarda 

ağır metallerin bulunma düzeyini, insan sağlığı karşısında tehdit oluşturan 

kimyasalların belirlenmesi için düzenli ölçüm ve testlerin yapılması 

Eylem 4.2.3: Su, toprak ve sebzelerden elde edilen sonuçların birlikte 

değerlendirilmesi ve su-toprak-gıda risk raporunun hazırlanıp, önlemlerin 

belirlenmesi 
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Eylem 4.2.4: Ölçümler sonrasında, Hevsel Bahçelerinde standart sınırların 

üstünde çıkan ölçümlerden hareketle, insan sağlığını ve çevreyi tehdit eden 

sulama kaynaklarının kullanımının durdurulması ve alanda temiz sulamanın 

sağlanması  

Eylem 4.2.5: Su kaynaklarının korunması ve etkili kullanımının sağlanması 

amacıyla, salma sulama yönteminden damla ve yağmurlama sistemlerine geçişi 

sağlayacak destek ve yardımlara ilişkin planlama çalışmalarının gündeme 

alınması 

Eylem 4.2.6: Hevsel Bahçeleri’nde ara vermeden ve nadasa bırakılmadan uzun 

yıllardır işlenen, ekilen toprakların toprak yorgunluğunun ortadan 

kaldırılmasına   yönelik iyi tarım uygulamaları konusunda çiftçi ve 

üreticiye yönelik eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

Eylem 4.2.7: Hevsel'de ekilen ürünlerin tümünün tohumlarının korunmasına 

yönelik çalışmalar yapılması 

Eylem 4.2.8:  Dicle vadisi ve havzasını kirleten her türlü tarımsal etkinliğin 

izlenmesi ve kirletici nitelikte faaliyet sürdüren işletmelere yaptırım 

uygulanması 

 

 

PT3-Strateji 4.3: Motorlu taşıt trafiğinden kaynaklı çevresel riskler ile mücadele 

edilmesi 

Eylem 4.3.1: Yönetim Planı Alanı’nda motorlu taşıt yoğunluğunu azaltmak 

için alternatif ulaşım türleri olan bisiklet kullanımı ve yaya ulaşımını özendirici 

faaliyetlerin sürdürülmesi ve duyarlılık arttırıcı farkındalık faaliyetlerinin kamu 

kurumları, okullar ve toplum merkezleri odaklı gerçekleştirilmesi 

Eylem 4.3.2: Yönetim Planı Alanı’na motorlu araçların giriş çıkış saatlerinin 

düzenlenmesi ve trafik yoğunluğunu azaltacak (örn: tek yön uygulaması) trafik  

düzenlemelerinin hayata geçirilmesi 

PT3-Strateji 4.4: Çevresel risklerin ortaya çıkardığı toplumsal sakıncalara ilişkin 

farkındalığın arttırılması 

Eylem 4.4.1. Her yıl Suriçi'nde ki 2 ilköğretim 1 ortaöğretim okulundaki 

öğrencilere ve velilerine çevre bilinci, atık sorunu, katı atıkların ayrıştırılması 

konularında bilgilendirme ve farkındalık eğitiminin ilgili broşür ve eğitim 

materyalleri hazırlanarak verilmesi 

Eylem 4.4.2. Her yıl Yönetim Planı Alanı'nda yer alan Suriçi'nin dışında kalan 

alanlardaki 2 ilköğretim 1 ortaöğretim okulundaki öğrencilere ve velilerine 

çevre bilinci, atık sorunu, katı atıkların ayrıştırılması konularında bilgilendirme 

ve farkındalık eğitiminin ilgili broşür ve eğitim materyalleri hazırlanarak 

verilmesi 

Eylem 4.4.3. Doğal kültürel mirasın ve Hevsel Peyzaj Alanı'nın tanıtılması ve 

korunmasının önemine ilişkin eğitim gezilerinin düzenlenmesi 
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Çevresel risk faktörlerinin azaltılması ve ortadan kaldırılması 

PT3  

Strateji 4.1  

Atıklardan kaynaklı 

çevresel riskler ile 

mücadele edilmesi 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM 

VE KURULUŞLAR 
İZLEME VE ÖLÇÜM GÖSTERGELERİ BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Yönetim Planı Alanı’nda yer 

alan kurum ve kuruluşların, 

işyerlerinin ve turizm 

işletmelerinin katı atıklarını 

ayrıştırmalarına yönelik 

bilgilendirme-eğitim ve 

uygulama çalışmalarının 

başlatılması 

Dicle Üniversitesi Çevre Sorunları 

Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Çevre Koruma ve Kontrol Daire 

Başkanlığı, Sur Belediyesi Çevre 

Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 

Yenişehir Belediyesi Çevre 

Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

Mezopotamya 

Ekoloji Hareketi, 

Çevre konusunda 

çalışan STKlar, 

Çevre Gönüllüleri 

Derneği, Organik 

Tarım Derneği 

Kurum ve kuruluşlara yönelik 

gerçekleştirilen katı atıkların yerinden 

ayrıştırılması konusunda eğitim ve 

bilgilendirme faaliyeti sayısı 

Katı atığın ayrıştırılması konusunda eğitim 

ve bilgilendirme faaliyetleri sonrası 

kurumlarda katı atıkların ayrıştırılma 

oranındaki artış 

İşyerleri ve turizm işletmelerine yönelik 

gerçekleştirilen katı atıkların yerinden 

ayrıştırılması konusunda eğitim ve 

bilgilendirme faaliyeti sayısı 

220.500 + 

120.000 dolar 

      

    

Miras alanındaki 

kullanılamayan yapılara ve 

yeşil alanlara çöp atılmasını, 

bırakılmasını engelleyici 

önlemlerin alınması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Çevre Koruma ve Kontrol Daire 

Başkanlığı, Sur Belediyesi 

Temizlik İşleri Müdürlüğü, 

Yenişehir Belediyesi Temizlik 

İşleri Müdürlüğü  

İlgili muhtarlıklar, 

çevre konusunda 

çalışan STKlar 

Atıkların bırakılmasını engelleyici, gün 

içerisinde düzenlenen denetim sayısı 

Denetim için görevlendirilen personel sayısı 

ve çalışmalar sonrası sokağa çöp atılması 

sorununun çözüldüğü alan sayısı 

    

Dar sokak aralarına ulaşarak 

çöplerin toplanmasını 

kolaylaştıracak küçük 

boyutlu çöp toplama 

araçlarının temin edilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Çevre Koruma ve Kontrol Daire 

Başkanlığı, Sur Belediyesi 

Temizlik İşleri Müdürlüğü   

İlgili muhtarlıklar, 

çevre konusunda 

çalışan STKlar 

Alınan küçük boyutlu çöp toplama aracı 

sayısı 

Çöp toplama sorunu yaşayan mahalle-sokak 

sayısı 

Çöp toplama araçlarından çalışmaya 

başladığı mahalle-sokak sayısı 

Düzenli olarak çöpleri toplanmaya başlanan 

mahalle sayısı 

Çöp toplama sorunu çözülen sokakların 

oranı 
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PT3  

Strateji 4.2  

Tarımsal 

etkinliklerden 

kaynaklı çevresel 

riskler ile mücadele 

edilmesi 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Hevsel’de kullanılan tüm sulama 

sularının, sulama kaynaklarının, 

atık suların Mikrobiyolojik Kalite 

Standardı ölçümlerinin yapılması 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü, İl Sağlık 

Müdürlüğü, DİSKİ 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma 

ve Kontrol Daire 

Başkanlığı, Dicle 

Üniversitesi, İl Hıfzıssıhha 

Kurulu, Dicle Üniversitesi 

Halk Sağlığı Ana Bilim 

Dalı  

Yıl içerisinde yapılan kalite standardı 

ölçüm sayısı 

Riskli olduğu tespit edilen kaynak 

sayısı 

Örnekleri alınıp ölçümleri yapılan 

sulama kaynağı sayısı 

1.055.000 

TL 
          

Hevsel Bahçeleri’nin topraklarında 

ve burada yetişen gıdalarda ağır 

metallerin bulunma düzeyini, insan 

sağlığı karşısında tehdit oluşturan 

kimyasalların belirlenmesi için 

düzenli ölçüm ve testlerin 

yapılması 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü, İl Sağlık 

Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma 

ve Kontrol Daire 

Başkanlığı, İl Hıfzıssıhha 

Kurulu, DİSKİ, Dicle 

Üniversitesi Halk Sağlığı 

Ana Bilim Dalı 

Hevsel 'de ağır metal tespit edilmiş 

toprağın yüzölçümü  

Hevsel 'de kimyasal ve ağır metal 

içerdiği tespit edilen sebze üretim alanı 

yüzölçümü                                                                   

Yıl içerisinde yapılan ağır metal ve 

kimyasal analiz ölçümlerinin yapılma 

sayısı 

Su, toprak ve sebzelerden elde 

edilen sonuçların birlikte 

değerlendirilmesi ve su-toprak-

gıda risk raporunun hazırlanıp, 

önlemlerin belirlenmesi 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü, Dicle 

Üniversitesi Halk Sağlığı 

Ana Bilim Dalı   

İl Sağlık Müdürlüğü, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma 

ve Kontrol Daire 

Başkanlığı, İl Hıfzıssıhha 

Kurulu, DİSKİ, İl Sağlık 

Müdürlüğü 

Tarımsal üretimin riskli olduğu toprak 

miktarının yüzölçümü 

Yüksek tarımsal risk bulundurup 

üretimin durdurulduğu alanların 

yüzölçümü 

Ölçümler sonrasında, Hevsel 

Bahçelerinde standart sınırların 

üstünde çıkan ölçümlerden 

hareketle, insan sağlığını ve 

çevreyi tehdit eden sulama 

kaynaklarının kullanımının 

durdurulması ve alanda temiz 

sulamanın sağlanması 

Devlet Su İşleri Gn. Md. 10. 

Bölge Müdürlüğü, Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü, DİSKİ 

 Dicle Üniversitesi Çevre 

Sorunları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, 

Diyarbakır Gıda Kontrol 

Laboratuar Müdürlüğü, İl 

Hıfzıssıhha Kurulu, İl 

Sağlık Müdürlüğü, 

Karacadağ Kalkınma 

Ajansı 

Ağır metal içeren ve insan sağlığını 

tehdit eden sulama kaynaklarının 

sayısı 

Kullanımı sonlandırılan su kaynakları 

sayısı 

Temiz sulama sağlanan alan miktarı 

Su kaynaklarının korunması ve 

etkili kullanımının sağlanması 

amacıyla,  salma sulama 

yönteminden damlama ve 

yağmurlama sistemlerine geçişi 

sağlayacak destek ve yardımlara 

ilişkin planlama ve çalışmalarını 

Devlet Su İşleri Gn. Md. 10. 

Bölge Müdürlüğü, Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü, DİSKİ  

 Dicle Üniversitesi Çevre 

Sorunları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, 

Diyarbakır Gıda Kontrol 

Laboratuar Müdürlüğü, İl 

Hıfzıssıhha Kurulu, İl 

Sağlık Müdürlüğü, 

Salma sulama sistemi kullanımının 

riskleri konusunda verilen farkındalık 

ve bilgilendirme eğitimi sayısı 

Farkındalık yaratma ve bilgilendirme 

eğitimlerine katılan üretici ve çiftçi 

sayısı 

Salma sulama sistemi yerine alternatif 
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gündeme alınması Karacadağ Kalkınma 

Ajansı 

sulamaya yönelen çiftçi ve üreticilerin 

oranı 

Hevsel Bahçeleri’nde ara 

vermeden ve nadasa bırakılmadan 

uzun yıllardır işlenen, ekilen 

toprakların toprak yorgunluğunun 

ortadan kaldırılmasına yönelik iyi 

tarım uygulamaları konusunda 

çiftçi ve üreticiye yönelik eğitim 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 

Tarım Gıda ve Hayvancılık 

Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü  

Dicle Üniversitesi, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma 

Şube Müdürlüğü, Devlet 

Su İşleri Gn. Md. 10. 

Bölge Müdürlüğü 

Nadas, toprak yorgunluğu, iyi tarım 

uygulamaları konusunda bilgi verilmek 

amaçlı düzenlenen eğitim 

faaliyetlerine katılan üretici ve çiftçi 

sayısı 

Alınan eğitimler sonucunda iyi tarım 

uygulamalarına yönelen üretici ve 

çiftçi sayısı 

Hevsel'de ekilen ürünlerin 

tümünün tohumlarının 

korunmasına yönelik çalışmalar 

yapılması 

Dicle Üniversitesi, Tarım 

Gıda ve Hayvancılık 

Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü  

Mezopotamya Ekoloji 

Hareketi, Kadın Örgütleri, 

Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi Belediyeler Birliği, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi 

Hevsel Bahçeleri yerel tohumlarının 

korumasına yönelik yapılan çalışma 

sayısı                                                                                

Koruma altına alınan tohum türleri 

sayısı 

Dicle vadisi ve havzasını kirleten 

her türlü tarımsal etkinliğin 

izlenmesi ve kirletici nitelikte 

faaliyet sürdüren işletmelere 

yaptırım uygulanması 

Tarım Gıda ve Hayvancılık 

Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Çevre 

Koruma ve Kontrol Daire 

Başkanlığı 

Mezopotamya Ekoloji 

Hareketi, Kadın Örgütleri, 

Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi Belediyeler Birliği, 

TMMOB Diyarbakır İKK 

Dicle Vadisi ve Havzasını kirlettiği 

tespit edilen tarımsal işletme sayısı                                                                               

Dicle vadisi ve su kaynaklarını kirleten 

tarımsal işletmelere uygulanan ceza 

miktarı  

Faaliyet           
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PT3  

Strateji 4.3 

 Motorlu taşıt 

trafiğinden kaynaklı 

çevresel riskler ile 

mücadele edilmesi 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Yönetim Planı Alanı’nda motorlu 

taşıt yoğunluğunu azaltmak için 

alternatif ulaşım türleri olan 

bisiklet kullanımı ve yaya 

ulaşımını özendirici faaliyetlerin 

sürdürülmesi ve duyarlılık arttırıcı 

farkındalık faaliyetlerinin kamu 

kurumları, okullar ve toplum 

merkezleri odaklı 

gerçekleştirilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Çevre 

Koruma ve Kontrol Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 

Daire Başkanlığı, Sur Belediye 

Başkanlığı  

Sur Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, 

Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, TMMOB 

Diyarbakır İKK 

Yönetim Planı Alanı’nda 

oluşturulan bisiklet kiralama 

noktası sayısı 

Sürdürülen farkındalık faaliyeti 

sayısı ve kapsamı  

Alandaki engelsiz yaya yolları 

uzunluğu                   Bisikletle 

ulaşım sağlayan kişi sayısı  

1.500.000 TL           

Yönetim Planı Alanı’na motorlu 

araçların giriş çıkış saatlerinin 

düzenlenmesi ve trafik 

yoğunluğunu azaltacak (örn: tek 

yön uygulaması) trafik 

düzenlemelerinin hayata 

geçirilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 

Daire Başkanlığı 

Sur Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, 

Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, TMMOB 

Diyarbakır İKK 

Yönetim Planı Alanı’nda 

yayalaştırılmış sokak sayısı 

Trafiği seyreltilmiş sokak sayısı 
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PT3  

Strateji 4.4  
Çevresel risklerin ortaya 

çıkardığı toplumsal 

sakıncalara ilişkin 

farkındalığın arttırılması 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Her yıl Suriçi'ndeki 2 ilköğretim 1 

ortaöğretim okulundaki öğrencilere 

ve velilerine çevre bilinci, atık 

sorunu, katı atıkların ayrıştırılması 

konularında bilgilendirme ve 

farkındalık eğitiminin ilgili broşür 

ve eğitim materyalleri hazırlanarak 

verilmesi 

Diyarbakır İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma ve 

Kontrol Daire Başkanlığı 

Çevre konusunda çalışan 

STK’lar, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı 

Okullarda verilen eğitim sayısı 

Eğitim verilen veli sayısı 

Eğitim verilen öğrenci sayısı 

Hazırlanan ve dağıtılan broşür 

sayısı  

Hazırlanan eğitim materyalleri 

251.200 TL           

Her yıl Yönetim Planı Alanı'nda 

yer alan Suriçi'nin dışında kalan 

alanlardaki 2 ilköğretim 1 

ortaöğretim okulundaki öğrencilere 

ve velilerine çevre bilinci, atık 

sorunu, katı atıkların ayrıştırılması 

konularında bilgilendirme ve 

farkındalık eğitimlerinin ilgili 

broşür ve eğitim materyalleri 

hazırlanarak verilmesi  

Diyarbakır İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma ve 

Kontrol Daire Başkanlığı 

Çevre Gönüllüleri Derneği, 

Çevre konusunda çalışan 

STK’lar, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı 

Okullarda verilen eğitim sayısı 

Eğitim verilen veli sayısı 

Eğitim verilen öğrenci sayısı 

Hazırlanan ve dağıtılan broşür 

sayısı  

Hazırlanan eğitim materyalleri 

Doğal kültürel mirasın ve Hevsel 

Peyzaj Alanı'nın tanıtılması ve 

korunmasının önemine ilişkin 

eğitim gezilerinin düzenlenmesi 

Diyarbakır İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü,  Diyarbakır İl Kültür 

Turizm Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Çevre 

Koruma ve Kontrol Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm Daire Başkanlığı 

 Çevre Gönüllüleri 

Derneği, Çevre konusunda 

çalışan STK’lar 

Düzenlenen eğitim gezisi 

sayısı 

Eğitim gezisine götürülen 

öğrenci sayısı 
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5.3.3. Yönetimsel Riskler 

Yönetimsel sorunlardan kaynaklı riskler, yerel veya merkezi yönetim kurumlarının 

kendilerinin sorumluluğunda veya sorumluluk ortaklığında olan kararları alamaması, 

uygulayamaması veya hatalı uygulamalara göz yumması-denetlememesi sonucunda ortaya 

çıkmaktadır.   

Yönetim Planı Alanı’nda yönetimsel riskler ve yönetimden kaynaklanan sorunların başında, 

yetersiz denetim, kaçak kullanım veya kaçak faaliyetlerin önleme çalışmalarının 

gerçekleştirilmemesi, Yönetim Planı Alanı’nda koruma ve restorasyon uygulamalarının 

denetlenmemesi, risklerin önlenmesi ve ortadan kaldırılması çalışmalarını duraklatmakta veya 

etkin biçimde yapılamamasına neden olmaktadır. 

Yönetim Planı Alanı’nda, kaçak ticari faaliyetlerin denetlenmemesi, restorasyon ve tarihi 

kültürel varlıkların bakım-onarımlarının zamanında ve plana uygun yapılmaması, trafik 

düzenlemelerinin ve yoğun trafiğin önüne geçecek önlemlerin alınmaması, gıda denetimi 

eksikliği yönetim sorunlarından kaynaklı riskler olarak ele alınmıştır.  

Yönetimsel riskler altında, tarihi yapıların zamanında bakımının yapılmaması yıkılma ve daha 

fazla tahrip olmaya neden olacak önemli bir diğer problem olarak ele alınmalıdır. Maliyeti 

düşürmeye yönelik malzeme kullanımı da önemli bir sorun alanıdır. Bakım, onarım ve 

restorasyon uygulamalarında maliyeti düşürmek amacıyla yapılan uygulamalar ile tarihi 

orijinal aslına sadık kalınmayan ölçülerin kullanılması, yapının değeri ve özgün dokusunu yok 

etmekte ve koruma amaçlı yapılan uygulamaların amacı dışına kaymasına neden olmaktadır. 

Bu durum yönetimsel risk alanlarından birini oluşturmaktadır.  

 

PT3-Hedef 5: Yönetimsel Risklerden kaynaklı sorunların önlenmesi ve kurumlararası 

işbirliklerinin geliştirilmesi 

PT3-Strateji 5.1: Koruma çalışmaları sürecinde ortaya çıkabilecek yönetimsel 

risklerin giderilmesi 

Eylem 5.1.1: Miras alanında ve kültür mirası olan yapılarda kaçak olarak 

sürdürülen faaliyetlerin tespit edilmesi, kaçak faaliyetlerin durdurulması ve 

kültür mirası varlıklarda oluşmuş hasarın tespit edilmesi ve bakım ve 

onarımının sağlanması 

Eylem 5.1.2: Miras alanında ve kültür mirası olan yapılarda tedbir ve kontrol 

amaçlı denetimlerin yapılması, kaçak faaliyetlerin tespiti ve iptali 

Eylem 5.1.3: Restorasyon uygulamalarında yanlış malzeme kullanımı, aslına 

uygun olmayan bakım ve onarım çalışmalarının yapılmasını önleyecek denetim 

ve kontrollerin düzenli aralıklarla yapılması 

Eylem 5.1.4: Uygulanan veya uygulanması planlanan restorasyon projelerinin  

kontrolü ve usulüne uygunluğunun denetiminin, projenin her aşamasında 

düzenli olarak yapılması 

Eylem 5.1.5: Yönetim alanında denetim, uygulama ve planlama çalışmaları 

sürdüren kurum ve kuruluşların koruma, restorasyon vb. alanlarda ihtiyaç 

duyduğu insan kaynağının belirlenmesi ve istihdam edilmelerine öncelik 

verilmesi 

Eylem 5.1.6: Yönetim alanında yetki kullanan kurum ve kuruluşlarda istihdam 

edilen uzmanların ve üst düzey yöneticilerin restorasyon, turizm, gelişme-

kalkınma, proje geliştirme, yönetişim ve koruma konularında uzmanlık 

seviyelerini arttırıcı ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere ve eğitim 
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programlarına katılımlarının arttırılması ve  meslek içi eğitim çalışmalarının 

düzenlenmesi 

Niteliksiz ve denetimsiz ürün ve hizmet sunumu: Alandaki ticari yoğunlaşmanın yanında 

kayıtsız esnaflık ve kayıt dışı işçi çalıştırmanın çok yaygın olduğu bilinmektedir. Bu durum, 

alandaki ticari işletmelerin denetimsizliğine de işaret etmektedir. Bu sorun, enformel iş 

piyasasının alanda yaygınlaşması, kayıt dışı ekonominin artması; alanda turizmin gelişmesini 

engelleyen bir risk alanı olarak denetimsiz ürün ve hizmet sunumunu ortaya çıkarmaktadır.  
 

PT3-Strateji 5.2: Gıda güvenliğini sağlayacak tedbirlerin alınması ve güvenli 

gıdaya erişim risklerinin ortadan kaldırılması 

Eylem 5.2.1: Gıda güvenliğinin sağlanması için denetimlerin düzenli olarak 

yapılması ve izlenmesi, gıda ürünlerinin temin,  hazırlanma ve sunumlarının 

hijyen koşullarına uygunluğunun belirlenmesi ve mevzuata uygun faaliyet 

gösteren işletmeleri özendirecek faaliyetlerin ve eğitimlerin düzenlenmesi 
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Yönetimsel Risklerden Kaynaklı Sorunların Önlenmesi ve kurumlararası işbirliklerinin geliştirilmesi 

PT3 

Strateji 5.1  

Koruma çalışmaları 

sürecinde ortaya 

çıkabilecek yönetimsel 

risklerin giderilmesi 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM 

VE KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Miras alanında ve kültür mirası olan yapılarda 

kaçak olarak sürdürülen faaliyetlerin tespit 

edilmesi, kaçak faaliyetlerin durdurulması ve 
kültür mirası varlıklarda oluşmuş hasarın tespit 

edilmesi ve bakım ve onarımının sağlanması 

Diyarbakır Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol 
Şube Müdürlüğü ve KUDEB Şube 

Müdürlüğü 

Sur Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

Kaçak faaliyetin önlendiği miras 

yapılarının sayısı  
Faaliyet           

Miras alanında ve kültür mirası olan yapılarda 

tedbir ve kontrol amaçlı denetimlerin 

yapılması, kaçak faaliyetlerin tespiti ve iptali 

Diyarbakır Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol 

Şube Müdürlüğü ve KUDEB Şube 
Müdürlüğü 

Sur Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü 

Tedbir ve kontrol amaçlı yapılan 

denetim sayısı ve raporları   
Tespit ve iptal edilen kaçak 

faaliyetlerin sayısı 

Faaliyet           

Restorasyon uygulamalarında yanlış malzeme 

kullanımı, aslına uygun olmayan bakım ve 

onarım çalışmalarının yapılmasını önleyecek 
denetim ve kontrollerin düzenli aralıklarla 

yapılması 

Rölöve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi KUDEB Şube 

Müdürlüğü 

Sur Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü, 

Diyarbakır KV Koruma 

Bölge Kurulu 

Restorasyon uygulamalarında 

kullanılan malzemelerin denetimi ve 

aslına uygun olmayan 
restorasyonların kontrol edilme sayısı  

Denetim ve kontrol raporları 

Faaliyet           

Uygulanan veya uygulanması planlanan 
restorasyon projelerinin kontrolü ve usulüne 

uygunluğunun denetiminin, projenin her 

aşamasında düzenli olarak yapılması 

Rölöve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar 

Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

KUDEB Şube Müdürlüğü 

Sur Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, 

Uygulanan ve uygulanması planlanan 
restorasyon projelerinin her 

aşamasında yapılan denetim sayısı 

Periyodik denetim raporları 

Faaliyet           

Yönetim alanında denetim, uygulama ve 
planlama çalışmaları sürdüren kurum ve 

kuruluşların koruma, restorasyon vb. alanlarda 

ihtiyaç duyduğu insan kaynağının belirlenmesi 
ve istihdam edilmelerine öncelik verilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

KUDEB Şube Müdürlüğü, 
Diyarbakır KV Koruma Bölge 

Kurulu 

Sur Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü,  

Dicle Üniversitesi 

Koruma, restorasyon vb. alanlarında 

ihtiyaç duyulduğu belirlenen insan 
kaynağından istihdam edilen kişi 

sayısı 

600.000 TL 

          

Yönetim alanında yetki kullanan kurum ve 

kuruluşlarda istihdam edilen uzmanların ve üst 

düzey yöneticilerin restorasyon, turizm, 

gelişme-kalkınma, proje geliştirme, yönetişim 
ve koruma konularında uzmanlık seviyelerini 

attırıcı ulusal ve uluslararası bilimsel 

etkinliklere ve eğitim programlarına 
katılımlarının arttırılması ve meslek içi eğitim 

çalışmalarının düzenlenmesi 

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

KUDEB Şube Müdürlüğü 

Sur Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü, 

Diyarbakır KV Koruma 
Bölge Kurulu 

Restorasyon, turizm, gelişme-

kalkınma, proje geliştirme, yönetişim 

ve koruma konularında düzenlenen 
etkinlik sayısı ve sürdürülen meslek 

içi eğitim çalışması sayısı               

Ulusal ve Uluslararası etkinlik ve 
çalışmalara katılan uzman sayısı  
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PT3  

Strateji 5.2  

Gıda Güvenliğini 
Sağlayacak Tedbirlerin 

Alınması ve Güvenli 

Gıdaya Erişim Risklerinin 
Ortadan Kaldırılması 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Gıda güvenliğinin sağlanması için 

denetimlerin düzenli olarak yapılması ve 

izlenmesi, gıda ürünlerinin temin,  
hazırlanma ve sunumlarının hijyen 

koşullarına uygunluğunun belirlenmesi ve 

mevzuata uygun faaliyet gösteren 
işletmeleri özendirecek faaliyetlerin ve 

eğitimlerin düzenlenmesi 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Zabıta Şube Müdürlüğü 

Diyarbakır İl Sağlık 

Müdürlüğü, Sur Belediyesi 

Zabıta Müdürlüğü, 
Yenişehir Belediyesi Zabıta 

Müdürlüğü 

Gıda güvenliğinin sağlanması 

için yapılan periyodik kontrol 
sayısı ve denetim raporları  

Özendirilen-ödüllendirilen 

mevzuata uygun faaliyet yürüten 
işletme sayısı 

750.000 TL           
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5.3.4. Kamusal Mekan Güvenliği 

Kamusal mekan güvenliğinden kaynaklı riskler, Yönetim Planı Alanı’nda turizmin 

gelişmesini, ziyaretçi güvenliğini, Yönetim Planı Alanı’nın bütüncül olarak algılanmasını ve 

gelişmesini engelleyen sorun alanlarına işaret etmektedir.  

Kamusal mekanı güvensiz kılan nedenler arasında, yapıların fiziksel koşulları nedeniyle 

barındırdığı riskler; denetim, güvenlik önlemlerinin yetersiz kalması sonucunda ortaya çıkan 

suç oranlarının yüksek olmasından kaynaklı mekansal riskler, kadınların sosyal ve ekonomik 

yaşama katılmaması nedeniyle erkek egemen kamusal mekanların ortaya çıkması riskleri yer 

almaktadır.  

Kamusal mekan güvenliği başlığı altında, kamusal mekan güvenliğini arttırmayı amaçlayan 

strateji ve eylemler ele alınmıştır.  

PT3-Hedef 6: Kamusal mekan güvenliğinden kaynaklı risklerin azaltılması ve ortadan 

kaldırılması 

Kamusal mekan güvenliği riskleri  

Strateji 6.1: Yönetim Planı Alanı’nda kamusal mekan olarak işlev görev 

alanların fiziksel koşullarından kaynaklı risklerin ortadan kaldırılması 

Eylem 6.1.1: Alan’da ziyaretçilerin ve kullanıcıların sıklıkla ziyaret ettiği, 

kullandığı kamusal mekânların bulunduğu alanlar ve yapılarda; sıhhi fiziksel 

koşulların ve afet risk önlemlerinin alınmış olmasının sağlanması ve kültürel 

mirasa ait yapılarda can ve mal güvenliğini tehdit edecek herhangi bir tadilatın 

yapılmasının ve risk arttırıcı işlevlendirmeler ile materyalin kullanılmasının 

önlenmesi 

Eylem 6.1.2: Alan’da ziyaretçilerin ve kullanıcıların ağırlıkla kullandığı veya 

kullanacağı ziyaretçi güzergâhları ve merkezleri ile kamusal mekânların ve bu 

alanlara ulaşmak için kullanılan ulaşım güzergâhlarının ışıklandırılması, olası 

suçlara karşı denetim ve güvenlik önlemlerinin alınması 

Eylem 6.1.3: Alan’daki kamusal mekânları; dezavantajlı grupların, engellilerin 

ve özellikle kadınların eşit kullanabilmesi ve erişim haklarının sağlanabilmesi 

amacıyla, kamusal mekânların engelsiz hale getirilmesi ve kamusal mekanları 

kadınların da rahatlıkla kullanabileceği alanlar haline getirilmesine yönelik 

mekan düzenlemelerinin yapılması ve farkındalık yaratıcı etkinliklerin 

düzenlenmesi 
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Kamusal mekân güvenliğinden kaynaklı risklerin azaltılması ve ortadan kaldırılması 

 EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM 

VE KURULUŞLAR 
İZLEME VE ÖLÇÜM GÖSTERGELERİ BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

PT3 

Strateji 6.1 
Yönetim Planı 

Alanı’nda 
Kamusal Mekan 

Olarak İşlev Görev 

Alanların Fiziksel 
Koşullarından 

Kaynaklı Risklerin 

Ortadan 
Kaldırılması 

1 2 3 4 5 

Alan’da ziyaretçilerin ve kullanıcıların sıklıkla 

ziyaret ettiği, kullandığı kamusal mekânların 

bulunduğu alanlar ve yapılarda; sıhhi fiziksel 

koşulların ve afet risk önlemlerinin alınmış 

olmasının sağlanması ve kültürel mirasa ait 
yapılarda can ve mal güvenliğini tehdit edecek 

herhangi bir tadilatın yapılmasının ve risk arttırıcı 

işlevlendirmeler ile materyalin kullanılmasının 
önlenmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire Başkanlığı, 
İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü  

İtfaiye İl Müdürlüğü, 

AFAD İl Müdürlüğü, İl 
Sağlık Müdürlüğü 

Afet risk önlemlerinin alındığı kamusal mekan 

sayısı  

Sıhhi fiziksel koşulların düzenlendiği kamusal 

mekan sayısı 

Can ve mal güvenliğini tehdit eden ve risk 
arttırıcı işlevlendirmeler ile materyal kullanıldığı 

tespit edilen kültürel miras yapısı 

Riskli kullanım ve işlevlendirmelerin engellendiği 
kültürel miras yapısı sayısı 

Faaliyet           

Alan’da ziyaretçilerin ve kullanıcıların ağırlıkla 

kullandığı veya kullanacağı ziyaretçi güzergâhları 
ve merkezleri ile kamusal mekânların ve bu 

alanlara ulaşmak için kullanılan ulaşım 

güzergahlarının ışıklandırılması, olası suçlara 
karşı denetim ve güvenlik önlemlerinin alınması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Daire Başkanlığı,  

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Ulaşım Daire 
Başkanlığı 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanlığı 

Aydınlatılan kamusal mekan sayısı                                                

Yönetim alan sınırları içerisinde işlenen suç oranı 
Faaliyet           

Alan’daki kamusal mekânları; dezavantajlı 
grupların, engellilerin ve özellikle kadınların eşit 

kullanabilmesi ve erişim haklarının 

sağlanabilmesi amacıyla, kamusal mekanların 
engelsiz hale getirilmesi ve kamusal mekanları 

kadınların da rahatlıkla kullanabileceği alanlar 

haline getirilmesine yönelik mekan 
düzenlemelerinin yapılması ve farkındalık yaratıcı 

etkinliklerin düzenlenmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Sosyal 

Hizmetler Daire 
Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi İmar 

ve Şehircilik Daire 
Başkanlığı   

İlgili STK’lar, Sur 
Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

Engelsiz hale getirilen kamusal mekan sayısı 

Takip tuğlası döşenmiş yaya yolu uzunluğu  
Sesli uyarı sistemi eklenen trafik lambası sayısı   

Kamusal mekanları kullanan dezavantajlı grup 

sayısı 

4.000.000 

Avro 
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5.4. PT4 – ZİYARETÇİ HİZMET SUNUMU  

Alandaki çok çeşitli toplumsal, iktisadi ve mekânsal işlevlere bağlı olarak, planlama alanı çok 

çeşitli kullanıcılar tarafından kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra planlama alanı, bireylerin 

farklı kimliklerinden kaynaklı etkenlerle, birbirinden önemli farklılıklar gösteren biçimlerde 

ve çeşitlilikte kullanılmaya devam edilmektedir. Bu nedenle alandaki kullanıcıların mekânsal 

taleplerinin tanımlanması ve bu doğrultuda etkinliklerin yürütülmesi gerekli görülmektedir. 

"Ziyaretçi Hizmet Sunumu" olarak belirlenen planlama teması kapsamında alanın kullanıcıları 

aynı zamanda alanın ziyaretçileri kavramının içinde değerlendirilmektedir. Bu amaçla, 

Ziyaretçi Hizmet Sunumu kapsamında, alandaki farklı kullanıcıların mekânsal taleplerinin 

öğrenilmesi, bu doğrultuda gerekli etkinliklerin kullanıcılar arasında denge gözetilerek 

belirlenmesi ve ilgili kurum ile kuruluşlara iletilmesi ve bunları izlenmesi sürecinin 

tasarlanmasını amaçlamaktadır.  

Tanımlanan amaç doğrultusunda öncelikle planlama alanındaki “ziyaretçi” içinde 

değerlendirilen kullanıcılar tanımlanmaktadır. Alandaki öncelikli mekânsal işlevlerden biri 

konut alanları olarak ön plana çıkmaktadır. Miras Alanı'nda 991 yapıda 6.350, Tampon 

(Suriçi) Bölgesi'nde 6.267 yapıda 61.115 ve Tampon (Surdışı) Bölgesi'nde 2.493 yapıda 

23.733 kişi olmak üzere planlama alanında toplam 9.751 yapıda 91.178 kişi yaşamaktadır. Bu 

doğrultuda planlama teması kapsamında öncelikli kullanıcıların bir kısmı 'konut kullanıcıları' 

şeklinde tanımlanmaktadır. Konut kullanıcıları aynı zamanda alandaki kültürel miras 

öğelerinin, kamusal mekânların ve Yönetim Planı Alanı’nın ziyaretçileridir. Bu nedenle, bu 

kullanıcılar ziyaretçi hizmet sunumu teması kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların hedef 

kitlesi içerisinde yer almaktadır.  

Yukarıda da açıklandığı üzere bu nüfus, günlük hayatta farklı toplumsal kimlikle kamusal 

mekânı kullanmaktadır. Bu doğrultuda günlük hayatta mahalleyi ve sokağı yoğun biçimde 

kullanan kadın, çocuk ve genç grupları, kent merkezine erişimde ve kentsel mekânı etkin 

kullanımda sorun yaşayan engelliler, ibadethaneleri aynı zamanda kamusal mekân olarak 

kullanan Müslüman, Ermeni, Keldani ve Süryani cemaatleri önem kazanmaktadır. Söz konusu 

öneme bağlı olarak 'kamusal mekân kullanıcıları' kapsamlı biçimde tanımlanarak, ziyaretçi 

hizmet sunumu içinde mekânsal taleplerinin yönetilmesi amaçlanmaktadır.  

Kamusal mekânlar yukarıdaki kullanımların yanı sıra yoğun biçimde günübirlik ticaret ve 

eğlence/dinlence amacıyla kullanılmaktadır. Bu bağlamda günübirlik ticaret ve 

eğlence/dinlence kullanımları ile işlevlendirilen kamusal ve yarı - kamusal mekânlar 
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doğrultusundaki taleplerin yönetilmesi amaçlanmaktadır. Miras Alanı'nda 74, Tampon 

(Suriçi) Bölgesi'nde 4.887 ve Tampon (Surdışı) Bölgesi'nde 719 olmak üzere planlama 

alanında toplam 5.680 işyeri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra planlama alanında ikamet eden 

hane halklarının önemli bir bölümü planlama alanındaki iktisadi birimler aracılığı ile istihdam 

süreçlerine katılmaktadır. Bu doğrultuda planlama teması kapsamında yürütülecek çalışmalar 

ile işyeri kullanıcılarının taleplerinin etkin yönetimi amaçlanmaktadır. Başka bir ifade ile 

konut kullanıcılarının yanında, ziyaretçi kapsamında değerlendirilen diğer hedef kitle; 

alandaki hizmet, tarım, turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işyeri sahipleri ve 

çalışanlarından oluşan kullanıcılardır. 

Planlama alanındaki hâkim iktisadi işlevlerden birisi de tarım sektörüdür. Bu doğrultuda 

planlama teması kapsamında yürütülecek olan çalışmalar, tarım üreticilerinin üretim 

sürecinde karşılaştıkları mekânsal sorunların tanımlanmasını ve bu doğrultuda geliştirilen 

mekânsal taleplerin yönetilmesini amaçlamaktadır.  

Ayrıca, 'Konaklama' planlama alanının tarihi mekânsal işlevlerinden biri olarak 

tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda turizm bugün de alandaki önemli iktisadi ve mekânsal 

işlevlerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Söz konusu işleve bağlı olarak da planlama alanı, 

yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun biçimde kullanılmaktadır. Turizm sektörünün 

gelişimi de göz önünde bulundurularak, alanı yerli veya yabancı turist olarak ziyaret edenlerin 

taleplerinin tanımlanması ve uygulama stratejilerinin etkin biçimde yönetilmesi önem 

kazanmaktadır. 

Ziyaretçi Hizmet Sunumu Hedefleri; 

PH1 – Planlama alanı kullanıcılarının mekânsal, toplumsal ve iktisadi taleplerinin 

etkin yönetimi 

PH2 – Kullanıcı taleplerinin yerine getirilmesinde farklı kullanım grupları arasında 

denge gözetilmesi 

PH3 – Kullanıcıların planlama alanını kullanım yoğunluklarına göre sınıflandırılması 

ve önceliklendirilmesi 

PH4 – Kullanıcı taleplerine yönelik düzenli izleme ve araştırmaların yürütülerek talep 

değişimi ve güncelliğinin izlenmesi 

  SE1 – Konut kullanıcıları 

  SE2 -Kamusal alan ve mekân kullanıcıları olarak toplumsal gruplar 

  SE3 – Günübirlik kullanıcılar (ticaret ve eğlence/dinlence) 

  SE4 – İşyeri sahipleri ve çalışanları 

  SE5 – Tarım üreticileri 

  SE6 - Ziyaretçi 
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ZİYARETÇİ HİZMET SUNUM ŞEMASI 

Ziyaretçilere yönelik hizmet sunum şeması, ziyaret sürecinin Diyarbakır Kalesi ve Hevsel 

Bahçeleri Kültürel Peyzajı Alan Yönetim Planı kapsamında geliştirilen ana turizm politika 

yaklaşımları doğrultusunda kurgulanmasını amaçlamaktadır.  

i. Bu bağlamda öncelikle planlama alanına 

yönelik ziyaret ve konaklama süresinin 

uzatılması amaçlanmaktadır. Şu an ziyaretçi 

ana odakları ve güzergahları büyük ölçüde 

Suriçi ile kısıtlı kalmakta; bunun yanı sıra, 

Diyarbakır bölgesel ziyaret güzergahlarında 

çoğu zaman konaklama merkezi olarak tercih 

edilmemektedir. Söz konusu durum ise 

Diyarbakır kentinin bölgesel turizm 

hasılasından aldığı payın gereğince artışını 

engellemektedir. Bu doğrultuda yeni tematik 

turizm alanlarının kurgulanarak turizm 

etkinliklerinin ve ziyaretçi profilinin 

çeşitlendirilmesi hedeflenmekte; buna bağlı 

olarak da ziyaret ve konaklama sürelerinin 

uzatılarak turizm gelirlerinin arttırılması amaçlanmaktadır.  

 

ii. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı Yönetim Planı kapsamında, 

turizm rekabet gücünün alanların özgün değerleri üzerinden yapılandırılması 

amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Yönetim Alanı Sınırı’na yönelik olarak kentsel alan 

ölçeğinde yapılan özgün değer çözümlemesi aynı zamanda tematik turizm alanları kurgusunu 

da şekillendirmektedir. Planlama alanı incelendiğinde, kentin tarihsel oluşum süreci dünyada 

eşine az rastlanır biçimde sunulmaktadır. Su havzası ve bereketli tarım toprakları kentsel 

yaşamın oluşum nedenini sergilemekte, dönemler içerisinde toplumsal etkinliklerin farklı 

etmenlere bağlı olarak çeşitlenmesi doğrultusunda yaşam alanları İçkale’den Diyarbakır 

Surları’nın bugünkü sınırlarını oluşturacak şekilde genişlemektedir. Devamında ise yaşam 

alanları önce bireysel girişimlerle Köşkler Bölgesi’ne, daha sonra ise kamusal girişimlerle 

Yenişehir’e doğru saçaklanmaktadır. Diğer taraftan ise Dicle Nehri boyunca su ve toprak 
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kaynakları doğrultusunda şekillenen ekolojik denge, biyolojik çeşitlilik alanları 

oluşturmaktadır. Söz konusu çözümleme bağlamında ‘su – toprak – doğa – yaşam’ 

dörtlüsünün oldukça özgün bir sunumu ile karşılaşılmaktadır. 

 

iii. Tanımlanan özgün sunum 

yapısı, tematik turizm 

alan kurgusunu da 

şekillendirmektedir. Bu 

bağlamda ana vurgu; 

özgün kentsel alan ve 

işlevsel kurgunun 

korunması; anılan 

kurguya yönelik 

mevcut tehditlerin 

ortadan kaldırılması ile 

kısıtların aşılması 

yönünde geliştirilmekte 

ve özgün sunum temalarına bağlı olarak tematik turizm alanları oluşturulmaktadır. 

 

Tematik turizm alanlarından birincisi, Yönetim Alanı sınırı içerisinde Silvan 

Köprüsü ile Üniversite Köprüsü arasında kalan bölümden oluşmaktadır. Tariflenen 

alanda ‘ekolojik denge’, ‘biyolojik çeşitlilik’, ‘toprak ve su kaynaklarının 

korunması’, ‘kırsal peyzaj uygulamaları’, ‘tabiat parkı’ alt temaları doğrultusunda 

‘eko – turizm’ temalı etkinliklerin yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 

geliştirilen birinci tematik turizm alanı ‘DİCLE VADİSİ EKO – TURİZM 

ALANI’ biçiminde tanımlanmaktadır.  

 

Tematik turizm alanlarından ikincisini ise İçkale ve Suriçi sınırları 

oluşturmaktadır. Tanımlanan alanda ‘arkeoloji’, ‘inanç katmanları’, ‘kimlik 

katmanları’, ‘uygarlık katmanlıkları’, ‘kültür’, ‘mimarlık’ alt temaları 

doğrultusunda ‘miras turizmi’ temalı etkinliklerin yürütülmesi amaçlanmaktadır. 

Bu doğrultuda geliştirilen ikinci tematik turizm alanı ‘İÇKALE – SURİÇİ MİRAS 

ALANI TURİZMİ (I)’ biçimde tanımlanmaktadır. 
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Tematik turizm alanlarından üçüncüsünü Hevsel Bahçeleri oluşturmaktadır. 

Tanımlanan alanda ‘çevre dostu tarım uygulamaları’, ‘tarımsal üretim’, ‘su ve 

toprak kaynaklarının korunması’ alt temaları doğrultusunda ‘agro – turizm’ temalı 

etkinliklerin yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda geliştirilen üçüncü 

tematik turizm alanı ‘HEVSEL BAHÇELERİ AGRO – TURİZM ALANI’ 

biçiminde tanımlanmaktadır. 

 

iv.  Tematik turizm alanları kurgulanan alanların toplam büyüklüğü 2.000 hektara 

yaklaşmaktadır. Bunun yanı sıra farklı tematik etkinliklerin yürütülmesi ile eşine 

az rastlanır nitelikteki kentsel alan kurgusu, ziyaretçilere yönelik ön bilgilendirme 

programlarının yürütülmesini gerektirmektedir. Bu doğrultuda tematik turizm 

alanlarında ‘sunum düğümleri’ ve ‘sunum temaları’nın oluşturulması gerekli 

görülmektedir. Düğüm temaları gerek özgün kentsel alan kurgusu, gerekse tematik 

alanlardaki etkinlikler doğrultusunda şekillendirilmektedir. Böylece özgün kentsel 

alan kurgusunun ve işlevlerin tanınırlığının, tematik alanların ise 

algılanabilirliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.  

v. Turizm etkinliklerinin yaygınlaşabilmesi ve ziyaret ile konaklama sürelerinin 

uzatılabilmesi için tematik alanlar arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu doğrultuda Dicle Vadisi – Üniversite Köprüsü Etki Alanı – 

İçkale – Suriçi – Hevsel 

Bahçeleri – Köşkler Bölgesi 

arasındaki bağlantıların 

tanımlı hale getirilmesi önem 

kazanmaktadır. Söz konusu 

bağlantı akslarının 

geliştirilmesi için mevcut yol 

sisteminden faydalanmak 

olanaklı olup, sadece 

yönlendirici ve açıklayıcı 

mekansal düzenlemelerin 

yapılması gerekmektedir.  

vi.  Özellikle tarihi kent 

merkezlerinde ve tematik 
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turizm alanlarında yürütülen turizm etkinlikleri kapsamında ortaya çıkan en önemli 

sakıncalardan biri ‘yapay turizm pazarlama kültürlerinin oluşması’ biçiminde 

ortaya çıkmaktadır. Kamunun turizm gelişim sürecinin gereğince 

yönlendiremediği ve de denetleyemediği durumlarda, özel kesim içsel mantığı 

gereği sermaye birikim sürecini hızlandırabilmek için yeni pazarlama araçları ile 

uygulamalar geliştirebilmektedir. Ancak çoğu zaman tariflenen araçlar ve 

uygulamalar kapsamında özgün değerler gereğince sergilenemeyebilmekte; zaman 

içerisinde de yapay kültür, özgün kültüre baskın hale gelebilmektedir. Bu nedenle 

tematik alanlardaki özgün değerlerin ve kullanım biçimlerinin ön plana çıkarıldığı 

mekânsal sunum alanlarının oluşturulması zorunluluk halini almaktadır. Söz 

konusu mekânsal sunum alanlarının tematik alanlardaki özgün değerleri ve 

kullanım biçimleri kadar söz konusu değerler ve kullanım biçimlerine yönelen 

tehditlere bağlı olarak şekillendirilmesi gerekmektedir. 

- Bu doğrultuda Hevsel Bahçeleri’ne yönelik oluşturulan mekânsal sunum alanı, 

Hevsel Bahçeleri’nin ‘tarım alanı’, ‘kırsal peyzaj dokusu’ ve ‘kıyı’ niteliklerine 

bağlı olarak şekillendirilmektedir.  

- Köşkler Bölgesi – Ongözlü Köprü – Kırklar Dağı’na yönelik tematik sunum alanı, 

Kırklar Dağı ve Dicle kıyısına yönelik mekânsal kullanım taleplerinin niteliğine 

bağlı olarak kurgulanmaktadır. Kırklar Dağı’na ve de Dicle kıyılarına yönelik özel 

kullanım talepleri her geçen gün daha baskın hale gelmekte; alanların kamusal 

mekân niteliğinin korunmasını güçleştiren önemli sakıncalar ile karşılaşılmaktadır. 

Bu doğrultuda bölgedeki özgün kamusal mekân – yarı kamusal mekân – özel 

mekân kurgusu ana sunum teması olarak tanımlanmaktadır. 
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- Suriçi’nde ise mekânsal sunum alanları kurgusu, dört olgu tarafından 

şekillendirilmektedir. Birinci olarak Suriçi’nin kent merkezi işlevine bağlı olarak 

şekillenen kamusal alan ve mekânların ön plana çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu 

doğrultuda ana ticaret ve ulaşım aksı, inanç merkezi, meydan, günübirlik kullanım 

alanları ve çalışma alanları doğrultusunda bir kamusal düğüm kurgulanmaktadır. 

İkinci mekânsal sunum alanı ise kentin çok kimlikli yapısı ile özgün mimari dili, 

mekânsal sunum alanlarından diğerini şekillendirmektedir. Bu doğrultuda kentin 

çok kimlikli yapısına göndermede bulunulabilmesi amacı ile kiliseler koridoru 

kurgulanmakta, söz konusu koridorun dolaşım güzergâhı yoğun biçimde 

korunabilen kentsel mekânsal dokunun sergilenebileceği şekilde tanımlanmaktadır. 

Üçüncü olarak ise somut ve somut olmayan kültürel mirasın bütüncül sunumu, 

mekânsal sunum temasını oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak somut ve somut 

olmayan kültürel mirasın bütüncül sergilenebildiği ve aktarılabildiği, farklı 

işlevlerdeki yapılar tanımlanarak yürüyüş yolları ile birbirine bağlanmaktadır. 

Dördüncü olarak ise Suriçi’nin karma kullanım biçimi ve mekânsal işlevler arası 

denge ön plana çıkarılmaktadır. Bu doğrultuda idari – inanç – barınma – 

günübirlik kullanım – eğitim işlevlerinden oluşan bir serim kurgulanmaktadır. 
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Yukarıda geliştirilen ana yaklaşımlar doğrultusunda tematik alanlar için tanımlanan mekânsal 

uygulama alanları ve ana mekânsal stratejiler aşağıda yer almaktadır. 
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PT4-Hedef 1: Ziyaretçi Hizmet Sunumunun Yapılandırılması 

 

PT4-Strateji 1.1: Tematik turizm alanlarının oluşturulması ve ziyaretçi hizmet 

sunumunun çeşitlendirilmesi 

Eylem 1.1.1: Eko - turizm temalı ulusal ve uluslararası iyi örneklerin 

incelenmesi, Diyarbakır Yönetim Planı alanı eko - turizm potansiyelinin ortaya 

konulması, rekabet gücünün yapılandırılması, taşıma kapasitesinin 

belirlenmesine yönelik ilke ve standartların tanımlandığı projelerin 

geliştirilmesi 

Eylem 1.1.2: Agro -  turizm temalı ulusal ve uluslararası iyi örneklerin 

incelenmesi, Diyarbakır Yönetim Planı alanı agro - turizm potansiyelinin 

ortaya konulması, rekabet gücünün yapılandırılması, taşıma kapasitesinin 

belirlenmesine yönelik ilke ve standartların tanımlandığı projelerin 

geliştirilmesi 

Eylem 1.1.3: Kamp turizm temalı ulusal ve uluslararası iyi örneklerin 

incelenmesi, Diyarbakır Yönetim Planı alanı kamp turizmi potansiyelinin 

ortaya konulması, rekabet gücünün yapılandırılması, taşıma kapasitesinin 

belirlenmesine yönelik ilke ve standartların tanımlandığı projelerin 

geliştirilmesi 

Eylem 1.1.4: Miras turizmi temalı ulusal ve uluslararası iyi örneklerin 

incelenmesi, Diyarbakır Yönetim Planı alanı miras turizmi potansiyelinin 

ortaya konulması, rekabet gücünün yapılandırılması, taşıma kapasitesinin 

belirlenmesine yönelik ilke ve standartların tanımlandığı projelerin 

geliştirilmesi 

Eylem 1.1.5: Kültür turizmi temalı ulusal ve uluslararası iyi örneklerin 

incelenmesi, Diyarbakır Yönetim Planı alanı kültür turizmi potansiyellerinin 

belirlenmesi, rekabet gücünün yapılandırılması, taşıma kapasitesine yönelik 

ilke ve standartların tanımlandığı projelerin geliştirilmesi 

Eylem 1.1.6: Gastronomi turizmi temalı ulusal ve uluslararası iyi örneklerin 

incelenmesi, Diyarbakır Yönetim Planı alanı gastronomi turizmi 

potansiyellerinin belirlenmesi, rekabet gücünün yapılandırılması, taşıma 

kapasitesine yönelik ilke ve standartların tanımlandığı projelerin geliştirilmesi 

Eylem 1.1.7: İnanç turizmi temalı ulusal ve uluslararası iyi örneklerin 

incelenmesi, Diyarbakır Yönetim Planı alanı inanç turizmi potansiyelinin 

ortaya konulması, rekabet gücünün yapılandırılması, taşıma kapasitesinin 

belirlenmesine yönelik ilke ve standartların tanımlandığı projelerin 

geliştirilmesi 

 

PT4-Strateji 1.2: Ziyaret Bölgeleri Arası Bağlantı Akslarının Tanımlanması 

Eylem 1.2.1: "Dicle Vadisi ile Üniversite Köprüsü Etki Alanı Bağlantı Aksı" 

geçiş güzergâhlarının tanımlanması, ulaşım, peyzaj projelerinin ve donatı 

elemanlarının tasarlandığı uygulama projelerinin elde edilmesi 

Eylem 1.2.2: "Üniversite Köprüsü Etki Alanı – İçkale Bağlantı Aksı" 

arasındaki geçiş güzergâhlarının tanımlanması, ulaşım, peyzaj projelerinin ve 

donatı elemanlarının tasarlandığı uygulama projelerinin elde edilmesi 

Eylem 1.2.3: İçkale – Suriçi Tarihi Kültürel Merkez arasındaki geçiş 

güzergâhlarının tanımlanması, tarihi kentsel peyzaj ve tasarım projeleri ile 

mimari uygulama projelerinin tasarlandığı uygulama projelerinin elde edilmesi 
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Eylem 1.2.4: İçkale – Hevsel Bahçeleri arasındaki geçiş güzergâhlarının 

tanımlanması, peyzaj projelerinin ve donatı elemanlarının tasarlandığı 

uygulama projelerinin elde edilmesi 

Eylem 1.2.5: Suriçi – Hevsel Bahçeleri arasındaki geçiş güzergâhlarının 

tanımlanması, kentsel tasarım, mimari uygulama ve peyzaj projeleri ile donatı 

elemanlarının tasarlandığı uygulama projelerinin elde edilmesi 

Eylem 1.2.6: Suriçi – Köşkler Bölgesi Bağlantı Aksı ulaşım, kentsel tasarım, 

mimari uygulama, peyzaj projeleri ile donatı elemanlarının tasarlandığı 

uygulama projelerinin elde edilmesi 

Eylem 1.2.7: "Hevsel Bahçeleri – Köşkler Bölgesi Bağlantı Aksı" arasındaki 

geçiş güzergâhlarının tanımlanması, ulaşım, kentsel tasarım, mimari uygulama, 

peyzaj projeleri ile donatı elemanlarının tasarlandığı uygulama projelerinin 

elde edilmesi 

Eylem 1.2.8: "İçkale, Diyarbakır Surları ve Burçlar Miras Alanı Ana Dolaşım 

Aksı" ulaşım, tarihi peyzaj ve tasarım projeleri ile donatı elemanlarının 

tasarlandığı uygulama projelerinin elde edilmesi 

Eylem 1.2.9: "Suriçi Tarihi Çekirdek Alanı"nın tespit edilmesi ve gezi 

güzergâhının oluşturulması; ulaşım, kentsel tasarım, peyzaj ve uygulama 

projelerinin elde edilmesi 

 

PT4-Strateji 1.3: Özgün değerlerin ve kullanım biçimlerinin sergilendiği 

mekânsal sunum alanları ve ziyaretçi akslarının oluşturulması ile özgün 

değerlerin korunmasına katkı sağlanması ve yapay turizm pazarlama 

kültürlerinin ortaya çıkmasının engellenmesi 

Eylem 1.3.1: Suriçi (Tampon Bölge) kamusal düğüm sunum aksının tema 

ögelerinin belirlenmesi, sınır ve güzergâhının tespit edilmesi, kentsel tasarım 

ve mimari uygulama projelerinin hazırlanması 

Eylem 1.3.2: Suriçi (Tampon Bölge) İnanç katmanı sunum aksının sunum 

tema ögelerinin belirlenmesi, sınır ve güzergâhının tespit edilmesi, kentsel 

tasarım ve mimari uygulama projelerinin hazırlanması 

Eylem 1.3.3: Suriçi (Tampon Bölge) Somut ve somut olmayan kültürel miras 

sunum aksının tema ögelerinin belirlenmesi, sınır ve güzergâhının tespit 

edilmesi, kentsel tasarım ve mimari uygulama projelerinin hazırlanması 

Eylem 1.3.4: Suriçi (Tampon Bölge) Karma kullanım serimi sunum aksının 

tema ögelerinin belirlenmesi, sınır ve güzergahının tespit edilmesi, kentsel 

tasarım ve mimari uygulama projelerinin hazırlanması 

Eylem 1.3.5: Doğa, tarım ve su havzası tema ögelerinin belirlenmesi, sınır ve 

güzergâhının tespit edilmesi, kentsel tasarım ve uygulama projelerinin 

hazırlanması 

Eylem 1.3.6: Köşkler Bölgesi – Ongözlü Köprü – Kırklar Dağı Kamusal, Yarı 

Kamusal, Özel Mekân Kurgusu Sunum Alanı tema ögelerinin belirlenmesi, 

sınır ve güzergahının tespit edilmesi, kentsel tasarım ve uygulama projelerinin 

hazırlanması 

 

PT4-Strateji 1.4: Ziyaretçi hizmet sunumu ana stratejilerinin tanımlanarak plan 

yönlendiriciliğinin arttırılması 

Eylem 1.4.1: Dicle Vadisi Günübirlik Kullanım Alanı (Uygulama Alanı 1)’nın 

belirlenmesi, Dicle Havzası’na özgü flora doğrultusunda kırsal peyzaj 

uygulamalarının yapılması ve tabiat park alanlarının kurgulanması, su taşıtları 

(kano, sandal vb.) alım ve teslim noktalarının oluşturulması, olta balıkçılığı 
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alanlarının düzenlenmesi, doğa, bisiklet ve yaya yollarının oluşturulmasına 

yönelik Mekânsal Planı'nın hazırlanması  

Eylem 1.4.2: Dicle Vadisi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Gözlem Alanı 

(Uygulama Alanı 2)’nın belirlenmesi,  Biyolojik çeşitlilik gözlem alanlarının 

tanımlanması ve tür tanıtım noktalarının oluşturulmasına yönelik Mekânsal 

Planı'nın hazırlanması 

Eylem 1.4.3: Dicle Vadisi Kamp ve Eğitim Alanı (Uygulama Alanı 3)’nın 

belirlenmesi, çocuk ve gençlere yönelik ekolojik denge ve biyolojik çeşitlilik 

temalı yaz – kış okullarının düzenlenmesine yönelik Mekânsal Planı'nın 

hazırlanması 

Eylem 1.4.4: Üniversite Köprüsü Etki Alanı (Uygulama Alanı 4)’nın 

belirlenerek Dicle doğu ve batı kamusal kıyı kullanım alanlarına bisiklet ve 

yaya erişim yollarının açılması, günübirlik eğlence/dinlence tesislerinin 

oluşturulması, tanıtım panolarının yerleştirilmesi, sergi alanlarının 

düzenlenmesine yönelik Mekânsal Planı'nın hazırlanması  

Eylem 1.4.5: İçkale Uygulama Alanı (Uygulama Alanı 5)’nın belirlenmesi, 

Arkeo – park uygulamalarının geliştirilmesi, giriş kapılarının düzenlenmesi, 

yeniden işlevlendirmelerin ve tahsislerin alanın kültür ve yönetim merkezi 

niteliği öne çıkaracak şekilde yürütülmesi ile seyir alanlarının oluşturulmasına 

yönelik Mekânsal Planı'nın hazırlanması 

Eylem 1.4.6: Yeni Kapı Uygulama Alanı (Uygulama Alanı 6)’nın 

belirlenmesi,  kırsal peyzaj uygulamalarının yapılması, seyir teraslarının 

düzenlenmesi, bisiklet alım ve teslim noktalarının oluşturulması, günübirlik 

eğlence/dinlence tesis alanlarının planlanması, Sur bilgilendirme ve tanıtım 

ünitelerinin tanımlanması ve Mekânsal Planı'nın hazırlanması 
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 EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE 

ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 

BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

PT4 

Strateji 1.1;  

Tematik turizm 

alanlarının 

oluşturulması 

ve ziyaretçi 

hizmet 

sunumunun 

çeşitlendirilmesi 

1 2 3 4 5 

Eko - turizm temalı ulusal ve uluslararası iyi 

örneklerin incelenmesi, Diyarbakır Yönetim 

Planı alanı eko - turizm potansiyelinin ortaya 

konulması, rekabet gücünün yapılandırılması, 

taşıma kapasitesinin belirlenmesine yönelik 

ilke ve standartların tanımlandığı projelerin 

geliştirilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 

Mezopotamya Ekoloji 

Hareketi 

Faaliyete geçen Eko – 

turizm alanı büyüklüğü 

Eko-turizm alanlarını 

ziyaret eden ziyaretçi 

sayısı 

2.289.000 

TL 

 

   

 

Agro -  turizm temalı ulusal ve uluslararası 

iyi örneklerin incelenmesi, Diyarbakır 

Yönetim Planı alanı agro - turizm 

potansiyelinin ortaya konulması, rekabet 

gücünün yapılandırılması, taşıma 

kapasitesinin belirlenmesine yönelik ilke ve 

standartların tanımlandığı projelerin 

geliştirilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü, Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı 

Diyarbakır İl Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı 

Faaliyete geçen Agro-

turizm alanı büyüklüğü 

Argo-turizm alanlarını 

ziyaret eden ziyaretçi 

sayısı 

  

Kamp turizm temalı ulusal ve uluslararası iyi 

örneklerin incelenmesi, Diyarbakır Yönetim 

Planı alanı kamp turizmi potansiyelinin 

ortaya konulması, rekabet gücünün 

yapılandırılması, taşıma kapasitesinin 

belirlenmesine yönelik ilke ve standartların 

tanımlandığı projelerin geliştirilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 

Gençlik STK’ları 

Faaliyete geçen Kamp-

turizm alanı büyüklüğü 

Kamp-turizm alanlarını 

ziyaret eden ziyaretçi 

sayısı 
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Miras turizmi temalı ulusal ve uluslararası iyi 

örneklerin incelenmesi, Diyarbakır Yönetim 

Planı alanı miras turizmi potansiyelinin 

ortaya konulması, rekabet gücünün 

yapılandırılması, taşıma kapasitesinin 

belirlenmesine yönelik ilke ve standartların 

tanımlandığı projelerin geliştirilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Diyarbakır KV Koruma 

Bölge Kurulu, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı 

Faaliyete geçen Miras-

turizm alanı büyüklüğü 

Miras-turizm alanlarını 

ziyaret eden ziyaretçi 

sayısı 

  

Kültür turizmi temalı ulusal ve uluslararası 

iyi örneklerin incelenmesi, Diyarbakır 

Yönetim Planı alanı kültür turizmi 

potansiyelinin belirlenmesi, rekabet gücünün 

yapılandırılması, taşıma kapasitesi yönelik 

ilke ve standartların tanımlayan projelerin 

geliştirilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Diyarbakır KV Koruma 

Bölge Kurulu, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı 

Faaliyete geçen Kültür-

turizm alanı büyüklüğü 

Kültür-turizm alanlarını 

ziyaret eden ziyaretçi 

sayısı 

  

Gastronomi turizmi temalı ulusal ve 

uluslararası iyi örneklerin incelenmesi, 

Diyarbakır Yönetim Planı alanı gastronomi 

turizmi potansiyelinin belirlenmesi, rekabet 

gücünün yapılandırılması, taşıma kapasitesi 

yönelik ilke ve standartların tanımlayan 

projelerin geliştirilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı 

Faaliyete geçen Gastro-

turizm alanı büyüklüğü 

Gastro-turizm alanlarını 

ziyaret eden ziyaretçi 

sayısı 

  

İnanç turizmi temalı ulusal ve uluslararası iyi 

örneklerin incelenmesi, Diyarbakır Yönetim 

Planı alanı inanç turizmi potansiyelinin 

ortaya konulması, rekabet gücünün 

yapılandırılması, taşıma kapasitesinin 

belirlenmesine yönelik ilke ve standartların 

tanımlandığı projelerin geliştirilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

İnanç Cemaatleri 

Temsilcileri, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı 

Faaliyete geçen İnanç-

turizm alanı büyüklüğü 

İnanç-turizm alanlarını 

ziyaret eden ziyaretçi 

sayısı 
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PT4 

Strateji 1.2 
Ziyaret Bölgeleri 

Arası Bağlantı 

Akslarının 

Tanımlanması 

EYLEMLER 

SORUMLU 

KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR 
İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

"Dicle Vadisi ile Üniversite 

Köprüsü Etki Alanı Bağlantı Aksı" 

geçiş güzergâhlarının 

tanımlanması, ulaşım, peyzaj 

projelerinin ve donatı 

elemanlarının tasarlandığı 

uygulama projelerinin elde 

edilmesi 

Diyarbakır 

Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır Kültür ve Turizm 

İl Müdürlüğü, TMMOB Diyarbakır İKK, Sur 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yenişehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı 

Uygulaması 

tamamlanan Dicle 

Vadisi – Üniversite 

Köprüsü Etki Alanı 

Bağlantı aksı büyüklüğü 

500.000 TL 
     

"Üniversite Köprüsü Etki Alanı – 

İçkale Bağlantı Aksı" arasındaki 

geçiş güzergâhlarının 

tanımlanması, ulaşım, peyzaj 

projelerinin ve donatı 

elemanlarının tasarlandığı 

uygulama projelerinin elde 

edilmesi 

Diyarbakır 

Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır Kültür ve Turizm 

İl Müdürlüğü, TMMOB Diyarbakır İKK, Sur 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yenişehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı 

Uygulaması 

tamamlanan Üniversite 

Köprüsü Etki Alanı – 

İçkale Bağlantı Aksı 

büyüklüğü 

500.000 TL 
     

İçkale – Suriçi Tarihi Kültürel 

Merkez arasındaki geçiş 

güzergâhlarının tanımlanması, 

tarihi kentsel peyzaj ve tasarım 

projeleri ile mimari uygulama 

projelerinin tasarlandığı uygulama 

projelerinin elde edilmesi 

Diyarbakır 

Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır Kültür ve Turizm 

İl Müdürlüğü, TMMOB Diyarbakır İKK, Sur 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yenişehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı 

Uygulaması 

tamamlanan Üniversite 

Köprüsü Etki Alanı – 

İçkale Bağlantı Aksı 

büyüklüğü 

500.000 TL 
     

İçkale – Hevsel Bahçeleri 

arasındaki geçiş güzergâhlarının 

tanımlanması, peyzaj projelerinin 

ve donatı elemanlarının 

tasarlandığı uygulama projelerinin 

elde edilmesi 

Diyarbakır 

Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır Kültür ve Turizm 

İl Müdürlüğü, TMMOB Diyarbakır İKK, Sur 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yenişehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı 

Uygulaması 

tamamlanan Üniversite 

Köprüsü Etki Alanı – 

İçkale Bağlantı Aksı 

büyüklüğü 

500.000 TL 
     

Suriçi – Hevsel Bahçeleri 

arasındaki geçiş güzergâhlarının 

tanımlanması, kentsel tasarım, 

mimari uygulama ve peyzaj 

projeleri ile donatı elemanlarının 

tasarlandığı uygulama projelerinin 

elde edilmesi 

Diyarbakır 

Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır Kültür ve Turizm 

İl Müdürlüğü, TMMOB Diyarbakır İKK, Sur 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yenişehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı 

Uygulaması 

tamamlanan Suriçi – 

Hevsel Bahçeleri 

Bağlantı Aksı 

büyüklüğü 

500.000 TL 
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Suriçi – Köşkler Bölgesi Bağlantı 

Aksı ulaşım, kentsel tasarım, 

mimari uygulama, peyzaj projeleri 

ile donatı elemanlarının 

tasarlandığı uygulama projelerinin 

elde edilmesi 

Diyarbakır 

Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır Kültür ve Turizm 

İl Müdürlüğü, TMMOB Diyarbakır İKK, Sur 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yenişehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı 

Uygulaması 

tamamlanan Suriçi – 

Köşkler Bölgesi 

Bağlantı Aksı 

büyüklüğü 

500.000 TL 
     

"Hevsel Bahçeleri – Köşkler 

Bölgesi Bağlantı Aksı" arasındaki 

geçiş güzergâhlarının 

tanımlanması, ulaşım, kentsel 

tasarım, mimari uygulama, peyzaj 

projeleri ile donatı elemanlarının 

tasarlandığı uygulama projelerinin 

elde edilmesi 

Diyarbakır 

Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır Kültür ve Turizm 

İl Müdürlüğü, TMMOB Diyarbakır İKK, Sur 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yenişehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı 

Uygulaması 

tamamlanan Hevsel 

Bahçeleri – Köşkler 

Bölgesi Bağlantı Aksı 

büyüklüğü 

500.000 TL 

     

     

"İçkale, Diyarbakır Surları ve 

Burçlar Miras Alanı Ana Dolaşım 

Aksı" ulaşım, tarihi peyzaj ve 

tasarım projeleri ile donatı 

elemanlarının tasarlandığı 

uygulama projelerinin elde 

edilmesi 

Diyarbakır 

Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır Kültür ve Turizm 

İl Müdürlüğü, TMMOB Diyarbakır İKK, Sur 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yenişehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı 

Uygulaması 

tamamlanan Suriçi Ana 

Dolaşım Güzergah 

büyüklüğü 

500.000 TL 
     

"Suriçi Tarihi Çekirdek Alanı"nın 

tespit edilmesi ve gezi 

güzergâhının oluşturulması; 

ulaşım, kentsel tasarım, peyzaj ve 

uygulama projelerinin elde 

edilmesi 

Diyarbakır 

Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır Kültür ve Turizm 

İl Müdürlüğü, TMMOB Diyarbakır İKK, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı 

Uygulaması 

tamamlanan Suriçi 

Tarihi Çekirdek Ana 

Dolaşım Güzergahının 

büyüklüğü 

500.000 TL 
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EYLEMLER 

SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

PT4  

Strateji 1.3  

Özgün değerlerin ve 

kullanım biçimlerinin 

sergilendiği mekânsal 

sunum alanları ve 

ziyaretçi akslarının 

oluşturulması ile özgün 

değerlerin korunmasına 

katkı sağlanması ve 

yapay turizm pazarlama 

kültürlerinin ortaya 

çıkmasının 

engellenmesi 

1 2 3 4 5 

Suriçi (Tampon Bölge) kamusal düğüm 

sunum aksının tema ögelerinin 

belirlenmesi, sınır ve güzergâhının tespit 

edilmesi, kentsel tasarım ve mimari 

uygulama projelerinin hazırlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri 

Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Karacadağ Kalkınma 

Ajansı 

Oluşturulan Kamusal alan 

sunum aksı büyüklüğü 
650.000 TL 

          

Suriçi (Tampon Bölge) İnanç katmanı 

sunum aksının sunum tema ögelerinin 

belirlenmesi, sınır ve güzergâhının tespit 

edilmesi, kentsel tasarım ve mimari 

uygulama projelerinin hazırlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri 

Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Karacadağ Kalkınma 

Ajansı 

Oluşturulan İnanç katmanı 

sunum aksı büyüklüğü 
650.000 TL 

          

Suriçi (Tampon Bölge) Somut ve somut 

olmayan kültürel miras sunum aksının tema 

ögelerinin belirlenmesi, sınır ve 

güzergâhının tespit edilmesi, kentsel 

tasarım ve mimari uygulama projelerinin 

hazırlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri 

Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Karacadağ Kalkınma 

Ajansı 

Oluşturulan Somut ve somut 

olmayan kültürel miras sunum 

aksı büyüklüğü 

650.000 TL 

          

Suriçi (Tampon Bölge) Karma kullanım 

serimi sunum aksının tema ögelerinin 

belirlenmesi, sınır ve güzergâhının tespit 

edilmesi, kentsel tasarım ve mimari 

uygulama projelerinin hazırlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri 

Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Karacadağ Kalkınma 

Ajansı 

Oluşturulan Karma kullanım 

serimi sunum aksı büyüklüğü 
650.000 TL 
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Doğa, tarım ve su havzası tema ögelerinin 

belirlenmesi, sınır ve güzergâhının tespit 

edilmesi, kentsel tasarım ve uygulama 

projelerinin hazırlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri 

Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Karacadağ Kalkınma 

Ajansı 

Oluşturulan Doğa, tarım ve su 

havzası sunum aksı büyüklüğü 
650.000 TL 

          

Köşkler Bölgesi – Ongözlü Köprü – Kırklar 

Dağı Kamusal, Yarı Kamusal, Özel Mekân 

Kurgusu Sunum Alanı tema ögelerinin 

belirlenmesi, sınır ve güzergahının tespit 

edilmesi, kentsel tasarım ve uygulama 

projelerinin hazırlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri 

Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Karacadağ Kalkınma 

Ajansı 

Oluşturulan sunum aksı 

büyüklüğü 
650.000 TL 

          

 

 

 

PT4  

Strateji 1.4  

Ziyaretçi Hizmet 

Sunumu Ana 

Stratejilerinin 

Tanımlanarak Plan 

Yönlendiriciliğinin 

Arttırılması 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK 

YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Dicle Vadisi Günübirlik Kullanım Alanı 

(Uygulama Alanı 1)’nın belirlenmesi, 

Dicle Havzası’na özgü flora doğrultusunda 

kırsal peyzaj uygulamalarının yapılması ve 

tabiat park alanlarının kurgulanması, su 

taşıtları (kano, sandal vb.) alım ve teslim 

noktalarının oluşturulması, olta balıkçılığı 

alanlarının düzenlenmesi, doğa, bisiklet ve 

yaya yollarının oluşturulmasına yönelik 

Mekânsal Planı'nın hazırlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Kültür ve Turizm 

İl Müdürlüğü, TMMOB 

Diyarbakır İKK, TMMOB 

Peyzaj Mimarları Odası 

Diyarbakır Temsilciliği,  

Dicle Üniversitesi Ziraat ve 

Biyoloji Bölümleri 

Gerçekleştirilen kırsal peyzaj 

uygulama alanı (hektarı) 

büyüklüğü 

Kurgulanan tabiat park alanı 

(hektar)  

Su taşıtları noktalarından 

faydalanan ziyaretçi sayısı 

Doğa yolunun uzunluğu (km) 

Bisiklet yolu uzunluğu (km) 

Yaya yolu uzunluğu (km) 

1.210.000 

TL 
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Dicle Vadisi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma 

ve Gözlem Alanı (Uygulama Alanı 2)’nın 

belirlenmesi,  Biyolojik çeşitlilik gözlem 

alanlarının tanımlanması ve tür tanıtım 

noktalarının oluşturulmasına yönelik 

Mekânsal Planı'nın hazırlanması 

Dicle Üniversitesi Ziraat 

ve Biyoloji Bölümleri, İl 

Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire 

Başkanlığı 

Dicle Üniversitesi Çevre 

Sorunları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi,  

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Kültür ve Turizm 

İl Müdürlüğü, TMMOB 

Diyarbakır İKK 

Düzenlenen doğa gözlem alanı 

sayısı 

Doğa gözlem alanlarından 

yararlanan kişi sayısı 

Flora ve faunayı tanıtan pano 

sayısı 

Dicle Vadisi Kamp ve Eğitim Alanı 

(Uygulama Alanı 3)’nın belirlenmesi, 

çocuk ve gençlere yönelik ekolojik denge 

ve biyolojik çeşitlilik temalı yaz – kış 

okullarının düzenlenmesine yönelik 

Mekânsal Planı'nın hazırlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Sosyal Hizmetler Daire 

Başkanlığı 

Dicle Üniversitesi Ziraat ve 

Biyoloji Bölümleri, 

Mezopotamya Ekoloji 

Hareketi, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, TMMOB 

Diyarbakır İKK 

Düzenlenen yaz okulu sayısı 

Katılan öğrenci sayısı 

Düzenlenen kış etkinliği sayısı 

Kış etkinliklerine katılan 

öğrenci sayısı 

Üniversite Köprüsü Etki Alanı (Uygulama 

Alanı 4)’nın belirlenerek Dicle doğu ve 

batı kamusal kıyı kullanım alanlarına 

bisiklet ve yaya erişim yollarının açılması, 

günübirlik eğlence/dinlence tesislerinin 

oluşturulması, tanıtım panolarının 

yerleştirilmesi, sergi alanlarının 

düzenlenmesine yönelik Mekânsal 

Planı'nın hazırlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı 

Diyarbakır İl Müdürlüğü 

Diyarbakır Kültür ve Turizm 

İl Müdürlüğü, TMMOB 

Diyarbakır İKK, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı 

Dicle doğu ve batı kamusal 

kıyı kullanım alanlarına ulaşan 

bisiklet erişim yolu uzunluğu 

Açılan yaya erişim uzunluğu 

Yerleştirilen tanıtım panosu 

sayısı 

Doğa temalı düzenlenen sergi 

alanları (m2) ve sayısı 

İçkale Uygulama Alanı (Uygulama Alanı 

5)’nın belirlenmesi, Arkeo – park 

uygulamalarının geliştirilmesi, giriş 

kapılarının düzenlenmesi, yeniden 

işlevlendirmelerin ve tahsislerin alanın 

kültür ve yönetim merkezi niteliği öne 

çıkaracak şekilde yürütülmesi ile seyir 

alanlarının oluşturulmasına yönelik 

Mekânsal Planı'nın hazırlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır 

Müze Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Başkanlığı, 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Dicle Üniversitesi 

Arkeo-park uygulama alanı 

olarak düzenlenmiş alan 

büyüklüğü Arkeo-park 

ziyaretçi sayısı 
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Yeni Kapı Uygulama Alanı (Uygulama 

Alanı 6)’nın belirlenmesi,  kırsal peyzaj 

uygulamalarının yapılması, seyir 

teraslarının düzenlenmesi, bisiklet alım ve 

teslim noktalarının oluşturulması, 

günübirlik eğlence/dinlence tesis 

alanlarının planlanması, Sur bilgilendirme 

ve tanıtım ünitelerinin tanımlanması ve 

Mekânsal Planı'nın hazırlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri 

Daire Başkanlığı 

Diyarbakır Kültür ve Turizm 

İl Müdürlüğü, TMMOB 

Diyarbakır İKK, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı 

Kırsal peyzaj uygulamalarının 

yapıldığı alan (hektar 

cinsinden değeri) 

Seyir terası sayısı 

Oluşturulan bisiklet alım 

teslim noktası sayısı 

Bisiklet noktalarından 

faydalanan ziyaretçi sayısı 

Sur bilgilendirme ve tanıtım 

üniteleri sayısı  

Sur bilgilendirme ve tanıtım 

ünitelerinden faydalanan 

ziyaretçi sayısı 
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5.5. PT5 SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN ETKİN 

KORUNMASINA YÖNELİK YÖNETİM ALANI MEKÂNSAL PLANLAMA 

SÜRECİNİN KOORDİNASYONU VE YÖNETİMİ  

Planlama alanında birden çok ve farklı temalar kapsamında şekillenen mekânsal işlevler 

bulunmaktadır. Planlama alanında konut, işyeri, tarım alanları, kamusal ve günübirlik 

kullanımlar doğrultusunda yürütülen etkinlikler sürdürülmektedir. Diğer yandan alan, mekân 

üretimi ile ilgili farklı mevzuatlar doğrultusunda yönetilmektedir. Bu doğrultuda mekân 

üretimi de farklı yasal ve yönetsel uygulama araçları ile sürdürülmektedir. Planlama alanında 

farklı kanun ve/veya yönetmeliklere sahip olan Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusundaki 

uygulamalar, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

kapsamındaki uygulamalar, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma projeleri, kentsel 

tasarım projeleri ve kentsel dönüşüm projeleri eş zamanlı olarak yürütülmektedir. 

Yapı ölçeğinde yaşanan koruma sorunları ve kültürel miras kayıplarına karşın Diyarbakır'ın 

genel mekânsal işlevler ve kullanım biçimleri tarafından şekillendirilen kentsel mekan yapısı 

bugüne kadar korunabilmiştir. Bu kapsamda Dicle Havzası, Hevsel Bahçeleri, tarihi merkez 

niteliği ile Suriçi ve 1930'ların ikinci yarısından itibaren modernist planlama yaklaşımı ile 

inşa edilen Yenişehir bölgesinden oluşan kentsel mekân yapısının etkin korunması önem 

kazanmaktadır. Tanımlanan kentsel yapı, niteliği kısaca aktarılan mekân üretim süreci 

tarafından doğrudan etkilenmektedir. Bu nedenle farklı mevzuatlara tabi ve farklı yaklaşım ile 

uygulama önceliklerine sahip yasal ve yönetsel araçların bütüncül yönetilebileceği bir 

çerçevenin geliştirilmesi gerekmektedir. Alan Yönetim Planı kapsamında planlama 

temalarından biri olarak belirlenen "Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Etkin 

Korunmasına Yönelik Mekânsal Planlama Sürecinin Koordinasyonu ve Yönetimi" 

kapsamında yürütülecek çalışmalar ile farklı mekân üretim araçlarının özgün kentsel yapının 

korunması hedefi ile etkin ve bütüncül şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır.  

Alan Yönetimi Planı sürecinde yürütülen çalışmalar ve katılım sürecinde alınan bildirimler 

doğrultusunda, planlama hedeflerinin ve müdahale stratejilerini şekillendiren iki başlıkta 

ortaya çıkmaktadır; 

I. Toplu Konut İdaresi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol 

kapsamında yürütülen Alipaşa - Lalabey Kentsel Dönüşüm Projesi ve Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu'nun riskli alan kararı kapsamında 

yürütülen Diyarbakır İli Sur İlçesi Suriçi Bölgesine Ait Master Plan ve Uygulama 

Rehberi çalışmaları doğrultusunda, alandaki kentsel dönüşüm tartışmaları gündemdeki 
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ağırlığını arttırmaktadır. Ancak, kentsel mekânın değişim kaynağının sadece kamu 

kaynaklı büyük ölçekli uygulamalar olarak tanımlanma olanağı bulunmamaktadır. 

Birinci olarak Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda belirlenen planlama 

hedeflerine erişilebilmesi için kapsamlı bir mekânsal yeniden üretim sürecinin 

yürütüleceği öngörülmektedir. Fakat bu sürecin aktörleri, aktörlerin süreçteki 

ağırlıkları ve yetki ile sorumluluk paylaşımları henüz kesin olarak 

tanımlanmamaktadır. Buna rağmen alanda tekil yapı ölçeğinde yoğun bir el değiştirme 

yaşandığı gözlemlenebilmektedir. Bunun yanı sıra kentsel mekânın sermaye birikim 

sürecinde etkin kullanımı yönündeki eğilim kent gündemindeki ağırlığını gün geçtikçe 

arttırmaktadır. Bu doğrultuda planlama alanına yönelik kentsel projeci yaklaşım da 

kuvvetlenmekte ve planlama alanına yönelik tasarlanan kentsel proje sayısı 

artmaktadır. Bu doğrultuda özelikle Yenikapı Sokak'ta uygulanan sokak sağlıklaştırma 

uygulamaları yolu ile turizm güzergâhının uzatılması ya da Dicle Vadisi Kentsel 

Tasarım Projesi yolu ile büyük ölçekli organizasyonlara ev sahipliği yapma isteği, 

yukarıda tanımlanan eğilimler tarafından şekillendirilen hedeflerdir. Tanımlanan 

nedenlere bağlı olarak alandaki tartışmaların kentsel dönüşüm çerçevesinden daha 

geniş bir çalışma başlığına taşınma gerekliliği ile karşılaşılmaktadır. "Somut ve 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Etkin Korunmasına Yönelik Mekansal 

Planlama Sürecinin Koordinasyonu ve Yönetimi" temasındaki çalışmalar bu süreci 

mekânsal yeniden yapılanma yaklaşımı bağlamında kapsamlı ve bütüncül bir şekilde 

yönetmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamdaki öncelikler ise mevcut kullanıcıların 

süreçten azami şekilden faydalanabileceği kurgunun geliştirilmesi biçimde 

tanımlanmaktadır. 

II. Planlama çalışmalarının şekillendiren ikinci çalışma başlığı da mekânsal yeniden 

yapılanma süreci ile ilgilidir. Diyarbakır'ın kentsel mekân yapısının tarihten bugüne 

karma mekânsal kullanım tarafından şekillendirildiği gözlemlenmektedir. Planlama 

alanında toplumsal, iktisadi ve kamusal mekân kullanımı belirli bir denge içinde 

yürütülmektedir. Ancak, kentteki iktisadi gelişim eğilimleri ve bu doğrultuda 

şekillenen mekânsal kullanım taleplerinde kapsamlı bir değişim beklentisi ile 

karşılaşılmaktadır. Özellikle turizm ve günübirlik ticaret ile eğlence/dinlence 

kesimlerinin mekânsal işlevlerin yeniden yapılandırılmasına yönelik talepleri 

gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda yıpranmış tescilli evlerin onarılarak turizm tesisi 

haline getirilmesi, planlama alanındaki ana güzergâhlar üzerindeki yapıların/kale 

burçlarının günübirlik kullanımlara yönelik olarak yeniden yapılandırılması, Dicle 
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kamusal kıyı bandına yönelik kullanım talepleri şeklindeki eğilimler kent 

gündemindeki ağırlığını arttırmaktadır. Söz konusu eğilimlerin izlenememesi ve 

yönlendirilememesi durumunda, üç ana sorun alanı ile karşılaşılma olasılığı 

bulunmaktadır. Olası sorunlar planlama alanındaki karma kullanım biçimlerinin 

arasındaki dengenin bozulma olasılığına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Alandaki 

mekânsal işlevler arasındaki dengenin turizm ve günübirlik dinlence/eğlence 

kullanımları lehine bozulması durumunda, somut ve somut olmayan kültürel mirasın 

önemli bir parçası olan kentsel mekân yapısının niteliğinde önemli değişimler 

yaşanacaktır. Söz konusu değişim ise somut ve somut olmayan kültürel mirasın 

korunmasında kentsel mekânın üstlendiği işlevin etkinliğinin azalması anlamına 

gelmektedir. Karma kullanım dengesinin turizm ve günübirlik eğlence/dinlence 

kesimleri lehine bozulması, dengenin konut alanları ve kamusal alanlar aleyhine 

bozulması anlamına gelmektedir. Bu kapsamda ortaya çıkması olası sorun, planlama 

alanındaki konut kullanım yoğunluğunun azalması şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Planlama alanında konut kullanımının mevcut yoğunluğunun azalması, kısa vadede 

alanın ıssızlaşmasına, orta ve uzun vadede ise soylulaşmasına neden olma olasılığı 

bulunmaktadır.  Üçüncü sorun ise dengenin bozulması durumunda yaşanabilecek 

kamusal alan ve kamusal mekân yitimi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda bir 

yandan turizm kesiminin mekânsal olarak yatayda yapılanma eğilimi, diğer yandan ise 

Dicle kamusal kıyı alanının ticari birimler tarafından yoğun biçimde kullanılması, 

olasılığı sorunun arkasındaki temel dinamiklerden ikisi biçimde tanımlanmaktadır. 

"Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Etkin Korunmasına Yönelik 

Mekansal Planlama Sürecinin Koordinasyonu ve Yönetimi" temasındaki 

çalışmalar, alandaki mekânsal yeniden yapılanma sürecini, mevcut mekânsal işlevler 

arasındaki dengeli karma kullanım biçimlerinin korunmasını amaçlamaktadır. 

 

Yönetim Alanı Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi: 

Taşıma eşiği; kaynaklara negatif etki yapmadan, ziyaretçi memnuniyetini azaltmadan ve 

alanda yaşayan nüfusun ekonomik kazanımları ve kültürel değerleri üzerinde istenmeyen 

etkiye neden olmadan, alanın koruma ve kullanma dengesi de gözetilerek yararlanılması 

süreci olarak tanımlanabilir. Bir alanın taşıma kapasitesi alan üzerinde etkide bulunan ve alanı 

kullanan kesimlerin bu süreçten nasıl etkileneceğine bağlı olarak belirlenebilir. Bu nedenle 
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alanın taşıma eşiği hesaplanırken aşağıda belirtilen başlıklar altında bir değerlendirme 

yapılması gerekmektedir. 

- Alanın Sosyal ve Kültürel Taşıma Eşiği: Alanın sosyal ve kültürel yapısının önerilen 

yeni fonksiyonlar ve oluşan ziyaretçi yapısına verebileceği tepkinin ölçülmesi, 

- Mekânsal ve Ekonomik Taşıma Eşiği: Alanda süreç içerisinde konumlanacak olan 

yeni fonksiyonların, alandaki mevcut mekânsal kullanımlar ve ekonomik faaliyetler 

üzerindeki etkisinin analizi, 

- Ekolojik Taşıma Eşiği: Alanda önerilen yeni faaliyetlerin alanın ekolojik değerleri ve 

bio-çeşitlilik üzerindeki etki analizi, 

- Kurumsal Yönetim ve Yönetişim Kapasitesi: Mevcut kurumsal yapının yeni 

oluşacak süreci yetişmiş personel, kurumlar arası işbirliği geleneği ve bütçe yeterliliği 

açısından yönetme ve yönetişim kapasitesinin analizi, 

sürdürülebilir bir yönetim çerçevesinin oluşturulabilmesi için gerekli görülmektedir. Bu 

amaçla yukarıda tanımlanan kavramlar daha açık ifade edilmek istenirse; 

Alanın Sosyal ve Kültürel Taşıma Eşiği: Alanda yaşayan nüfusun, alanı ziyaret edenlerden 

rahatsız olma veya olmama durumu bir eşik oluşturmaktadır. Artan ziyaretçi sayısı ve gelen 

ziyaretçilerin bölgenin gelenek, görenek ve adetlerine olan yabancılığı nedeniyle 

ziyaretçilerin günlük yaşamlarında yapabileceği alışılmış davranış kalıplarının, alanda 

yaşayan nüfusun değer yargılarıyla çatışması durumu oluşabileceği gibi tam tersi 

durumlarında yaşanması söz konusu olabilir. Bu nedenle alanda aynı anda bulunan 

ziyaretçiler ve yerleşik nüfusun birbirlerini olabildiğince tanımaları ve aralarında hoşgörü 

ağının oluşmasının sağlanması önem taşımaktadır.  

Mekânsal ve Ekonomik Taşıma Eşiği; mekânda yer alan veya yer almak isteyen işlevlerin, 

yarattığı ekonominin dengede olması ve alanın özgün yapısı, kimlik değerlerine olumsuz 

etkide bulunmaması için belirlenmesi gereken seviyedir. Yönetim alan sınırları içerisinde 

henüz bu eşik aşılmamış gözükmektedir. Ancak, bu eşiğin mevcut durumunun belirlenmesi ve 

alanda oluşacak olan yeni faaliyetlerin gerek mekân üzerindeki, gerekse ekonomik yapı 

üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi ve gerekli olduğu durumlarda sınırlandırılması 

gerekmektedir.  

Ekolojik Taşıma Eşiği; alanın ekolojik değerleri üzerinde ziyaretçilerin, yapılı çevrenin, 

alanda yaşayan ve alanı kullanan nüfusun yarattığı baskının sonucu ekolojik yapının kendini 

ne derece de yenileyebildiğinin ölçütüdür. Alandaki ekolojik yapının bozulması ve biyolojik 

çeşitliliğin azalması taşıma eşiğinin aşılmış olduğunun da bir göstergesidir. Bu nedenle alanın 
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mevcut flora ve faunasının mevcut durumunun analiz edilmesi, kayıt altına alınması ve 

güçlendirilmesi yönünde politikalara ihtiyaç duyulmaktadır.  

Kurumsal Yönetim ve Yönetişim Kapasitesi; miras alanının ve yönetim alan sınırları 

içerisinde yer alan faaliyetlerin yönetilmesi süreci birden fazla kurumun bir arada çalışma ve 

koordinasyonunu gerektirmektedir. Mevcut kurumların yeni oluşacak dönemde yapılacak olan 

çalışmaları yönetme yeterliliği bir eşik oluşturacaktır. Bu durumun katılımcı yönetişim 

süreçlerine uygun davranma ve kurumsal paydaşlar dışındaki sivil toplum örgütlerinin, 

meslek odalarının ve alanda yaşayan nüfusun eleştiri ve önerilerine olan açıklığında 

sınanacağı bir süreç olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kapsamda Kurumsal Yönetim 

ve Yönetişim Kapasitesi izlenmeli, değerlendirilmeli ve geliştirilmesi için çaba 

gösterilmelidir.  

Yönetim planı yapılan değerlendirmeye bağlı olarak planın amaçlarından birisi olarak taşıma 

eşiklerinin aşılmasına neden olabilecek uygulamalardan kaçınmak olarak belirlenmiştir.  

Taşıma Eşiklerinin Aşılmasının Engellenmesi 

Alanın aktif kullanıcıları; alanda yaşayan nüfus, alanda faaliyet gösteren işletme sahipleri ve 

çalışanları, alandaki doğal ve kültürel mirası ziyaret etmek isteyen ve alanda sunulan 

hizmetlerden yararlanmak isteyen kişi ve gruplardan oluşmaktadır. Yönetim planı uygulama 

süreci boyunca alandaki mevcut durumun farklılaşacağı, alanların ve mekânların kullanıcı 

yoğunluğunun artacağı, mekânsal işlevlerin değişeceği öngörülmektedir. Ancak, bu sürecin 

kontrolsüz bir biçimde gerçekleşmesi durumunda, doğal ve kültürel mirasın zarar görebileceği 

öngörülebilir olumsuz sonuçlardan birisidir. Ancak, bu durumun kaçınılmaz sonuç olmadığı 

ve iyi bir planlama, sürecin kontrollü bir biçimde izlenmesi, etki ölçümlerinin yapılması ile 

engellenebileceği açıktır. Bu nedenle, alanın düzenli bir biçimde takip edilmesi ve sosyal-

kültürel taşıma eşiğinin, mekânsal taşıma eşiğinin, ekonomik taşıma eşiğinin ve ekolojik 

taşıma eşiğinin aşılmasının engellenmesi gerekmektedir. 

 

PT5 Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Etkin Korunmasına Yönelik Yönetim 

Alanı Mekânının Planlama Sürecinin Koordinasyonu ve Yönetimi 

PT5-Hedef 1: Somut ve somut olmayan kültürel mirasa yönelik çalışmalarda, kentin en 

önemli özgün değerlerinden olan çok katmanlı ve çok kimlikli yapının korunması, 

güçlendirilmesi ve ortaya çıkarılması  

 

PT5-Strateji 1.1: Diyarbakır Kale Surları ve Burçların Etkin Korunmasına 

Yönelik Mekânsal Uygulama Sürecinin Tasarlanması  
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Eylem 1.1.1: Diyarbakır kent surlarının bakım ve onarımları ve gerekiyor ise 

eksik/yıkılmış bölümlerin tamamlanması hususlarının Koruma Bölge Kurulu 

tarafından uygun bulunacak kapsamlı restorasyon projeleri doğrultusunda 

gerçekleştirilmesi ve uygulama sürecinin sağlıklı yürütülmesi için bilim 

kurulunun oluşturulması 

Eylem 1.1.2: Surlar ve burçların onarım projeleri kapsamında, surların özgün 

yapısına aykırı yapılmış müdahalelerden arındırılması, tüm surların ve 

burçların algılanabilirliğinin arttırılması ve ziyaret edilebilirliğini arttıracak 

çevre düzenlemelerinin yapılması, Sur koruma bandının düzenli bakımının ve 

temizliğinin yapılmasının sağlanması 

Eylem 1.1.3: Surların yıkılarak ortadan kaldırılmış bölümlerinin kısmen veya 

izi tanımlanabilecek biçimde yapılması seçeneklerini değerlendiren ve bütün 

surlar ve burçlarda yapılacak bakım, onarım çalışmalarını bir arada 

değerlendiren kapsamlı restorasyon projelerinin İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Alan Yönetim Başkanlığı, 

Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü gibi sorumlu ve paydaş kurumların eşgüdümüne 

ve işbirliğine dayalı bir biçimde Bütünleşik Sur Restorasyon Programının 

hazırlanması ve uygulanması  

Eylem 1.1.4: Kullanılabilir büyüklükte iç mekâna sahip burçların bakım, 

onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra, yoğun ve sürekli kullanımlar 

içermeyen, varlık değerlerine zarar vermeyeceği raporlanan ve Suriçi'nde 

yaşayan nüfusun kamusal alan ihtiyaçları öncelikli olmak üzere, alan 

ziyaretçilerinin de ihtiyaç duyduğu sosyal ve kültürel nitelikte kamusal 

kullanımlara tahsis edilebilmesi amaçlı işlevlendirilmesinin Alan Yönetim 

Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Diyarbakır Tarihi Sur Burçlarının Çevresi ile 

Birlikte İşlev Tespit Çalışması’ esas alınarak Bütünleşik Sur Restorasyon 

Programı sürecinde değerlendirilmesi ve Koruma Bölge Kurulu kararı ile 

uygulanmasının sağlanması, burçlara verilen işlevin varlık değerine etkisinin 

izlenmesi  

Eylem 1.1.5: Miras alanı bölgesinde yer alan bütün sokaklarda, Sur koruma 

bandında, meydanlarda yer alacak ayaklı, gömme veya duvar tipi aydınlatma 

armatürleri, çöp kutuları, oturma bankları, yönlendirme levhaları, çiçeklikler, 

bariyerler, kentsel mobilyalar, aydınlatma elamanları, elektrik direkleri ve 

bağlantı kabloları, bitki örtüsü, pergolalar ve benzeri öğelerin alanın 

karakterine uygun malzeme ve üslupta seçilerek tarihi kentsel peyzaja uygun 

bir biçimde yapılmasının sağlanması,  surların bir bütün olarak algılanmasını 

engelleyecek düzenlemelerden kaçınılması 

PT5-Strateji 1.2: İçkale’nin Etkin Korunmasına Yönelik Mekansal Uygulama 

Sürecinin Tasarlanması   

Eylem 1.2.1: İçkale bölgesinde Amida Höyük alanı ile koruma amaçlı imar 

planında özel proje alanı olarak tanımlanan Roma ve farklı dönemlere ait 

kalıntıların olduğu düşünülen alanların bilimsel arkeolojik kazılara açılması ve 

alanın yapılaşma dışında tutulması sağlanarak tarihi kültürel peyzaja uygun 

arkeo- park olarak düzenlenmesi projesinin hazırlanması ve açık, yeşil alan 

olarak korunması, koruma projelerinin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi 

Eylem 1.2.2: İçkale’de var olan kamusal yapıların restore edilerek kültürel 

amaçlı kullanımlarının sağlanması ve İçkale'yi bölgenin kültürel merkezi haline 

getirecek işlev ve faaliyetlerin düzenlenmesi 

Eylem 1.2.3: İçkale bölgesinde yer alan cami ve mescitlerin işlevlerine uygun 

biçimde restorasyonunun yapılması, bu yapıların avlu ve bahçelerinde var olan 
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özgün eklentiler, dönem ekleri, hazire, şadırvan, havuz, çeşme, avlu duvarı vb. 

unsurları ile birlikte korunmasının sağlanması  

Eylem 1.2.4: Miras alanının arkeolojik değerlerinin ortaya çıkarılması ve 

Diyarbakır kentinin arkeolojik tarihinin ve çok katmanlı yapısının 

haritalanması 

 

PT5-Strateji 1.3: Suriçi Bölgesi Anıtsal Kültür Varlıkları ve Sivil Mimarlık 

Örneklerinin Etkin Korunmasına Yönelik Mekansal Uygulama Sürecinin 

Tasarlanması 

Eylem 1.3.1: Suriçi bölgesinde yer alan Diyarbakır evlerinin yapısal özellikleri 

olan avlu, yönlenme ve yapı bölümleri ile yapı-sokak-avlu ilişkisinin ve sokak-

yapı ve avlu duvarı ilişkisinin, yapı adasındaki doluluk boşluk oranının ve 

parselde yer alan kuyuların, ağaçların korunması 

Eylem 1.3.2: Anıtsal nitelikteki yapılara (Cami, Kilise, Havra, Türbe, Han, 

Hamam, Çeşme vb.) yönelik her türlü fiziksel müdahale, bakım, onarım, 

projelendirme, işlev değişikliği konularında Koruma Bölge Kurulu kararı 

alınması ve uygulama yapılmasının sağlanması 

Eylem 1.3.3: Sivil mimarlık örneği yapılara (konutlar, tekil ticari yapılar vb.) 

yönelik her türlü fiziksel müdahalede, bakım, onarım, projelendirme, işlev 

değişikliği konularında Koruma Bölge Kurulu kararı alınması ve uygulama 

yapılmasının sağlanması 

Eylem 1.3.4: Diyarbakır Kent Surları’nın dışında ancak Yönetim Planı sınırları 

içerisinde kalan anıt eserler, sivil mimarlık örnekleri, çeşmeler, değirmenler, 

duvarlar, kuyular, sarnıçlar, anıtsal ağaçlar ve benzeri varlıkların tescil 

edilmesi, her türlü fiziksel müdahalede, bakım, onarım, projelendirme, işlev 

değişikliği konularında Alan Yönetim Başkanlığı, KUDEB ve Koruma Bölge 

Kurulu kararı alınması ve uygulama yapılması 

 

PT5-Strateji 1.4: Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı Miras Alanı ve Dicle 

Vadisi’nin Etkin Korunmasına Yönelik Mekansal Uygulama Sürecinin 

Tasarlanması 

Eylem 1.4.1: Ekolojik dengenin ve bio-çeşitliliğin korunarak devamlılığın 

sağlanması  

Eylem 1.4.2: Yönetim Alanı bütününde flora ve faunanın korunması 

Eylem 1.4.3: Alanın doğal değerleri ile bütünleşecek eko-turizm faaliyetlerinin 

desteklenmesi 

Eylem 1.4.4: Doğa parkında geliştirilmesi düşünülen günübirlik kullanımların 

düzenli olarak denetlenmesi ve periyodik etki analizlerinin yapılarak, doğal 

yaşam üzerinde olumsuz etkide bulunduğu bilimsel olarak tespit edilen 

faaliyetlerin durdurulması 

Eylem 1.4.5: Doğal ve kültürel varlıkları baskı altına alabilecek sosyal, 

mekansal, ekonomik ve çevresel faktörlerin belirlenmesi, etki analizlerinin 

yapılması, olumsuz faaliyetlerin kayıt altına alınması, izlenmesi, denetlenmesi 

ve olumsuz etkide bulunan faaliyetlerin durdurulması 

Eylem 1.4.6: Yönetim alanı içerisinde insan kaynaklı katı ve sıvı atıkların 

etkin  denetiminin  sağlanması ve çevre (hava, toprak, su) kirliliğinin 

önlenmesi 

Eylem 1.4.7: Yönetim alanı sınırları içerisinde kalan tarım arazilerinde 

anızların yakılmasının engellenmesi  
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Eylem 1.4.8: Doğa parkı alanı içerisinde kalan alanlarda çalılık, sazlık 

alanların  bitki örtüsünün tahrip edilmesinin, yakılmasının ve kesilmesinin 

engellenmesi 

Eylem 1.4.9: Yönetim alan sınırları içerisinde kalan ticari amaçlı dikilmiş ağaç 

 dokusu dışındaki doğal ağaçların ve bitki örtüsünün envanterinin 

 oluşturulması ve ağaç rölövesinin çıkarılması 

Eylem 1.4.10: Alan sınırı içerisindeki ticari amaçlı dikilmiş ağaç dokusu 

dışındaki doğal ağaçların kesiminin ve kontrolsüz budanmalarının 

engellenmesi, anıt ağaçların tescil edilmesi 

Eylem 1.4.11: Alandaki her türlü kaçak avlanmanın engellenmesi 

Eylem 1.4.12: Yönetim alan sınırları içerisinde yaşayan, yuvalayan veya 

konaklayan ve ekosistemin parçası olan su bitkileri ve sucul sistemlerin, 

memelilerin, yerel ve göçmen kuşların, sürüngenler ve amfibilerin varlık 

özellikleri, sayıları, beslenme, konaklama ve yuvalama alanlarının tespiti, 

envanterinin çıkarılması, yaban hayatının izlenmesi ve tehdit unsurlarının 

alandan uzaklaştırılması 

Eylem 1.4.13: Yönetim alan sınırı içerisindeki doğal yapıyı ve doğal peyzajı 

bozan kıyı düzenlemelerinin, alanın mevcut topografik yapısını bozan hafriyat 

dökümü, kum alımı veya dolguların yapılmasının ve bunu yapan ticari 

faaliyetlerin yasaklanması 

Eylem 1.4.14: Yönetim alanı içerisinde doğa parkı olarak tanımlanan alanlar 

içerisinde kalan tarım arazilerinde iyi tarım uygulamalarının yapılmasının 

zorunlu kılınması 

Eylem 1.4.15: Yönetim alanı sınırları içerisinde var olan flora örneklerinin 

toplanması ve faunanın yakalanması, avlanması ve yumurtalarının 

toplanmasının yasaklanması, bilimsel amaçlı çalışmalar için Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi ve Alan Yönetim Başkanlığından da izin alınması 

Eylem 1.4.16: Yönetim alan sınırları içerisinde yapılan yapıların kanalizasyon 

sistemine bağlanmasının sağlanması, kanalizasyon sitemine bağlanamayan 

yapılarda sızdırmasız fosseptik toplama sistemi yapmasının zorunlu hale 

getirilmesi 

Eylem 1.4.17: Dicle nehri havzasının yönetim planı içerisinde kalan 

bölümlerinde suyun kalitesini bozacak, su miktarını azaltacak, nehir yatağını 

değiştirecek ve suyu kirletecek her türlü faaliyetin yasaklanması 

Eylem 1.4.18: Hevsel bahçeleri peyzaj alanı, Doğa parkı, Dicle vadisi kamusal 

kıyı kullanım alanları ve tarım arazilerinde her türlü patlayıcı, parlayıcı, yanıcı 

maddenin kullanımının yasaklanması ve etkin yangın tedbirlerinin alınması ve 

yangın müdahale planına bağlı olmak kaydıyla yeni yol açılması 

Eylem 1.4.19: Dicle nehir havzasında balıkların yumurtlama dönemleri hariç 

olta balıkçılığı yapılmasının sağlanması ve nehrin doğal türleri dışında nehre 

yabancı tür balıkların salınmasının yasaklanması 

PT5-Strateji 1.5: Yönetim Alanında kentsel mekan, mahalle, cadde/sokak ve yapı 

ölçeğinde algılanabilirliğinin ve izlenebilirliğinin arttırılması, bölgenin tarihi 

kentsel peyzaj kalitesinin yükseltilmesi 

Eylem 1.5.1: Yönetim Alanı içerisinde yer alan kültür varlıkları ile surların 

algılanmasını olumlu yönde etkilemek amacıyla reklam panolarının, kentsel 

peyzajın, kent mobilyalarının, yer döşemelerinin ve aydınlatma elemanlarının 

tanımlanması, tasarlanması ve alana uygulanması 

Eylem 1.5.2: Diyarbakır Suriçi bölgesinde ve Diyarbakır Surlarına cephe veren 

parsellerde yeni inşa edilecek yapılarda geleneksel malzeme kullanımının 
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teşvik edilmesi, bölgesel mimari dilin (avlu, bahçe, sokak ilişkisinin) mekana 

yansıtılmasını sağlayacak ada etütlerinin geliştirilmesi 

Eylem 1.5.3: Diyarbakır Suriçi bölgesinde yeni inşa edilecek yapıların 

bulunduğu imar adalarının bahçe, avlu düzenleri ve kullanılacak peyzaj 

öğelerinin alan yönetim başkanlığınca hazırlanacak olan uygulama rehberlerine 

dayalı olarak yapılmasının sağlanması 

Eylem 1.5.4: Koruma amaçlı imar planı ile belirlenen işlevler ve yapı 

düzenlerinin imar adalarına uygulanması sırasında, bu adalarda yapılacak 

yapının parsel içerisindeki konumu, sokakla kuracağı ilişki, parseldeki dolu 

boşluk oranlarının tanımlanmasında parselin içerisinde bulunduğu adanın bir 

bütün olarak etüt edilmesinin sağlanması 

Eylem 1.5.5: Suriçi Bölgesinden, Diyarbakır Surlarına doğru yönelen 

sokakların yer kaplamasının farklılaştırılması ve Sur'a açılan sokakların bir 

bütün olarak düzenlenmesi 

Eylem 1.5.6: Suriçi Bölgesi ticaret, hizmet, kültür ve turizm sektörlerine 

yönelik kullanımlara açılırken, bölgenin geleneksel sokak dokusunun 

korunması ve konut kullanımına birincil öncelik verilmesi 

Eylem 1.5.7: Yönetim Alanı İçerisinde Yer Alan Kültür Varlıkları İle Surların 

Algılanmasını Olumsuz Yönde Etkileyen Plana Aykırı Yapılar Ve Eklentileri, 

Reklam Panolarını, Peyzaj Düzenlemeleri, Kent Mobilyaları Ve Aydınlatma 

Elemanlarının Tespiti Ve Kaldırılması 

Eylem 1.5.8: Sur ön görünüm bölgesinde yer alan parsel ve adalarda cephenin 

belirlenmesi ve mimari dilin uyumlandırılması 
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Somut ve somut olmayan kültürel mirasa yönelik çalışmalarda, kentin en önemli özgün değerlerinden olan çok katmanlı ve çok kimlikli 

yapının korunması, güçlendirilmesi ve ortaya çıkarılması 

PT5  

Strateji 1.1  

Diyarbakır Kale 

Surları ve Burçların 

Etkin Korunmasına 

Yönelik Mekansal 

Uygulama Sürecinin 

Tasarlanması  

EYLEMLER 

SORUMLU 

KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Diyarbakır kent surlarının bakım ve 

onarımları ve gerekiyor ise eksik/yıkılmış 

bölümlerin tamamlanması hususlarının 

Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun 

bulunacak kapsamlı restorasyon projeleri 

doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve 

uygulama sürecinin sağlıklı yürütülmesi için 

bilim kurulunun oluşturulması 

Diyarbakır KV 

Koruma Bölge 

Kurulu, Diyarbakır 

Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB 

Şube Md, Diyarbakır 

Rölöve ve Anıtlar 

Md, Diyarbakır 

Valiliği 

Diyarbakır Valiliği Kültür ve Turizm 

Proje Birimi, Diyarbakır 

Restorasyon-Konservasyon Bölge 

Müdürlüğü, TMMOB Mimarlar 

Odası Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, Sur Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

Onarım ihtiyacı gerektiği 

tespit edilen sur-bölüm 

sayısı ve alan miktarı 

Eksik-yıkık bölüm tespiti 

sayısı 

KBK tarafından uygun 

bulunan restorasyon sayısı 

Gerçekleştirilen uygun 

restorasyon sayısı 

Faaliyet  

          

Surlar ve burçların onarım projeleri 

kapsamında, surların özgün yapısına aykırı 

yapılmış müdahalelerden arındırılması, tüm 

surların ve burçların algılanabilirliğinin 

arttırılması ve ziyaret edilebilirliğini 

arttıracak çevre düzenlemelerinin yapılması, 

Sur koruma bandının düzenli bakımının ve 

temizliğinin yapılmasının sağlanması 

Diyarbakır 

Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB 

Şube Md, Diyarbakır 

Rölöve ve Anıtlar 

Md. 

Diyarbakır Valiliği Kültür ve Turizm 

Proje Birimi, Diyarbakır 

Restorasyon-Konservasyon Bölge 

Müdürlüğü, TMMOB Mimarlar 

Odası Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, Sur Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

Surların özgün yapısını 

bozan müdahale sayısı 

Sur koruma bandında 

yapılan periyodik temizlik 

ve bakım raporları 

Sur koruma bandının bakımı 

ve temizliğinden sorumlu 

kişi ve uzman sayısı 

Faaliyet 

          

Surların yıkılarak ortadan kaldırılmış 

bölümlerinin kısmen veya izi 

tanımlanabilecek biçimde yapılması 

seçeneklerini değerlendiren ve bütün surlar 

ve burçlarda yapılacak bakım, onarım 

çalışmalarını bir arada değerlendiren 

kapsamlı restorasyon projelerinin İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi, Alan Yönetim 

Başkanlığı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 

gibi sorumlu ve paydaş kurumların 

eşgüdümüne ve işbirliğine dayalı bir biçimde 

Bütünleşik Sur Restorasyon Programının 

hazırlanması ve uygulanması 

Diyarbakır KV 

Koruma Bölge 

Kurulu, Diyarbakır 

Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB 

Şube Md, Diyarbakır 

Rölöve ve Anıtlar 

Md. 

Diyarbakır Valiliği Kültür ve Turizm 

Proje Birimi, Diyarbakır 

Restorasyon-Konservasyon Bölge 

Müdürlüğü, TMMOB Mimarlar 

Odası Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, Sur Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

Bütünleşik Sur Restorasyon 

Programı 

Bütünleşik Sur Restorasyon 

Programı uygulama raporu 

Faaliyet 
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Kullanılabilir büyüklükte iç mekâna sahip 

burçların bakım, onarım çalışmaları 

tamamlandıktan sonra, yoğun ve sürekli 

kullanımlar içermeyen, varlık değerlerine 

zarar vermeyeceği raporlanan ve Suriçi'nde 

yaşayan nüfusun kamusal alan ihtiyaçları 

öncelikli olmak üzere, alan ziyaretçilerinin 

de ihtiyaç duyduğu sosyal ve kültürel 

nitelikte kamusal kullanımlara tahsis 

edilebilmesi amaçlı işlevlendirilmesinin 

Alan Yönetim Başkanlığı tarafından 

hazırlanan ‘Diyarbakır Tarihi Sur 

Burçlarının Çevresi ile Birlikte İşlev Tespit 

Çalışması’ esas alınarak Bütünleşik Sur 

Restorasyon Programı sürecinde 

değerlendirilmesi ve Koruma Bölge Kurulu 

kararı ile uygulanmasının sağlanması, 

burçlara verilen işlevin varlık değerine 

etkisinin izlenmesi 

Diyarbakır KV 

Koruma Bölge 

Kurulu, Diyarbakır 

Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB 

Şube Md, Diyarbakır 

Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı 

Diyarbakır Valiliği Kültür ve Turizm 

Proje Birimi, Diyarbakır 

Restorasyon-Konservasyon Bölge 

Müdürlüğü, TMMOB Mimarlar 

Odası Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 

Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Md, 

DİKASUM, Megam-Der, Kent 

Konseyi, Sur Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

Kullanılabilir iç mekan 

büyüklüğüne sahip burçlar 

içerisinde verilen işlev 

sayısını ve i işlevlerin 

niteliğini belirleyen rapor                              

Burç işlevlendirme etki 

analizi izleme raporu  

Faaliyet 

          

Miras alanı bölgesinde yer alan bütün 

sokaklarda, Sur koruma bandında, 

meydanlarda yer alacak ayaklı, gömme veya 

duvar tipi aydınlatma armatürleri, çöp 

kutuları, oturma bankları, yönlendirme 

levhaları, çiçeklikler, bariyerler, kentsel 

mobilyalar, aydınlatma elamanları, elektrik 

direkleri ve bağlantı kabloları, bitki örtüsü, 

pergolalar ve benzeri öğelerin alanın 

karakterine uygun malzeme ve üslupta 

seçilerek tarihi kentsel peyzaja uygun bir 

biçimde yapılmasının sağlanması,  surların 

bir bütün olarak algılanmasını engelleyecek 

düzenlemelerden kaçınılması 

Diyarbakır 

Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB 

Şube Md, Sur 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik 

Müdürlüğü, 

Diyarbakır 

Büyükşehir 

Belediyesi Park 

Bahçe ve Yeşil 

Alanlar Daire 

Müdürlüğü 

Diyarbakır KV Koruma Bölge 

Kurulu, TMMOB Diyarbakır İKK, 

Diyarbakır Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü, Diyarbakır Rölöve ve 

Anıtlar Md., Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve Turizm İşleri 

Daire Başkanlığı, DİKASUM, 

Megam-Der, Kent Konseyi 

Sur koruma bandında ve 

meydanlarda kullanılacak 

olan kentsel mobilya 

elemanlarının kültürel 

peyzaja uygunluğu izleme 

raporu  

Sur ve burçların bütün 

olarak algılanmasını 

engellediği tespit edilen 

kentsel mobilya sayısı 

Faaliyet 
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EYLEMLER 

SORUMLU KURUM 

VE KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

PT5  

Strateji 1.2 
İçkale’nin Etkin 

Korunmasına 

Yönelik Mekansal 

Uygulama 

Sürecinin 

Tasarlanması 

1 2 3 4 5 

İçkale bölgesinde Amida Höyük alanı 

ile koruma amaçlı imar planında özel 

proje alanı olarak tanımlanan Roma ve 

farklı dönemlere ait kalıntıların olduğu 

düşünülen alanların bilimsel arkeolojik 

kazılara açılması ve alanın yapılaşma 

dışında tutulması sağlanarak tarihi 

kültürel peyzaja uygun arkeo-park 

olarak düzenlenmesi projesinin 

hazırlanması ve açık, yeşil alan olarak 

korunması, koruma projelerinin 

hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi 

Müze Müdürlüğü, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB 

Şube Md, Diyarbakır 

KV Koruma Bölge 

Kurulu, Diyarbakır 

Rölöve ve Anıtlar Md 

TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır 

Şubesi, Diyarbakır Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı 

Bilimsel arkeolojik kazılara 

açılan alanların yerleri, 

büyüklüğü ve sayısı 

Tarihi kültürel peyzaja uygun 

arkeo-park olarak düzenlenmiş 

alan büyüklüğü ve sayısı 

Hazırlanan koruma projelerinin 

sayısı 

İzlenen proje sayısı 

Faaliyet 

          

İçkale’de var olan kamusal yapıların 

mevcut durumda yürümekte olan 

çalışmayla uygun bir şekilde restore 

edilerek kültürel amaçlı kullanımlarının 

sağlanması ve İçkale'yi bölgenin 

kültürel merkezi haline getirecek işlev 

ve faaliyetlerin düzenlenmesi 

Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel 

Müdürlüğü, Müze 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür 

ve Turizm İşleri Daire Başkanlığı, Müze 

Müdürlüğü, TMMOB Mimarlar Odası 

Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır KV 

Koruma Bölge Kurulu, Diyarbakır Rölöve 

ve Anıtlar Md, Karacadağ Kalkınma 

Ajansı 

İçkale’deki kamusal yapılardan 

kültüel amaçlı olarak 

işlevlendirilmiş yapı sayısı                                                                          

İçkale'de işlevlendirilen kamusal 

alanlarda düzenlenen kültürel 

etkinlik sayısı                                                                                                       

İçkale bölgesinde düzenlenen 

kültürel etkinliklere katılan kişi 

sayısı  

Faaliyet 

          

İçkale bölgesinde yer alan cami ve 

mescitlerin işlevlerine uygun biçimde 

restorasyonunun yapılması, bu yapıların 

avlu ve bahçelerinde var olan özgün 

eklentiler, dönem ekleri, hazire, 

şadırvan, havuz, çeşme, avlu duvarı vb. 

unsurları ile birlikte korunmasının 

sağlanması 

Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

KV Koruma Bölge 

Kurulu, Müze 

Müdürlüğü  

TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır 

Şubesi, Diyarbakır Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar 

Md, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire Başkanlığı 

İçkale içerisinde yer alan ibadet 

alanlarının özgün eklentileri ile 

birlikte korunduğuna dair 

restorasyon projesi ve izleme 

raporu  

Faaliyet 

          

Miras alanının arkeolojik değerlerinin 

ortaya çıkarılması ve Diyarbakır 

kentinin arkeolojik tarihinin ve çok 

Müze Müdürlüğü, 

Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü, 

Diyarbakır KV Koruma Bölge Kurulu, 

TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır 

Şubesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Miras alanındaki arkeolojik 

değerleri tespit raporu 

Diyarbakır arkeoloji haritası   
Faaliyet 
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katmanlı yapısının haritalanması Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB 

Şube Md. 

Kültür ve Turizm İşleri Daire Başkanlığı, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Sur 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

 

 
EYLEMLER 

SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

PT5  

Strateji 1.3  

Suriçi Bölgesi 

Anıtsal Kültür 

Varlıkları ve 

Sivil Mimarlık 

Örneklerinin 

Etkin 

Korunmasına 

Yönelik 

Mekansal 

Uygulama 

Sürecinin 

Tasarlanması 

1 2 3 4 5 

Suriçi bölgesinde yer alan Diyarbakır 

evlerinin yapısal özellikleri olan avlu, 

yönlenme ve yapı bölümleri ile yapı-sokak-

avlu ilişkisinin ve sokak-yapı ve avlu duvarı 

ilişkisinin, yapı adasındaki doluluk boşluk 

oranının ve parselde yer alan kuyuların, 

ağaçların korunması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Şube 

Md, Sur Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

Diyarbakır KV Koruma Bölge 

Kurulu, TMMOB İKK, 

Diyarbakır Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü, Diyarbakır Rölöve 

ve Anıtlar Md, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Kültür 

ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı 

Korunan kuyuların yerleri ve sayısı         

Korunan ağaçların yerleri ve sayısı  

Korunan yapısal özellikler: korunan 

avlu sayısı, korunan sokak-yapı ve 

sokak-avlu sayısı 

Faaliyet 

          

Anıtsal nitelikteki yapılara (Cami, Kilise, 

Havra, Türbe, Han, Hamam, Çeşme vb.) 

yönelik her türlü fiziksel müdahale, bakım, 

onarım, projelendirme, işlev değişikliği 

konularında Koruma Bölge Kurulu kararı 

alınması ve uygulama yapılmasının 

sağlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Şube 

Md., Diyarbakır KV 

Koruma Bölge Kurulu, 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 

Sur Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

TMMOB İKK, Diyarbakır 

Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü, Diyarbakır Rölöve 

ve Anıtlar Md, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Kültür 

ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı 

Bakım, onarım, projelendirme ve 

işlev değişikliği gereken anıtsal 

nitelikteki yapılar için Koruma Bölge 

Kurulundan alınan karar sayısı 

Bakım, onarım, projelendirme ve 

işlev değişikliği yapılan anıtsal 

yapıların yerleri ve sayıları  

Faaliyet 

          

Sivil mimarlık örneği yapılara (konutlar, 

tekil ticari yapılar vb.) yönelik her türlü 

fiziksel müdahalede, bakım, onarım, 

projelendirme, işlev değişikliği konularında 

Koruma Bölge Kurulu kararı alınması ve 

uygulama yapılmasının sağlanması  

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Şube 

Md, Diyarbakır KV 

Koruma Bölge Kurulu, Sur 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

TMMOB İKK, Diyarbakır 

Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü, Diyarbakır Rölöve 

ve Anıtlar Md, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Kültür 

ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı 

Bakım, onarım, projelendirme ve 

işlev değişikliği gereken sivil 

mimarlık örneği yapılar için Koruma 

Bölge Kurulundan alınan karar sayısı 

Bakım, onarım, projelendirme ve 

işlev değişikliği yapılan sivil mimari 

yapıların yerleri ve sayıları  

Faaliyet 

          
Diyarbakır Kent Surları’nın dışında ancak 

Yönetim Planı sınırları içerisinde kalan anıt 

eserler, sivil mimarlık örnekleri, çeşmeler, 

değirmenler, duvarlar, kuyular, sarnıçlar, 

anıtsal ağaçlar ve benzeri varlıkların tescil 

edilmesi, her türlü fiziksel müdahalede, 

bakım, onarım, projelendirme, işlev 

değişikliği konularında Alan Yönetim 

Başkanlığı, KUDEB ve Koruma Bölge 

Kurulu kararı alınması ve uygulama 

yapılması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Şube 

Md, Diyarbakır KV 

Koruma Bölge Kurulu, Sur 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

TMMOB İKK, Diyarbakır 

Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü, Diyarbakır Rölöve 

ve Anıtlar Md, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Kültür 

ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı 

Tescil edilen anıt eserler, sivil 

mimarlık örnekleri, çeşmeler, 

değirmenler, duvarlar, kuyular, 

sarnıçlar, anıtsal ağaçlar ve benzeri 

varlıkların sayısı 

Müdahale edilen anıt eserler, sivil 

mimarlık örnekleri, çeşmeler, 

değirmenler, duvarlar, kuyular, 

sarnıçlar, anıtsal ağaçlar ve benzeri 

varlıkların sayısı 

Faaliyet 
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EYLEMLER 

SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

PT5  

Strateji 1.4; 

Hevsel Bahçeleri 

Kültürel Peyzajı Miras 

Alanı ve Dicle 

Vadisi’nin Etkin 

Korunmasına Yönelik 

Mekansal Uygulama 

Sürecinin Tasarlanması 

1 2 3 4 5 

Ekolojik dengenin ve bio-

çeşitliliğin korunarak 

devamlılığın sağlanması 

Dicle Üniversitesi Biyoloji 

Bölümü, Dicle Üniversitesi 

Çevre Sorunları Uygulama 

ve Araştırma Merkezi, 

Diyarbakır Orman ve Su 

İşleri Şube Müdürlüğü, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma 

ve Kontrol Daire 

Başkanlığı 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire 

Başkanlığı 

Ekolojik dengenin ve bio-

çeşitliliğin korunmasına yönelik 

yürütülen faaliyet sayısı 

Ekolojik dengenin ve bio-

çeşitliliğin korunmasına yönelik 

yürütel faaliyetlere katılan 

kurum-kuruluş sayısı 

Ekolojik dengenin ve bio-

çeşitliliğin korunması çalışmaları 

tamamlanmış faaliyet sayısı 

Ekolojik dengenin ve bio-

çeşitliliğin korunması faaliyetleri 

sonuç raporları 

Faaliyet 

          

Yönetim Alanı bütününde Flora 

ve faunanın korunması 

Dicle Üniversitesi Biyoloji 

Bölümü, Dicle Üniversitesi 

Çevre Sorunları Uygulama 

ve Araştırma Merkezi, 

Diyarbakır Orman ve Su 

İşleri Şube Müdürlüğü, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma 

ve Kontrol Daire 

Başkanlığı 

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Yenişehir ve Sur Belediyeleri Park 

ve Bahçeler Müdürlükleri, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire 

Başkanlığı 

Flora ve faunanın korunmasına 

yönelik yürütülen faaliyet sayısı 

Flora ve faunanın korunmasına 

yönelik yürütel faaliyetlere 

katılan kurum-kuruluş sayısı 

Flora ve faunanın korunması 

çalışmaları tamamlanmış faaliyet 

sayısı 

Flora ve faunanın korunması 

faaliyetleri sonuç raporları 

Faaliyet 

          

Alanın doğal değerleri ile 

bütünleşecek eko-turizm 

faaliyetlerinin desteklenmesi 

Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü, 

Karacadağ Kalkınma 

Ajansı, Dicle Üniversitesi 

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Çevre Koruma ve Kontrol Daire 

Başkanlığı, Yenişehir ve Sur 

Belediyeleri Park ve Bahçeler 

Müdürlükleri, Mezopotamya Ekoloji 

Hareketi, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Park, Bahçeler ve Yeşil 

Alanlar Daire Başkanlığı  

Eko-turizm faaliyetlerini 

planlayacak uzman sayısı 

Gerçekleştirilen eko-turizm 

faaliyeti sayısı 

Eko-turizm ziyaretçi sayısı 

Faaliyet 
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Doğa parkında geliştirilmesi 

düşünülen günübirlik 

kullanımların düzenli olarak 

denetlenmesi ve periyodik etki 

analizlerinin yapılarak, doğal 

yaşam üzerinde olumsuz etkide 

bulunduğu bilimsel olarak tespit 

edilen faaliyetlerin durdurulması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Çevre Koruma ve Kontrol 

Daire Başkanlığı 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar 

Daire Başkanlığı, Yenişehir ve Sur 

Belediyeleri Park ve Bahçeler 

Müdürlükleri, Dicle Üniversitesi 

Üniversite, Orman Bakanlığı'nın 

ilgili Birimleri 

Periyodik (6 ayda bir) olarak 

yapılan denetleme raporları  
Faaliyet 

          

Doğal ve kültürel varlıkları baskı 

altına alabilecek ve tahrip 

edebilecek sosyal, mekânsal, 

ekonomik ve çevresel faktörlerin 

belirlenmesi, etki analizlerinin 

yapılması, olumsuz faaliyetlerin 

kayıt altına alınması, izlenmesi, 

denetlenmesi ve olumsuz etkide 

bulunan faaliyetlerin 

durdurulması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Çevre Koruma ve Kontrol 

Daire Başkanlığı, 

Yenişehir ve Sur 

Belediyeleri Park ve 

Bahçeler Müdürlükleri 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar 

Daire Başkanlığı,  Dicle 

Üniversitesi, Orman Bakanlığı'nın 

ilgili Birimleri 

Doğal ve kültürel varlıkları 

denetleme komitesinde görevli 

kişi ve uzman sayısı 

Periyodik (6 ayda bir) olarak 

yapılan denetleme raporları 

Faaliyet 

          

Yönetim alanı içerisinde insan 

kaynaklı katı ve sıvı atıkların 

etkin denetiminin sağlanması ve 

çevre (hava, toprak, su) 

kirliliğinin önlenmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma 

ve Kontrol Daire 

Başkanlığı, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar 

Daire Başkanlığı, Dicle Üniversitesi, 

Orman Bakanlığı'nın ilgili Birimleri, 

Yenişehir ve Sur Belediyeleri Park 

ve Bahçeler Müdürlükleri  

Yönetim alanı çevre kirliliği 

denetleme komitesinde görevli 

uzman sayısı 

Periyodik denetleme raporları 

  

          

Yönetim alanı sınırları içerisinde 

kalan tarım arazilerinde anızların 

yakılmasının engellenmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma 

ve Kontrol Daire 

Başkanlığı, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

Dicle Üniversitesi, Çevre 

Sorunları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar 

Daire Başkanlığı, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü 

Tarım arazisi denetleme 

komitesinde çalışan uzman sayısı 

Periyodik denetleme raporları 
Faaliyet 
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Doğa parkı alanı içerisinde kalan 

alanlarda çalılık, sazlık alanların 

bitki örtüsünün tahrip 

edilmesinin, yakılmasının ve 

kesilmesinin engellenmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma 

ve Kontrol Daire 

Başkanlığı, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü, 

Yenişehir ve Sur 

Belediyeleri Park ve 

Bahçeler Müdürlükleri, 

Orman Bakanlığı'nın ilgili 

Birimleri 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar 

Daire Başkanlığı, Mezopotamya 

Ekoloji Hareketi, TMMOB 

Diyarbakır Şubesi, TZOB Diyarbakır 

Şubesi, Dicle Üniversitesi 

Doğa parkı bitki örtüsü kirlilik 

denetleme komitesinde görevli 

uzman sayısı 

Periyodik denetleme raporları 

Faaliyet 

          

Yönetim alan sınırları içerisinde 

kalan ticari amaçlı dikilmiş ağaç 

dokusu dışındaki doğal ağaçların 

ve bitki örtüsünün envanterinin 

oluşturulması ve ağaç rölövesinin 

çıkarılması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma 

ve Kontrol Daire 

Başkanlığı, Yenişehir ve 

Sur Belediyeleri Park ve 

Bahçeler Müdürlükleri 

Dicle Üniversitesi, 

Diyarbakır Ziraat 

Mühendisleri Odası, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Park Bahçeler 

ve Yeşil Alanlar Daire 

Başkanlığı 

Orman Bakanlığı'nın ilgili Birimleri, 

Mezopotamya Ekoloji Hareketi, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı,  

Yönetim alanı doğal dokusunu 

inceleyecek uzman sayısı 

rölövesi alınan ve haritalanan 

ağaç sayısı 

Faaliyet 

          

 

Alan sınırı içerisindeki ticari 

amaçlı dikilmiş ağaç dokusu 

dışındaki doğal ağaçların 

kesiminin ve kontrolsüz 

budanmalarının engellenmesi, 

anıt ağaçların tescil edilmesi 

 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma 

ve Kontrol Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Park Bahçeler ve Yeşil 

Alanlar Daire Başkanlığı, 

Yenişehir ve Sur 

Belediyeleri Park ve 

Bahçeler Müdürlükleri, 

Diyarbakır Ziraat 

Mühendisleri Odası 

  

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Dicle Üniversitesi, Orman 

Bakanlığı'nın ilgili Birimleri, 

Mezopotamya Ekoloji Hareketi  

 

Yönetim alanı doğal ağaç 

dokusunu denetleyecek uzman 

sayısı 

Alandaki doğal ağaçların kesim 

ve budama kontrol raporu  

Alandaki tescil edilmiş anıt ağaç 

sayısı 

 

 

Faaliyet 

          

Alandaki her türlü kaçak 

avlanmanın engellenmesi 

Orman Bakanlığı'nın ilgili 

Birimleri 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire 

Başkanlığı, Yenişehir ve Sur 

Belediyeleri Park ve Bahçeler 

Müdürlükleri, Dicle Üniversitesi 

Alanda tespit edilen kaçak 

avcılık faaliyeti sayısı Avcılara 

verilen farkındalık eğitimi sayısı  
Faaliyet 
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Yönetim alan sınırları içerisinde 

yaşayan, yuvalayan veya 

konaklayan ve ekosistemin 

parçası olan su bitkileri ve sucul 

sistemlerin, memelilerin, yerel ve 

göçmen kuşların, sürüngenler ve 

amfibilerin varlık özellikleri, 

sayıları, beslenme, konaklama ve 

yuvalama alanlarının tespiti, 

envanterinin çıkarılması, yaban 

hayatının izlenmesi ve tehdit 

unsurlarının alandan 

uzaklaştırılması 

Dicle Üniversitesi 

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Çevre Koruma ve Kontrol Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Park Bahçeler ve Yeşil 

Alanlar Daire Başkanlığı,  Yenişehir 

ve Sur Belediyeleri Park ve Bahçeler 

Müdürlükleri, Mezopotamya Ekoloji 

Hareketi, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi Belediyeler Birliği 

Yönetim alanı ekosistem 

denetleme komitesi uzman sayısı 

Yönetim alanı ekosistem 

denetleme ve envanter raporları 

Faaliyet 

          

Yönetim alan sınırı içerisindeki 

doğal yapıyı ve doğal peyzajı 

bozan kıyı düzenlemelerinin, 

alanın mevcut topografik yapısını 

bozan hafriyat dökümü, kum 

alımı veya dolguların 

yapılmasının ve bunu yapan ticari 

faaliyetlerin yasaklanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı,  

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma 

ve Kontrol Daire 

Başkanlığı, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü, 

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire 

Başkanlığı, Yenişehir ve Sur 

Belediyeleri Park ve Bahçeler 

Müdürlükleri, Dicle Üniversitesi,  

Diyarbakır Valiliğinin İlgili 

Birimleri 

Alan sınırı içinde doğal yapısı ve 

doğal peyzajı bozulmuş alan 

büyüklüğü                                       

Kaçak hafriyat dökümü tespit 

raporları  

Kıyı düzenlemeleri dâhilinde 

yasaklanan ticari faaliyetler 

raporu 

Faaliyet 

          

Yönetim alanı içerisinde doğa 

parkı olarak tanımlanan alanlar 

içerisinde kalan tarım arazilerinde 

iyi tarım uygulamalarının 

yapılmasının zorunlu kılınması 

Diyarbakır İl Tarım 

Müdürlüğü, Orman ve Su 

İşleri Diyarbakır İl 

Müdürlüğü,  

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma 

ve Kontrol Daire 

Başkanlığı, 

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire 

Başkanlığı, Yenişehir ve Sur 

Belediyeleri Park ve Bahçeler 

Müdürlükleri, Dicle Üniversitesi  

Yönetim alanı doğa parkı alanı 

içerisinde iyi tarım uygulaması 

yapılan alanların yüzdesi  
Faaliyet 

          

Yönetim alanı sınırları içerisinde 

var olan flora örneklerinin 

toplanması ve faunanın 

yakalanması, avlanması ve 

yumurtalarının toplanmasının 

yasaklanması, bilimsel amaçlı 

çalışmalar için Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi ve Alan 

Yönetim Başkanlığından da izin 

alınması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma 

ve Kontrol Daire 

Başkanlığı, Dicle 

Üniversitesi, Orman 

Bakanlığı'nın ilgili 

Birimleri 

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire 

Başkanlığı 

Alan sınırları içerisinde flora ve 

fauna denetlemesinde görevli 

uzman sayısı 

Alan sınırları içeresindeki flora 

ve faunanın yayılım alanları ve 

popülasyon büyüklüğü raporları 

Faaliyet 
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Yönetim alan sınırları içerisinde 

yapılan yapıların kanalizasyon 

sistemine bağlanmasının 

sağlanması, kanalizasyon 

sitemine bağlanamayan yapılarda 

sızdırmasız fosseptik toplama 

sistemi yapmasının zorunlu hale 

getirilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Çevre Koruma ve Kontrol 

Daire Başkanlığı, İl Çevre 

ve Şehircilik Müdürlüğü, 

DİSKİ 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar 

Daire Başkanlığı, Yenişehir ve Sur 

Belediyeleri Park ve Bahçeler 

Müdürlükleri, Dicle Üniversitesi, 

Orman Bakanlığı'nın ilgili Birimleri 

 

Atık su kolektörüne bağlı yapı ve 

işletme sayısı ve oranı  
Faaliyet 

          

Dicle nehri havzasının yönetim 

planı içerisinde kalan 

bölümlerinde suyun kalitesini 

bozacak, su miktarını azaltacak, 

nehir yatağını değiştirecek ve 

suyu kirletecek her türlü 

faaliyetin yasaklanması 

Diyarbakır İl Tarım 

Müdürlüğü, Orman ve Su 

İşleri Diyarbakır İl 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Çevre Koruma ve Kontrol 

Daire Başkanlığı, DSİ, İl 

Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü, 

DİSKİ 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire 

Başkanlığı, Yenişehir ve Sur 

Belediyeleri Park ve Bahçeler 

Müdürlükleri, Dicle Üniversitesi, 

Çevre Gönüllüleri Derneği, 

Mezopotamya Ekoloji Hareketi, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

Belediyeler Birliği 

Dicle nehri havzasının yönetim 

planı içerisinde kalan 

bölümündeki suyun kalite 

denetim raporları                                                  

Dicle nehri doğal yatağı bozulan 

alan büyüklüğü 

Faaliyet 

          

Hevsel bahçeleri peyzaj alanı, 

Doğa parkı, Dicle vadisi kamusal 

kıyı kullanım alanları ve tarım 

arazilerinde her türlü patlayıcı, 

parlayıcı, yanıcı maddenin 

kullanımının yasaklanması ve 

etkin yangın tedbirlerinin 

alınması ve yangın müdahale 

planına bağlı olmak kaydıyla yeni 

yol açılması 

 Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İtfaiye Daire 

Başkanlığı,  Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Çevre Koruma ve Kontrol 

Daire Başkanlığı, 

Yenişehir ve Sur 

Belediyeleri Park ve 

Bahçeler Müdürlükleri, İl 

Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü, 

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar 

Daire Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire Başkanlığı, Orman 

Bakanlığı'nın ilgili Birimleri 

Miras alanı ve tampon bölgede 

yılda çıkan yangın sayısı ve 

etkilenen alan büyüklüğü   

Hevsel bahçeleri peyzaj alanı, 

Doğa parkı, Dicle vadisi kamusal 

kıyı kullanım alanları ve tarım 

arazilerinde alınan yangın 

önleme ve müdahale tedbirleri 

raporu  

Faaliyet 

          

Dicle nehir havzasında balıkların 

yumurtlama dönemleri hariç olta 

balıkçılığı yapılmasının 

sağlanması ve nehrin doğal türleri 

dışında nehre yabancı tür 

balıkların salınmasının 

yasaklanması 

Dicle Üniversitesi Çevre 

Sorunları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, 

Diyarbakır İl Tarım 

Müdürlüğü, Orman ve Su 

İşleri Diyarbakır İl 

Müdürlüğü 

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar 

Daire Başkanlığı, Yenişehir ve Sur 

Belediyeleri Park ve Bahçeler 

Müdürlükleri, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi Belediyeler Birliği, 

Mezopotamya Ekoloji Hareketi 

Dicle nehri balık varlığı ve sucul 

sistemler denetim raporu  
Faaliyet 
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PT5   

Strateji 1.5 

Yönetim Alanında 

Kentsel Mekan, 

Mahalle, 

Cadde/Sokak Ve 

Yapı Ölçeğinde 

Algılanabilirliğinin 

Ve 

İzlenebilirliğinin 

Arttırılması, 

Bölgenin Tarihi 

Kentsel Peyzaj 

Kalitesinin 

Yükseltilmesi 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Yönetim alanı içerisinde yer alan 

kültür varlıkları ile surların 

algılanmasını olumlu yönde 

etkilemek amacıyla reklam 

panolarının, kentsel peyzajın, kent 

mobilyalarının, yer döşemelerinin ve 

aydınlatma elemanlarının 

tanımlanması, tasarlanması ve alana 

uygulanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Sur Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, 

Yenişehir Belediyesi İmar 

ve Şehircilik Daire 

Başkanlığı, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Şube 

Md, Diyarbakır KV Koruma 

Bölge Kurulu, TMMOB 

Diyarbakır İKK, Diyarbakır 

Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Rölöve ve Anıtlar Md, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma 

ve Kontrol Daire Başkanlığı 

Yerleştirilen reklam panolarının yerleri ve 

sayısı 

Tarihi ve kentsel peyzaj uygulanan alan 

büyüklüğü 

Alana özgün olarak tasarlanan kent 

mobilyalarının uygulandığı alan 

büyüklüğü ve sayısı 

Alana özgün olarak tasarlanan yer 

döşemelerinin uygulandığı alan büyüklüğü 

Aydınlatması yenilenen, aydınlatılan 

sokak, alan sayısı 

8.500.000 

          
Diyarbakır Suriçi bölgesinde ve 

Diyarbakır Surlarına cephe veren 

parsellerde yeni inşa edilecek 

yapılarda geleneksel malzeme 

kullanımının teşvik edilmesi, 

bölgesel mimari dilin (avlu, bahçe, 

sokak ilişkisinin) mekana 

yansıtılmasını sağlayacak ada 

etütlerinin geliştirilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Şube 

Md, Diyarbakır KV Koruma 

Bölge Kurulu, Sur 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, İl 

Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü, 

Diyarbakır Rölöve ve 

Anıtlar Md, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri 

Daire Başkanlığı 

Bölgesel mimari dile uygunluğu sağlanmış 

alan büyüklüğü ve yapı sayısı                                   

Bölgesel mimari dili mekana yansıtmak 

amacıyla etüt yapılmış ada sayısı                                           

Temin edilen geleneksel malzeme miktarı 

350.000 TL 

          

Diyarbakır Suriçi bölgesinde yeni 

inşa edilecek yapıların bulunduğu 

imar adalarının bahçe, avlu düzenleri 

ve kullanılacak peyzaj öğelerinin 

alan yönetim başkanlığınca 

hazırlanacak olan uygulama 

rehberlerine dayalı olarak 

yapılmasının sağlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Şube 

Md, Diyarbakır KV Koruma 

Bölge Kurulu, Sur 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, İl 

Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü, 

Diyarbakır Rölöve ve 

Anıtlar Md, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri 

Daire Başkanlığı, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı 

Bahçe, avlu düzenlemesi vb. AYB 

uygulama rehberine uygun biçimde 

yapılmış yapı sayısı  

250.000 TL 

          
Koruma amaçlı imar planı ile 

belirlenen işlevler ve yapı 

düzenlerinin imar adalarına 

uygulanması sırasında, bu adalarda 

yapılacak yapının parsel içerisindeki 

konumu, sokakla kuracağı ilişki, 

parseldeki dolu boşluk oranlarının 

tanımlanmasında parselin içerisinde 

bulunduğu adanın bir bütün olarak 

etüt edilmesinin sağlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Şube 

Md, Diyarbakır KV Koruma 

Bölge Kurulu, Sur 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, İl 

Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü, 

Diyarbakır Rölöve ve 

Anıtlar Md, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri 

Daire Başkanlığı 

Bölgesel mimari dile uygunluğu sağlanmış 

alan büyüklüğü ve yapı sayısı                                   

Bölgesel mimari dili mekana yansıtmak 

amacıyla etüt yapılmış ada sayısı                                           

Temin edilen geleneksel malzeme miktarı 

350.000 TL 
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Suriçi Bölgesinden, Diyarbakır 

Surlarına doğru yönelen sokakların 

yer kaplamasının farklılaştırılması ve 

Sur'a açılan sokakların bir bütün 

olarak düzenlenmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Şube 

Md, Diyarbakır KV Koruma 

Bölge Kurulu, Sur 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, İl 

Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Başkanlığı, 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü, 

Diyarbakır Rölöve ve 

Anıtlar Md. 

Suriçi’nden Surlara yönelen sokaklardan 

yer kaplaması farklılaştırılmış sokak sayısı  
Faaliyet 

          

Suriçi Bölgesi ticaret, hizmet, kültür 

ve turizm sektörlerine yönelik 

kullanımlara açılırken, bölgenin 

geleneksel sokak dokusunun 

korunması ve konut kullanımına 

birincil öncelik verilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Şube 

Md, Diyarbakır KV Koruma 

Bölge Kurulu, Sur 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, İl 

Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü, 

Diyarbakır Rölöve ve 

Anıtlar Md, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri 

Daire Başkanlığı 

Suriçi Bölgesinde korunan geleneksel 

sokak dokusu alan miktarı ve sayısı                                      

Suriçi Bölgesi genel alan kullanımında 

konut kullanım alanının yüzdesi 

Faaliyet 

          

Yönetim Alanı İçerisinde Yer Alan 

Kültür Varlıkları İle Surların 

Algılanmasını Olumsuz Yönde 

Etkileyen Plana Aykırı Yapılar Ve 

Eklentileri, Reklam Panoları, Peyzaj 

Düzenlemeleri, Kent Mobilyaları Ve 

Aydınlatma Elemanlarının Tespiti Ve 

Kaldırılması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Şube 

Md, Diyarbakır KV Koruma 

Bölge Kurulu, Sur 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, İl 

Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü, 

Diyarbakır Rölöve ve 

Anıtlar Md, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri 

Daire Başkanlığı 

Alan içersinde yer alan kültür varlıklarının 

algılanmasını olumsuz yönde etkileyen 

tespit çalışmasında görevli uzman sayısı 

Tespit çalışma raporu 

Faaliyet 

          

Sur ön görünüm bölgesinde yer alan 

parsel ve adalarda cephenin 

belirlenmesi ve mimari dilin 

uyumlandırılması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Şube 

Md, Diyarbakır KV Koruma 

Bölge Kurulu, Sur 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, İl 

Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü, 

Diyarbakır Rölöve ve 

Anıtlar Md, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri 

Daire Başkanlığı, Dicle 

Üniversitesi 

Sur ön görünüm bölgesinde mimari dili 

surlarla uyumlandırılmış yapı sayısı 
Faaliyet 
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PT5-Hedef 2: Ekolojik yapının etkin korunmasına yönelik mekânsal planlama 

yaklaşımının geliştirilmesi 

PT5-Strateji 2.1: Yönetim Alan sınırlarını kapsamına alan bütüncül bir koruma 

planının katılımcı yöntemler izlenerek ve çok disiplinli bir yaklaşımla alanı havza 

bütününde ele alan üst ölçek ve alt ölçekler planlarının hazırlanarak onaylanması 

 

Eylem 2.1.1: Dicle Vadisini bir bütün olarak ele alan üst ölçekli "Dicle Nehri 

ve Havzası Koruma Planı"nın hazırlanması ve onaylanması 

Eylem 2.1.2: Dicle Vadisi HES Projeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı 

rezerv Alanı kararı, Kırklar Dağı Projesi, Dicle Vadisi Rekreasyon Alanı 

Projesi, Suriçi Bölgesi Afet Master Planı vb. makro projeler için miras alanı 

"Kültürel Peyzaj Etki Değerlendirilmesi" raporlarının hazırlanmasının 

sağlanması ve projelerin revizyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi 

Eylem 2.1.3: Yönetim Alan sınırı içerisinde farklı tarihlerde parça parça 

onaylanmış imar planlarının Miras Alanı üzerindeki olası etki 

değerlendirmelerinin yapılması, olumsuz etkisi olan planların revize edilmesi 

ve alanı bir bütün olarak ele alan üst ve alt ölçek "Diyarbakır Surları ve Hevsel 

Bahçeleri Yönetim Alanı Koruma Planları"nın hazırlanarak onaylanması 

PT5-Strateji 2.2: Dicle Nehri ve havzasında var olan doğal hayatın kayıt altına 

alınması, izlenmesi, korunması ve geliştirilmesi 

Eylem 2.2.1: Dicle Vadisi ve havzası içerisinde maden arama, kum ocağı 

açma-işletme faaliyetlere izin verilmemesi, açılmış olanların ruhsatlarının iptal 

edilmesi, yapılmış faaliyetlerle bozulmuş alanların geri kazandırma projelerinin 

bilimsel tekniklerle hazırlanması ve uygulanması 

Eylem 2.2.2: Dicle vadisi doğal peyzajının belirlenmesi, kayıt altına alınması, 

güçlendirilerek korunmasının sağlanması 

Eylem 2.2.3: Farklı kurumların Yönetim Alan sınırları içerisinde yaptığı veya 

yapmayı planladığı çalışmaların izlenmesi, Miras alanı ve tampon bölgeler ile 

Dicle nehri flora ve faunasına zarar verici etkilerde bulunmasının engellenmesi 

Eylem 2.2.4: Kentsel peyzaj öğelerinin kontrollü ve sınırlı bir oranda Tampon  

(Surdışı) alanında kullanılması sürecinde etki analizlerinin yapılması 

Eylem 2.2.5: Dicle nehri ve vadisinde var olan doğal yaşamının kayıt altına 

alınması, belgelenmesi, araştırılması 

Eylem 2.2.6: Dicle nehrinin doğusunda kalan bölümlerinin tabiat parkı 

yaklaşımı ile ele alınması, alanın kullanıcı sayısının düşürülmesi ve 

sakinleştirilmesi, doğal yaşamı etkileyebilecek kullanım türlerinin alanın yakın 

çevresinde yapılmasının engellenmesi 

Eylem 2.2.7: Dicle nehri ve vadisi doğal yaşam alanlarının ulusal ve 

uluslararası tanıtımına ağırlık verilmesi 

PT5-Strateji 2.3: Yapılı çevreden kaynaklı olumsuz etkilerin doğal çevre, toprak, 

hava ve su üzerindeki olumsuz etkilerin engellenmesi 

Eylem 2.3.1: Yönetim alanı ekolojik kent rehberinin hazırlanması ve alanda 

yürütülecek her türlü faaliyetin rehbere dayalı olarak sürdürülmesinin 

sağlanması  
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Eylem 2.3.2: Yönetim alanı sınırları içerisinde faaliyet gösterebilecek iş 

kollarının tanımlanması ve faaliyet gösteren ve çevreye zarar verici etkide 

bulunan kum ve taş ocağı, kirletici sanayi faaliyetleri vb. işkollarının 

faaliyetlerinin en kısa sürede  durdurulması ve bu etkiler nedeni ile oluşmuş 

hasarı giderici onarım çalışmalarının yapılması 

Eylem 2.3.3: Dicle nehri ve havzasında olumsuz etkide bulunan ve yapılı çevre 

kaynaklı olumsuz etkilerin, moloz ve hafriyat döküm alanları, çöp döküm 

sahaları, kanalizasyon vb. her türlü kirleticinin tespitinin yapılması, 

engellenmesi ve alan üzerinde oluşmuş olumsuz etkileri giderici çalışmaların 

sürdürülmesi 
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Ekolojik yapının etkin korunmasına yönelik mekânsal planlama yaklaşımının geliştirilmesi 

 
EYLEMLER 

SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

PT 5  

Strateji 2.1  

Yönetim Alan 

Sınırlarını Kapsamına 

Alan Bütüncül Bir 

Koruma Planının 

Katılımcı Yöntemler 

İzlenerek Ve Çok 

Disiplinli Bir 

Yaklaşımla Alanı 

Havza Bütününde Ele 

Alan Üst Ölçek Ve Alt 

Ölçekler Planlarının 

Hazırlanarak 

Onaylanması 

1 2 3 4 5 

Dicle Vadisi’ni bir bütün 

olarak ele alan üst ölçekli 

"Dicle Nehri ve Havzası 

Koruma Planı"nın 

hazırlanması ve onaylanması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire 

Başkanlığı, Fırat – Dicle 2. Alt 

Havza Yönetim Heyeti, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, Sur 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

Belediyeler Birliği, Mezopotamya 

Ekoloji Hareketi 

Dicle Nehri ve Havzası 

Koruma Planı 

Dicle Nehri ve Havzası 

Koruma Plan açıklama 

raporu 

200.000           

Dicle Vadisi HES Projeleri, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Yapı rezerv Alanı kararı, 

Kırklar Dağı Projesi, Dicle 

Vadisi Rekreasyon Alanı 

Projesi, Suriçi Bölgesi Afet 

Master Planı vb. makro 

projeler için miras alanı 

"Kültürel Peyzaj Etki 

Değerlendirilmesi" 

raporlarının hazırlanmasının 

sağlanması ve projelerin 

revizyon süreçlerinin 

gerçekleştirilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Belediye Meclisi, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire Başkanlığı, Sur 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Kent 

Konseyi, İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü 

Alanı tehdit edebilecek 

etkileri olan bütün makro 

planlar için hazırlanan 

Kültürel Peyzaj Etki 

Değerlendirilmesi raporları  

Kültürel Peyzaj Etki 

Değerlendirilmesi 

raporlarına bağlı olarak 

yapılan plan revizyonu sayısı 

Faaliyet           

          

 

 
EYLEMLER 

SORUMLU KURUM 

VE KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 
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PT5  

Strateji 2.2 

Dicle Nehri Ve 

Havzasında Var 

Olan Doğal 

Hayatın Kayıt 

Altına Alınması, 

İzlenmesi, 

Korunması Ve 

Geliştirilmesi 

1 2 3 4 5 

Dicle Vadisi ve havzası içerisinde maden 

arama, kum ocağı açma-işletme 

faaliyetlere izin verilmemesi, açılmış 

olanların ruhsatlarının iptal edilmesi, 

yapılmış faaliyetlerle bozulmuş alanların 

geri kazandırma projelerinin bilimsel 

tekniklerle hazırlanması ve uygulanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Çevre Koruma ve Kontrol 

Daire Başkanlığı, İl Çevre 

ve Şehircilik Müdürlüğü,  

KUDEB Şube Md, 

Diyarbakır KV Koruma 

Bölge Kurulu 

DSİ, TMMOB Diyarbakır İKK, Sur 

Belediyesi-Yenişehir Belediyesi, 

Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Kent 

Konseyi, Dicle Üniversitesi 

Dicle vadisini olumsuz 

yönde etkilediği tespit 

edilmiş işletme sayısı 

Ruhsatları iptal edilmiş 

işletme sayısı 

Faaliyet 
     

Dicle vadisi doğal peyzajının 

belirlenmesi, kayıt altına alınması, 

güçlendirilerek korunmasının sağlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, Sur 

Belediyesi-Yenişehir Belediyesi İmar 

ve Şehircilik Müdürlüğü, 

Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Kent 

Konseyi, Dicle Üniversitesi 

Dicle Vadisi doğal peyzaj 

unsurları belirleme ve 

koruma raporu 

200.000 
     

Farklı kurumların Yönetim Alan sınırları 

içerisinde yaptığı veya yapmayı planladığı 

çalışmaların izlenmesi, Miras alanı ve 

tampon bölgeler ile Dicle nehri flora ve 

faunasına zarar verici etkilerde 

bulunmasının engellenmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Çevre Koruma ve Kontrol 

Daire Başkanlığı, İl Çevre 

ve Şehircilik Müdürlüğü 

Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 

Mezopotamya Ekoloji Hareketi, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

Belediyeler Birliği, Kent Konseyi, 

TMMOB Diyarbakır İKK 

Fauna ve floranın 

korunmasına ilişkin alınan 

kararlar ve oluşturulan 

politikalar 

Korunması gereken 

alanlarda insan baskısını 

azaltmaya yönelik olarak 

alınan önlemler, 

düzenlemeler 

Faaliyet 
     

Kentsel peyzaj öğelerinin kontrollü ve 

sınırlı bir oranda Tampon  (Surdışı) 

alanında kullanılması sürecinde etki 

analizlerinin yapılması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı, Sur Belediyesi 

İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü,  

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

Belediyeler Birliği, Mezopotamya 

Ekoloji Hareketi, Kent Konseyi, 

Dicle Üniversitesi 

Tampon bölge 

kullanılacak kentsel 

peyzaj öğeleri etki analiz 

raporları 

Faaliyet 
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Dicle nehri ve vadisinde var olan doğal 

yaşamının kayıt altına alınması, 

belgelenmesi, araştırılması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma 

ve Kontrol Daire 

Başkanlığı, Dicle 

Üniversitesi 

Karacadağ Kalkınma Ajansı , 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

KUDEB Şube Md, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü, TMMOB 

Diyarbakır İKK, Sur Belediyesi, 

Yenişehir Belediyesi, Mezopotamya 

Ekoloji Hareketi, Kent Konseyi 

Dicle Nehri ve vadisindeki 

doğal yaşamı araştıran 

uzman sayısı 

Araştırma raporları 

200.000 TL 
     

Dicle nehrinin doğusunda kalan 

bölümlerinin tabiat parkı yaklaşımı ile ele 

alınması, alanın kullanıcı sayısının 

düşürülmesi ve sakinleştirilmesi, doğal 

yaşamı etkileyebilecek kullanım türlerinin 

alanın yakın çevresinde yapılmasının 

engellenmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Çevre Koruma ve Kontrol 

Daire Başkanlığı,  Dicle 

Üniversitesi, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü, 

Yenişehir Belediyesi İmar 

ve Şehircilik Müdürlüğü 

KUDEB Şube Md, TMMOB 

Diyarbakır İKK, Mezopotamya 

Ekoloji Hareketi, Kent Konseyi 

Tabiat parkı kullanıcı 

sayısı                                                   

Yıllık doğal yaşam izleme 

raporları 

Faaliyet 
     

Dicle nehri ve vadisi doğal yaşam 

alanlarının ulusal ve uluslararası 

tanıtımına ağırlık verilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi, Kültür Turizm 

İl Müdürlüğü, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı 

KUDEB Şube Md, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü, TMMOB 

Diyarbakır İKK, Sur Belediyesi, 

Yenişehir Belediyesi, Mezopotamya 

Ekoloji Hareketi, Kent Konseyi, 

Dicle Üniversitesi 

Dicle Nehri ve vadisi 

tanıtımında kullanılan 

araçların  (internet sitesi, 

broşür vb) eriştiği ve web 

sitesi kullanıcı sayısı 

450.000 TL 
     

 

 

 

 

 

PT5 

Strateji 2.3 

Yapılı Çevreden 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM 

VE KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK 

YILLI 

PLAN 
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Kaynaklı Olumsuz 

Etkilerin Doğal 

Çevre, Toprak, 

Hava Ve Su 

Üzerindeki 

Olumsuz Etkilerin 

Engellenmesi 

1 2 3 4 5 

Yönetim alanı ekolojik kent rehberinin 

hazırlanması ve alanda yürütülecek her 

türlü faaliyetin rehbere dayalı olarak 

sürdürülmesinin sağlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Çevre Koruma ve 

Kontrol Daire 

Başkanlığı, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, Sur 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi İmar 

ve Şehircilik Müdürlüğü, 

Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Kent 

Konseyi, Dicle Üniversitesi, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı 

Ekolojik kent rehberi 

raporu   

Ekolojik kent rehberine 

uygun olarak sürdürülen 

faaliyet oranı  

250.000           

Yönetim alanı sınırları içerisinde faaliyet 

gösterebilecek iş kollarının tanımlanması 

ve faaliyet gösteren ve çevreye zarar 

verici etkide bulunan kirletici sanayi 

faaliyetleri vb. işkollarının faaliyetlerinin 

en kısa sürede durdurulması ve bu etkiler 

nedeni ile oluşmuş hasarı giderici onarım 

çalışmalarının yapılması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı, KUDEB 

Şube Md. 

Yenişehir Belediyesi, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma 

Daire Başkanlığı, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü, TMMOB 

Diyarbakır İKK, Sur Belediyesi, 

Yenişehir Belediyesi, Mezopotamya 

Ekoloji Hareketi, Kent Konseyi, Dicle 

Üniversitesi 

Ekolojik yapıyı tehdit eden 

işletme sayısı                                      

Yönetim alanı ekolojik 

yaşamını tehdit ettiği 

gerekçesiyle faaliyeti 

durdurulan işletmelerin 

sayısı 

Yönetim alanında oluşmuş 

hasarları gidermek 

amacıyla sürdürülen 

onarım çalışması sayısı 

Faaliyet           

Dicle nehri ve havzasında olumsuz 

etkide bulunan ve yapılı çevre kaynaklı 

olumsuz etkilerin, moloz ve hafriyat 

döküm alanları, çöp döküm sahaları, 

kanalizasyon vb. her türlü kirleticinin 

tespitinin yapılması, engellenmesi ve 

alan üzerinde oluşmuş olumsuz etkileri 

giderici çalışmaların sürdürülmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Çevre 

Koruma ve Kontrol 

Daire Başkanlığı 

 TMMOB Diyarbakır İKK, Sur 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Sur Belediyesi Çevre 

Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 

Yenişehir Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, Yenişehir 

Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü, Mezopotamya Ekoloji 

Hareketi, Kent Konseyi, Dicle 

Üniversitesi   

Dicle Nehri ve havzasında 

olumsuz etki yaratan 

kirletici faaliyetler tespit 

raporu  

Yapılan tespitlere göre 

alınan önlem, engellenen 

faaliyet sayısı  

Faaliyet           
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PT5–Hedef 3: İktisadi sektör yapılanmasına yönelik mekânsal planlama yaklaşımının 

geliştirilmesi 

PT5-Strateji 3.1: Tarım sektörüne yönelik mekânsal planlama yaklaşımının 

tanımlanması 

Eylem 3.1.1: Kamu eli ile iyi tarım uygulamalarının yürütüldüğü, sulama 

sisteminin miras öğeleri göz önünde bulundurularak etkinleştirildiği Hevsel 

Bahçeleri Ekolojik Çiftliği'nin kurulması 

Eylem 3.1.2: Geliştirilmesi öngörülen tarımsal örgüt yapısının idare 

merkezinin ve üreticilerin rekabet gücünün yeniden yapılandırılmasına yönelik 

soğuk hava deposu, girdi deposu ve satış ünitelerinin yer aldığı Hevsel Yeniden 

Üretim Merkezi'nin kurulması 

PT5-Strateji 3.2: Turizm sektörüne yönelik mekânsal planlama yaklaşımının 

tanımlanması 

Eylem 3.2.1: Günübirlik kullanım alanlarının, kamp alanlarının, çocuk ve 

gençlere yönelik ekolojik denge ile biyolojik çeşitlilik temalı yaz okullarının 

tasarlandığı Dicle Vadisi Eko - Turizm Alanı Mekânsal Planı'nın hazırlanması 

ve mekânsal uygulama sürecin tamamlanması 

Eylem 3.2.2: Kültür, inanç, mimarlık, gastronomi turizmlerinin geliştirilmesine 

yönelik başta yenin burç ve tescilli yapıların restorasyonları ve yeniden 

işlevlendirmelerinin bütüncül biçimde ele alındığı İçkale, Suriçi ve Köşkler 

Bölgesi Miras Turizmi Mekânsal Planı'nın hazırlanması ve mekânsal uygulama 

sürecin tamamlanması 

Eylem 3.2.3: Yıkık durumda olan değirmenlerin ve hülle, boranhane gibi 

benzeri kültürel miras ögelerinin agro - turizm temasının yeniden 

işlevlendirildiği ve/veya canlandırıldığı Hevsel Bahçeleri Agro - Turizm 

Mekânsal Planı'nın hazırlanması ve mekânsal uygulama sürecin tamamlanması 

PT5-Strateji 3.3: Zanaat yapısının güçlendirilmesine yönelik mekânsal planlama 

yaklaşımının tanımlanması 

Eylem 3.3.1: Ziyaretçi ana ulaşım güzergâhlarında zanaat ürünleri satış 

birimlerinin oluşturulması ve yeniden işlevlendirmelere yönelik planlama ve 

tasarım çalışmalarının yapılması, mekânsal uygulama rehberinin geliştirilmesi 

ve mekansal uygulamaların tamamlanması  

Eylem 3.3.2: Sarraflık, geleneksel taht imalatçılığı, demircilik, bakırcılık, ipek 

dokumacılığı vb. geleneksel zanaat faaliyetlerinin sürdürüldüğü çarşı, sokak, 

han vb. alanlarda ortak dile sahip mekânsal düzenlemelerin yapılması. 

Zanaatkârların imalat süreçlerinin sergilenebildiği tanıtım alanlarının 

oluşturulması, Suriçi geleneksel merkez alanında yer alan kültürel miras 

yapılarında zanaat kollarını da içeren alan düzenlemelerinin yapılması ve 

kültürel miras yapılarının bu amaç doğrultusunda yeniden işlevlendirilmesi. 

Eylem 3.3.3: Geleneksel çarşıların uyumsuz eklentilerden arındırıldığı, tabela 

sisteminin yeniden yapılandırıldığı, cephe düzenlemelerinin gerçekleştirildiği 

Kentsel Tasarım Projesi'nin hazırlanması ve mekânsal uygulama sürecinin 

tamamlanması
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İktisadi sektör yapılanmasına yönelik mekânsal planlama yaklaşımının geliştirilmesi 

 

PT5 

Strateji 3.1  

Tarım Sektörüne Yönelik 

Mekânsal Planlama 

Yaklaşımının 

Tanımlanması 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 
PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Kamu eli ile iyi tarım 

uygulamalarının yürütüldüğü, 

sulama sisteminin miras öğeleri 

göz önünde bulundurularak 

etkinleştirildiği Hevsel 

Bahçeleri Ekolojik Çiftliği'nin 

kurulması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü 

TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır 

Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 

Diyarbakır Temsilciliği, TMMOB Ziraat 

Mühendisleri Diyarbakır Şubesi, TZOB 

Diyarbakır Ziraat Odası, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. 

Bölge Müdürlüğü 

Hevsel Bahçesi Ekolojik 

Çiftlik faaliyet raporu  

Çalışmalarda görevli 

uzman sayısı 

1.000.000 

Avro      

Geliştirilmesi öngörülen 

tarımsal örgüt yapısının idare 

merkezinin ve üreticilerin 

rekabet gücünün yeniden 

yapılandırılmasına yönelik 

soğuk hava deposu, girdi 

deposu ve satış ünitelerinin yer 

aldığı Hevsel Yeniden Üretim 

Merkezi'nin kurulması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü 

TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır 

Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 

Diyarbakır Temsilciliği, TMMOB Ziraat 

Mühendisleri Diyarbakır Şubesi, TZOB 

Diyarbakır Ziraat Odası, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. 

Bölge Müdürlüğü 

Hevsel Yeniden Üretim 

Merkezi faaliyet raporu  

Hevsel Yeniden Üretim 

Merkezi’ndeki çalışan 

uzman sayısı 

500.000 

Avro      
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PT5 

Strateji 3.2  

Turizm Sektörüne Yönelik 

Mekânsal Planlama 

Yaklaşımının 

Tanımlanması 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Günübirlik kullanım alanlarının, kamp 

alanlarının, çocuk ve gençlere yönelik 

ekolojik denge ile biyolojik çeşitlilik 

temalı yaz okullarının tasarlandığı Dicle 

Vadisi Eko - Turizm Alanı Mekânsal 

Planı'nın hazırlanması ve mekânsal 

uygulama sürecinin tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı,  Diyarbakır İl 

Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma 

ve Kontrol Daire 

Başkanlığı, TMMOB 

Mimarlar Odası Diyarbakır 

Şubesi, TMMOB Peyzaj 

Mimarları Odası, TMMOB 

Şehir Plancıları Odası 

Diyarbakır Şubesi, 

Karacadağ Kalkınma 

Ajansı 

Dicle Vadisi Eko-

Turizm Alanında 

tamamlanan mekânsal 

uygulama büyüklüğü 

Hazırlanan plan 

doğrultusunda başlayan 

faaliyetler ve kullanıcı 

sayıları 

2.000.000 TL 
     

Kültür, inanç, mimarlık, gastronomi 

turizmlerinin geliştirilmesine yönelik başta 

yeni burç ve tescilli yapıların 

restorasyonları ve yeniden 

işlevlendirmelerinin bütüncül biçimde ele 

alındığı İçkale, Suriçi ve Köşkler Bölgesi 

Miras Turizmi Mekânsal Planı'nın 

hazırlanması ve mekânsal uygulama 

sürecinin tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı,  Diyarbakır İl 

Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü, 

TMMOB Mimarlar Odası 

Diyarbakır Şubesi, 

TMMOB Şehir Plancıları 

Odası Diyarbakır Şubesi, 

Karacadağ Kalkınma 

Ajansı, Sur Belediyesi 

Suriçi ve Köşkler 

Bölgesinde tamamlanan 

mekânsal uygulama 

büyüklüğü 

Hazırlanan plan 

doğrultusunda başlayan 

faaliyetler ve kullanıcı 

sayıları 

3.000.000 TL 
     

Yıkık durumda olan değirmenlerin ve 

hülle, boranhane gibi benzeri kültürel 

miras ögelerinin agro - turizm temasının 

yeniden işlevlendirildiği ve/veya 

canlandırıldığı Hevsel Bahçeleri Agro – 

Turizm Mekânsal Planı'nın hazırlanması 

ve mekânsal uygulama sürecinin 

tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı,  Diyarbakır İl 

Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı 

Diyarbakır İl Müdürlüğü, İl 

Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü, 

TMMOB Mimarlar Odası 

Diyarbakır Şubesi, 

TMMOB Şehir Plancıları 

Odası Diyarbakır Şubesi, 

Karacadağ Kalkınma 

Ajansı, Dicle Üniversitesi 

Hevsel Bahçeleri Agro - 

Turizm Bölgesinde 

tamamlanan mekânsal 

uygulama büyüklüğü 

Hazırlanan plan 

doğrultusunda başlayan 

faaliyetler ve kullanıcı 

sayıları 

2.000.000 
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PT5 

Strateji 3.3 

Zanaat Yapısının 

Güçlendirilmesine 

Yönelik Mekânsal 

Planlama Yaklaşımının 

Tanımlanması 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM 

VE KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK 

YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Ziyaretçi ana ulaşım güzergâhlarında 

zanaat ürünleri satış birimlerinin 

oluşturulması ve yeniden işlevlendirmelere 

yönelik planlama ve tasarım çalışmalarının 

yapılması, mekânsal uygulama rehberinin 

geliştirilmesi ve mekânsal uygulamaların 

tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı 

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, TMMOB Mimarlar 

Odası Diyarbakır Şubesi, TMMOB 

Şehir Plancıları Odası Diyarbakır 

Şubesi, Karacadağ Kalkınma 

Ajansı, Diyarbakır Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası, DTSO, Sur 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Zanaat ürünleri sunum ve 

satış birimleri mekansal 

uygulama rehberi 

Hazırlanan plan 

doğrultusunda başlayan 

faaliyetler, tamamlanarak 

faaliyete geçen satış birimi 

sayısı 

250.000 TL 
     

Sarraflık, geleneksel taht imalatçılığı, 

demircilik, bakırcılık, ipek dokumacılığı 

vb. geleneksel zanaat faaliyetlerinin 

sürdürüldüğü çarşı, sokak, han vb. 

alanlarda ortak dile sahip mekânsal 

düzenlemelerin yapılması. Zanaatkârların 

imalat süreçlerinin sergilenebildiği tanıtım 

alanlarının oluşturulması, Suriçi 

geleneksel merkez alanında yer alan 

kültürel miras yapılarında zanaat kollarını 

da içeren alan düzenlemelerinin yapılması 

ve kültürel miras yapılarının bu amaç 

doğrultusunda yeniden işlevlendirilmesi. 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire 

Başkanlığı,  KUDEB, 

Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü 

TMMOB Mimarlar Odası 

Diyarbakır Şubesi, TMMOB Şehir 

Plancıları Odası Diyarbakır 

Temsilciliği, Karacadağ Kalkınma 

Ajansı, Diyarbakır Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası, DTSO 

Zanaat kollarını içerecek 

biçimde düzenlenmiş ve 

işlevlendirilmiş kültürel 

miras sayısı 

3.000.000 TL 
     

Geleneksel çarşıların uyumsuz 

eklentilerden arındırıldığı, tabela 

sisteminin yeniden yapılandırıldığı, cephe 

düzenlemelerinin gerçekleştirildiği Kentsel 

Tasarım Projesi'nin hazırlanması ve 

mekânsal uygulama sürecinin 

tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, 

Sur Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, TMMOB Mimarlar 

Odası Diyarbakır Şubesi, TMMOB 

Şehir Plancıları Odası Diyarbakır 

Şubesi, Karacadağ Kalkınma 

Ajansı 

Eklentilerden arındırılmış, 

tabela sistemi yenilenmiş 

ve cephe düzenlemeleri 

yapılmış geleneksel çarşı, 

han ve kervansaray sayısı 

5.000.000 TL 
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Risk Yönetimine Yönelik Mekânsal Planlama Yaklaşımı 

Kültürel miras özelliklerine, günlük kullanımdan ve zaman içindeki aşınmalardan daha çok, 

afetler hasar vermektedir. Bu anlamda, Kültürel Miras Alanı Yönetim Planı içerisinde, miras 

alanı ve tampon bölgeyi de kapsayan tüm alan için, “Afet Risk Yönetim Planı” 

hazırlanmalıdır. 

Afetlerden kaynaklı riskin azaltılması için, afet öncesi hazırlık aşaması, afet sırasındaki 

müdahale süreci ve afet sonrasındaki kurtarma sürecini ele alan, tüm alanı kapsayan bütüncül 

bir afet sakınım planını, bölgedeki kurum ve kuruluşların, ilgili uzmanların (mimarlar, şehir 

plancıları, arkeologlar, tarihçiler, mühendisler, bilirkişiler, tarihi yapı uzmanları, kültürel 

peyzaj alanı uzmanları vb.) katılımı ve danışmalığıyla hazırlanmalıdır. 

Afet Risk Yönetim Planı kapsamında, müdahale planı, acil müdahale planı, yangın, 

deprem, sel ve taşkın müdahale planları da hazırlanmalı ve alanın afet risk yönetimi 

birbiriyle ilişkili, kurumların görev paylaşımları net, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir plan 

kapsamında gerçekleştirilmelidir.  

Müdahale planı geliştirilirken, hangi önlemelerin miras alanının özelliklerine daha uygun 

olduğu üzerinde yoğunlaşılması gereklidir. 

''Yangın Müdahale Planı'' 21.10.2006 tarihli, 26326 resmi gazete sayılı 'Belediye İtfaiye 

Yönetmeliği'ne uygun olarak; alandaki, tarihi ve kültürel öğelere, Suriçi tampon bölgesine, 

surlara, İçkale'ye ve kültürel peyzaj öğesi olarak tanımlanan Hevsel bahçelerine yönelik 

olarak hazırlanmalıdır. 

Depremler, yangından farklı olarak engellenemez, olayın kendisi kısa sürelidir ve kontrol 

edilemez. Bu nedenle deprem müdahale planının hazırlanması önemlidir. Depreme hazırlık 

stratejilerinin hem kültürel mirasa verebileceği potansiyel hasarı azaltmaya yönelik stratejiler 

içermesi hem de acil durum müdahalesi yöntemlerini açıkça ortaya koyması gerekir. İnsan 

hayatının, mülkün ve mirasın korunmasını güçlendirmek için deprem hazırlığından sorumlu 

olan ekiplerin ve kültürel mirastan sorumlu olan ekibin birlikte katılımı gereklidir.  

Yönetim Planı Alanı’nı da kapsayan 2009 yılında Diyarbakır’da yapıların denetimleri 

sonucunda, kent merkezindeki yapıların, %76’sının hiçbir mühendislik hizmeti almamış 

olduğu ve inşaat ruhsatlarının olmadığı tespit edilmiştir. Aynı yıl verilerinde yer alan diğer bir 

bilgi, kentin çeşitli yerlerinden alınan beton numunelerinde, 1999 yılından önce yapılan 

yapıların beton kalitesinin standartların altında olduğu tespit edilmiştir.  
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Sel ve taşkın felaketleri farklı biçimlerde gerçekleşebilir; ikincil olarak yerleşkenin etrafındaki 

toprak erozyonuna neden olabilir, yapıların ve altyapı sistemlerinin zarar görmesine ve su 

kirliliğine yol açabilir. Sel ve taşkın tehlikesi, depremlerden farklı olarak, genellikle tahmin 

edilebilir; sonuçlarından planlama yöntemleri ile sakınılabilir. Bu nedenle, miras alanı 

içerisinde kültürel peyzaj öğesi olan Hevsel Bahçeleri'nde taşkın müdahale planının 

geliştirilmesi önemlidir. Kültürel miras alanları için, kurumlar ve alanda yaşayanlar ne kadar 

sel ve taşkın riskine iyi hazırlanmış olursa olsun, belirli alanlar özelinde koruma sorumlukları 

bireysel ya da ekip olarak belirlenmeli, düzenli olarak geliştirilmeli ve kontrol edilmelidir. Sel 

ve taşkın sakınım planları; sel ve taşkına neden olacak durumların kontrolüne odaklanmalıdır. 

Sel ve taşkın müdahale planı eylemleri riskin azaltılmasını, sele ve taşkına olan direncini 

artırılmasını, sel ve taşkın riskini tespit etme ve izlemeyi,  müdahale planının geliştirmesini 

kapsar.  

Afet risklerine ilişkin temel hedef; Yönetim Planı Alanı’nda afetlerden kaynaklı risklerin 

önlenmesi ve afetlerden kaynaklı kayıpların, yıkımların, tahribatların azaltılması veya 

ortadan kaldırılmasıdır. 

Afetlerin çeşitliliği ve niteliklerinin farklılığı; farklı müdahale, önlem ve yöntemlere ihtiyaç 

duyulmasını da beraberinde getirir. Bu nedenle, alt hedefler belirleyerek, temel hedefe yönelik 

strateji ve eylem planlamak daha işlevsel olacaktır.  

Doğal ve insan kaynaklı afetlerden kaynaklı riskin önlenmesi ve azaltılması sürecinde  

''Miras Alanı Afet Yönetim Planı''nın hazırlanması 

Miras Alanı Afet Risk Yönetim Planı; riske hazırlık aşaması, risk faktörlerinin tespiti ve 

potansiyel risklerin analizi ile afet senaryolarının hazırlanması, risklerin azaltılması ve 

önlenmesine ilişkin planlamanın yapılması olarak birbirini takip eden süreçler içinde 

hazırlanmalıdır. Bu aşamanın izleyeceği rol ve içinde barındırması gereken aşamalar aşağıda 

tanımlanmıştır.  

Riske hazırlık aşaması, Afet risk yönetim planının ilk aşamasıdır. Afet Risk Yönetim 

Planı'nı hazırlayacak kurum ve kuruluşların tanımlanması, ulusal ve uluslararası ölçekte 

ana paydaşların belirlenmesi ilk adım olarak gerçekleştirilmelidir. Kurum ve kuruluşlar ile 

paydaşlar belirlenirken, ana planı yapacak olan uzmanlık alanları (meteoroloji uzmanları, 

iklimbilimciler, sismolog, hidrolog, kamu sağılığı uzmanları, epidemiyologlar, 

sosyologlar) ve uzman kriterleri de ortaya konulmalıdır. Bu aşamadan sonra, alandaki afet 

riskini değerlendirmede ve önlemede gerekli, teknik ihtiyaçların, araç ve gereçlerin 
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(hidrantlar, su kaynakları, duman detektörleri vb.) belirlenmesi gelmektedir. İnsan kaynağı 

ve gerekli ekipmanın belirlenmesinin ardından finans kaynakları ve bütçe hazırlamak bir 

sonraki adımdır. Bütçe ve finans kaynakları oluşturulurken plan hazırlama sürecindeki 

ihtiyaçlara katkı sağlayacak ulusal-uluslararası fon sağlayıcı kaynaklar da belirlenmelidir. 

Hazırlık aşamasının, insan kaynakları, ekipman ve bütçe araştırma-belirleme sürecinin 

ardından alandaki risklerin tanımlamasına gidilmelidir. Risklerin tanımlanması. için alanın 

doğası, iklimi, toprak yapısı, su kaynaklarına yönelik alanın coğrafi hidrolojik ve 

meteorolojik özelliklerinin tespiti ve analizinin yapılması ve hali hazırda var olan yönetim 

ve riske hazırlık ekipman ve tesislerin (sığınak, tahliye araçları, depolama alanları, vb.) 

güncel durumunun analizinin yapılması önem taşımaktadır.  

Güncel duruma ilişkin araştırma ve analizlerin ardından, alandaki potansiyel risklerin 

analiz edilmesi ve bu koşulların bütüncül bir değerlendirmesi sonucunda risk faktörlerinin 

tespiti ile afet senaryoların hazırlanması bir sonraki adımdır. Potansiyel risklerin ve risk 

faktörlerinin analizinden faydalanarak afet senaryoların hazırlanması ve risklerin 

azaltılmasına yönelik yönetim ve planlama sürecinin ortaya konulması ile afet risk yönetim 

planı hazırlanır.  

Miras Alanı Afet Risk Yönetim Planı içinde ayrıca, acil durum müdahale sürecine hazırlık 

planını da içermelidir. Acil durum müdahale sürecine hazırlık planı; acil durum ekibinin 

alandaki görev ve sorumluluğunun tanımı ve paylaştırılmasını, afet sonrası ilk 72 saatte 

oluşabilecek risklerin tespit edilmesini, afet sonrası kurtarma sürecini açıklamalı ve kurumsal 

sorumlulukların paylaştırılması ile birlikte ortaya koymalıdır.   

Miras Alanı Afet Risk Yönetim Planı, içinde riskin önlenmesi ve sakınımını da içermelidir. 

Bu kapsamda, Yerel risk sakınım sistemlerin, riskten sakınma ve önleme stratejilerine entegre 

edilmelidir. 

Miras Alanı Afet Risk Yönetim Planı uzun vadede, koruma ve kurtarma çalışmalarının 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için belirli aralıklarla (yılda 1 kez) veya afet sonrası, 

kurtarma sürecinin değerlendirilmesi ve risk sonrası alanda oluşabilecek yeni risklerin 

tanımlanması ve değerlendirilmesi ile güncellenmelidir.  

PT5-Hedef 4: Risk yönetimine yönelik mekânsal planlama yaklaşımının geliştirilmesi 

PT5-Strateji 4.1: Toplum güvenliğini tehdit eden mekânsal risklere karşı etkin 

önlemlerin alınması 

Eylem 4.1.1: Deprem, yangın, taşkın ve sel tematik risk haritalarının Coğrafi 

Bilgi Sistemi temelli hazırlanarak veri tabanına aktarılması ve ilgili kurumların 

erişimine açılması 
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Eylem 4.1.2: Her bir risk teması için ilgili altyapı ve teknik ekipman 

eksiklerinin giderildiği, kurumsal işbölümünün tanımlı hale getirildiği ve 

müdahale biçimleri ile önceliklerinin tanımlandığı Stratejik Eylem Planları'nın 

hazırlanması 

Eylem 4.1.3: Her bir risk teması için acil tahliye koridorlarının, toplanma 

yerlerinin, gıda tedarik alanlarının, geçici/ayakta tedavi merkezlerinin ve geçici 

barınma alanlarının tanımlı hale getirildiği Acil Eylem Planları'nın 

oluşturulması 

Eylem 4.1.4: Olası doğal ve doğal olmayan afetler sonrası hasar tespit 

çalışmalarının yapılarak onarım, bakım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; 

işyerlerinde ve tarım alanlarındaki afetler nedeni ile oluşabilecek gelir 

kayıplarına yönelik önlemlerin alınması 

 

PT5-Strateji 4.2: Kültürel miras öğelerini tehdit eden mekânsal risklere karşı 

etkin önlemlerin alınması 

Eylem 4.2.1: Oluşturulacak risk haritaları doğrultusunda tehdit altında olan 

kültürel miras öğelerinin tanımlanması, risk altında olduğu tespit edilen 

kültürel miras varlıkları için risk azaltım çalışmalarının yürütülmesi, onarım, 

bakım, restorasyon çalışmalarının bilimsel yöntemlerle tamamlanması 

Eylem 4.2.2: Acil durumda önemli objelerin bakımına ve taşınmasına ilişkin 

sorumlulukların ve prosedürün hazırlandığı ve öncelikli müdahale alanlarının 

belirlendiği Stratejik Eylem Planı'nın hazırlanması 

Eylem 4.2.3: Doğal ve doğal olmayan afetler sonrasında taşınarak 

kurtarılabilen kültürel miras öğelerinin yeniden sergilenmesine, 

taşınamayanların ise onarımına ilişkin stratejilerin geliştirildiği Stratejik Eylem 

Planı'nın hazırlanması 
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PT5  

Strateji 4.1 

 Toplum 

Güvenliğini Tehdit 

Eden Mekânsal 

Risklere Karşı Etkin 

Önlemlerin 

Alınması 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK 

YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Deprem, yangın, taşkın ve sel 

tematik risk haritalarının Coğrafi 

Bilgi Sistemi temelli hazırlanarak 

veri tabanına aktarılması ve ilgili 

kurumların erişimine açılması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Dairesi, AFAD Diyarbakır İl 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 

Daire Başkanlığı, DSİ 10. 

Bölge Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Bilgi İşlem 

Müdürlüğü, İl Çevre ve 

Şehircilik Md, TMMOB 

Diyarbakır İKK 

Coğrafi Bilgi Sistemi temelinde 

hazırlanan afet risk haritası  

Afet risk haritalarına ulaşabilen ilgili 

kurum sayısı 

100.000 TL 

          

Her bir risk teması için ilgili altyapı 

ve teknik ekipman eksiklerinin 

giderildiği, kurumsal işbölümünün 

tanımlı hale getirildiği ve müdahale 

biçimleri ile önceliklerinin 

tanımlandığı Stratejik Eylem 

Planları'nın hazırlanması 

AFAD Diyarbakır İl 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire Başkanlığı 

İl Çevre ve Şehircilik Md, 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İtfaiye Daire 

Başkanlığı, DSİ 10. Bölge 

Müdürlüğü, 

"Yönetim Alanı Afet Risk Azaltım 

Stratejik Eylem Planı”  raporu 
75.000 TL 

          

Her bir risk teması için acil tahliye 

koridorlarının, toplanma yerlerinin, 

gıda tedarik alanlarının, 

geçici/ayakta tedavi merkezlerinin ve 

geçici barınma alanlarının tanımlı 

hale getirildiği Acil Eylem 

Planları'nın oluşturulması 

AFAD Diyarbakır İl 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire Başkanlığı 

İl Çevre ve Şehircilik Md, 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İtfaiye Daire 

Başkanlığı, DSİ 10. Bölge 

Müdürlüğü 

"Yönetim Alanı Afet Risk Azaltım 

Stratejik Eylem Planı”  raporu 
25.000 TL 

          

Olası doğal ve doğal olmayan afetler 

sonrası hasar tespit çalışmalarının 

yapılarak onarım, bakım 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; 

işyerlerinde ve tarım alanlarındaki 

afetler nedeni ile oluşabilecek gelir 

kayıplarına yönelik önlemlerin 

alınması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı, İl Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İl Md, İl 

Çevre ve Şehircilik Md,  

AFAD Diyarbakır İl 

Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İtfaiye Daire 

Başkanlığı, DSİ 10. Bölge 

Müdürlüğü 

Afetler sonrası yapılan hasar tespit 

çalışmaları 

Çalışmalar sonucu tespit edilmiş 

alanlarda yapılmış onarım ve bakım 

faaliyetleri sayısı 

Faaliyet 
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PT 5  

Strateji 4.2 

Kültürel Miras 

Öğelerini Tehdit 

Eden Mekânsal 

Risklere Karşı Etkin 

Önlemlerin 

Alınması 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK 

YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Oluşturulacak risk haritaları 

doğrultusunda tehdit altında olan 

kültürel miras öğelerinin 

tanımlanması, risk altında olduğu 

tespit edilen kültürel miras varlıkları 

için risk azaltım çalışmalarının 

yürütülmesi, onarım, bakım, 

restorasyon çalışmalarının bilimsel 

yöntemlerle tamamlanması 

Rölöve Anıtlar Müdürlüğü, 

Diyarbakır KV Koruma Bölge 

Kurulu, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Şube Md. 

İl Çevre ve Şehircilik Md, 

TMMOB Diyarbakır İKK 

Kültürel miras öğeleri risk tespit 

çalışması raporu                               

Risk altında olduğu belirlenen 

kültürel miras öğesi sayısı 

Faaliyet 
     

Acil durumda önemli objelerin 

bakımına ve taşınmasına ilişkin 

sorumlulukların ve prosedürün 

hazırlandığı ve öncelikli müdahale 

alanlarının belirlendiği Stratejik 

Eylem Planı'nın hazırlanması 

AFAD Diyarbakır İl 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Dairesi 

İl Çevre ve Şehircilik Md, 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İtfaiye Daire 

Başkanlığı 

"Kültürel Varlık Acil Müdahale 

Stratejik Eylem Planı" raporu 
250.000 TL 

     

Doğal ve doğal olmayan afetler 

sonrasında taşınarak kurtarılabilen 

kültürel miras öğelerinin yeniden 

sergilenmesine, taşınamayanların ise 

onarımına ilişkin stratejilerin 

geliştirildiği Stratejik Eylem 

Planı'nın hazırlanması 

Müze Müdürlüğü, Rölöve 

Anıtlar Müdürlüğü,  

Diyarbakır KV Koruma Bölge 

Kurulu, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı 

İl Çevre ve Şehircilik Md, 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

AFAD Diyarbakır İl 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

İtfaiye Daire Başkanlığı, DSİ 

10. Bölge Müdürlüğü 

"Kültürel Varlık Afet Öncesi ve 

Sonrası Hazırlık Stratejik Eylem 

Planı" raporu 
250.000 TL 
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PT5-Hedef 5: Ziyaretçi hizmet sunumuna yönelik mekânsal planlama yaklaşımı 

 

PT5-Strateji 5.1: Tematik turizm alanlarındaki çeşitli etkinliklere ve alanların 

niteliklerine yönelik sunum düğümlerinin kurgulanarak alanların tanınırlığının 

ve algılanabilirliğinin arttırılması 

Eylem 5.1.1: Ekolojik denge ve biyolojik çeşitlilik sunum temalarına yönelik 

tema ögelerinin belirlenmesi, sınır ve güzergâhının tespit edilmesi, kentsel 

tasarım ve mimari uygulama projelerinin hazırlanarak Dicle Vadisi Sunum 

Düğümü’nün mekânsal uygulamaların tamamlanması 

Eylem 5.1.2: Kentin doğu ve batı yakalarının oluşumu temasına yönelik tema 

ögelerinin belirlenmesi, sınır ve güzergâhının tespit edilmesi, kentsel tasarım 

ve mimari uygulama projelerinin hazırlanarak Üniversite Köprüsü Etki Alanı 

Sunum Düğümü’nün mekânsal uygulamaların tamamlanması 

Eylem 5.1.3: Kentin arkeolojik katmanları ve İçkale’nin idari ve kültürel 

merkez niteliği sunum temalarına yönelik tema ögelerinin belirlenmesi, sınır ve 

güzergâhının tespit edilmesi, kentsel tasarım ve mimari uygulama projelerinin 

hazırlanarak İçkale Sunum Düğümü’nün mekânsal uygulamaların 

tamamlanması 

Eylem 5.1.4: Suriçi ve kentin kamusal girişimlerle Sur dışına saçaklanma 

süreci sunum temalarına yönelik olarak Dağkapı Sunum Düğümü’nün 

mekansal uygulamaların tamamlanması 

Eylem 5.1.5: Dicle Havzası ve Hevsel Bahçeleri sunum temalarına yönelik 

tema ögelerinin belirlenmesi, sınır ve güzergâhının tespit edilmesi, kentsel 

tasarım ve mimari uygulama projelerinin hazırlanarak Yeni Kapı (kent 

balkonu) Sunum Düğümü’nün mekânsal uygulamaların tamamlanması 

Eylem 5.1.6: Diyarbakır Surları ve medeniyet katmanları ile Suriçi sunum 

temalarına yönelik tema ögelerinin belirlenmesi, sınır ve güzergâhının tespit 

edilmesi, kentsel tasarım ve mimari uygulama projelerinin hazırlanarak Keçi 

Burcu Sunum Düğümü’nün mekânsal uygulamaların tamamlanması 

Eylem 5.1.7: Tarımsal etkinlikler, ekolojik üretim uygulamaları ve somut 

olmayan kültürel miras sunum temalarına yönelik tema ögelerinin belirlenmesi, 

sınır ve güzergahının tespit edilmesi, kentsel tasarım ve mimari uygulama 

projelerinin hazırlanarak Hevsel Bahçeleri Sunum Düğümü’nün mekânsal 

uygulamaların tamamlanması 

Eylem 5.1.8: Kentin bireysel girişimlerle Sur dışına saçaklanma süreci, 

Köşkler Bölgesi – özel yapı tipolojisi ve somut olmayan kültürel miras sunum 

temalarına yönelik tema ögelerinin belirlenmesi, sınır ve güzergâhının tespit 

edilmesi, kentsel tasarım ve mimari uygulama projelerinin hazırlanarak 

Ongözlü Köprü Sunum Düğümü’nün mekânsal uygulamaların tamamlanması 

PT5-Strateji 5.2: Tematik Bölgeler Arası Geçişlerin Tanımlanması 
Eylem 5.2.1: Dicle Vadisi – Üniversite Köprüsü Etki Alanı Bağlantı Aksı’nın 

mekansal uygulamalarının tamamlanması  

Eylem 5.2.2: Üniversite Köprüsü Etki Alanı – İçkale Bağlantı Aksı’nın 

mekansal uygulamalarının tamamlanması 

Eylem 5.2.3: İçkale – Suriçi Tarihi Doku Bağlantı Aksı’nın mekânsal 

uygulamalarının tamamlanması  

Eylem 5.2.4: İçkale – Hevsel Bahçeleri Bağlantı Aksı’nın mekânsal 

uygulamalarının tamamlanması 

Eylem 5.2.5: Suriçi – Hevsel Bahçeleri Bağlantı Aksı’nın mekânsal 

uygulamalarının tamamlanması 
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Eylem 5.2.6: Suriçi – Köşkler Bölgesi Bağlantı Aksı’nın mekânsal 

uygulamalarının tamamlanması 

Eylem 5.2.7: Hevsel Bahçeleri – Köşkler Bölgesi Bağlantı Aksı’nın mekânsal 

uygulamalarının tamamlanması 

Eylem 5.2.8: "İçkale, Diyarbakır Surları ve Burçlar Miras Alanı Ana Dolaşım 

Aksı"nın mekansal uygulamalarının tamamlanması 

Eylem 5.2.9: Suriçi Tarihi Çekirdek Ana Dolaşım Güzergâhının mekânsal 

uygulamalarının tamamlanması 

PT5-Strateji 5.3: Özgün değerlerin ve kullanım biçimlerinin sergilendiği 

mekânsal sunum alanları ve aksların oluşturulması ile özgün değerlerin 

korunmasına katkı sağlanması ve yapay turizm pazarlama kültürlerinin ortaya 

çıkmasının engellenmesi 

Eylem 5.3.1: Suriçi Kamusal Düğüm Sunum Alanı (Gazi Caddesi – ana ticaret 

ve ana ulaşım aksı-, Ulu Camii – inanç merkezi-, meydan – kamusal mekan-, 

Hasanpaşa Hanı ve Sülüklü Han – tarihi olarak konaklama, güncel olarak 

günübirlik kullanım merkezi-, Demirciler Çarşısı – çalışma alanı- düğümü)  

mekânsal uygulamalarının yapılması 

Eylem 5.3.2: İnanç Koridoru ve Mimarlık Sergisi Sunum Aksı (Hz. Süleyman 

Camii, Kurşunlu Camii, Çelikmen 1 Sokak – Miras Sokak – Bıyıklı Mehmet 

Paşa Sokağı - Dicle Sokağı – Keldani Kilisesi – Yenikapı Sokak – Göçmen 

Sokak – Surp Gregos Kilisesi – Köprülü Sokak – Protestan Kilisesi – Ermeni 

Katolik Kilisesi – Cumhuriyet İ.Ö.O. – Çukurlu Sokak – Deliller Hanı - 

Behrempaşa Camii, Meryem Ana Kilisesi - Alipaşa Camii) mekânsal 

uygulamalarının yapılması 

Eylem 5.3.3: Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras Sunum Aksı (Deliller 

Hanı – Turizm Tanıtım Bürosu ve kent maketi – Yeşilbaş Sokak – Binici 

Sokak - Cemilpaşa Konağı – Köylü Sokak – Ana Sokak – Meryem Ana 

Kilisesi – Hanbeli 1. Sokak – Pusucu Sokak – Lale Sokak – Kapulu Sokak – 

Behrampaşa Camii – Kılıçı Sokak – Dengbêj Evi – Kılıçı Sokak – Dörtler 

Sokak – Bayrampaşa Sokak – Melik Ahmet Caddesi – Gökalp Sokak – Ziya 

Gökalp Evi – Müze Sokak – Zinciriye Medresesi – Ulu Camii – Pirinçler 

Sokak – Cahit Sıtkı Tarancı Evi Aksı) mekânsal uygulamalarının yapılması  

Eylem 5.3.4: Karma Kullanım Serimi Sunum Aksı’nın oluşturulması 

(Yenikapı Sokak – PTT Binası – Şeyh Muhattar Camii (Dört Ayaklı Minare) – 

Keldani Kilisesi – Surp Gregos Kilisesi – Esma Ocak Evi – Paşa Hamamı – 

Süleyman Nazif İ.Ö.O. (turizm tanıtımına yönelik olarak yeniden 

işlevlendirilmesi öngörülen yapı) Aksı) 

Eylem 5.3.5: Hevsel Bahçeleri ve Dicle Havzası Tematik Doğa, Tarım ve Su 

Bisiklet ve Yaya Yolları Sunum Güzergâhı mekânsal uygulamalarının 

yapılması  

Eylem 5.3.6: Köşkler Bölgesi – Ongözlü Köprü – Kırklar Dağı Kamusal, Yarı 

Kamusal, Özel Mekân Kurgusu Sunum Alanı mekânsal uygulamalarının 

yapılması  

PT5-Strateji 5.4: Ziyaretçi hizmet sunumu mekânsal uygulama alanlarının 

belirlenmesi ve ana mekânsal stratejilerin tanımlanarak plan yönlendiriciliğinin 

arttırılması 

Eylem 5.4.1: Dicle Vadisi Günübirlik Kullanım Alanı (Uygulama Alanı 

1)’nındaki mekânsal uygulamaların tamamlanması 

Eylem 5.4.2: Dicle Vadisi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Gözlem Alanı 

(Uygulama Alanı 2)’nındaki mekânsal uygulamaların tamamlanması 
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Eylem 5.4.3: Dicle Vadisi Kamp ve Eğitim Alanı (Uygulama Alanı 3)’nındaki 

mekânsal uygulamaların tamamlanması 

Eylem 5.4.4: Üniversite Köprüsü Etki Alanı (Uygulama Alanı 4)’nındaki 

mekânsal uygulamaların tamamlanması 

Eylem 5.4.5: İçkale Uygulama Alanı (Uygulama Alanı 5)’nındaki mekânsal 

uygulamaların tamamlanması 

Eylem 5.4.6: Yeni Kapı Uygulama Alanı (Uygulama Alanı 6)’nındaki 

mekânsal uygulamaların tamamlanması 

Eylem 5.4.7: Hevsel Ekolojik Çiftlik Alanı (Uygulama Alanı 7)’nındaki 

mekânsal uygulamaların tamamlanması 
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Ziyaretçi hizmet sunumuna yönelik mekansal planlama yaklaşımı 

 

PT5 

Strateji 5.1  

Tematik Turizm 

Alanlarındaki Çeşitli 

Etkinliklere Ve 

Alanların Niteliklerine 

Yönelik Sunum 

Düğümlerinin 

Kurgulanarak Alanların 

Tanınırlığının Ve 

Algılanabilirliğinin 

Arttırılması 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK 

YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Ekolojik denge ve biyolojik çeşitlilik 

sunum temalarına yönelik tema 

ögelerinin belirlenmesi, sınır ve 

güzergâhının tespit edilmesi, kentsel 

tasarım ve mimari uygulama 

projelerinin hazırlanarak Dicle Vadisi 

Sunum Düğümü’nün mekânsal 

uygulamaların tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı 

Sur Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Diyarbakır 

Sanayi ve Ticaret Odası, İlgili STK'lar, 

TMMOB Diyarbakır İKK, Dicle 

Üniversitesi, Mezopotamya Ekoloji 

Hareketi 

Dicle Vadisi Sunum 

Düğümünde tamamlanan 

mekânsal uygulama 

büyüklüğü 

2.500.000 TL 
     

Kentin doğu ve batı yakalarının 

oluşumu temasına yönelik tema 

ögelerinin belirlenmesi, sınır ve 

güzergâhının tespit edilmesi, kentsel 

tasarım ve mimari uygulama 

projelerinin hazırlanarak Üniversite 

Köprüsü Etki Alanı Sunum 

Düğümü’nün mekânsal uygulamaların 

tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı 

Sur Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Diyarbakır 

Sanayi ve Ticaret Odası, İlgili STK'lar, 

TMMOB Diyarbakır İKK, Dicle 

Üniversitesi, Mezopotamya Ekoloji 

Hareketi 

Üniversite Köprüsü Etki 

Alanı Sunum 

Düğümünde tamamlanan 

mekânsal uygulama 

büyüklüğü 

4.000.000 TL 
     

Kentin arkeolojik katmanları ve 

İçkale’nin idari ve kültürel merkez 

niteliği sunum temalarına yönelik tema 

ögelerinin belirlenmesi, sınır ve 

güzergâhının tespit edilmesi, kentsel 

tasarım ve mimari uygulama 

projelerinin hazırlanarak İçkale Sunum 

Düğümü’nün mekânsal uygulamaların 

tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı, Kültür 

Turizm İl Müdürlüğü 

Diyarbakır Müze Müdürlüğü, Sur 

Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, 

Diyarbakır KV Koruma Bölge Kurulu, 

Meslek Odaları, İlgili STK'lar, 

TMMOB Diyarbakır İKK, Dicle 

Üniversitesi 

İçkale Sunum 

Düğümünde tamamlanan 

mekânsal uygulama 

büyüklüğü 

6.000.000 TL 
     

Suriçi ve kentin kamusal girişimlerle 

Sur dışına saçaklanma süreci sunum 

temalarına yönelik olarak Dağkapı 

Sunum Düğümü’nün mekânsal 

uygulamaların tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı 

Sur Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Diyarbakır 

Sanayi ve Ticaret Odası, İlgili STK'lar, 

TMMOB Diyarbakır İKK, Dicle 

Üniversitesi 

Dağkapı Sunum 

Düğümünde tamamlanan 

mekânsal uygulama 

büyüklüğü 

3.000.000 TL 
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Dicle Havzası ve Hevsel Bahçeleri 

sunum temalarına yönelik tema 

ögelerinin belirlenmesi, sınır ve 

güzergâhının tespit edilmesi, kentsel 

tasarım ve mimari uygulama 

projelerinin hazırlanarak Yeni Kapı 

(kent balkonu) Sunum Düğümü’nün 

mekânsal uygulamaların 

tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı 

Sur Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Diyarbakır 

Sanayi ve Ticaret Odası, İlgili STK'lar, 

TMMOB Diyarbakır İKK, Dicle 

Üniversitesi 

Yeni Kapı Sunum 

Düğümünde tamamlanan 

mekânsal uygulama 

büyüklüğü 

5.000.000 TL 
     

Diyarbakır Surları ve medeniyet 

katmanları ile Suriçi sunum temalarına 

yönelik tema ögelerinin belirlenmesi, 

sınır ve güzergâhının tespit edilmesi, 

kentsel tasarım ve mimari uygulama 

projelerinin hazırlanarak Keçi Burcu 

Sunum Düğümü’nün mekânsal 

uygulamaların tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı 

Sur Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Diyarbakır 

Sanayi ve Ticaret Odası, İlgili STK'lar, 

TMMOB Diyarbakır İKK, Dicle 

Üniversitesi 

Keçi Burcu Sunum 

Düğümünde tamamlanan 

mekânsal uygulama 

büyüklüğü 

6.000.000 TL 
     

Tarımsal etkinlikler, ekolojik üretim 

uygulamaları ve somut olmayan 

kültürel miras sunum temalarına 

yönelik tema ögelerinin belirlenmesi, 

sınır ve güzergahının tespit edilmesi, 

kentsel tasarım ve mimari uygulama 

projelerinin hazırlanarak Hevsel 

Bahçeleri Sunum Düğümü’nün 

mekânsal uygulamaların 

tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı 

Sur Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Diyarbakır 

Sanayi ve Ticaret Odası, İlgili STK'lar, 

TMMOB Diyarbakır İKK, Dicle 

Üniversitesi, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü 

Hevsel Bahçeleri Sunum 

Düğümünde tamamlanan 

mekânsal uygulama 

büyüklüğü 

3.500.000 TL 
     

Kentin bireysel girişimlerle Sur dışına 

saçaklanma süreci, Köşkler Bölgesi – 

özel yapı tipolojisi ve somut olmayan 

kültürel miras sunum temalarına 

yönelik tema ögelerinin belirlenmesi, 

sınır ve güzergâhının tespit edilmesi, 

kentsel tasarım ve mimari uygulama 

projelerinin hazırlanarak Ongözlü 

Köprü Sunum Düğümü’nün mekansal 

uygulamaların tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı 

Sur Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Diyarbakır 

Sanayi ve Ticaret Odası, İlgili STK'lar, 

TMMOB Diyarbakır İKK, Dicle 

Üniversitesi 

Ongözlü Köprü Sunum 

Düğümünde tamamlanan 

mekânsal uygulama 

büyüklüğü 

2.000.000 TL 
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PT5 

Strateji 5.2 

 Tematik Bölgeler 

Arası Geçişlerin 

Tanımlanması 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK 

YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Dicle Vadisi – Üniversite Köprüsü 

Etki Alanı Bağlantı Aksı’nın 

mekânsal uygulamalarının 

tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İl 

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, TMMOB Diyarbakır 

İKK Diyarbakır Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

Dicle Vadisi – Üniversite 

Köprüsü Etki Alanı 

Bağlantı Aksında 

tamamlanan mekânsal 

uygulama büyüklüğü 

1.500.000 

TL      

Üniversite Köprüsü Etki Alanı – 

İçkale Bağlantı Aksı’nın mekânsal 

uygulamalarının tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İl 

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, TMMOB Diyarbakır 

İKK Diyarbakır Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

Üniversite Köprüsü Etki 

Alanı – İçkale Bağlantı 

Aksında tamamlanan 

mekânsal uygulama 

büyüklüğü 

1.500.000 

TL      

İçkale – Suriçi Tarihi Doku 

Bağlantı Aksı’nın mekânsal 

uygulamalarının tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İl 

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, TMMOB Diyarbakır 

İKK Diyarbakır Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

İçkale – Suriçi Tarihi Doku 

Bağlantı Aksında 

tamamlanan mekânsal 

uygulama büyüklüğü 

1.500.000 

TL      

İçkale – Hevsel Bahçeleri Bağlantı 

Aksı’nın mekânsal 

uygulamalarının tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İl 

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, TMMOB Diyarbakır 

İKK Diyarbakır Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

İçkale – Hevsel Bahçeleri 

Bağlantı Aksında 

tamamlanan mekânsal 

uygulama büyüklüğü 

1.500.000 

TL      

Suriçi – Hevsel Bahçeleri Bağlantı 

Aksı’nın mekânsal 

uygulamalarının tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İl 

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, TMMOB Diyarbakır 

İKK Diyarbakır Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

Suriçi – Hevsel Bahçeleri 

Bağlantı Aksında 

tamamlanan mekânsal 

uygulama büyüklüğü 

1.500.000 

TL      

Suriçi – Köşkler Bölgesi Bağlantı 

Aksı’nın mekânsal 

uygulamalarının tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İl 

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, TMMOB Diyarbakır 

İKK Diyarbakır Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

Suriçi – Köşkler Bölgesi 

Bağlantı Aksında 

tamamlanan mekânsal 

uygulama büyüklüğü 

1.500.000 

TL      

Hevsel Bahçeleri – Köşkler 

Bölgesi Bağlantı Aksı’nın 

mekânsal uygulamalarının 

tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İl 

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, TMMOB Diyarbakır 

İKK Diyarbakır Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

Hevsel Bahçeleri – Köşkler 

Bölgesi Bağlantı Aksında 

tamamlanan mekânsal 

uygulama büyüklüğü 

1.500.000 

TL      
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"İçkale, Diyarbakır Surları ve 

Burçlar Miras Alanı Ana Dolaşım 

Aksı"nın mekânsal 

uygulamalarının tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İl 

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, TMMOB Diyarbakır 

İKK Diyarbakır Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

"İçkale, Diyarbakır Surları 

ve Burçlar Miras Alanı 

Ana Dolaşım Aksında 

tamamlanan mekânsal 

uygulama büyüklüğü 

2.000.000 

TL      

Suriçi Tarihi Çekirdek Ana 

Dolaşım Güzegahının mekânsal 

uygulamalarının tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İl 

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, TMMOB Diyarbakır 

İKK Diyarbakır Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

Suriçi Tarihi Çekirdek Ana 

Dolaşım Güzergâhında 

tamamlanan mekânsal 

uygulama büyüklüğü 

2.000.000 

TL      

 

PT5 

 Strateji 5.3  
Özgün Değerlerin 

Ve Kullanım 

Biçimlerinin 

Sergilendiği 

Mekânsal Sunum  

Alanları ve Aksların 

Oluşturulması İle 

Özgün Değerlerin 

Korunmasına Katkı 

Sağlanması Ve 

Yapay Turizm 

Pazarlama 

Kültürlerinin Ortaya 

Çıkmasının 

Engellenmesi 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK 

YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Suriçi Kamusal Düğüm Sunum Alanı (Gazi 

Caddesi – ana ticaret ve ana ulaşım aksı-, Ulu 

Camii – inanç merkezi-, meydan – kamusal 

mekân-, Hasanpaşa Hanı ve Sülüklü Han – tarihi 

olarak konaklama, güncel olarak günübirlik 

kullanım merkezi-, Demirciler Çarşısı – çalışma 

alanı- düğümü)  mekânsal uygulamalarının 

yapılması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Diyarbakır Kültür 

ve Turizm İl Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır 

İKK, Diyarbakır Koruma 

Bölge Kurulu 

Suriçi Kamusu Düğüm 

Sunum Alanında 

tamamlanan mekânsal 

uygulama alanı büyüklüğü 

6.500.000 TL 
     

İnanç Koridoru ve Mimarlık Sergisi Sunum Aksı 

(Hz. Süleyman Camii, Kurşunlu Camii, Çelikmen 

1 Sokak – Miras Sokak – Bıyıklı Mehmet Paşa 

Sokağı - Dicle Sokağı – Keldani Kilisesi – 

Yenikapı Sokak – Göçmen Sokak - SurpGregos 

Kilisesi – Köprülü Sokak – Protestan Kilisesi – 

Ermeni Katolik Kilisesi – Cumhuriyet İ.Ö.O. – 

Çukurlu Sokak – Deliller Hanı - Behrempaşa 

Camii, Meryem Ana Kilisesi - Alipaşa Camii) 

mekânsal uygulamalarının yapılması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Diyarbakır Kültür 

ve Turizm İl Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır 

İKK, Diyarbakır Koruma 

Bölge Kurulu 

İnanç Koridoru ve Mimarlık 

Sergisi Sunum Aksında 

amaçlanan mekânsal 

uygulama alanı büyüklüğü 

5.000.000 TL 
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Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras Sunum 

Aksı (Deliller Hanı – Turizm Tanıtım Bürosu ve 

kent maketi – Yeşilbaş Sokak – Binici Sokak - 

Cemilpaşa Konağı – Köylü Sokak – Ana Sokak – 

Meryem Ana Kilisesi – Hanbeli 1. Sokak – Pusucu 

Sokak – Lale Sokak – Kapulu Sokak – 

Behrampaşa Camii – Kılıçı Sokak – Dengbêj Evi – 

Kılıçı Sokak – Dörtler Sokak – Bayrampaşa Sokak 

– Melik Ahmet Caddesi – Gökalp Sokak – Ziya 

Gökalp Evi – Müze Sokak – Zinciriye Medresesi – 

Ulu Camii – Pirinçler Sokak – Cahit Sıtkı Tarancı 

Evi Aksı) mekânsal uygulamalarının yapılması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Diyarbakır Kültür 

ve Turizm İl Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır 

İKK, Diyarbakır Koruma 

Bölge Kurulu 

Somut ve Somut Olmayan 

Kültürel Miras Sunum 

Aksında tamamlanan 

mekânsal uygulama alanı 

büyüklüğü 

6.500.000 TL 
     

Karma Kullanım Serimi Sunum Aksı’nın 

oluşturulması (Yenikapı Sokak – PTT Binası – 

Şeyh Muhattar Camii (Dört Ayaklı Minare) – 

Keldani Kilisesi – Surp Gregos Kilisesi – Esma 

Ocak Evi – Paşa Hamamı – Süleyman Nazif 

İ.Ö.O. (turizm tanıtımına yönelik olarak yeniden 

işlevlendirilmesi öngörülen yapı) Aksı) 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Diyarbakır Kültür 

ve Turizm İl Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır 

İKK, Diyarbakır Koruma 

Bölge Kurulu 

Karma Kullanım Serimi 

Sunum Aksında tamamlanan 

mekânsal uygulama alanı 

büyüklüğü 

5.000.000 TL 
     

Hevsel Bahçeleri ve Dicle Havzası Tematik Doğa, 

Tarım ve Su Bisiklet ve Yaya Yolları Sunum 

Güzergâhı mekânsal uygulamalarının yapılması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 

Dairesi Bşk. 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır 

Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü TMMOB 

Diyarbakır İKK, 

Diyarbakır Koruma 

Bölge Kurulu 

Hevsel Bahçeleri ve Dicle 

Havzası Tematik Doğa, 

Tarım ve Su Bisiklet ve 

Yaya Yolları Sunum 

Güzergâhında tamamlanan 

mekânsal uygulama alanı 

büyüklüğü 

2.000.000 TL 
     

Köşkler Bölgesi – Ongözlü Köprü – Kırklar Dağı 

Kamusal, Yarı Kamusal, Özel Mekân Kurgusu 

Sunum Alanı mekânsal uygulamalarının yapılması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Diyarbakır Kültür 

ve Turizm İl Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır 

İKK, Diyarbakır Koruma 

Bölge Kurulu 

Köşkler Bölgesi – Ongözlü 

Köprü – Kırklar Dağı 

Kamusal, Yarı Kamusal, 

Özel Mekân Kurgusu Sunum 

Alanında tamamlanan 

mekânsal uygulama alanı 

büyüklüğü 

2.000.000 TL 
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PT5 

Strateji 5.4 

Ziyaretçi Hizmet 

Sunumu Mekansal 

Uygulama 

Alanları’nın 

Belirlenmesi Ve 

Ana Mekansal 

Stratejilerin 

Tanımlanarak Plan 

Yönlendiriciliğinin 

Arttırılması 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Dicle Vadisi Günübirlik Kullanım 

Alanı (Uygulama Alanı 1)’nındaki 

mekânsal uygulamaların 

tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire 

Başkanlığı, İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü, TMMOB 

Diyarbakır İKK, Diyarbakır 

Koruma Bölge Kurulu, Sur 

Belediyesi, Yenişehir 

Belediyesi, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi Belediyeler 

Birliği 

Alanda yapılan kırsal peyzaj 

uygulamaları ve tabiat alanı 

büyüklüğü 

Doğa, bisiklet ve yaya yollarının 

uzunlukları                                                   

Tamamlanan mekânsal uygulama 

alanı büyüklüğü 

2.500.000 TL 
     

Dicle Vadisi Biyolojik Çeşitlilik 

Araştırma ve Gözlem Alanı 

(Uygulama Alanı 2)’nındaki 

mekânsal uygulamaların 

tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire 

Başkanlığı, İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Mezopotamya Ekoloji 

Hareketi, Sur Belediyesi, 

Yenişehir Belediyesi 

Tamamlanan mekânsal uygulama 

alanı büyüklüğü                      

Gözlem alanı kullanıcı sayısı 

Tür tanıtım noktaları sayısı 

2.000.000 TL 
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Dicle Vadisi Kamp ve Eğitim Alanı 

(Uygulama Alanı 3)’nındaki 

mekânsal uygulamaların 

tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire 

Başkanlığı, İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Sosyal 

Hizmetler Daire Başkanlığı, Dicle 

Üniversitesi 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Kent Konseyi, Mezopotamya 

Ekoloji Hareketi 

Tamamlanan mekânsal uygulama 

alanı büyüklüğü                                 

Kamp alanı kullanıcı çocuk sayısı  

Çocuk ve gençlere yönelik 

kurgulanan yaz-kış okulları sayısı 

2.500.000 TL 
     

Üniversite Köprüsü Etki Alanı 

(Uygulama Alanı 4)’nındaki 

mekânsal uygulamaların 

tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire 

Başkanlığı, İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Diyarbakır KV Koruma Bölge 

Kurulu 

Tamamlanan mekânsal uygulama 

alanı büyüklüğü                                     

Belirlenen alanda açılan bisiklet 

ve yaya erişim noktaları sayısı 

Günübirlik eğlence/dinlence 

tesisleri sayısı 

Sergi alanları büyüklüğü 

2.000.000 TL 
     

İçkale Uygulama Alanı (Uygulama 

Alanı 5)’nındaki mekânsal 

uygulamaların tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire 

Başkanlığı, İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Diyarbakır KV Koruma Bölge 

Kurulu 

Tamamlanan mekânsal uygulama 

alanı büyüklüğü                                            

Arkeo-park ziyaretçi sayısı 

Oluşturulan seyir alanları sayısı 

ve büyüklükleri 

3.000.000 TL 
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Yeni Kapı Uygulama Alanı 

(Uygulama Alanı 6)’nındaki 

mekânsal uygulamaların 

tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire 

Başkanlığı, İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Diyarbakır KV Koruma Bölge 

Kurulu 

Tamamlanan mekânsal uygulama 

alanı büyüklüğü                                                    

Belirlenen alanda uygulanan 

kırsal peyzaj alanı büyüklüğü 

Seyir terası sayısı 

Bisiklet alım/teslim noktalar 

sayısı 

Sur bilgilendirme ve tanıtım 

üniteleri sayısı 

2.000.000 TL 
     

Hevsel Ekolojik Çiftlik Alanı 

(Uygulama Alanı 7)’nındaki 

mekânsal uygulamaların 

tamamlanması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire 

Başkanlığı, İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Başkanlığı, 

Diyarbakır Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü 10. Bölge 

Müdürlüğü, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı 

Diyarbakır İl Müdürlüğü 

Tamamlanan mekânsal uygulama 

alanı büyüklüğü                                                  

Karşılama alanı ziyaretçi sayısı  

Yeniden işlevlendirilen bina 

sayısı 

Ekolojik üretim alanları 

büyüklüğü 

Sulamada sarnıç sistemi 

kullanılan alan miktarı 

4.000.000 TL 
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Yönetim Alanı Ulaşım Kararları:  

Yönetim alanı içerdiği farklı işlevler ve içerisinde barındırdığı nüfus büyüklüğü nedeniyle 

kentin önemli bölgelerinden birisini oluşturmaktadır. Miras alanının parçası olan Diyarbakır 

Kale surları ve İçkale bölgesi kentin tarihi geleneksel merkezini çevrelemekte ve bu alan 

içerisinde yer alan nüfusun ve kentsel fonksiyonlar ihtiyaç duyduğu ulaşım talebi miras 

alanlarını da etkilemektedir. Suriçi bölgesini kapsayan alan için hazırlanan koruma amaçlı 

imar planı alanın ulaşım kararlarını alan kullanımları dikkate alınarak belirlenen yollar, 

sürekli taşıt yolları, gereğinde taşıt için kullanılacak yollar, zaman kontrollü taşıt yolları, yaya 

yolları, çıkmaz sokaklar, meydanlar/meydancıklar olarak ele almıştır.  

Sürekli taşıt yolları; planlama alanı içinde sürekli taşıt erişimine olanak tanıyan yollar olarak 

ele alınmış ve toplu taşıma araçlarının da bu güzergahları kullanacağı düşünülerek 

düzenlemeler yapılmıştır. Diyarbakır Kent Surları’nın iç kesiminde, tüm alanı çevreleyen ve 

ring oluşturan bir taşıt yolu önerilmiştir. Dağ Kapı-Mardin Kapı arasında var olan, surlara 

paralel trafik yolunun doğu bölümünün de açılması önerilmiş ve bu yolun aynı zamanda toplu 

taşıma ve gezi amaçlı turlar için düzenlenmesi önerilmiştir.  

Gereğinde taşıt için kullanılacak yollar; geleneksel doku içerisinde yer alan sokakların servis 

amaçlı olarak kullanılması öngörülmüş ve gerektiğinde taşıtlar tarafından kullanılmasına izin 

verilebilen, ancak asıl işlevi yaya ulaşımını sağlayan yollar olarak tanımlanmıştır.  

Zaman kontrollü taşıt yolları; ise Suriçi bölgesinin özellikle ticaret kullanımlarının yoğun 

olarak bulunduğu bölümlerinde, servis amaçlı giriş ve çıkışların yapıldığı, ancak yaya 

kullanımı öncelikli olan yollar olarak gösterilmiştir. Bu kapsamda Suriçi bölgesinin en önemli 

bağlantı aksı olan Gazi Caddesi'nin tümüyle yayalaştırılması ve yalnızca belirli saatlerde 

servis amaçlı trafik kullanımına açılması önerilmiştir.  

Yaya yolları; zorunlu durumlar dışında tümüyle yaya kullanımında olan ve bu amaçla 

düzenlemesi yapılacak olan yollardır.  

Çıkmaz sokaklar; geleneksel doku içerisindeki konutlara erişim sağlayan ve devamlılığı 

bulunmayan çıkmaz sokakların korunması öngörülmüştür.  

Genel otoparklar; Suriçi bölgesinin önemli bir bölümünde, sokakların dar olması,  ana akslar 

üzerinde yoğunlaşan ticari faaliyetler alanın otopark ihtiyacını arttırmaktadır. Koruma amaçlı 

imar planı ile motorlu araçların alan içinde dolaşımını en aza indirecek noktalarda otopark 

düzenlemeleri yapılmıştır.  
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Suriçi bölgesinin ana ulaşım aksları dışında kalan iç bölümlerinin genel ulaşım yapısının; dar 

yollar, avlu duvarları ve çıkmaz sokaklardan oluşuyor olması beraberinde bazı riskleri de 

getirmektedir.  Alana araçlı erişim güçlükleri; alanda afet risklerine müdahale etme(yangın-

itfaiye, iş araçları vb güçlükleri.) yaratmasının yanı sıra gündelik hizmetlere (hastalık-

ambulans, cenaze aracı, çöp toplama) erişimini de kısıtlayan bir yapı sergilemektedir. Bu 

amaçla koruma amaçlı imar planı bölgenin geleneksel ana yol dokusunu korumuş ve ulaşım 

sistemi ve hizmet sunumunu kısmen rahatlatabilecek çözüm önerileri geliştirmiştir. Alanda 

yer alan bazı parsellerin kamulaştırılması ile elde edilecek küçük açıklık ve meydanlar 

aracılığı ile itfaiye, ambulans ve cenaze aracı gibi hizmet araçlarının erişim ve manevra 

olanaklarının arttırılması hedeflenmiştir.  

Yönetim planı koruma amaçlı imar planının ulaşım şemasına ek olarak Suriçi bölgesinde yaya 

ve bisiklet kullanımının özendirilmesini ve bisiklet yollarının ve bisiklet kiralama alanlarının 

oluşturulmasını önermektedir.  Ayrıca, Suriçi bölgesinin engelsiz hale getirilmesi de önem 

taşımaktadır. Bu konuda işyerlerinin de engelsiz hale getirilmesi özendirilmeli, miras unsuru 

olan alanlardan Surlara ve burçlara engellilerin erişimini sağlayabilecek düzenlemelerin 

yapılmalı ve İçkale bölgesi ise engelli dostu olarak tasarlanmalıdır. Diğer taraftan Yönetim 

Planı ile Surlar, Burçlar ve İçkale'ye ziyaretçi ulaşımını kolaylaştıracak ulaşım aksları 

tariflenmiş, Suriçi geleneksel konut dokusu ve Suriçi bölgesinde yer alan anıt eserlerin bir 

bütün olarak algılanmasını sağlayacak tematik ziyaretçi dolaşım aksları tanımlanmıştır.    

Yönetim Alanının miras alanı kapsamında kalan Hevsel bahçelerine olan ulaşım yaya, bisiklet 

ve motorlu araç trafiği olarak ayrıştırılmıştır. Suriçi bölgesinden alana yaya ulaşımını 

sağlayabilecek olan 2 ana yaya arterinin oluşturulması düşünülmektedir. Bu akslardan birisini 

Su kapı olarak bilinen aks oluşturmakta ve bu aks üzerinden alana dâhil olacak ziyaretçinin 

Dicle Vadisi ve Hevsel bahçelerini bir bütün olarak algılamasını sağlayabilecek bakı 

platformu ile alana girmesi sağlanmıştır. Hazreti Süleyman suyuna paralel olarak devam 

edecek olan yaya aksının Hevsel bahçeleri içerisinde tanımlanan Ekolojik çiftlik alanı ve eski 

Değirmenler bölgesine ve Dicle Nehri kıyısına ulaşması sağlanmıştır. Aynı aks ile Dicle 

Üniversite köprüsünün olduğu bölümde önerilen aktivite odağına ve Fiskaya şelalelerine 

ulaşmakta mümkün kılınmıştır. Hevsel bahçelerine yaya ulaşımı için önerilen ikinci aks ise 

Mardin kapıdan eski değirmenler bölgesine ulaşacak olan akstır. Bu aks bir taraftan Hevsel 

Ziyaretçi merkezi olarak düzenlenecek olan eski değirmenlere ulaşmayı sağlamakta diğer 

taraftan da Köşkler bölgesine yaya ulaşım olanağı getirmektedir. Anzele suyu boyunca devam 

eden aks, Dicle nehir kıyılarına kadar ziyaretçinin ulaşabilmesini sağlayabilecek bir biçimde 
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düzenlenecektir. Alana yaya olarak giriş sağlayan ziyaretçilerin kullanacağı yaya yollarının 

düzenlenmesi, ışıklandırılması, bilgi panoları ile zenginleştirilmesi, oturma ve dinlenme 

olanakları ile düzenlenmesi ve güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.  

Alan için önerilen diğer ulaşım türü ise bisiklettir. Hevsel Bahçelerinin önemi bir bölümü 

bisikletle ulaşımına uygun bir eğime ve topografyaya sahiptir. Doğa turizminin bir parçası 

olarak düşünülen bisiklet kullanımı alanda özendirilmeli, bisiklet yollarının oluşturulması ve 

bisiklet kiralama merkezlerinin hazırlanması gerekmektedir. Bisiklet yollarının Hevsel 

Ziyaretçi merkezinden başlaması ve yatayda Dicle nehri boyunca sürekliliğinin sağlanması 

beklenmektedir.  

Alana motorlu taşıtla girişin sağlanabildiği bağlantı noktasının birisi Mardin kapıdan alana 

giren yaya yolu ile birlikte oluşturulacak olan trafik yoludur. Bu girişin alan araçla gelen 

ziyaretçiler tarafından da kullanılması önerilmektedir. Alana motorlu araç girişi sağlayacak 

olan diğer yol ise eski Mardin yolu üzerinden sağlanacak olan bağlantıdır. Alanda var olan 

mevcut yol dokusunun korunması ve iyileştirilmesi esas alınmıştır. Mevcut yol dokusunun 

ağırlıkla, tarımsal araçlarca kullanılması öngörülmekte, alanı ziyaret edenlerin alanı ağırlıkla 

yaya ve bisiklet ağırlıklı kullanması özendirilmektedir. Bu nedenle Hevsel bahçelerini ele alan 

projelerde alana motorlu araç girişini özendirmeyen ve mevcut yol dokusunu bozmayan ve 

alanın otopark ihtiyacını uygun büyüklük ve yerde çözen bir biçimde ele alınması 

gerekmektedir.  

PT5-Hedef 6: Yönetim Alanı ulaşım sisteminin, alt bölgelerin sahip oldukları (Suriçi, 

Dicle Nehri, Hevsel Bahçeleri) özgün özellikler dikkate alınarak planlanması ve 

yönetilmesi  

 

PT5-Strateji 6.1: Yönetim Alanı ulaşım sisteminin geliştirilmesi ve kirletici 

olmayan kamusal taşıma türlerinin alanda yaygınlaştırılmasının sağlanması  

Eylem 6.1.1: Yönetim Planı Ulaşım Master Planının hazırlanması 

Eylem 6.1.2: Yönetim Alanı içerisindeki toplu taşıma durak yerlerinin 

belirlenmesi, minibüs durak ve depolama yerlerinin Surdışına çıkarılması, taksi 

durak yerlerinin ve depolama alanlarının belirlenmesi 

Eylem 6.1.3: Suriçi bölgesi ve Hevsel bahçelerinde birincil ulaşım türünün 

yaya ulaşımı olmasını sağlayacak alan düzenlemelerinin yapılması, Miras 

alanlarında ulaşımı sağlayacak alana özel olarak tasarlanmış, tur otobüsleri ve 

toplutaşım araçlarının hizmete sokulması 

Eylem 6.1.4: Yönetim alan sınırları içerisinde yaya ve bisiklet ulaşımının 

özendirilmesi amacıyla yaya ve bisiklet dolaşım ve ulaşım planının 

hazırlanması 

Eylem 6.1.5: Yönetim alanı yakın çevresinde merkezi otopark olanaklarının 

geliştirilmesi 
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Eylem 6.1.6: Yaşlılar, engelliler ve çocukların güvenli ve erişilebilir yapılı 

çevrenin oluşturulması   

Eylem 6.1.7: Yönetim Alanını ziyaret edecek kullanıcılar için Suriçi ve Hevsel 

bahçelerinde Ziyaretçi güzergâhlarının tanımlı hale getirilmesi ve tur otobüsleri 

için otopark alanlarının geliştirilmesi 

Eylem 6.1.8: Yönetim Alanını Etkileyebilecek Ulaşım Yatırımlarının 

Değerlendirilmesi 
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PT5  

Strateji 6.1  

Yönetim Alanı ulaşım 

sisteminin 

geliştirilmesi ve 

kirletici olmayan 

kamusal taşıma 

türlerinin alanda 

yaygınlaştırılmasının 

sağlanması 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK 

YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Yönetim Alanı Ulaşım Master 

Planının hazırlanması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Ulaşım Daire Başkanlığı 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Yönetim Planı Ulaşım 

Master Planı ve  

Plan açıklama raporu 

250.000 TL 
     

Yönetim Alanı içerisindeki toplu 

taşıma durak yerlerinin 

belirlenmesi, minibüs durak ve 

depolama yerlerinin Surdışına 

çıkarılması, taksi durak 

yerlerinin ve depolama 

alanlarının belirlenmesi 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Ulaşım Dairesi Başkanlığı 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Yönetim alanı yakın 

çevresinde düzenlenen 

toplu taşın durağı ve 

depolama alanı sayısı 

Yönetim alanında planlı 

bir biçimde oluşturulan 

taksi durağı yerleri 

Faaliyet 
     

Suriçi bölgesi ve Hevsel 

bahçelerinde birincil ulaşım 

türünün yaya ulaşımı olmasını 

sağlayacak alan 

düzenlemelerinin yapılması, 

Miras alanlarında ulaşımı 

sağlayacak alana özel olarak 

tasarlanmış, tur otobüsleri ve 

toplu taşım araçlarının hizmete 

sokulması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Ulaşım Dairesi Başkanlığı 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Araç trafiğini kısıtlayıcı 

önlemlerin alındığı sokak 

sayısı 

Yönetim alanı sınırı 

içerisinde yaya ve bisiklet 

yollarının güvenliğinin 

artırıldığı yol sayısı  

 Miras alanında hizmet 

sunan toplu taşım araç 

sayısı 

3.000.000 
TL      

Yönetim alan sınırları içerisinde 

yaya ve bisiklet ulaşımının 

özendirilmesi amacıyla yaya ve 

bisiklet dolaşım ve ulaşım 

planının hazırlanması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Ulaşım Dairesi Başkanlığı 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Oluşturulan bisiklet 

yollarının uzunluğu 

Oluşturulan bisiklet 

yollarının bulunduğu 

sokakların sayısı 

Yeni oluşturulan yaya 

yollarının bulunduğu 

sokakların sayısı 

Yeni açılan yaya yollarının 

uzunluğu 

250.000 TL 
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Yönetim alanı yakın çevresinde 

merkezi otopark olanaklarının 

geliştirilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Ulaşım Dairesi Başkanlığı 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Yönetim alanı yakın 

çevresinde düzenlenen 

otopark alanı büyüklüğü ve 

sayısı 

Yönetim alanı yakın 

çevresinde tur otobüsleri 

için düzenlenen otopark 

alanı büyüklüğü ve sayısı 

Faaliyet 
     

Yaşlılar, engelliler ve çocukların 

güvenli ve erişilebilir yapılı 

çevrenin oluşturulması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Ulaşım Dairesi Başkanlığı 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Otobüsler, duraklar, 

rampalar, trafik ışıkları ve 

yaya yollarında yaşlı, 

engelli ve çocuklar lehine 

kurgulanmış 

uygulamaların ve alınmış 

önlemlerin sayısı 

Faaliyet 
     

Yönetim Alanını ziyaret edecek 

kullanıcılar için Suriçi ve Hevsel 

bahçelerinde Ziyaretçi 

güzergâhlarının tanımlı hale 

getirilmesi ve tur otobüsleri için 

otopark alanlarının geliştirilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Ulaşım Dairesi Başkanlığı 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Suriçi ve Hevsel 

bahçelerinde ziyaretçi 

güzergâhının haritalanması 

Otopark alanlarının tur 

otobüslerine göre 

genişletilmesi 

Faaliyet 
     

Yönetim Alanını Etkileyebilecek 

Ulaşım Yatırımlarının 

Değerlendirilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Ulaşım Dairesi Başkanlığı 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Alan Yönetim 

Başkanlığınca 

değerlendirilen 

yatırımların raporları 

Faaliyet 
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PT5-Hedef 7: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Yenileme ve Sağlıklaştırma Projelerinin 

Bütüncül Yürütülmesi 

PT5-Strateji 7.1: Suriçi içerisinde bulunan riskli yapı stokunun dönüştürülmesi 

sürecinde hak sahiplerini mağdur etmeyecek politikaların izlenmesi  

Eylem 7.1.1: Suriçi Bölgesinde yer alan yapıların risk azaltım çalışmaları 

kapsamında mümkün olan hallerde yapı güçlendirme uygulamalarına öncelik 

verilmesi 

Eylem 7.1.2: Suriçi Bölgesi dönüşüm uygulamalarının, yerinde dönüşüm 

öncelikli olarak yürütülmesi ve hak sahiplerinin alanda yer seçmelerine öncelik 

verilmesi 

Eylem 7.1.3: Alan içerisinde bulunan riskli yapı stokunun hak sahiplerini 

mağdur etmeyecek politikalar izlenerek dönüştürülmesi, öncelikle yapıların 

güçlendirilmesine yönelik çözümlerin değerlendirilmesi, müzakere süreçlerine 

dayanan rıza ile alandan ayrılma uygulamalarına öncelik verilmesi ve 

insanların barınma, yaşam ve mülkiyet haklarına saygılı politikalar 

izlenmesinin sağlanması 

 

PT5-Strateji 7.2: Feritköşk ve Ben – û Sen gibi Yenileme Bölgelerinde Yerinde 

Dönüşüm İçerikli Planlama Çalışmalarının Yürütülmesi 

Eylem 7.2.1: Alan içerisinde yer alan düzensiz konut alanlarında yapılması 

planlanan yenileme/dönüşüm/sağlıklaştırma projelerinde, alan içerisinde iskân 

edilmesi düşünülmeyen nüfusun rızası dışında mekan değişikliğine 

zorlanmaması, hak sahiplerinin mağdur duruma düşürülmemesi konularında 

çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve müzakere süreçlerinin yürütülmesinde 

görev üstlenilmesi ve yeniden yapılanma süreçlerinin alanı soylulaştırmayan 

bir biçimde ele alınmasının sağlanması 

Eylem 7.2.2: Sur dışında kalan yenileme alanlarının Suriçi'nde dönüştürülmesi 

öngörülen alanlarla beraber değerlendirildiği Master Plan çalışmasının 

tamamlanması 

Eylem 7.2.3: Suriçi Master Plan çalışması kapsamında değişen ulaşım 

sisteminin revize edilmesi, depo konut uygulamalarının değerlendirilmesi,  

önceki dönüşüm uygulamalarına ilişkin memnuniyet araştırmalarının yapılması 

ve 'benzer nitelikteki yurtdışı örneklerin incelenmesi' konularını ele alan 

planlama ve araştırma çalışmalarının yürütülmesi 

Eylem 7.2.4: Yenileme/dönüşüm/sağlıklaştırma uygulamalarının planlama 

alanlarının yakın çevrelerinde yer alan kamu ve/veya özel mülkiyetteki 

alanlarla bir arda değerlendirilmesi ve uygun finans modelleri işletilerek hak 

sahiplerinin geri ödemesiz konut elde etmelerini sağlayabilecek planlama 

çalışmalarının yürütülmesi 

Eylem 7.2.5: Yenileme/dönüşüm/sağlıklaştırma alanlarında hak sahipliği 

dağıtımında finansal model geliştirilmesi, hak sahiplerinin gelir getirici 

uygulamalarda kâr ortağı haline getiren modellerin araştırılması, 

projelendirilmesi ve uygulanması  

Eylem 7.2.6: Mahalle, semt, ilçe ölçeğinde yerel yapı kooperatiflerinin ve 

yerel dayanışma derneklerinin oluşumunun teşvik edilmesi 
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PT 5  

Strateji 7.1  

Suriçi içerisinde 

bulunan riskli yapı 

stokunun 

dönüştürülmesi 

sürecinde hak 

sahiplerini mağdur 

etmeyecek politikaların 

izlenmesi 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM 

VE KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Suriçi Bölgesinde yer alan yapıların 

risk azaltma çalışmaları kapsamında 

mümkün olan hallerde yapı 

güçlendirme uygulamalarına öncelik 

verilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, İl 

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Sur 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır 

İKK, Kent Konseyi 

Suriçi Bölgesinde 

güçlendirilen yapı sayısı  
Faaliyet 

          

Suriçi Bölgesi dönüşüm 

uygulamalarının, yerinde dönüşüm 

öncelikli olarak yürütülmesi ve hak 

sahiplerinin alanda yer seçmelerine 

öncelik verilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, İl 

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

Sur Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, 

Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, TMMOB 

Diyarbakır İKK, Kent 

Konseyi 

Dönüşüm uygulama 

alanlarında yerinde kalan hak 

sahibi sayısı  
Faaliyet 

          

Alan içerisinde bulunan riskli yapı 

stokunun hak sahiplerini mağdur 

etmeyecek politikalar izlenerek 

dönüştürülmesi, öncelikle yapıların 

güçlendirilmesine yönelik 

çözümlerin değerlendirilmesi, 

müzakere süreçlerine dayanan rıza 

ile alandan ayrılma uygulamalarına 

öncelik verilmesi ve insanların 

barınma, yaşam ve mülkiyet 

haklarına saygılı politikalar 

izlenmesinin sağlanması 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, İl 

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 

Diyarbakır Şubesi 

Dicle Üniversitesi, Sur 

Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, 

Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, TMMOB 

Diyarbakır İKK, Kent 

Konseyi 

 

Rızası alınarak dönüştürülen 

riskli yapı sayısı 
Faaliyet 
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PT5 

Strateji 7.2 

 Feritköşk ve Ben – û 

Sen gibi Yenileme 

Bölgelerinde Yerinde 

Dönüşüm İçerikli 

Planlama 

Çalışmalarının 

Yürütülmesi  

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE 

ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 

BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Alan içerisinde yer alan düzensiz konut 

alanlarında yapılması planlanan 

yenileme/dönüşüm/sağlıklaştırma projelerinde, 

alan içerisinde iskân edilmesi düşünülmeyen 

nüfusun rızası dışında mekân değişikliğine 

zorlanmaması, hak sahiplerinin mağdur duruma 

düşürülmemesi konularında çözüm önerilerinin 

geliştirilmesi ve müzakere süreçlerinin 

yürütülmesinde görev üstlenilmesi ve yeniden 

yapılanma süreçlerinin alanı soylulaştırmayan 

bir biçimde ele alınmasının sağlanması 

 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 

TMMOB Diyarbakır İKK, Kent 

Konseyi, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi Belediyeler Birliği 

Müzakere süreçleri 

kapsamında alandaki 

hanelerle yapılan 

toplantı, anket vs. 

sayısı  

Faaliyet 

          

Sur dışında kalan yenileme alanlarının, 

Suriçi'nde dönüştürülmesi öngörülen alanlarla 

bir arada değerlendirildiği planlama 

çalışmalarının yürütülmesi ve tamamlanması 

 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 

TMMOB Diyarbakır İKK, Kent 

Konseyi, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi Belediyeler Birliği 

Plan araştırma raporu Faaliyet 

          

Suriçi Master Plan çalışması kapsamında 

değişen ulaşım sisteminin revize edilmesi, depo 

konut uygulamalarının değerlendirilmesi,  

'önceki dönüşüm uygulamalarına ilişkin 

memnuniyet araştırmalarının yapılması ve 

'benzer nitelikteki yurtdışı örneklerin 

incelenmesi' konularını ele alan planlama ve 

araştırma çalışmalarının yürütülmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 

TMMOB Diyarbakır İKK, Kent 

Konseyi, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi Belediyeler Birliği 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Ulaşım Daire 

Başkanlığı 

 

Araştırma raporu 
Faaliyet 
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Yenileme/dönüşüm/sağlıklaştırma 

uygulamalarının planlama alanlarının yakın 

çevrelerinde yer alan kamu ve/veya özel 

mülkiyetteki alanlarla bir arada 

değerlendirilmesi ve uygun finans modelleri 

işletilerek hak sahiplerinin geri ödemesiz konut 

elde etmelerini sağlayabilecek planlama 

çalışmalarının yürütülmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 

TMMOB Diyarbakır İKK, Kent 

Konseyi, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi Belediyeler Birliği 

Yenileme alanlarında 

geri ödemesiz elde 

edilen konut sayısı 
Faaliyet 

          

Yenileme/dönüşüm/sağlıklaştırma alanlarında 

hak sahipliği dağıtımında finansal model 

geliştirilmesi, hak sahiplerinin gelir getirici 

uygulamalarda kâr ortağı haline getiren 

modellerin araştırılması, projelendirilmesi ve 

uygulanması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 

TMMOB Diyarbakır İKK, Kent 

Konseyi, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi Belediyeler Birliği 

Kâr ortağı olan hak 

sahibi sayısı 
Faaliyet 

          

Mahalle, semt, ilçe ölçeğinde yerel yapı 

kooperatiflerinin ve yerel dayanışma 

derneklerinin oluşumunun teşvik edilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 

TMMOB Diyarbakır İKK, Kent 

Konseyi, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi Belediyeler Birliği 

Yerel ölçekte 

oluşturulan 

kooperatif ve yerel 

dayanışma dernekleri 

sayısı 

Faaliyet 
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5.6. PT6 – KURUMSAL ÖRGÜTLENME VE YÖNETSEL YETERLİLİĞİN 

GELİŞTİRİLMESİ 

Alan Yönetim Planı kapsamında geliştirilen planlama kurgusu kapsamında ortaya çıkacak 

olan mekansal uygulama stratejileri ile tanımlanacak olan izleme–değerlendirme çerçeveleri 

önemli ölçüde kurumsal yapıları ilgilendirmektedir. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları 

ile akademi ve sivil toplum örgütleri plan uygulama sürecinin başlıca paydaşları arasında yer 

almaktadır. Buna bağlı olarak plan temalarının etkin yönetilmesi ve tanımlanan hedeflere 

ulaşılabilmesi için tasarlanan stratejilerin uygulama sürecinde yetkili ve sorumlu kurumsal 

yapıya yönelik bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesi gerekliliği ile karşılaşılmaktadır. Söz 

konusu yaklaşımın bir ayağını kurumlar arası eşgüdüm düzeyinin arttırılması, diğer ayağını 

ise tematik planlama etkinliğinin arttırılması oluşturmaktadır. 

Planlama alanında birden çok iktisadi sektörün eş zamanlı olarak etkinlik göstermesi 

doğrultusunda, yetkili ve sorumlu konumunda bulunan kamu kurum ile kuruluşların sayısında 

artış yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra sivil toplumun ve akademinin de alanda etkinlik gösteren 

iktisadi sektörlere yönelik politika planlama - uygulama - izleme - değerlendirme şemalarının 

üretilmesi sürecine destek vermesi olanağı bulunmaktadır. Ancak, kamu kurum ile 

kuruluşları, sivil toplum, akademi arasında etkin çalışma ortamları yeterince ve gereğince 

oluşturulamamaktadır. Bu bağlamda üç ana sorun ile karşılaşılmaktadır. Birinci olarak 

kurumlar arası eşgüdümün olmaması nedeni ile ortak bir çalışma ve uygulama yaklaşımı 

geliştirilememektedir. Bu doğrultuda bir yandan farklı kurumsal uygulamalar arasında 

yaklaşım çelişkileri gözlemlenebilmekte, diğer yandan ise ayni ve nakdi kaynakları verimli 

şekilde kullanılamamaktadır. İkinci olarak ise kurumlar arası eşgüdümün sağlanamaması, 

kurumların kendi yetki ve sorumluluk alanındaki çalışmalarını da daha etkin yürütmesini 

engellemektedir. Kurumlar arası veri aktarımı, uzmanlık ve deneyim paylaşımı, bilgilendirme 

toplantıları kurumların tekil uygulamaları için de önemli açılımlar sağladığı bilinmesine 

rağmen tercih edilmemektedir. Üçüncü olarak ise mevzuata da bağlı olarak kurumlar arası 

önemli bir yetki karmaşası yaşanmaktadır. Kurumların söz konusu karmaşayı aşarak etkin bir 

eşgüdüm süreci yürütülmesi yönündeki eğilimlerine karşın, kapsamlı ve bütüncül 

yönlendirmelere gereksinim duyduğu gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda planlama teması 

kapsamında yürütülecek çalışmalar, özel kesim, kamu kurum ile kuruluşları, akademi ve sivil 

toplum arasındaki eşgüdümün anılan sorunlara etkin biçimde müdahale etme doğrultusunda 

arttırmayı amaçlamaktadır. 
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Planlama alanının niteliklerine bağlı kamu kurum ile kuruluşlarının yetkili ve sorumlu olduğu 

çalışma alanları da çeşitlilik göstermektedir. Söz konusu çeşitliliğe bağlı olarak da eşgüdümün 

arttırılması aracılığı ile planlama etkinliğinin yeniden yapılandırılması öngörülen tematik 

başlıkların tanımlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda planlama çalışmaları kapsamında beş 

tematik çalışma başlığı ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birinci planın öncelikli müdahale alanı 

olan somut ve somut olmayan kültürel mirasın etkin korunması ve yönetimi biçimde 

tanımlanmaktadır. Somut ve somut olmayan kültürel mirasın kentsel mekan ile olan ilişkileri 

doğrultusunda ise planlama etkinliğinin arttırılması amaçlanan ikinci başlık mekansal yönetim 

politika planlama etkinliğinin arttırılması amacı doğrultusunda belirlenmektedir. Planlama 

alanı önemli bir iktisadi merkez konumunda bulunmaktadır. Alandaki iktisadi işlevler bir 

yandan sektörel sürdürülebilirlik sorunları ile karşılaşmakta, diğer yanda ise kentin taşıma 

eşiklerine yönelik bazı sakıncaların doğmasına neden olmaktadır. Bu neden ile sektörel 

planlama etkinliğinin arttırılması, planlama çalışmalarının yöneldiği tematik başlıklardan biri 

olarak tanımlanmaktadır. Planlama alanının kullanıcıları çok çeşitlilik göstermektedir. 

Alandaki kullanım biçimlerinden ön plana çıkanlardan biri ise kadın, çocuk, azınlıklar gibi 

toplumsal gruplar olarak belirlenmektedir. Bu bağlamda toplumsal hizmet sunumunun etkin 

hale getirilmesi kurumsal yapılanma ve yönetsel yeterlilik kapsamındaki tematik başlıklardan 

biri olarak önem kazanmaktadır. Son olarak ise alandaki riskleri çok boyutlu ve birbirleri ile 

etkileşimde bulunması doğrultusunda risk yönetimine yönelik planlama yapısının 

etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Diyarbakır Yönetim Alanı iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Bu alanlardan birincisini 

Diyarbakır Surları ve Burçları, İçkale ve Hevsel Bahçelerini içeren Miras Alanı oluştururken, 

diğer alanı ise Suriçi ve Surdışı Tampon Bölgeleri oluşturmaktadır. Yönetim Alanı’nın 

yüzölçümü toplam 1942,66 hektar olarak hesaplanmaktadır. Söz konusu 1942,66 hektarın; 

520,76 hektarını Miras Alanı (MA), 132,20 hektarını Tampon (Suriçi) Bölgesi, 1289,69 

hektarını ise Tampon (Surdışı) Bölgesi oluşturmaktadır. 

Alanda yetkili ve sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, Belediyeler, Üniversiteler, 

Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları, Birlikler, Kamu-özel ortaklı kurumsal yapılar, 

uluslararası kuruluşlar etkinlik göstermektedir.  

Kamu kurumları; Merkezi Yönetim Kurumları ve Bölge-İl Müdürlükleri ile Yerel Yönetim 

Kurumlarından oluşmaktadır. Merkezi Yönetim Kurumları ile bu kurumlara bağlı çalışan 

Bölge-İl müdürlükleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü, KTVK Yüksek Kurulu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
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Kurulu, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon 

Merkez Laboratuar Müdürlüğü, Diyarbakır Müze Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü kapsamaktadır.  

Bunun dışında Orman ve Su işleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Kuruma Dairesi, Yaban Hayatı Koruma Dairesi, Biyolojik 

Çeşitlilik Dairesi, Av Yönetimi Dairesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Şube Müdürlüğü; Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Diyarbakır İl Müdürlüğü'ne bağlı; Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, 

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube 

Müdürlüğü, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. 

Alanda bulunan Yerel Yönetim kurumları; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ve 

Sur Belediyeleri'dir. Diyarbakır İl Özel İdaresi, ve Valiliğe bağlı AFAD (T.C. Başbakanlık 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü bölgede yetkili 

merkez teşkilatının taşra yapılanması altında sorumlu kurumdur.  

Alandaki sivil toplum kuruluşları; Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Doğal Hayatı Koruma 

Derneği, WWF Türkiye, Doğa Derneği, TEMA, Kuş Araştırmaları Derneği, Tarihi Kentler 

Birliği, Mezopotamya Ekoloji Hareketi, ÇEKÜL Vakfı'nı kapsamaktadır.  

Alanda TMMOB’a bağlı meslek odaları;  Diyarbakır Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası 

Diyarbakır Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası Diyarbakır Temsilciliği, İnşaat Mühendisleri 

Odası Diyarbakır Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Harita 

Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası bulunmaktadır.  

Alanda faaliyet gösteren üniversiteler ise Diyarbakır Dicle Üniversitesi ve sürece katkı 

sağlayan Mardin Artuklu Üniversitesi'dir. 

Alanda plan yapmaya yetkili kurumlar; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü 

(KUDEB), Diyarbakır Alan Yönetim Başkanlığı; Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü; Yenişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'dür. 

http://www.ormansu.gov.tr/
http://www.ormansu.gov.tr/
http://www.ormansu.gov.tr/
http://www.ormansu.gov.tr/
http://www.ormansu.gov.tr/
http://www.ormansu.gov.tr/
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Alandaki kurumsal örgütlenmeye ilişkin mevcut duruma bakıldığında, miras alanında kaynak 

kullanan, plan yapma, onama ve uygulama faaliyetlerinde bulunan, görev ve yetkilerini miras 

alanı ve yönetim alanı bütününde sürdüren çok sayıda kurumun olduğu ve bu kurumların 

kendi sorumluluk alanlarına giren alanlarındaki çalışmalarını diğer kurumlardan bağımsız bir 

biçimde gerçekleştirdikleri görülmektedir.  

Diyarbakır Miras Alanı içerisinde yetkili ve sorumlu birçok kurumun bulunması, kurumların 

tek başına plan üretmesi, faaliyet yürütmesi ve katılımcı yönetim modellerini içermeyen 

yöntemlerle alana müdahale etmesi, yönetim planı ile tanımlanan hedeflere ulaşılmasını 

güçleştirebilecek en önemli risk olarak görülmektedir. Kurumlararası yetki çakışmasını ve 

olası görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmanın yolu kurumların üzerinde uzlaşabildikleri bir 

Alan Yönetim Planının hazırlanabilmesine bağlıdır. Ancak, Alan Yönetim Planları doğaları 

gereği katılımcı bir yaklaşım ve uzlaşı çerçevesi izlemelidir. Bu durum Yönetim Alanı 

içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların birçoğu için yeni bir planlama ve yönetim 

anlayışıdır. Alanda yetki ve kaynak kullanan kamu kurum ve kuruluşları kadar, Sivil Toplum 

Örgütlerinin, meslek odalarının, alanda yaşayan ve ekonomik faaliyet gösteren nüfusun karar 

alma süreçlerine katılımının sağlanması ve ortak olarak belirlenmiş hedefler doğrultusunda 

izlenmeye ve değerlendirmeye açık bir yapının oluşturulmasına rıza göstermeyi de 

gerektirmektedir. Bu durum Dünyanın önemli Tarihi ve Kültürel Mirasının içinde yer aldığı 

peyzajla birlikte korunabilmesinin de tek yoludur. Bu alışılmışın dışındaki yeni yönetim 

modelinin ana amacı tarihi ve kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda; alanda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının 

yönetim kapasitelerinin artırılması, kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde ortak iş yapma 

kültürünün geliştirilmesi bir zorunluluk haline gelmektedir. Alandaki yönetim ve yetki 

karmaşasının giderilmesi ve ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi, yönetim kapasitesinin 

arttırılması, finansal kaynaklara erişimin kolaylaştırılması ve insan kaynağının geliştirilmesi, 

uygulama süreçlerinin denetiminin etkinleştirilmesi faaliyetlerinin bir arada planlanması ve 

yürütülmesi gerekmektedir. Yukarıda tanımlanan sorunların aşılmasının bir aracı olarak 

tanımlanan Yönetim Alanı Planı; alanda yer alan bütün paydaşların üzerinde uzlaştığı ve 

ortaklaştığı bir belge olma niteliği ile miras alanlarını korumayı ve gelecek kuşaklara 

aktarmayı taahhüt etmiş olacaktır.  

Yönetim Kapasitesinin Artırılması 

Diyarbakır Miras Alanı Yönetim Planı'nın uygulanabilirliği artırmak için alandaki yönetimsel 

sorunlara çözüm getiren; Planın hedeflerine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayan bir model 
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geliştirmek için, alandaki kurumsal yönetiminin yeniden örgütlenmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır. İhtiyaç duyulan bu Alan Yönetimi örgütlenmesi, kamu yönetimi açısından 

yeni bir örgütlenme biçimi olarak tanımlanabilir. Bu yönetim, öncelikli olarak alandaki tüm 

paydaş kurumların planın uygulanması ve sürdürülmesine katkı sağlamasına olanak tanıyacak 

bir yapı oluşturmayı sağlayacak bir sistem oluşturmayı gözetmelidir. Bu süreçte, Planının 

uygulayıcısı olan kurumların özellikle alandaki STK’lar, meslek odaları ve alanda yaşayan 

halkın temsilcileri ile ortak çalışma alışkanlığı ve kültürünü benimsemesi öncelikli hedef 

olmalıdır.  

Bu hedefe yönelik adımların atılması için planlama alanında görev ve yetki sahibi kurumların 

yönetim kapasitesinin artırılması; birinci strateji olarak ortaya konulmuştur. Belirtilen hedefe 

yönelik olarak alanın koruma konusundaki, sosyal ve ekonomik alanlardaki mevcut 

durumuna, ihtiyaçlarına ilişkin daha geniş araştırma ve veri toplama çalışmalarının yapılarak 

bilgi birikiminin arttırılması ikinci stratejiyi oluşturmaktadır. Bu yaklaşım, alanın sorun ve 

ihtiyaçları ile alanda yaşayanların, paydaşların taleplerinin öncelikli kılınması da 

sağlayacaktır.  

Stratejilere yönelik olarak öncelikli eylem, kurumsal yapıların kapasitesini arttırmak 

amacıyla, kurumsal eğitimler ile ortak çalışma kültürü konusunda farkındalığın 

geliştirilmesini sağlamaktır.  

Her kurumsal yapının kendi alanında yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgileri, alanla ilgili sahip 

olduğu verileri paylaşarak yapılacak ortak çalışmalarda kullanılmak üzere bilgi birikimine 

katkı sağlaması ve eksik bilgilerin ortaya çıkarılması açısından önem taşımaktadır. Buna 

yönelik olarak, alandaki tüm kurumların ulaşabildiği, kullanabildiği ve bilgi-veri 

paylaşabildiği ortak veri havuzunun oluşturulması ikinci eylemdir.  

Özetle, bu çalışmalara yönelik olarak, yeni örgütlenmiş yönetim modeli içinde, yer alan 

bileşenlerinin, alanın koşullarını ve ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik araştırma faaliyetleri 

yürütmesi (ihtiyaç duyulan alanlara yönelik anket uygulaması, grup toplantıları, mülakat ve 

gözlemler, istatistiki verilerden faydalanma vb.) ve alana dair bilgilerin şeffaf ve erişilebilir 

şekilde paylaşıldığı bir bilgi portalını geliştirmesi gereklidir. Kurum ve kuruluşlar arasında 

oluşturulacak bu bilgi portalı; alanın genel kullanıcı profili, mevcut durum analizleri, alandaki 

araç ve gereçler, alana dair tehdit oluşturan unsurlar, alanı kirleten unsurlar, koruma 

konusunda risk alanları yaratan sosyal ve ekonomik sorunlar vb. verilerini, envanterlerini 

içermelidir. 
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5.6.1. Planlama ve Uygulama Etkinliğinin Artırılması 

Plannın işleyişini ve sürdürülebilirliğini izleyen, değerlendiren ve yöneten Alan yönetim 

modeli; koruma ilkelerine önem veren, alana yapılacak müdahalelerde alanın taşıma 

kapasitesini gözeten, alanın çevresel ve ekolojik değerlerini göz önüne alan, katılım ve 

işbirliğini önemseyen bütüncül bir örgütlenme yaklaşımını benimsemektedir. 

Alan yönetimi içinde ayrıca; cinsiyet eşitliğine dayalı, dezavantajlı grupların sosyal ve 

ekonomik, kültürel yaşama katılımını destekleyen planlama ve bütçeleme çalışmalarının 

yürütülmesi amaçlanmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, enerji verimliliği, toplumsal 

grupların eşitliği ve çevre korunmasına dayalı geniş kapsamlı hizmet sunumu planlanan alan 

yönetiminin önceliklerindendir. Mali yönetim ve kontrol mekanizmaları ile denetim 

mekanizmaları, bu bakış açısı altında geliştirilmelidir.  

 

5.6.2. Finansal Kaynaklara Erişimin Artırılması ve İnsan Kaynağı Kapasitesinin 

Geliştirilmesi 

Alan Yönetim Planında tanımlanan yaklaşımların uygulanabilir olması için kapsamlı ve 

bütüncül bir mevcut durum değerlendirmesi yapılmalıdır. Alanda görev ve yetki sahibi olan 

kamu kurum ve kuruluşların uzman, danışman, eğitimli ve donanımlı insan kaynağı sıkıntısı 

yaşamaktadır.  Bölgenin ulusal politikalar ve bölgesel sorunlardan kaynaklı gelişme düzeyinin 

düşüklüğü; eğitimli ve vasıflı insan kaynağının yalnızca kısa bir süre bu bölgede görev yapıp, 

daha sonra gelişmiş olan batı illerine gitmeleri döngüsünü ortaya çıkarmıştır. Bu sirkülasyon, 

bölgedeki insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine de engel olmaktadır. Bu nedenle, alanın 

daha etkin, sürdürülebilir ve hedeflerine ulaşmaya yönelik yönetilebilmesinin sağlanabilmesi 

için alanda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici, uzman personel ve teknik personel 

kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Hedefe yönelik olarak geliştirilen, strateji, 

kurumsal yapıların insan kaynağının geliştirilmesidir. Stratejiye ilişkin birinci eylem; alandaki 

kurumsal paydaşların tümünde eğitim ihtiyaç analizinin yapılmasıdır. Bunu takiben, elde 

edilen sonuçlardan hareketle planlanan ikinci eylem; eğitim seminerlerinin düzenlenmesidir. 

Eğitimlerin kısa, orta ve uzun vadede geliştirme etkisini ölçmek, fayda düzeyini ve insan 

kaynağı kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin izleme yapmak açısından, eğitimin başarısı ve 

etkisi çalışma alanlarına göre değerlendirilmeli, raporlanmalıdır.  

Alanda insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yanında, kurumların 

çalışma birimlerinin Alan Yönetim Planına yönelik olarak düzenlenmesi ihtiyacı da 
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mevcuttur. Bu konuda, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yapısındaki 

yetersizlik nedeniyle iki alan öne çıkmaktadır. Tarım ve doğa alanlarının yönetimi, izlenmesi 

ve hizmet sunumu ile turizm alanındaki izleme, değerlendirme ve hizmet sunumu alanlarında 

Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yapısının geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yapısının Alan Yönetim Planında tanımlanan faaliyetleri 

sürdürebilecek bir biçimde yeniden yapılandırılmasına yönelik geliştirilmesi önemli bir 

kurumsal örgütlenme hedefi olarak belirlenmiştir.  

Yönetim Planı Alanı’nda uygulayıcı ve sorumlu-yetkili kurum olan Büyükşehir Belediyesi 

içinde, var olan habitatın, faunanın-floranın, kayıt altına alınmasını, izlenmesini ve 

geliştirmesi sürecinde etkin olarak yer alacak; tarım alanlarının ve doğal alanların izlenmesine 

yönelik politika geliştirecek ve uygulayacak kurumsal bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu çalışma alanlarında rol üstlenmesi gereken Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut kurumsal 

yapısının buna müsait olmaması, başka bir ifadeyle bu alandan sorumlu bir birimin 

bulunmaması ihtiyaç ve sorunun nedenini oluşturmaktadır.  

Bu mevcut durumdan hareketle, Büyükşehir Belediyesi’nin Yönetim Planı Alanı kapsamında 

yer alan tarım alanları ve doğa alanlarına yönelik strateji, Büyükşehir Belediyesi’nin 

bünyesinde, izleme, yönetim ve hizmet sunumunda aktif rol oynamasına olanak verecek 

birimlerin oluşturulmasıdır. 

Hedefe yönelik olarak önerilen eylem, Belediye’nin Park Bahçe Ve Yeşil Alanlar Daire 

Başkanlığı biriminin görev ve yetkileri tarım alanlarını ve doğal alanları kapsayacak şekilde 

genişletilmesidir. Bu düzenlemeye uygun olarak yönetmelik ve bütçe düzenlemeleri ile 

Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim planı alanındaki tarım alanları ve doğal alanlardaki 

rolünün etkinleşmesi sağlanacaktır.  

Bir diğer kurumsal eksiklik; Büyükşehir Belediyesi’nin, turizm sektörünü izleme, 

değerlendirme ve hizmet sunumu konusunda yetersiz olmasıdır. Turizm alanında envanterin 

çıkarılması faaliyetlerinin organizasyonu, izlemesi; ziyaretçi yönetimi ve süreçlerin izlenmesi 

konularında yetkili olan Turizm Bürosu biriminin kurulması ve mevcut ihtiyaçlara yönelik 

yapılandırılması, bu alanda ihtiyaç duyulan diğer kurumsal örgütlenme düzenlemesidir.   

Alan yönetimi, mevcut durum analizleri ve ihtiyaçlarından hareketle finansal kaynaklara 

erişimİ kolaylaştıracak ve finansal sorunları çözecek yöntemler geliştirmelidir. Alanda 

bulunan mevcut kamu kurum ve kuruluşları, proje uygulamaları gerçekleştirmede finansal 

kaynaklara erişim problemi yaşamaktadır. Bu sorunun aşılması için, alanda bulunan kültürel 
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ve doğal miras özelliklerini korumada ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanılması 

hedeflenmelidir. 

5.6.3. Uygulama Süreçleri Denetiminin Etkinleştirilmesi 

Yönetim planlarının uygulama süreçlerinin denetimi/değerlendirilmesi, planın ana hedeflerine 

ulaşılması açısından gereklidir. Diyarbakır Miras Alanı Yönetim Planı kapsamında yapılacak 

uygulamalar, yasal çerçevede de belirtildiği üzere Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu tarafından 

denetlenmektedir. Planda öngörülen yeni bütüncül yönetim modeli kapsamında, plan 

uygulama süreçlerinin aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları tarafından da 

değerlendirilmesi hedeflenmelidir. Bu anlamda alandaki tarihi, kültürel ve doğal değerlere 

önem veren sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarının, plan uygulama süreçlerini etkin 

olarak takip etmesi ve bu süreçler hakkında değerlendirme raporları üretmelerinin teşvik 

edilmesi gerekmektedir. 

Aşağıda planın öngördüğü kurumsal örgütlenmenin sağlanması için belirlenen temel hedef, 

strateji ve eylemler yer almaktadır. Alanda mevcut sorunları ortadan kaldırmak için ortaya 

konulan yönetim modeli ile birlikte, ortaklık kültürünü geliştirecek eylemlerin de hayata 

geçirilmesinin önemi gösterilmektedir. Alandaki kurumsal yapılara işbirliği ve ortak çalışma 

kültürü kazandırmaya yönelen kurumsal örgütlenme stratejileri ve eylemleri bu genel 

yaklaşımdan hareketle ortaya konulmuştur.  

PT6 Kurumsal Örgütlenme ve Yönetsel Yeterliliğin Geliştirilmesi 

 

PT6-Hedef 1: Kurumlar arası yaklaşım, çalışma ve uygulama eşgüdümünün sağlanarak 

aynî ve nakdî kamu kaynak verimliliği ile etkinliğinin arttırılması 

 

PT6-Strateji 1.1: Surlar, Suriçi, Dicle Vadisi Ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj 

Alanında Plan Üreten, Proje Geliştiren Kurumların Eşgüdümünün Sağlanması 

Ve Kurumsal Kapasitelerinin Geliştirilmesi, İlgili Kurum Ve Kuruluşların 

Üstlendikleri Faaliyetleri Periyodik Toplantılarla İzlemek Ve Değerlendirmek 

Eylem.1.1.1: Yönetim alanı ortak bilgi portalının oluşturulması 

Eylem.1.1.2: Doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik örgütlenen sivil 

toplum kuruluşlarının çeşitlendirilmesi ve var olan sivil toplum kuruluşlarının 

güçlendirilmesi 

Eylem.1.1.3: Sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odaları tarafından 

uygulama değerlendirme raporlarını oluşturulması 

Eylem.1.1.4: Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları ve sivil toplum 

kuruluşları arasında işbirliği ağlarının geliştirilmesi 

Eylem 1.1.5: Yönetim alanında var olan somut ve somut olmayan mirasın 

tespiti, kayıt altına alınması, envanterinin tutulması amacıyla kurumsal 

düzenlemelerin yapılması  
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Eylem 1.1.6: "Diyarbakır Kültürel Miras Araştırma ve Dokümantasyon 

Merkezi”nin kurulması ve aktif olarak çalışır hale getirilmesinin sağlanması 

Eylem 1.1.7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığı Proje Destek Biriminin kurulmasının desteklenmesi 

 

 

PT6-Strateji 1.2: Mekansal, sektörel, çevre, hizmet sunumu, risk yönetimi, 

koruma politikalarının geliştirilmesi, planlanması - uygulanması - izlenmesi - 

değerlendirilmesine ilişkin kurumsal yeterliliğin arttırılması 

Eylem.1.2.1: Mekansal politika planlama - uygulama - izleme - değerlendirme 

yeterliliğinin arttırılması  

Eylem.1.2.2: Koruma politika planlama - uygulama - izleme - değerlendirme 

yeterliliğinin arttırılması  

Eylem.1.2.3: Sektörel politika planlama - uygulama - izleme - değerlendirme 

yeterliliğinin arttırılması  

Eylem.1.2.4: Çevre politika planlama - uygulama - izleme - değerlendirme 

yeterliliğinin arttırılması  

Eylem.1.2.5: Toplumsal hizmet politika planlama - uygulama - izleme - 

değerlendirme yeterliliğinin arttırılması  

Eylem.1.2.6: Risk yönetimi politika planlama - uygulama - izleme - 

değerlendirme yeterliliğinin arttırılması 
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PT6  

 Strateji 1.1 

Surlar, Suriçi, Dicle Vadisi 

Ve Hevsel Bahçeleri Kültürel 

Peyzaj Alanında Plan Üreten, 

Proje Geliştiren Kurumların 

Eşgüdümünün Sağlanması Ve 

Kurumsal Kapasitelerinin 

Geliştirilmesi, İlgili Kurum 

Ve Kuruluşların Üstlendikleri 

Faaliyetleri Periyodik 

Toplantılarla İzlemek Ve 

Değerlendirmek 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM 

VE KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Yönetim alanı ortak bilgi 

portalının oluşturulması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Alan Yönetim 

Birimi, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı 

Dicle Üniversitesi, TMMOB 

Diyarbakır İKK, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı Kent 

Konseyi, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi 

Belediyeler Birliği 

Yönetim alanı ortak bilgi 

portalına bilgi aktaran ve bilgi 

paylaşan kurum sayısı             

Bilgi portalı kullanıcı sayısı 

250.000 TL 

          

Doğal ve kültürel mirasın 

korunmasına yönelik örgütlenen 

sivil toplum kuruluşlarının 

çeşitlendirilmesi ve var olan sivil 

toplum kuruluşlarının 

güçlendirilmesi 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Karacadağ Kalkınma 

Ajansı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi 

Alan Yönetim Birimi 

Mezopotamya Ekoloji 

Hareketi, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi 

Belediyeler Birliği 

Doğal ve kültürel mirasın 

korunması alanında örgütlü 

sivil toplum kuruluşu sayısı 

          

Sivil toplum kuruluşları ve 

meslek odaları tarafından 

uygulama değerlendirme 

raporlarının oluşturulması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Alan Yönetim 

Birimi 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 

Dicle Üniversitesi, 

Mezopotamya Ekoloji 

Hareketi 

Uygulama, izleme-

değerlendirme raporu sayısı 

          

Kamu kurum ve kuruluşları ile 

meslek odaları ve sivil toplum 

kuruluşları arasında işbirliği 

ağlarının geliştirilmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Alan Yönetim 

Birimi, TMMOB 

Diyarbakır İKK 

Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi Belediyeler Birliği, 

Dicle Üniversitesi, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 

Mezopotamya Ekoloji 

Hareketi 

Kamu kurumları, STK'lar ve 

meslek odalarının bir arada 

gerçekleştirdiği toplantı sayısı 

          

Yönetim Alanında var olan 

somut ve somut olmayan mirasın 

tespiti, kayıt altına alınması, 

envanterinin tutulması amacıyla 

kurumsal düzenlemelerin 

yapılması 

 Dicle Üniversitesi 
Rektörlüğü,  Diyarbakır 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

Diyarbakır KV Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü, 

Diyarbakır Müze Müdürlüğü, 

Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi KUDEB 

Dicle Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi, TMMOB Mimarlar 
Odası Diyarbakır Şubesi, Alan 

Yönetim Başkanlığı 

Oluşturulan kurumsal yapının 
görev, yetki ve personel yapısının 

tanımlanması 

Oluşturulan kurumsal yapının 
faaliyet raporu 

Faaliyet  

          

"Diyarbakır Kültürel Miras 

Araştırma ve Dokümantasyon 

Merkezi”nin kurulması ve aktif 
olarak çalışır hale getirilmesinin 

sağlanması 

Alan Yönetim Başkanlığı, 

Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi, Dicle Üniversitesi 

Diyarbakır KV Koruma Bölge 

Kurulu, KUDEB Şube 
Müdürlüğü, Diyarbakır İl Kültür 

ve Turizm Md, Diyarbakır 

Müze Md,  Karacadağ 
Kalkınma Ajansı 

Dokümantasyon merkezi kuruluş 

yönetmeliği veya belirlenmiş 

çalışma alanları-görev-yetkileri 
Yıllık faaliyet planı 

Gerçekleştirilen faaliyetler 

Faaliyet 
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

bünyesinde, Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı altında Proje Destek 
Biriminin kurulmasının 

desteklenmesi 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi 
Alan Yönetim Başkanlığı 

Birimin belirlenmiş çalışma 
alanları-görev-yetkileri 

Yıllık faaliyet planı 

Gerçekleştirilen faaliyetler 

Faaliyet 

     

 

 

 

 

 

 

 

PT6 

 Strateji 1.2  

Mekansal, Sektörel, 

Çevre, Hizmet Sunumu, 

Risk Yönetimi, Koruma 

Politikalarının 

Geliştirilmesi, 

Planlanması - 

Uygulanması - İzlenmesi 

- Değerlendirilmesine 

İlişkin Kurumsal 

Yeterliliğin Arttırılması 

EYLEMLER 
SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

PAYDAŞ KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İZLEME VE ÖLÇÜM 

GÖSTERGELERİ 
BÜTÇE 

ÇOK YILLI 

PLAN 

1 2 3 4 5 

Mekansal politika planlama - 

uygulama - izleme - 

değerlendirme yeterliliğinin 

arttırılması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Bşk, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

TMMOB Diyarbakır İKK, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı 

Mekansal politika planlama - 

uygulama - izleme – 

değerlendirme alanında çalışan 

uzman sayısı                  

İzleme-değerlendirme raporları 

Faaliyet 

          

Koruma politika planlama - 

uygulama - izleme - 

değerlendirme yeterliliğinin 

arttırılması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Şube Md, 

Diyarbakır KV Koruma Bölge 

Kurulu 

Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar 

Müdürlüğü, TMMOB 

Diyarbakır İKK 

Koruma politika planlama - 

uygulama - izleme – 

değerlendirme alanında çalışan 

uzman sayısı                      

İzleme-değerlendirme raporları 

Faaliyet 

          

Sektörel politika planlama - 

uygulama - izleme - 

değerlendirme yeterliliğinin 

arttırılması 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı 

GAP BKİ, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Bilgi 

İşlem Daire Başkanlığı, DSİ 

10. Bölge Müdürlüğü, TOBB'a 

bağlı Meslek Odaları 

Sektörel politika planlama - 

uygulama - izleme – 

değerlendirme alanında çalışan 

uzman sayısı                  

İzleme-değerlendirme raporları 

Faaliyet 

          

Çevre politika planlama - 

uygulama - izleme - 

değerlendirme yeterliliğinin 

arttırılması 

İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Çevre 

Koruma ve Kontrol Daire 

Başkanlığı 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı, TMMOB 

Diyarbakır İKK, Mezopotamya 

Ekoloji Hareketi 

Çevre politika planlama - 

uygulama - izleme – 

değerlendirme alanında çalışan 

uzman sayısı                   

İzleme-değerlendirme raporları 

Faaliyet 
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Toplumsal hizmet politika 

planlama - uygulama - 

izleme - değerlendirme 

yeterliliğinin arttırılması 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Sosyal Hizmetler 

Daire Başkanlığı, Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Diyarbakır İl Müdürlüğü 

ÇATOM'lar, KAMER,  

Diyarbakır SYDV 

Toplumsal hizmet politika 

planlama - uygulama - izleme 

– değerlendirme alanında 

çalışan uzman sayısı                         

İzleme-değerlendirme raporları 

Faaliyet 

          

Risk yönetimi politika 

planlama - uygulama - 

izleme - değerlendirme 

yeterliliğinin arttırılması 

AFAD Diyarbakır İl 

Müdürlüğü 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı, İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü, 

Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma 

Daire Başkanlığı, TMMOB 

Diyarbakır İKK, Mezopotamya 

Ekoloji Hareketi 

Risk yönetimi politika 

planlama - uygulama - izleme 

– değerlendirme alanında 

çalışan uzman sayısı                              

İzleme-değerlendirme raporları 

Faaliyet 
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6. YÖNETİM PLANI UYGULAMA, GÖZDEN GEÇİRME VE GÜNCELLEME SÜRECİ 
Diyarbakır Alan Yönetim Planı’nı izleme, değerlendirme, gözden geçirme ve güncelleme 

çalışmaları düzenli olarak yapılması gereken, plan uygulama sürecinin önemli bir parçasıdır. 

Planın her yıl gözden geçirilmesi; belirlenen hedeflere ve stratejik amaçlara yönelik 

gerçekleştirilen eylemlerin beklenen sonuçlara varmaya yardımcı olup olmadığının 

ölçülmesini, planın etki değerlendirmesinin yapılmasını ve finans-bütçe verimliliğinin 

arttırmasının sağlar.  

Bu kapsamda; Yönetim Planı Uygulama, Gözden Geçirme ve Güncelleme Süreci başlığı 

altında yer alan, Yönetim Planının Paydaşları ve Aktörleri alt bölümünde, paydaşlar ve 

aktörler tanımlanmış, ardından, Uygulanabilir Bir Yönetim Modeli Önerisi alt bölümünde ise  

yönetim modeli önerisi sunulmuştur. Bu model önerisinde paydaşların ve aktörlerin rolleri; 

kanunlarda, mevzuatta belirtilen görev ve yetki alanlarına uygun olarak tanımlanmıştır.   

Yönetim planının uygulanması, alan içerisinde yetki ve kaynak kullanan birden fazla kurum 

ve kuruluşun çalışmaları ile birlikte yürütülmektedir. Bu durum, planın başarıya ulaşması için, 

kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasını, plan hedeflerinin paydaş kurumlarla ve ilgili 

aktörlerle birlikte değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu sürecin izlenebilir, ölçülebilir ve 

değerlendirilebilir olması, ancak ölçülebilir göstergelerin tanımlanması ile mümkün olacaktır.  

Diyarbakır Alan Yönetim Planı’nı izleme, değerlendirme, gözden geçirme ve güncelleme 

çalışmalarının düzenli bir biçimde raporlanması sağlanmalıdır.  İzleme, değerlendirme, 

gözden geçirme ve güncelleme sürecine ait raporların elde edilmesi, planın uygulanması 

sürecinin tamamına yayılmalı ve belirli kurallara bağlı olmalıdır. Başka bir ifadeyle, raporlar, 

tanımlanmış ortak yöntemle ve ölçülebilir göstergelere dayalı olarak hazırlanmalıdır.   

Bu bölüm içinde yer alan, Değerlendirme, İzleme ve Ölçüm Göstergeleri alt bölümünde, 

planın değerlendirilebilmesini sağlayacak göstergeler, izleme ve ölçüm kriterleri, hedef ve 

stratejilere yönelik değerlendirme biçimi yer almaktadır. Sonuç bölümünde ise raporlama için 

önerilen yöntem, içerik ve kapsam tanımlanmaktadır.  

Planın Uygulama Süreci'nin tariflendiği kısım içerisinde Yönetim Planının varmaya çalıştığı 

hedeflere uygun olarak hazırlanmış eylemlerin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan mali 

kaynak ihtiyacı ve bu kaynaklara erişilebilme olanaklarının tanımlandığı Finansal Kaynaklar 

alt bölümü hazırlanmış ve plan hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilecek ulusal, 

uluslararası ve yerel yönetim kaynakları ele alınarak; Bütçeleme alt bölümünde yönetim 

planının bütçesi ortaya konulmuştur.  
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6.1. Yönetim Planının Paydaşları ve Aktörleri 

Koruma, öncelikle kamu kurum ve kuruluşların hizmet alanında ve sorumluluğunda yürütülen 

bir süreç olsa da; bütüncül olarak değerlendirildiğinde, Belediyeler, Üniversiteler, Sivil 

Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları, Birlikler, Kamu-özel ortaklı kurumsal yapılar, 

uluslararası kuruluşlar ve alanın kullanıcılarını da içeren, geniş kapsamlı bölgesel, ulusal ve 

yerel düzeydeki aktörler ile paydaşları kapsamaktadır.  

Yönetim planının paydaşları kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum 

örgütleri ve meslek odaları gibi aynı alana farklı görüş ve önerileriler de bulunabilen kesimleri 

içermektedir. Yönetim planının bütün paydaşlarının üzerinde uzlaşabileceği ortak hedeflerin 

belirlemesi ve yetkili kurum ve kuruluşların faaliyetleri arasında eşgüdümün sağlanabilmesi 

planın başarı şansını arttıracak unsurlardır. Bu nedenle başarılı bir yönetim planı ve uygulama 

süreci elde edebilmek için, sürecin sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının katılımı ile 

sürdürülmesi ve onlarında plan kararlarına ortaklıklarının sağlanması ve gözden geçirme, 

izleme süreçlerinin parçası haline getirilmesi sağlanmalıdır. Kültürel ve tarihi varlıkların 

korunmasında, yönetiminde ve politika belirlemede görev ve yetkili olan, süreçte yer alan 

kurum ve kuruluşlar, yönetim planının paydaş ve aktörleri olarak; kamu kurumları, sivil 

toplum kuruluşları, Meslek Odaları ve Üniversiteler alt başlıklarının altında tanımlanmıştır.  

6.1.1. Kamu Kurumları 

Planın paydaşları ve aktörleri olan kamu kurumları Merkezi Yönetim Kurumları ve Bölge-İl 

Müdürlükleri ile Yerel Yönetim Kurumları olarak iki başlıkta ele alınmıştır.  

Merkezi Yönetim Kurumları ve Bölge-İl Müdürlükleri  

Yönetim Plan’nda paydaş ve aktör olan Merkezi Yönetim Kurumları ile bu kurumlara bağlı 

çalışan bölge-il müdürlükleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü, KTVK Yüksek Kurulu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Diyarbakır Restorasyon ve 

Konservasyon Merkez Laboratuar Müdürlüğü, Diyarbakır Müze Müdürlüğü, Vakıflar 

Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü kapsamaktadır.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 16 Nisan 2003 tarih ve 4848 sayılı “Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile kurulan Bakanlık, tarihi ve kültürel 

varlıkların korunmasında görev üstlenmiştir. Bakanlık mevcut koruma mevzuatını hazırlama, 

ilgili yönetmelikleri çıkarmak ve süreci değerlendirerek gerekli mevzuat değişikliklerini 
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yapmakla yetkili kılınmıştır. Taşra teşkilatları olan Bakanlık, il müdürlükleri aracılığı ile 

ülkedeki kültür varlıklarını koruma görevini sürdürmektedir.  

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

bünyesinde kurulu olan kurumun görevleri arasında, tarihi ve kültürel varlıkların tahrip ve yok 

edilmesini önlemek, yaşatmak, geliştirmek, tanıtmak ve değerlendirmek yer almaktadır. Genel 

Müdürlüğün bünyesinde, Merkez Teşkilatı, Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı, Taşra Teşkilatı ve 

bağlı müdürlükler ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma (KTVK) Yüksek Kurulu ile 

KTVK Bölge Kurulları bulunmaktadır. Ayrıca, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliğe göre; Kanunla tanımlanan görevlerin bilimsel esaslara 

göre yürütülmesini sağlamak üzere Bakanlığa bağlı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu" ve sorumluluk bölgeleri ve merkezleri Bakanlıkça belirlenen "Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları" kurulmaktadır. Bakanlıkça kurulması gerekli 

görülen yerlerde ise "Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları" 

kurulmaktadır.  

KTVK Yüksek Kurulu; KTVK Yüksek Kurulu, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat 

varlıklarının korunması ve restorasyonuyla ilgili işlerde uygulanacak ilkelerin belirlenmesi, 

bölge kurulları arasında koordinasyonun sağlanması, sit alanlarının derecelendirilmesi, sit 

alanlarında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesi, koruma amaçlı 

imar planları ve revizyonlarına ilişkin alınan kararlara karşı yapılan itirazların 

değerlendirilmesinde görev üstlenmektedir. KTVK Bölge Kurulları ise Koruma Yüksek 

Kurulunun belirlediği ilke kararları doğrultusunda hizmet sunmaktadır.  

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı: 06.04.2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetki ve 

Bakanlar Kurulunun 29.06.2011 tarihli kanun hükmünde kararnamesi ile Orman ve Su İşleri 

Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir.  

Orman ve Su İşleri Bakanlığının görevleri;  

- Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve bakımı, çölleşme ve 

erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili mera ıslahı konularında 

politikalar oluşturmak. 

- Tabiatın korunmasına yönelik politikalar geliştirmek, korunan alanların tespiti, milli 

parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve 

biyolojik çeşitlilik ile av ve yaban hayatının korunması, yönetimi, geliştirilmesi, 

işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak.  

http://www.ormansu.gov.tr/
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- Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair 

politikalar oluşturmak, ulusal su yönetimini koordine etmek. 

- Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve 

bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili 

kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü; 

Bakanlar Kurulunun 29.06.2011 tarihli kanun hükmünde kararnamesi ile kurulan Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı’nın hizmet birimi olarak tanımlanmıştır.  

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün görevleri: 

 

- Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanların 

tespiti, bunlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tescil edilenlerin korunması, 

yönetilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi, 

- Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve 

sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının 

düzenlenmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, 

envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri 

yapmak, 

- Uluslararası koruma sözleşmeleri ile belirlenen yörelerdeki koruma ve kullanma 

esaslarını belirlemek, 

- Uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan bitki ve hayvan türleri ile alanların 

korunması konusunda tedbirler almak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

- Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları işbirliği içinde yapmak, yürütülen 

faaliyetleri desteklemek, denetlemek, 

- Bitki ve hayvan türü genetik kaynaklarının muhafazası ve iyileştirilmesi, 

  

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 

Doğa Kuruma Dairesi, Yaban Hayatı Koruma Dairesi, Biyolojik Çeşitlilik Dairesi, Av 

Yönetimi Dairesi: Doğa Kuruma Dairesi, Yaban Hayatı Koruma Dairesi, Biyolojik Çeşitlilik 

Dairesi, Av Yönetimi Dairesi’nin görevleri şunlardır: 

- 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde Bakanlıkça 

belirlenen türleri ve yaşam ortamlarının etüt, envanter, izlemesini yapmak ve 

yaptırmak; ulusal ve uluslararası listelerde yer alan korunması gereken türlere ait 

http://www.ormansu.gov.tr/
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popülasyonları tespit ederek; tür eylem planlarını yapmak ve bunların korunması ile 

ilgili esas ve usulleri belirlemek, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile 

korunan yaban hayvanlarına yönelik destekleme sistemi geliştirmek, uygulanmasını 

sağlamak, özel sektörün üretimine ait hizmet ve faaliyetlerle ilgili gerekli izinleri 

vermek, takip etmek, 

- Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarının planlama çalışmalarını yapmak veya 

yaptırmak, korunması gereken türlerin eski yaşam alanlarını tespit etmek; tabiattan 

türlerin alınması ve yeniden yerleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak, yaban 

hayvanları ile ilgili kafesleme, halkalama, markalama ve vericilerle izleme çalışmaları 

yapmak,  

- Koruma altına alınmış nadir ve nesli tehlike altına düşmüş veya düşebilecek türlerin ve 

yaşama ortamlarının korunması, 

- Bakım ve tedaviye muhtaç yaban hayvanları için kurtarma, tedavi ve rehabilitasyon 

merkezleri tesis ve tefrik etmek, ettirmek ve bunlarla ilgili usul ve esasları belirlemek; 

hobi amaçlı canlı yaban hayvanlarının barındırılması, yaban hayvanlarına ait trofe ve 

benzeri ürünlerin bulundurulması ve koleksiyonculuğu ile ilgili iş ve işlemleri 

yapmak,  

- Ulusal mevzuat ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin 

Uluslararası Ticaretine İlişkin (CITES) Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülükleri 

yerine getirmek, uluslararası gelişmeleri takip etmek, sözleşmenin ulusal 

yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik çalışmaların sağlanması için kurum ve 

kuruluşlarla işbirliğini gerçekleştirmek, 

- Korunan alanlar, bilimsel araştırmalar, av turizmi ve yaban hayatının desteklenmesi 

amacıyla Milli Parklar ve Tabiat Parklarında oluşturulacak yaban hayatı destek 

üniteleri ile ilgili görüş vermek,  

- Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları ilgili kurum, kuruluşlar ve sivil toplum 

kuruluşları ile işbirliği içerisinde yapmak, yürütülen faaliyetleri desteklemek, 

denetlemek, kurulacak tesislerin vasıflarını belirlemek, kontrol etmek, hayvanları 

koruma ile ilgili uluslararası sözleşmelerin uygulamaya aktarılmasını sağlamak, 

- Türlerin korunmasına yönelik komisyonlar oluşturmak,  

- Kuş göç yolları ve kuşların göçüne yönelik izleme ve gözlem çalışmaları yapmak, 

koordine etmek,  
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- Ülkenin biyolojik zenginliği açısından bayrak türleri tespit ederek türlerin korunması, 

geliştirilmesi ve yönetimi, eğitim, tanıtım, yarışma ve bilinçlendirme çalışmalarının 

desteklenmesi,  

- Biyoçeşitlilik ve yaban hayatı koruma kontrol çalışmalarında gerek görülen türler için 

DNA ve hücre bankası oluşturulması çalışmaları yapmak,  

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü; Bakanlar Kurulu’nca 

29.06.2011 tarihinde kararlaştırılan kanun hükmünde kararnamede Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı’nın hizmet birimi olarak, tanımlanmıştır.  

Görevleri; 

- Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve kullanılmasına ilişkin politikaların 

belirlenmesi ve su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonunun 

sağlanması,  

- Su kaynaklarının… koruma-kullanma dengesi gözetilerek, sucul çevrenin ekolojik ve 

kimyasal kalitesinin korunmasının ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla havza 

bazında nehir havza yönetim planlarının hazırlanması, mevzuat çalışmalarının 

yürütülmesi, 

- Havza bazında kirliliğin önlenmesi ile ilgili tedbirlerin ilgili kurum ve kuruluşlarla 

birlikte belirlenmesi, değerlendirilmesi, güncellenmesi ve uygulamaların takibi,   

- Yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunması... su kalitesinin izlenmesi, 

- Taşkınlarla ilgili strateji ve politikaların belirlenmesi ve taşkın yönetim planlarının 

hazırlanması, 

- Su kaynaklarının tahsislerine ilişkin gerekli koordinasyonunun yapılması,  

- Ulusal su veri tabanlı bilgi sistemini oluşturulmasıdır. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; 1953 yılında 

kurulmuştur. DSİ, 08.07.2011 tarihli Kararname onayından itibaren Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı’na bağlanmıştır.  

DSİ’nin görev ve yetkileri:  

- Taşkın sular ve sellere karşı koruyucu tesisler meydana getirmek, Sulama tesislerini 

kurmak, sulama sahalarında mevcut parsellerin tamamını veya aksamını gösterir harita 

ve planları yapmak veya yaptırmak ve icabı halinde kadastrosunu yaptırmak, 

- Sulak alanları ıslah etmek, erozyon ve rüsubat kontrolü ile ilgili etüt ve planlama 

işlerini yapmak veya yaptırmak 

http://www.ormansu.gov.tr/
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- Gerekli durumlarda sudan ve zaruret halinde yardımcı diğer kaynaklardan enerji 

istihsal etmek;
 (1)

 

- Akarsularda ıslahat yapmak ve icap edenleri seyrüsefere elverişli hale getirmek; 

- Kullanılmış suları tekrar kazanmak maksadıyla gerekli tesisleri yapmak veya 

yaptırmak,  

- Yeraltı sularını kalite yönünden izlemek, atık sular sebebiyle yerüstü ve yeraltı 

sularının kirlenmesinin tespiti hâlinde durumu Orman ve Su İşleri Bakanlığına 

bildirmektir. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Şube Müdürlüğü: 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü üç aşamalı bir organizasyon yapısına sahiptir. Üst yönetim 

birimi Genel Müdürlük, ikinci basamağında Daire Başkanlıkları ve eşdeğer statüdeki Merkez 

Teşkilatı Birimleri ile DSİ Bölge Müdürlükleri yer almaktadır.  XV. Bölge Müdürlüğü, 

Diyarbakır Şube Müdürlüğü’nün de içinde bulunduğu taşra teşkilatını oluşturmaktadır. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: 22.08.02011 tarihinde kararlaştırılan kanun 

hükmünde kararname ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kuruluş, görev, yetki ve 

sorumluluk alanları düzenlenmiştir.  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevi; bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri 

üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesine ve tarım politikalarının 

oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılması, gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliği, kırsal 

kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması, verimli kullanılmasının 

sağlanması, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal desteklemelerin etkin bir 

şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularının 

gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak; gıda, tarım ve hayvancılığa yönelik genel 

politikaları belirlemek, uygulanmasını izlemek ve denetlemektir. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü: Diyarbakır İl 

Müdürlüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının taşra teşkilatını oluşturmaktadır.  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:  

- İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut 

teknolojiye göre belirlemek, 

- Her türlü il yayım programlarını hazırlamak ve yayınların  kendi elemanlarına, 

tüketicilere ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak, 

http://www.ormansu.gov.tr/
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- Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni 

teknolojileri ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilin tarımsal yayım programını 

hazırlamak programın gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite, özel 

sektör ile işbirliği yapmak, 

-  Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla işbirliği 

halinde uygulamaya dönük deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek, 

-  İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin 

çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini 

koordine etmek, 

-  Tarım ürünlerinin işlenip, değerlendirilmesine, pazarlamasına ve bunun için 

gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda 

üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek, 

- tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, tarımla ilgili 

her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak, 

- bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda il düzeyinde risk kriterlerini ve yönetimi 

esaslarını belirleyerek değerlendirme yapmak ve gerekli iletişimi sağlamak, 

- entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin gerektirdiği hizmetleri 

yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği ön etüt ve envanter çalışmalarını 

yürütmek, 

- Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun 

olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak, 

- İl dahilinde bitkilere zarar veren zararlı hastalık ve  organizmaların tespitini yapmak 

ve koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını 

sağlamak, 

- İl dahilinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet makineleri, 

tohum ve gübre bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü yapmak, 

gıda ve yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri 

hazırlamak, ruhsatlı yem fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları bakımından 

denetlemek, gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu 

denetlemek, ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini 

yürütmek, 

- Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruma 

amacıyla il düzeyinde tedbirler almak, Bakanlıkça belirlenen tedbirlerin ilde 

uygulanmasını sağlamak, izlemek, değerlendirmek, konusunda faaliyet gösteren 
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laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili 

oldukları hususlarda denetlemek, 

- Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve 

geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık 

ve yetiştiriciliğe, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ve 

balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile 

ilgili her türlü bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin 

geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında 

izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek, su ürünleri ile ilgili 

inceleme ve değerlendirmeler yapmak ve her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin 

alınmasını, üretim alanlarının kiralanması ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin 

artırılmasını sağlamak, su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini 

zarardan  koruyacak tedbirleri almak ve aldırmak, balıkçılık ve su ürünleri ilgili 

ihracat, ithalat işlemlerini mevzuatı çerçevesinde yürütmek. 

- ...tarım arazisinde ekili, dikili alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz 

çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatına 

göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve 

çalışmalara yardımcı olmak, 

- Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik 

etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması 

için teknik ve yetkisi dâhilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek, 

- Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi kadınlar ile çiftçi çocukları ve gençleri için 

eğitim programları ve projeleri uygulamak, 

- Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve 

malzemeler konusunda faaliyette bulunan yerlerin gerekli kayıtları yapmak,  izinleri  

vermek, üretim işleme ve satış yerlerini mevzuatı çerçevesinde denetlemek,  bu 

malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini 

yürütmek, 

3083 sayılı Kanun çerçevesinde ve Bakanlıkça verilen yetki ve görevler dahilinde gerekli 

faaliyetleri yapmak, 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğüne bağlı; Kırsal 

Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü: Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube 

Müdürlüğünün görevleri: 

- Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun 

olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,  

- Tarım arazisinde ekili, dikili bitki alanlarının ve bunların ürünlerinin, taşınır ve 

taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel 

kanunlara göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak 

ve çalışmalara yardımcı olmak,  

- 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki 

uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını 

yapmak, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin 

vermek, izlemek ve denetlemek, Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde 

teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler 

hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve mali yardımda bulunmak ve 

denetlemek,  

- İl dâhilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye işletmeler, vakıflar, tarım 

ürünlerini işleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol göstermek, yardımcı olmak, 

- Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre  ve münferit bitkisel üretim, 

hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma 

projelerinin ili ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve 

amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek, 

- Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile 

ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak, 

- İlde tarımsal mekanizasyon düzeyini arttırmak, Tarım ürünlerinin işlenip 

değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına 

yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri 

yönlendirmek, 

- Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre  ve münferit bitkisel üretim, 

hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma 

projelerinin il ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve 

amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek, 

http://www.diyarbakirtarim.gov.tr/
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- Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el sanatlarının 

geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını 

kolaylaştırıcı tedbirler almak, 

- Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, 

gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak ve tarım 

teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek, Örnek çiftçi 

yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve 

projeleri uygulamak, 

olarak belirlenmiştir. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğüne bağlı; Koordinasyon 

ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü: Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube 

Müdürlüğünün görevleri:  

- Çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin 

çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini 

koordine etmek, 

- Tarım teknolojisine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım araç ve yöntemleriyle aktarmak, 

Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve merkezlerce 

işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon programlamak ve 

yürütmek,  

- Tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, tarımla 

istatistiki bilgileri toplamak ve tarımsal envanteri oluşturulmak, 

- Tarımsal veri tabanı oluşturmak, İl müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi’ni kurmak, 

İstatistik Veri Ağı (İVA), Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ve diğer istatistik 

projeler kapsamında veri ve bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesini 

sağlamak, Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine  (CBS) dayalı 

çalışmaları yürütmek 

- Ürünler, riskler ve işletme ölçeklerini değerlendirerek prim desteğine ilişkin çalışmalar 

yapmak, Tarım sigortaları ile ilgili çalışmalar yürütmek, 

- Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak,  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğüne bağlı; Bitkisel 

Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü: Şube Müdürlüğünün görevleri: 

http://www.diyarbakirtarim.gov.tr/
http://www.diyarbakirtarim.gov.tr/
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- Bitkisel üretim potansiyeline uygun proje hazırlamak, çiftçilere kazanç sağlayıcı, 

bitkisel üretim desenlerini belirlemek, bitkisel üretimin tarım ve sanayi 

entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek, 

- Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapılması, Ürün 

kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetlerin önlenmesi, 

- Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve 

tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetleri yürütmek, 

- Sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlamak,  

- Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim 

vermek, toprak-bitki analiz laboratuarlarını yetkilendirilmek, 

- Bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve mücadele 

programları hazırlamak ve uygulamak, bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve 

zararlıları ile erken uyarı tahmin vb yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi 

en az kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek,  

- Tarımsal işletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol etmek, 

izlemek ve denetlemek, 

- İl yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, 

demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere 

tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım 

yoluyla iletmek, örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve 

gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, 

- Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını 

yapmak, 

olarak tanımlanmıştır 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğüne bağlı; Tarımsal 

Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü: Tarımsal Altyapı ve Arazi 

Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:  

- Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama işleri, toprak ve arazi veri tabanına 

ilişkin çalışmalar, toprak ve sulama suyu ile ilgili analizler, arazi kullanım planlarının 

yapılması,  

- Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemlerin 

yürütülmesi, toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile 

ilgili çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek  ve değerlendirmek, 

http://www.diyarbakirtarim.gov.tr/
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toprak, su, biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi 

kullanımından kaynaklanan bozulmaları önlemek için gerekli tedbirleri almak,   

- Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas 

nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek, 

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve uygulama 

işlemlerini yapmak, yaptırmak, Kamulaştırma işlemlerini yürütmek,  

- Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak, mevcut sulama 

şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak koruma açısından 

izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak,  

- Tarımsal sulamada  verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını 

sağlamak, Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin 

yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve 

desteklemek,  

- Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek,  ettirmek ve uygun 

projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve 

uygulatmak, sulu tarım tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere 

öğretmek ve yaymak,  yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el 

kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere 

ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek, 

- Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim 

programları ve projeleri uygulamak, 

olarak belirlenmiştir. 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü: Kurumun 

yetki sınırları içerisinde Diyarbakır, Batman, Elazığ, Siirt, Mardin ve Şırnak illeri 

kalmaktadır. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 16 uzman ve 

10 idari personel olmak üzere toplam 26 adet personelle hizmet sunmaktadır. Müdürlüğün 

görev alanına; kültürel mirasın tespiti, tescili, kullanımı, korunması ve bu mirasa ilişkin tüm 

hizmetlerin yürütülmesi tanımı altında; korunması gerekli taşınmazların tescilleri, sit 

alanlarının tescili, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespiti ve koruma 

alanlarında yapılacak uygulamalar, imar planı-koruma amaçlı imar planı veya plan 

revizyonları, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının gruplarının belirlenmesi, 
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fonksiyon değişikliklerinin karara bağlanması, esaslı onarım izinleri ve korunması gerekli 

taşınmazların tescilin kaldırılması görevleri girmektedir.   

Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü: Kurumun görev alanına Diyarbakır, Bingöl, 

Elazığ, Mardin,  Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak illeri girmektedir. Diyarbakır Rölöve ve 

Anıtlar Müdürlüğü’nün görev ve yetki alanına, tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile 

müzelerin; bakım, onarım, inşaat, rölöve, restitüsyon, restorasyon, çevre düzenlemesi ve 

teşhir tanzim işlerinin yürütülmesine ait her türlü etüt, proje ve uygulama hizmetleri 

girmektedir.  

Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuarı Müdürlüğü Bakanlar 

Kurulu kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın taşra teşkilatı bünyesinde kurulmuştur. 

Müdürlüğün görev alanını, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının onarımı ve korunması 

oluşturmaktadır. Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Labrotuvarı Müdürlüğü’nün 

görev alanı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, 

Tunceli, Van illerini kapsamaktadır.  

Diyarbakır Müze Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün taşra 

teşkilatını oluşturmaktadır.  

Vakıflar Genel Müdürlüğü: 20 Şubat 2008 tarih ve 5737 sayılı “Vakıflar Kanunu“na göre, 

vakıflara ait yurt içi ve yurt dışındaki taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının tespiti, 

envanterinin çıkarılması, vakıflara ait olanların korunması, mülkiyeti el değiştirmiş vakıf 

kültür varlıkları ile koruma alanlarının kamulaştırılması, değerlendirilmesi, onarımı, 

restorasyonu ve gerektiğinde yeniden inşası konusunda yetkili olan Vakıflar Genel 

Müdürlüğü kurulmuştur. Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Vakıflar Genel Müdürlüğü 

bünyesinde merkez ve taşra teşkilatları görev yapmaktadır.  

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatının 

altında kurulmuştur. Batman, Bingöl, Diyarbakır, Mardin illeri görev alanını oluşturmaktadır.   

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 04.07.2011 tarihinde yayınlanan, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın görev, 

yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Bakanlık, yerleşmeye, çevreye, yapılaşmaya dair imar 

mevzuatlarının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi; çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, 

atıkların bertaraf edilmesi, iklim değişiklikleri tedbirleri, bayındırlık ve iskan işleri, dönüşüm 

alanlarının tespiti, afet riski altındaki alanların dönüşümü, imar mevzuatının oluşturulması ve 

kamu yatırımları için gerekli planların hazırlanması işlerini yerine getirmektedir.  
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Diyarbakır Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü:  Diyarbakır Valiliğine bağlı 

çalışmaktadır. 04.07.2011 tarihinde yayınlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın sorumlu olduğu görevleri, görev alanı olan Diyarbakır İlinde yerine getirmekle 

yükümlüdür.  

6.2. Yerel Yönetimler 

Yönetim Planı’nın uygulanması, alanın korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması 

konularında, yerel paydaş ve aktörlerinin başında yerel yönetimler gelmektedir. Diyarbakır 

miras alanı ve tampon (Suriçi-Surdışı) bölgelerinin Alan Yönetim Planı; Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ve Sur ilçelerinin sınırları içinde yer almaktadır. Yönetim 

Planı Alanı’nın kapsamı doğrultusunda, Planın yerel yönetim düzeyindeki aktör ve paydaşları 

Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ve Sur Belediyeleri’dir.  

Konuyla ilgili 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi 

dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekan ve işlevlerin korunmasını sağlamak, 

bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak 

yeniden inşa etme görevini Büyükşehir Belediyelerine vermiştir.  

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 1/5000 ölçekli Nazım 

İmar planlarını yapmak- yaptırmak, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarını yapmak-

yaptırmak; koruma amaçlı imar planlarında tescilli veya önerilecek eski eserleri incelemek, 

belgelemek gibi görevleri ilgili müdürlükleri aracılığı ile yapmaktadır. İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB), Diyarbakır Alan 

Yönetim Başkanlığı planlama ve koruma konularında yetki kullanan müdürlüklerdir. 

Miras alanını oluşturan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı ve 

Tampon (Suriçi) alanının tamamı Sur Belediyesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Ayrıca, 

Tampon (Surdışı) Alanının bir bölümü Yenişehir Belediye sınırları içerisinde, bir bölümü ise 

Sur Belediyesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Bu alanlardaki imar faaliyetleri Sur İlçe 

sınırlarında Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yenişehir İlçe sınırları içerisinde 

ise Yenişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.  

Diyarbakır İl Özel İdaresi  

İl Özel İdareleri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'na göre yetki ve sorumluluk 

üstlenmektedir. Kanun’a göre il özel idaresinin görev alanı il sınırlarını kapsamaktadır. İl 

genel meclisi, il encümeni il özel idaresinin organlarını oluşturmaktadır. 2863 sayılı Kültür ve 
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Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre; belediyelerce mükelleflerden alınan emlak 

vergilerinin %10’u nispetinde “taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı” tahsil 

edilmektedir. İl özel idaresi hesabında biriken katkı payları, belediyelerce kültür varlıklarının 

korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler kapsamında kamulaştırma, 

projelendirme, plânlama ve uygulama konularında kullanılmak üzere aktarılabilmektedir.  

12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe 

Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun”a göre, Diyarbakır İl Özel İdaresi’nin tüzel kişiliği kaldırılmıştır (madde1/(2), 

madde 1/(5)). İlgili kanunda, İl Özel İdarelerin devir ve idarelerine ilişkin hükümler şöyle 

belirtilmiştir: 

(2) Mevzuatla İl Özel İdarelerine yapılan atıflar bu Kanun kapsamında tüzel kişiliği 

kaldırılan İl Özel İdareleri için ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili 

kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, Hazineye, Valiliklere, Büyükşehir Belediyelerine ve 

bağlı kuruluşlarına veya İlçe Belediyelerine yapılmış sayılır. Tüzel kişiliği kaldırılan İl Özel 

İdarelerine 22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla 

verilmiş olan yetki, görev ve sorumluluklar ilgisine göre bu kurum ve kuruluşlar tarafından 

kullanılır ve yerine getirilir... 

(3) 21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 

12 nci maddesi kapsamında il özel idarelerince kullanılan haklar ve yetkiler ile yürütülen 

görevler, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 

kullanılır ve yürütülür. Bahsedilen kanun hükmü uyarınca toplanan taşınmaz kültür 

varlıklarının korunmasına katkı payı tutarları, defterdarlıklar bünyesinde açılan emanet 

hesaplarına aktarılır. Toplanan paraların yüzde yirmilik kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığının 

öncelik vereceği projelerde kullanılır. Yıl içinde proje karşılığı tahsis edilmeyen miktar aynı 

amaçla kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine aktarılır. Aktarılan bu 

miktarları aynı amaçla kullanmak üzere gelecek yıl bütçesine aktarmaya Kültür ve Turizm 

Bakanlığı yetkilidir. 

(4) Bu Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan İl Özel İdaresi, Belediye veya Köy Tüzel 

Kişiliklerine şartlı olarak bağışı yapılan taşınır ve taşınmazların devrinin yapıldığı kurum veya 

kuruluş, bu taşınır ve taşınmazların bağış amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamakla 

sorumludur. Diğer bağış ve yardımlar hakkında 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. 
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AFAD (T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı): Risk Yönetimi 

konusunda Yönetim Planı Alanı’ndaki en önemli paydaşlardan biri AFAD’dır. AFAD, İçişleri 

Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı 

Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlığa bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel 

Müdürlüğü kapatılarak, tüm bu kurumların görev ve yetkilerini tek bir kurumda 

toplanmasıyla, 2009 yılı 5902 sayılı yasa ile Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur.  

AFAD’ın görev ve yetkilerini, ‘‘Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi’’ modeline göre 

yürütmektedir. Bu model AFAD tarafından şöyle tanımlanmıştır:  

“Afet ve acil durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin 

önceden tespitini, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları önleyecek veya 

en aza indirecek önlemlerin alınmasını, etkin müdahale ve koordinasyonun 

sağlanmasını ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde 

yürütülmesini öngörmektedir (https://www.afad.gov.tr/TR/IcerikDetay.aspx?ID=1)”. 

AFAD’ın merkez teşkilat yapılanmasının yanında, taşra yapılanması; illerde doğrudan valiye 

bağlı olarak örgütlenmiştir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve 11 ilde bulunan Sivil 

Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla çalışmalarını yürütmektedir 

(https://www.afad.gov.tr/TR/IcerikDetay.aspx?ID=1). 

AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü 

AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü, AFAD Merkez teşkilatının taşra yapılanması altında, 

bölgede ve ilde yürüttüğü çalışmalarını, görev ve yetkilerini yerine getirmekle yükümlü, 

doğrudan Valilik’e bağlı bir kurum olarak görev yapmaktadır.  

6.3. Sivil Toplum Kuruluşları 

Yönetim Planı kapsamında, Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı ve 

tampon bölgelerinin korunması, yaşatılması ve sonraki kuşaklara aktarılması amacına yönelik 

hedeflerin, stratejilerin, uygulama ve eylemlerin yerine getirilmesinde, Yönetim Planı Alanı 

kapsamında yer alan risklerin önlenmesi ve ortadan kaldırılmasında, alandaki sorun 

alanlarının tespiti ve iyileştirmesinde sivil toplum kuruluşlarının görev üstlenmesini sağlamak 

süreç için önemli bir unsur olduğu kadar, sürdürülebilirliğin sağlanmasına da destek 

sağlayacak bir katılım olarak değerlendirilmelidir. 
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 Doğal varlıkların/mirasın korunmasında etkin olarak çalışan, ülke genelinde ve yerelde 

örgütlenmiş çok sayıda sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Türkiye Tabiatını Koruma 

Derneği, Doğal Hayatı Koruma Derneği, WWF Türkiye, Doğa Derneği, TEMA, Kuş 

Araştırmaları Derneği, Mezopotamya Ekoloji Haraketi, Ekoloji Derneği, Yerel Gündem 

21 Çevre Sağlık Meclisi, Ağaçlandırma Derneği gibi kuruluşlar kırsal kalkınma, doğa 

koruma alanlarında çalışmalar sürdürmektedirler. Tarihsel-kültürel değerlerin korunması 

konusunda Tarihi Kentler Birliği çalışmalar sürdürmektedir. Restorasyon konularında ise 

ÇEKÜL Vakfı'nın yaptığı uygulamalar bulunmaktadır.    

Yoksullukla mücadele eden Sarmaşık Derneği, kadın sorunları ile ilgilenen KAMER diğer 

Sivil toplum örgütleri olarak gösterilebilir. Suriçi'nde faaliyet gösteren ÇATOM'lar ve 

çamaşır evleri de STK statüsünde olmaktan ziyade kadınların sosyal hayatında önemli yer 

tutan faaliyet merkezleri olarak değerlendirilebilir.  

6.4. Meslek Odaları 

TMMOB’a Bağlı Meslek Odaları: Meslek odaları gerek doğal varlıkların gerekse kültürel 

varlıkların korunması konusunda son derece duyarlı davranmakta ve yetkili idarelerin 

uygulamalarını dikkatle izlemektedirler. Planlama, koruma konularında süreci izleyen ve 

katılımları sağlanan toplantılarda yapıcı eleştiriler sunan meslek odaları doğal ve kültürel 

varlıkları tehdit eden uygulamaları yargı süreçlerine taşımakta ve ulusal-yerel platformlarda 

tartışmaya açmaktadırlar. Diyarbakır Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası Diyarbakır 

Şubesi, Harita Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri 

Odası süreci aktif olarak izleyen meslek odaları olarak öne çıkmaktadır.  

6.5. Üniversiteler 

Üniversiteler, doğal ve kültürel varlıkların korunması konusunda yaptıkları bilimsel 

çalışmalar ile sürece katkıda bulunmaktadırlar. Öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarında 

sunduğu bildiriler, seminerler ve konferanslar ve tez çalışmaları alandaki doğal, kültürel 

mirasla ve toplumsal, ekonomik, kültürel yapıyla bilimsel araştırma kapasitesinin artmasını 

sağlamaktadır. Bilgi birikimi ile yapılan projeler ve çalışmaların sonuçları toplumsal 

duyarlılığın yükselmesinde etkin rol oynamaktadırlar. Diyarbakır Dicle Üniversite'si ve 

Mardin Artuklu Üniversitesi süreci izlemekte ve katkı sunmaya devam etmektedir. 

Üniversitelerin, kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve sonraki kuşaklara aktarılmasında 

sundukları katkılar ile önemli aktörler olmasının yanında; alandaki risklerin azaltılması, 

önlenmesi ve ortadan kaldırılmasında da rol üstlenmeleri önemlidir. 
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Yönetim Planı kapsamında ortaya konulan, miras alanındaki ve tampon bölgedeki risklerin 

önlenmesi ve ortadan kaldırılması hedeflerine yönelik olarak belirlenen eğitim faaliyetleri, 

farkındalık yükseltme, insan kaynağı yetiştirme, sorun alanlarına yönelik araştırma ve tespit 

çalışmaları gibi üniversitelerin çalışma alanına giren konularda da sürece katkı sağlamaları 

önem taşımaktadır.  

6.6. Uygulanabilir Bir Yönetim Modeli Önerisi 

Diyarbakır Surları ve Hevsel Kültürel Peyzaj Alanı Yönetim Planı'nın Danışma Kurulunca 

uygun görülmesi ve Alan Başkanlığı, Denetleme Kurulu ve Eşgüdüm kurulunca 

onaylanmasının ardından yasal olarak uygulama süreçleri başlayacaktır.  

Alan Başkanlığı, Denetleme Kurulu, Danışma Kurulu ve Eşgüdüm Kurulu’nun yapısı görev 

ve yetkileri; uygulama, planlanma ve çalışma yöntemleri bu başlık altında açıklanmaktadır.  

6.6.1. Alan Yönetiminin ve Alan Başkanlığı’nın Hukuksal Dayanakları 

Alan Yönetimi, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda yapılmış olan 

5226 sayılı kanun değişikliği ile tanımlanmış ve mevzuata girmiştir (Ek:14/7/2004 – 5226/1 

md.). Kanunda yönetim alanının tanımı; “sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının 

doğal bütünlüğü içerisinde etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, belli 

bir vizyon ve tema etrafında geliştirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla 

buluşturulması amacıyla, plânlama ve koruma konusunda yetkili merkezî ve yerel idareler ile 

sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak için oluşturulan ve sınırları ilgili 

idarelerin görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenen yerlerdir” olarak verilmiştir.  

Kanunda yapılan tanımdan hareketle yönetim alanları değerlendirildiğinde, bu alanlar için 

özel bir statü tanımlandığı ve alandaki paydaşlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleşen 

özel bir yönetim biçimine sahip oldukları görülmektedir. Bu kapsamda alan yönetimlerinin; 

alanda bulunan somut ve somut olmayan kültürel mirasın, etkileşimde bulunduğu alanlarla 

birlikte bir bütün olarak korunmasını, yaşatılmasını ve bu amaca yönelik olarak yapılan 

planlamaların hayata geçirilmesini, sürdürülmesini; alanda ihtiyaç duyulan eğitim, 

danışmanlık, kültürel faaliyetlerin yürütülmesini gerçekleştiren idari birimler olduğu 

görülmektedir  (Bkz: KTVKK, m.3, a-10; Çolak, 2011; Madran, 2013).  

Alan yönetiminden beklenen ve yönetimden sorumlu Alan Yönetim Başkanlığının amacı, 

kültür varlıklarının korunması, alanın koruma öncelikli planlanması ve yönetiminin yanında 
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alanın gelişmesi, topluma ve kente kazandırılması sürecinde gerekli olan her türlü eğitimsel, 

kurumsal, kültürel, idari, yapısal gereksinimi karşılayacak faaliyetleri belirlemek ve yönetim 

planının hedeflerinin hayata geçirilmesini sağlayabilecek dinamik bir idari süreci 

oluşturabilmektir.   

Kültürel miras; ekonomik, kentsel, sektörel, doğal ve toplumsal pek çok baskı unsurunun 

etkisi altında kalmakta ve bu süreç içerisinde yıpranmakta ve/veya tahrip olmaktadır. 

Yenilenemeyen kültürel miras, bu baskı ve etkilerin altında, başka bir ifadeyle sürekli tehdit 

altında varlığını sürdürmektedir. Bu tehditler karşısında değişime uğramaya veya yerinde-

zamanında alınamayan önlemler ve müdahaleler nedeniyle kültürel mirasın kaybına yol 

açacak sonuçların ortaya çıkması her an beklenen bir durumdur. Bunun için, karar verme ve 

uygulama, önlem alma, faaliyetleri hayata geçirme süreçlerini gerçekleştirmek için dinamik 

ve bütünsel bir idari yapıya gereksinim duyulması kaçınılmazdır.  

Yönetim Planı Alanı’nda, kültür varlıklarının, miras alanının bir bütün olarak korunarak, 

yaşatılması ve sonraki kuşaklara kültür mirası olarak aktarılması sürecinde ortaya çıkan idari, 

sosyal, ekonomik, kültürel ve politik sorunların hızla ve aciliyetle çözümü, planın 

uygulanması ve sürdürülebilirliği için kilit rol oynamaktadır. Alan Yönetim Planı’nın 

uygulanması sürecinde, oluşacak ihtiyaçlara cevap verme; kültürel mirasın bütüncül olarak 

korunması, yaşatılması, sonraki kuşaklara aktarılması hedeflerine yönelik plan ve koruma 

kararlarının hayata geçirme, eşgüdümü sağlama ve planın uygulanmasının yönetimini 

gerçekleştirme görevini, Alan Yönetimi Başkanlığı yürütür. Alan Yönetim Başkanlığı, 

Yönetim Planı Alanı’nın paydaşlarının yetkili temsilcilerinden kurulmuş; alandaki her 

kesimin geniş temsiliyetini sağlamış olan kurum olarak görev yapar.  

Alan Yönetim Başkanlığının görev, yetkileri ve sorumlulukları 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 

Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve bu kanunlara dayalı 

çıkarılan ekler, kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenmiştir.  

Alan Yönetim Başkanlığı’nın görev ve faaliyetlerini düzenleyen diğer hükümler ve belgeler; 

miras alanlarının, kültür varlıklarının korunması, yaşatılmasına ve dünya mirasına 
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kazandırılmasına ilişkin, Türkiye’nin de kabul ettiği Uluslararası sözleşmeler
6
 ve ilgili 

konularda düzenlenmiş yönetmeliklerdir
7
. 

Alan Yönetim Başkanlığı, alanın bir bölümünden veya belirli bir kültürel mirastan değil, 

Yönetim Planı alan sınırları içerisinde kalan bölgenin tamamının planlama, yönetim ve 

idaresinden sorumlu olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun en önemli nedeni, tarihi ve 

kültürel miras alanlarının çevresi ve sosyal yapısıyla -yani insan faktörüyle ve kentsel yapıyla 

bütünleşmiş bir gelişim süreci içinde- korunarak yaşatılmasının gerekliliğidir. Bu koruma ve 

yaşatma sürecinde, tarihi ve kültürel mirasın ve miras alanlarının geliştirilerek yaşama 

kazandırılması da öncelikli hedeftir. Türkiye’nin kabul ettiği, tarihi kent ve bölgelerdeki 

kültürel değerlerin korunmasını desteklemeyi amaçlayan Washington Tüzüğü olarak da 

bilinen, 1987 tarihli "Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması Tüzüğü" uluslararası 

anlaşmasında bu önceliklere ilişkin ilke ve hedefler şöyle sıralanmıştır:  

- Etkili olabilmek için, tarihi kentlerin ve diğer tarihi kentsel alanların 

korunması  tutarlı  ekonomik ve sosyal gelişme politikalarının ve her 

düzeydeki kent ve bölge planlamanın ayrılmaz bir parçası olmalıdır.  

- Korunması istenen nitelikler kentin veya kentsel alanın tarihi karakteri ile  bu 

karakteri oluşturan maddi ve tinsel bileşenler olarak tanımlanmalıdır. 

Tüzükte, kentsel alanın tarihi karakteri ile bu karakteri oluşturan maddi ve tinsel bileşenler:  

a)   Parsel ve sokakların tanımladığı kent dokuları, 

b)   Binalarla yeşil ve açık alanlar  arasındaki ilişkiler, 

c)   Binaların ölçek, boyut, üslup, yapım tekniği, kullanılan malzemeler, renk ve 

 bezemeler ile tanımlanan biçimleri, iç ve dış görünüşleri, 

d)   Kent veya kentsel alanın doğal ve insan yapısı çevresi ile arasındaki ilişki, 

e)   Kent veya kentsel alanın zaman içinde yüklendiği değişik işlevler,   

olarak sıralanmıştır.  

                                                 
6
Düzenlemelerin içeriğini belirleyen uluslararası sözleşmelerle ilgili daha geniş bilgi için bkz: Dünya Kültürel ve 

Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, Tarihi Kentlerin Ve Kentsel Alanların Korunması Tüzüğü- 
Washington Tüzüğü vb. 
7
 Düzenlemelerin içeriğini belirleyen yönetmelikler ve hükümlerle ilgili daha geniş bilgi için bkz: 26006 sayılı 

Alan Yönetimi İle Anıt Eser Kurulunun Kuruluş Ve Görevleri İle Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul Ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik; Milletlerarası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği. 
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Bu ilke ve hedeflerin yanında; alanda ortaya çıkan olumsuz etkenlerin tarihi kente vereceği 

zararlara vurgu yapılmış ve kentsel alanın özgünlüğünü zedeleyebileceği uyarısında 

bulunulmuştur. Tüzükte, koruma programının başarısı için alanda yaşayan halkın katılımının 

önemine değinilerek, bu doğrultuda bir yönetim yapısının kurulması gerektiği belirtilmiştir. 

Kurulması gerekli kılınan yönetim yapısının tanımladığı; Koruma programının başarısının 

ancak kentlilerin katılımı ve görev almalarıyla mümkün olabileceği; bu nedenle halkın 

katılımının desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir. Çünkü tarihi kentlerin ve kentsel alanların 

korunması öncelikle orada yaşayanları ilgilendirdiği ifade edilmektedir. Ayrıca, tarihi bir 

kentin veya kentsel alanın korunmasının  sağduyu, sistemli yaklaşım ve disiplin gerektirdiği 

ve özel durumlarda çıkabilecek sorunlardan kaçınmak için de katı yaklaşımlardan uzak 

durulması gerektiği önerilmektedir.  

Yukarıdaki maddelerde; ilke, hedef ve uygulanma biçimi ile ilgili maddelerinin yer aldığı; 

tarihi ve kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve sonraki kuşaklara aktarılmasına ilişkin 

ortak kabullerin yer aldığı sözleşme, 8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 

onaylanarak, 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

girmiştir.  

“Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme”de; Kültürel mirasın ve 

doğal mirasın sadece geleneksel bozulma nedenleriyle değil, fakat sosyal ve ekonomik 

şartların değişmesiyle bu durumu vahimleştiren daha da tehlikeli çürüme ve tahrip 

olgusuyla gittikçe artan bir şekilde yok olma tehdidi altında olduğu; Kültürel ve Doğal 

mirasın herhangi bir parçasının bozulmasının veya yok olmasının, bütün dünya 

milletlerinin mirası için zararlı bir yoksullaşma teşkil ettiği; Bu mirasın ulusal düzeyde 

korunmasının, korumanın gerekli kıldığı kaynakların genişliği ve kültürel varlığın 

toprakları üstünde bulunduğu ülkenin ekonomik, bilimsel ve teknik kaynaklarının 

yetersizliği nedeniyle çoğu kez tamamlanmamış olarak kaldığı... vurgulanmıştır.  

Bu görüşlerden ve kabullerden hareketle, Diyarbakır Yönetim Planının içeriğinde kültürel 

mirasın tahribatına, zarar görmesine, yok olmasına veya özgün dokusunun kaybolmasına 

neden olacak alandaki riskler, yalnızca afet kaynaklı olarak ele alınmamış, toplumsal, 

ekonomik, sektörel, çevresel, yönetimsel risk alanlarını kapsayan bir genişlikte ele alınmıştır.  

Sözleşme kapsamında, doğal, tarihi ve kültürel mirasın yalnızca korunması değil; sonraki 

kuşaklara aktarılması sürecinde eğitim, yenileme, tanıtım, sosyal ve ekonomik yapıyla 

bütünleştirme, risk alanları karşısında önlem alma, geliştirme gibi “yaşatma” faaliyetlerinin 
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önemi vurgulanmıştır. Sözleşmede bu alanların faaliyetleri de içinde barındıran, alanda 

yaşayanların, faaliyet gösteren yapıların tümünün katılımıyla gerçekleştirilen bütüncül bir 

yönetimin gerekliliği işaret edilmektedir.  

Bu hedef ve ilkelerin uygulanmasını sağlayacak strateji ve eylemler ile idari yapının 

geliştirilmesi, alandaki her kurumun ve her kesimin temsilini sağlayacak, bütüncül idare 

yapısının oluşturulması ile mümkündür. Tüm bu gereksinimler ve mevcut koşullardan 

hareketle Alan Yönetim Başkanlığı’nın idari yapısı görev, yetki ve sorumlulukları, birimleri, 

işleyiş biçimi, çalışma alanları aşağıda tanımlanmış ve yönetim modeli önerilmiştir.  

6.6.2. Diyarbakır Alan Yönetim Başkanlığı Görev, Yetkileri ve Örgütsel Yapısı 

2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun” Ek-2a maddesine göre 

hazırlanan 27.11.2005 gün ve 26006 sayılı “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş 

ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik” kapsamında alınacak Belediye Meclis Kararı ile Diyarbakır Surları ve Hevsel 

Kültürel Peyzaj Alanı’nda görev yapacak Diyarbakır Alan Yönetim Başkanlığı’nın 

görevlendirmesi ile Başkanlığın görev süresi başlamıştır  
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Yukarıda adı geçen yönetmelikte, alan yönetimin hedefleri şöyle ortaya konulmuştur:  



   

 

258 

 

a) Alan sınırlarının tespit edilmesi, 

b) Koruma, erişim, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ihtiyaçları ile yerel toplumun ilgisi 

arasında uygun bir denge oluşturmanın yollarının Yönetim Planı ile gösterilmesi, 

c) Alanın değerini arttıracak genel stratejiler, yöntemler ve araçların geliştirilmesi, mali 

kaynakların belirlenmesi ve yaratılması, 

d) Kültür turizmini geliştirmek amacıyla uluslararası işbirliği ve paylaşımı yaratacak etkinlik 

ağının kurulması, 

e) Belirli bir bölge içinde birbirleriyle ilişkilendirilerek sektör oluşturma potansiyeli bulunan 

sit alanlarında, bölgesel kültür sistemlerinin gelişimi için uygulama planları oluşturulması, 

f) Yönetim Alanı’nın korunması ve değerlendirilmesinde katılımcılık ve işbirliği sağlanması, 

g) Sit alanları ve ören yerleri ile etkileşim sahalarının bakım, onarım, restorasyon, restitüsyon, 

teşhir, tanzim ve çevre düzenlemesi ile birlikte Alan Yönetim amaçları doğrultusunda 

uluslararası koruma prensipleri ve sözleşme hükümleri çerçevesinde korunarak yaşatılmasının 

yanı sıra kullanım ve gelişim ilkelerinin ve sınırlarının belirlenmesi, 

h) Kültür varlıklarının yönetiminde, konservasyon alanında, tasarım ve uygulamada, uzmanlık 

ve ekipmanda yüksek standartların kullanılması.  

Alan Başkanlığı’nın görev ve sorumlulukları yukarıda belirtilen ilgili kanun ve ek maddeler 

kapsamında ve yönetmeliklerde belirtilmiş hedefler doğrultusunda belirlenmiştir. Alan 

Başkanlığı, yönetim alanı sınırlarında yer alan bölgenin idaresi sürecinde, alandaki sorumlu 

kurumlar ve Alan Yönetim Planı’nın paydaşları ile koordinasyonu ve eşgüdümü sağlama 

görevlerini üstlenmiştir.  

Alan Başkanlığının temel görev ve yetkileri;  

- Diyarbakır Surları ve Hevsel Kültürel Peyzaj Alanı’nın kanunlara, uluslararası 

sözleşmelerin şartlarına ve hedeflere uygun; alandaki tüm paydaş ve aktörlerin 

katılımı ve değerlendirmesiyle hazırlanan Yönetim Planı’nın, uygulanmasını, 

yönetimini ve sürdürülebilir korunma sürecinin hayata geçirilmesini sağlamak, 

- Alanda yetkili kamu kurumları, yerel birimler, üniversiteler, STK’lar, meslek odaları 

ve diğer paydaşlar-aktörler arasında eşgüdümü sağlamak, 

- Uluslararası, ulusal ve yerel paydaşların katılımı ve iletişimini güçlendirecek, 

eşgüdümü ve koordinasyonu sağlayacak toplantılar ve etkinlikler gerçekleştirmek, 
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- Diyarbakır’ın kültür miras alanları ile birlikte bir bütün olarak ekonomik, sosyal, 

kültürel gelişmesine katkıda bulunmak, 

- Kültür miras alanlarının korunması, yaşama kazandırılması ve geliştirilmesi ile İlin 

turizminin gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak,  

- Diyarbakır Surları ve Hevsel Kültürel Peyzaj Alanı’nın UNESCO Dünya Miras 

Listesi’nde yer almasını; ülke ve dünya çapındaki tanıtımını sağlamak, 

- Diyarbakır Surları ve Hevsel Kültürel Peyzaj Alanı’nın özgün kültürel ve tarihi 

dokunun korunması ile birlikte çevresinin de gelişmesini sağlamak, 

- Alanın kullanıcıları, alanın içinde ve çevresinde yaşayanlar başta olmak üzere tüm 

kent genelinde Diyarbakır Surları ve Hevsel Kültürel Peyzaj Alanı konusunda 

duyarlılık ve farkındalığı geliştirme çalışmaları içinde olmak, 

- Planın uygulanmasını, hedeflere yönelik strateji ve eylemlerin gerçekleştirilme 

sürecini izlemek ve koordine etmek, 

olarak tanımlanmıştır.  

Alan Başkanlığı’nın görevlerinin icrasını sağlayacak ilgili birimlerinin yapılanması ve teşkilat 

yapısı aşağıda yer alan şemada sunulmaktadır. Alan Başkanlığı’nın idari yapısı içinde başkana 

bağlı Alan Yönetim Koordinatörlüğü ile Alan Yönetim Sekretaryası-Çalışma Ekibi'nin 

kurulması önerilmektedir. 

Alan Yönetim Başkanlığı’nın altında, Danışma Kurulu, Denetim Birimi ve Eşgüdüm ve 

Denetleme Kurumu oluşturulacaktır. Bu birim ve kurulların oluşturulmasının kriterleri, yerine 

getireceği görevleri ve yetkileri aşağıda; ilgili kanunlar kapsamında açıklanmıştır.   

Alan Yönetim Başkanlığı'nın alan yönetim kapasitesinin arttırılabilmesi ve kurumlararası 

koordinasyon, eğitim sürecinin etkin yürütülebilmesi amacıyla Yönetim Planı kapsamında 

Alan Yönetim Başkanlığı altında, Danışma Kurulu’na bağlı olarak, Eğitim Kurulu, Bilim 

Kurulu ve Alan Yönetim Koordinatörü’ne bağlı teknik destek sağlayacak birimler 

kurulmalıdır. Alan Yönetiminin, yönetsel şemada açıklanan biçimde oluşturulması, hayata 

geçirilmesi ve işler hale getirilmesi, Alan Yönetim Planı’nda tanımlanan vizyona uygun olan 

işleyişin sağlanmasını ve plan hedeflerine ulaşmayı destekleyecektir.  
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6.6.3. Alan Başkanı:  

Alan Yönetim Başkanı ilgili kanun ve yönetmelikler gereğince Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi tarafından atanmaktadır. Yönetim Alanı ile ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip, 

planlama, uygulama ve yönetim süreçlerine hâkim olan alan başkanı, yönetim 

koordinasyonunu sağlamak üzere görevlendirilmektedir. Alan başkanına bağlı olarak, 

Belediye personeli içersinden Alan Yönetim Koordinatörü ve alan yönetimi çalışma ekibi-

sekretaryası oluşturulmaktadır. Koordinatör ve sekretarya, Alan Yönetim Başkanlığı’nın 

görev ve sorumluluklarını yerine getirme, kayıt tutma, kurulların iletişim ve organizasyonunu 

sağlama ve koordinasyon çalışmalarını yürütür.  

Alan Başkanı’nın görevleri,  

- Yönetim planının hedeflere ve yıllık plana uygun işleyişi sağlayacak kaynakların 

araştırılmasını yürütmek, Yönetim Planı bütçesinin tekliflerini hazırlamak, 

- Yönetim Planı paydaşları ile birlikte Alan Yönetimi’nin koordineli ve işbirliği içinde 

gerçekleşmesini sağlamak, 

- Planın hedef ve işleyiş takviminin sağlıklı gerçekleşmesini sağlayacak çalışma 

programını belirlemek, 

- Yönetim Planı Alanı’nın ihtiyaçlarına yönelik her türlü hizmetin, ekipmanın, 

gerekliliğin temin edilmesini sağlayacak sözleşme ve şartnameleri hazırlamak, 

- Kurumlararası eşgüdüm ve koordinasyonu sağlamaktır.  

6.6.4. Danışma Kurulu:  

Danışma Kurulu alanda mülkiyet hakkı bulunanlar, meslek odaları temsilcileri, sivil toplum 

örgütlerinin temsilcileri, üniversitelerin ilgili bölüm temsilcilerinden, alan başkanı ve yetkili 

idarece tespit edilecek en az beş üyeden oluşacaktır. Danışma Kurulunun görevlerinin başında 
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alanda yer alan her kesimin demokratik katılımı sağlamaktır. İlgili yasa gereği danışma kurulu 

kendi içinden bir başkan seçmek zorundadır. Seçilen başkan Danışma Kurulunun başkanı 

olarak, kurulun işleyişinden sorumludur. Danışma Kurulu üyeliklerine seçilen  üyelerin temsil 

ettikleri kurum ve kuruluşlar adına karar alma, fikir beyan etme yetkisi olan kişilerden 

seçilmesi gerekmektedir.  

Danışma kurulu, yılda en az bir kez toplanacaktır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve 

Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu, gerekli görmeleri halinde Danışma Kurulu’nu olağanüstü 

toplantıya çağırabilecektir. Danışma Kurulu üyeleri ile Alan Yönetim Planını hazırlama 

ekibinin etkileşim halinde planı hazırlaması beklenmektedir.  

Danışma Kurulu’ndan yönetim planı taslağını incelenmesi, taslağı karara bağlanması ve 

uygulanması konusunda önerilerde bulunması beklenmektedir. Danışma Kurulu süreç 

içerisinde yaptığı bütün görüşmeleri, planın hazırlanması-uygulanması süresince yaptığı öneri 

ve tavsiyeleri Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’na iletilmek üzere tutanağa bağlamak 

zorundadır. Yönetim Planı taslağı hakkında görüş bildirmek dışında, Danışma Kurulu 

üyelerinin onaylanan planın yıllık periyotları içerecek bir biçimde etaplanması ve bütçesinin 

oluşturulması konularında katkı sağlaması gerekmektedir. Ayrıca, yönetim planının 5 yılda 

bir yapılması gereken orta vadeli strateji –vizyon revizyonlarında da görüş ve öneri üretmesi 

beklenmektedir.  

6.6.4.1. Eğitim Kurulu:  

Eğitim Kurulu Alan Yönetim Başkanlığı altında, Danışma Kurulu ile etkileşim ve paylaşım 

içinde görev yapan bir birim olarak kurulmalıdır. Yönetim Planı Alanı’nda ihtiyaç görülen her 

türlü eğitim, bilgilendirme, farkındalık faaliyetlerinin planlanması konusunda danışılan, 

öneriler geliştiren bir kurul olarak görev yapması beklenen Eğitim Kurulu, gerekli gördüğü 

takdirde, alanda eğitim yetersizliği ile ilgili sorunların ortadan kaldırılması için plan 

kapsamındaki hedeflere uygun eğitim faaliyetleri yürütmekten sorumludur.  

Oluşumu: Eğitim Kurulu, Yönetim Planı Alanı Kurumsal Paydaşları’nın, çevre mühendisliği, 

şehir planlama, arkeoloji, ziraat, mimarlık, peyzaj mimarlığı, biyoloji, sosyoloji, psikoloji, 

eğitim bilimleri alanlarında eğitim almış, doğal ve kültürel mirasın korunması konusunda 

çalışan uzmanlar, Alan’da eğitim, farkındalık ve bilgi eksikliğinden kaynaklı sorunlara hâkim, 

Alanda yaşayan nüfusun sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı konusunda bilgi ve donanım 

sahibi uzman ve deneyimli personelinden; Üniversitelerin ilgili bölümlerindeki akademisyen 
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kadrosundan ve ilgili konularda görev yapan STK’ların yetkili uzman kadrolarından 

oluşturulmalıdır.  

Görevleri: Eğitim Kurulu, Yönetim Planı Alanı’ndaki paydaş kurumların Yönetim Planı 

Konusundaki bilgi ve eğitim eksikliklerinin tespitini yapacak eğitim ihtiyaç analizi 

araştırmalarını gerçekleştirerek, Plan konusunda yetkili ve görevli kurumsal personelin hangi 

konularda eğitim gereksinimi olduğunun tespitini yapar.  

Eğitim Kurulu, alandaki nüfusun eğitim yetersizlikleri ve farkındalık eksikliğinden kaynaklı 

risk alanlarını önleme, ortadan kaldırma sürecine destek sağlayacak anket ve analizlerin 

hazırlanması, eğitim kampanyaları ve programlarının geliştirilmesi konularının Yönetim 

Planı’nın faaliyetleri kapsamına alınması için hazırladığı raporu Alan Yönetim Başkanlığına 

iletir.  

Yönetim Planı Alanı’nda yaşayan dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik yaşama 

katılımını sağlayacak, beceri kazandırma, mesleki eğitim faaliyetleri düzenleme konusunda 

ilgili kurumlara projeler ve öneriler hazırlar.  

İyi tarım uygulamaları konusunda, üretici ve toprak sahiplerinin bilgi ve farkındalığını 

yükseltecek eğitim planlarını hazırlayıp, yetkili kurumların katılımıyla uygulamaya 

geçirilmesini sağlar.  

Yılda iki kez toplanarak, 6  aylık süreçte yapılmış çalışmaları raporlar ve sonraki 6 aylık 

süreçte planlanacak eğitim faaliyetlerinin, bu faaliyetleri belirlemek için yapılması gereken 

araştırma, fizibilite çalışmalarının planını ve projelerini hazırlar ve Alan Yönetim 

Başkanlığına sunar.  

Eğitim Kurulu eğitim faaliyetlerinin hangi Alan Paydaşı kurumlarla ortak olarak planlanması 

ve uygulanması gerektiğini belirleyerek, kurumların faaliyetler kapsamındaki görev ve 

katkılarını tanımlar ve Alan Yönetim Başkanlığına iletir. 

6.6.5. Bilim Kurulu:  

Bilim Kurulu Alan Yönetim Başkanlığı altında,  Danışma Kurulu ile etkileşim ve paylaşım 

içinde görev yapan bir birim olarak kurulmalıdır. Bilim Kurulu’nun, Yönetim Planı Alanı’nda 

kültürel miras, sosyo-ekonomik, kültürel, sektörel, çevresel her türlü bilimsel araştırmanın 

yapılması konusunda faaliyet gösteren, öneriler geliştiren bir kurul olarak görev yapması 

beklenmektedir.  
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Oluşumu: Bilim Kurulu, Yönetim Planı Alanı Kurumsal Paydaşları’nın, çevre mühendisliği, 

şehir planlama, arkeoloji, ziraat, mimarlık, peyzaj mimarlığı, biyoloji, sosyoloji, psikoloji, 

eğitim bilimleri alanlarında eğitim almış, bilimsel araştırma yöntemlerine hâkim, Alan’daki 

mevcut kültürel mirasla, nüfusun yapısıyla ve mevcut ekonomik, sosyal, kültürel süreçlere 

hakim, bilgi ve donanım sahibi uzman ve deneyimli personelinden; Üniversitelerin ilgili 

bölümlerindeki akademisyen kadrosundan oluşturulmalıdır.  

Görevleri: Bilim Kurulu, Yönetim Planı Alanı’ndaki hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde 

destek sağlayacak, mevcut duruma ilişkin tespitler yapacak, kültürel mirasın durumunu ve 

mevcut koşullarını ortaya koyacak, risk alalarının hangi düzeyde olduğunun tespitini yapacak 

ve raporlayacak bilgiye ulaşmada gerekli gördüğü her türlü bilimsel faaliyeti planlama, 

önerme ve Alan Yönetim Başkanlığına sunma görevini yerine getirir.  

Yılda iki kez toplanarak, 6 aylık süreçte yapılmış çalışmaları raporlar ve sonraki 6 aylık 

süreçte planlanacak bilimsel faaliyetleri planlar. Bu faaliyetleri, Alan Yönetim Başkanlığına 

sunar.  

6.6.6. Denetim Birimi:  

Denetim Birimi, Alan Yönetim Başkanlığı altında; 01.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Ek-2. maddesine göre hazırlanan 27.11.2005 gün ve 

26006 sayılı “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim 

Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17.maddesi 

gereğince, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nun görevini yerine getirmek amacıyla 

oluşturulan, yönetim faaliyeti kapsamında görev alan birimdir.  

Denetim Birimi, yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde görev alan 

denetim elemanları ve üniversitelerin mimarlık, şehir ve bölge planlama, sanat tarihi, 

arkeoloji, kamu yönetimi, ekonomi ve işletme bölümlerinden mezun uzman personel 

arasından yetkili idarelerce görevlendirilecek en az beş üyeden oluşturulacaktır (Çolak, 2013: 

6). Denetim Birimi, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nun görevini yerine getirmesinin 

sağlanmasının yanında, yönetim alanı veya yönetim planı ile ilgili her türlü belgeyi ilgili 

kurum ve kuruluşlardan isteme yetkisine de sahip olacaktır.  

Denetim kurulu, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nun görevini yerine getirilmesini sağlayacak 

toplantılar yapmak, yılda en az bir kere fiilen toplanarak yönetim planının uygulanmasına 

yönelik değerlendirme ve programın işleyişi ile ilgili kararlar almak ve program hazırlamakla 

yükümlüdür.  
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Denetim biriminin asli görevi, yönetim planının uygulanmasını denetlemek olacaktır. Bu 

görev kapsamında, yönetim planının yıllık denetlenmesi, hedeflere yönelik strateji ve 

eylemlerin yürütülmesi ve yapılan çalışmaların performansının; tanıtım faaliyetlerinin 

yeterliliğinin, koruma esaslarının işlerliğinin, ziyaretçi yönetim stratejilerinin uygulanma 

sürecinin değerlendirilmesi, denetlenmesi ve raporlanması görevlerini yürütür. Denetim 

birimi yönetim planının mevcut durumunu değerlendirmek ve sonraki yılın çalışma 

programını hazırlayarak Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’na sunmakla yetkilidir. 

6.7. Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu:  

Alan Yönetim Başkanlığı altında; 01.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanununun Ek-2. maddesine göre hazırlanan 27.11.2005 gün ve 26006 

sayılı “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının 

Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince, alan 

yönetimi konusunda karar alma yetkisine sahip, Yönetim Planı’nın onaylanması ve 

uygulanmasının denetlenmesinden sorumlu birim olarak kurulmuştur.  

Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu, alan başkanı, danışma kurulunca kendi içinden seçilecek iki 

üye ile yönetim planı taslağı kapsamında hizmetine ihtiyaç duyulan idarelerin birer temsilcisi 

olmak üzere en az beş kişiden oluşmaktadır (Çolak, 2013: 4). Yukarıda adı geçen 

yönetmeliğin 16. Maddesine göre, Alan başkanı aynı zamanda eşgüdüm ve denetleme 

kurulunun da başkanı görevini üstlenmektedir. 

Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu, Yönetim Planı Alanı’ndaki Büyükşehir belediyesi ve ilgili 

belediyelerin yetkili temsilcileri, merkezi yönetim birimlerinin (Valilik) yetkili idari 

temsilcileri, alan yönetiminin paydaşları içinde yer alan Bakanlıkların merkez teşkilatı 

temsilcileri ile Bakanlıkların Bölge ve İl Birimleri yetkili temsilcileri, Koruma Kurulu 

temsilcilerini kapsayacak bir biçimde oluşturulmaktadır.  

Kurul üyelerinin temsil ettikleri kurumların karar alma yetkisine sahip, idari yetkili 

konumunda olmaları ve yeterli donanımda, Yönetim Planı Alanı konusunda yeterli düzeyde 

çalışma, araştırma yapmış ve planın içeriği, hedefleri, uygulama süreci, yönetimi ve ilgili 

yönetmelikler hakkında yeterli düzeyde eğitim ve bilgi sahibi olan kişilerden oluşturulması 

gerekli görülmektedir. Alan Yönetim planının onaylanması ve uygulanmasından sorumlu 

olacak olan Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu temsilcilerinin yukarıda tanımlanan nitelikleri 

taşıması planın hedeflerine ve amacına uygun yapılmasını güvence altına alacaktır.  
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Eşgüdüm Denetleme Kurulu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Ek-2. 

maddesine göre, Yönetim Planı Taslağı sunulduktan sonra en geç 6 ay içinde plan taslağını 

incelemek ve denetlemekle sorumlu kılınmıştır.  

Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nun, planın uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada 

eşgüdümün sağlanması ve planın tüm süreçlerinin takibini yapacak sıklıkta toplanması 

gerekmektedir. Denetim, eşgüdüm sağlama, uygulama süreçlerinin kontrolleri ve takibini 

yaparak olası aksama, hatalı veya eksik uygulamaların düzenlenmesi, mevcut durumdaki 

değişikliklere paralel olarak yapılması gereken plan düzeltmelerini veya gerek gördüğünde 

plan değişikliğine gidilmesini önerecek ve sağlayacak düzeyde sürece dâhil ve hâkim olması 

sağlanmalıdır.  

6.8. Değerlendirme, İzleme ve Ölçüm Göstergeleri 

6.8.1. Yönetim Planının Değerlendirilmesi, İzlenmesi ve Gözden Geçirilmesi Süreçleri; 

Yönetim Planı’nın izleme, değerlendirme ve gözden geçirme süreci, Alan Yönetimi’nin en 

önemli görevlerinden biridir. Planın her yıl, hedefleri doğrultusunda işleyişinin denetlenmesi, 

yıllık yönetim performansların plan hedefleriyle uyumunu ortaya koyması, beklenen hedeflere 

yönelik gerçekleştirilen eylemlerin etkinliğinin ölçülmesi büyük önem taşımaktadır.  

Değerlendirme, izleme, ölçüm ve kurumsal denetimlerin gerçekleştirilmesi, planın yıllık 

gözden geçirilmesini, güncellenmesini ve gerekli durumlarda revizyona gidilmesini sağlamak 

için tasarlanmış yapılardır. Bu nedenle, bu süreçte kullanılacak yöntemlerin tutarlı, etkin ve 

doğru işleyişe sahip olması gereklidir. Raporlama, yıllık değerlendirme, gözden geçirme, 

güncelleme sürecinin yöntem planı eylemlerinin etkinliğinin, hedeflere ulaşılıp 

ulaşılmadığının ve bütçenin bir bütün olarak denetlemesi ve değerlendirilmesi çalışması 

olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle raporlamanın hangi konular üzerinde, kim tarafından ve 

nasıl yapılacağı 6.2.3.1. Raporlama başlığı altında ortaya konulmuştur. Alan Yönetim 

Başkanlığı’ndan yıllık raporlamaların, yönteme uygun biçimde ve düzenli olarak yapılması 

beklenmektedir.   

 

Raporla birlikte yürütülmesi beklenen izleme, değerlendirme süreci, eşgüdüm ve performans 

ölçümlerinin yapılmasını, planda hedeflenen eylemlerin uygulanma süreçlerinin verimliliğinin 

belirlenmesini, hedeflere yönelik uygulanan eylemlerin izleme göstergeleri ile birlikte 

değerlendirilip, sonuçlarının, etkinliğinin ortaya konulmasını içermektedir. Planın işleyişinin 

ve yönetimin etkinliğinin, performans değerlendirmesinin ortaya konulması, alanda yürütülen 

faaliyetlerin fayda analizlerinin yapılması; Alanın öncelikli ihtiyaçlarına ve mevcut duruma 



   

 

266 

 

göre bir sonraki yılın planlanması ve finansal kaynakların doğru ve etkin kullanımı açısından 

denetlenmesi sağlıklı, doğru ve objektif olarak yapılmalıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesi 

için, ölçümlerin yöntemine ilişkin standart ve etkin tanımlanmış göstergeler ortaya konulmalı 

ve değerlendirme, izleme, ölçümler bu göstergeler yoluyla yapılmalıdır. Değerlendirme 

sürecine ilişkin açıklamalar ve izleme, değerlendirme, ölçüm göstergeleri Değerlendirme 

başlığı altında ortaya konulmuştur.  

 

6.8.2. Raporlama 

Raporlama, Alan Yönetimi Başkanlığı altında örgütlenen ve bir arada çalışma kararlılığı 

gösteren kurulların, birimlerin görevlerini daha etkin yerine getirmelerini sağlayan sistemli bir 

yöntem olarak ele alınmalı ve bu ihtiyaca uygun bir kapsam ve içerikle hazırlanmalıdır.  

Yıllık yapılan raporlamalar; bir önceki yılın faaliyetlerin değerlendirilmesini içeren Yıllık 

Faaliyet Değerlendirme Raporu; Bir önceki yılın değerlendirmesinde yer alan tespit ve 

değerlendirmelere göre sonraki yıl için kurumlararası gerçekleşecek işbirliklerinin, görev 

paylaşımının ve faaliyetlerin planlanmasını ve bütçe planının taslağını içeren Yıllık faaliyet ve 

Bütçe Raporu’ndan oluşmalıdır. Her bir raporlama ile ilgili tanımlar, planlamalar, kurumsal 

sorumluluklar ve yönteminin izlemesi gereken yol, aşağıdaki alt başlıklarda açıklanmıştır.  

 

6.8.3. Yıllık Faaliyet Değerlendirme Raporu 

İçerik ve Sorumluluk: Yıllık Faaliyet değerlendirme raporu, bir önceki yılın faaliyetlerinin 

ve bütçe kullanımının değerlendirilmesini içeren yıllık rapordur. Raporlamanın 

gerçekleştirilmesi ve tamamlanmasından sorumlu kurul, Danışma Kurulu’dur.  

Danışma Kurulu; oluşturulması öngörülen Eğitim Kurulu ve Bilim Kurullarının ayrı ayrı 

hazırlayacakları raporları da içeren yıllık faaliyet değerlendirme raporunu hazırlamakla yetkili 

kılınmıştır. 

Eğitim Kurulu, Yönetim Planı Alanı’nda, Planın hedef ve stratejilerine yönelik olarak 

gerçekleştirilmiş olan bir önceki yılın eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve eğitim 

etki  analizini yaparak rapor haline getirir Alan Yönetim Başkanlığına ve Danışma Kurulu’na 

sunar. Eğitim Kurulu’nun hazırladığı rapor, bir önceki yıl gerçekleşmiş olan; kurumsal 

eğitimler, halka veya kurumlara yönelik farkındalık geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri, 

mesleki beceri edindirme faaliyetleri, okuma-yazma eğitimleri, çocukların okul süresini 

uzatma veya eğitimlerini yarıda bırakmış olan çocukların okula geri kazandırma projeleri, 

aile-sağlık-kadın konulu eğitim projeleri, sektörel eğitimler, tarım uygulama eğitimleri gibi 

alandaki ihtiyaç ve risklerin azaltılmasına yönelik yapılmış tüm eğitim faaliyetlerini 
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içermelidir. Eğitim Kurulu’nun raporu hazırlama adımları ve yöntemi, Danışma Kurulu’nun 

hazırlayacağı yıllık değerlendirme raporu ile aynı adım ve yöntemleri izleyerek 

gerçekleştirilmelidir.   

 

Bilim Kurulu, Yönetim Planı Alanı’nda, Planın hedef ve stratejilerine yönelik olarak 

gerçekleştirilmiş olan bir önceki yılın bilimsel faaliyetlerinin değerlendirme ve ölçümünün 

analizini yaparak rapor haline getirir Alan Yönetim Başkanlığına ve Danışma Kurulu’na 

sunar. Bilim Kurulu’nun hazırladığı rapor, bir önceki yıl gerçekleşmiş olan; sosyal, ekonomik, 

mekansal araştırmaları, kültür mirasına yönelik yapılmış bilimsel faaliyetleri, çevresel, 

sektörel araştırma ve analizleri ve diğer yapılmış bilimsel faaliyetleri içermelidir. Bilim 

Kurulu’nun raporu hazırlama adımları ve yöntemi, Danışma Kurulu’nun hazırlayacağı yıllık 

değerlendirme raporu ile aynı adım ve yöntemleri izleyerek gerçekleştirilmelidir.   

 

Danışma Kurulu, kendi hazırlanmış olan nihai yıllık faaliyet değerlendirme raporunu; gerekli 

gördüğü takdirde Eğitim Kurulu ve Bilim Kurulu’nun raporlarını da ekleyerek Alan 

Başkanlığı Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’na sunar.  

 

Raporun hazırlanması ve yöntem: Yıllık faaliyetlerin değerlendirilmesinin raporlanmasının 

birinci adımı; Yönetim Planı Alanı’nda faaliyet gösteren paydaş kurumların, Yönetim Planı 

Alanı içindeki faaliyetlerinin, Alan Yönetim Planı’nın ilgili yönetimsel hedef ve strateji-

eylemleri doğrultusunda değerlendirilmesidir.  

Bu değerlendirmeler: 

 - Kurumun bir önceki yılda, alan yönetiminin hedef, plan ve stratejilerine yönelik 

 gerçekleştirdiği faaliyetlerin saptaması,  

 - Gerçekleştirilmiş olan faaliyetlerin her birinin faaliyet alanı, bütçesi, süresi, hedef 

 grubu ve faaliyet amacının tanımlanması, 

 - Faaliyetlerin her biri için, faaliyetin yer aldığı alana ilişkin
8
 oluşturulmuş 

 değerlendirme, izleme ve ölçüm göstergeleri setleri kullanılarak, elde edilen sonuç ile 

 beklenen sonuçların karşılaştırılması, verimliliğin, sonuçların ve etkinliğin 

 değerlendirilmesi ve ölçüm,  

sonuçlarını ortaya koyması beklenmektedir.  

                                                 
8
 Kurumun gerçekleştirmiş olduğu Yönetim Planı içindeki faaliyet, koruma faaliyeti, iktisadi gelişme alanı 

faaliyeti, planlama faaliyeti, risk yönetimi, taşıma kapasitesi faaliyeti vb. olarak sınıflandırılır.  
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İzleme, değerlendirme ve ölçüm göstergeleri;. Değerlendirme başlığı altında yer alan; 

Değerlendirme, İzleme ve  Ölçüm Göstergeleri alt başlığında tanımlanmış ve ortaya 

konulmuştur.  

Yıllık faaliyetlerin değerlendirilmesi kapsamında kurumların faaliyetlerinin değerlendirilmesi, 

paydaş kurumun ilgili faaliyetinden sorumlu yetkili bir personeli ve Alan Yönetim Başkanlığı 

Danışma Kurulu’ndan, ilgili alanda deneyim ve bilgi sahibi olan 3 üyenin birlikte çalışması 

sonucu gerçekleştirilir. Alan Yönetim Planı Kapsamında, Yönetim Planı’nın hedef ve 

stratejilerine yönelik gerçekleştirilmiş olan her bir faaliyet için aynı değerlendirme yöntemi 

izlenir.  

Yıllık faaliyetlerin değerlendirilmesinin raporlanmasının ikinci adımı, kurumlardan elde 

edilen değerlendirme analizlerinin, Yönetim Planı’nın ana temalarının altında 

gruplandırılmasıdır. Yönetim Planı’nın Planlama Temaları başlığı altında PT1. Somut ve 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması, PT2. İktisadi Sektör Yapılanması ve 

Yönetimi, PT3. Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Etkin Korunmasına 

Yönelik Yönetim Alanı Mekânsal Planlama Sürecinin Koordinasyonu ve Yönetimi, PT4. 

Risk Yönetimi, PT5. Kurumsal Örgütlenme ve Yönetsel Yeterliliğin Geliştirilmesi ve 

PT6. Ziyaretçi Hizmet Sunumu olarak tanımlanmaktadır.  

Yıllık faaliyetlerin değerlendirilmesinin raporlanmasının üçüncü adımı, nihai raporun 

oluşturulmasıdır. Değerlendirmesi tamamlanmış olan kurumsal faaliyetler, Yönetim Planı’nın, 

ana temaları altında bütüncül olarak ele alınır ve her bir temaya ilişkin değerlendirmeler 

tartışarak raporlar.  

Danışma Kurulu, Eğitim ve Bilim Kurulu ile birlikte, gerekli gördüğü takdirde araştırma, 

değerlendirme, analiz konularında raporlamaya yönelik ek veri elde etmek için çalışmalar 

yapar. Her bir ana temaya ilişkin, Danışma Kurulu, kurumlardan aldığı değerlendirmelerin 

yanında; bir önceki yılın değerlendirmesine ilişkin, başkanlığın kendi gerçekleştirmiş olduğu 

ölçüm ve değerlendirmeleri de (ulusal ve bölgesel istatistiki verilerin analizi, anket, grup 

toplantıları, gözlem, halk katılımı toplantıların sonuçları vb.) raporlamaya dâhil eder ve 

bütüncül nihai raporunu tamamlar.  

 

6.8.4. Yıllık Faaliyet ve Bütçe Raporu 

 

İçerik ve Sorumluluk: Yıllık Faaliyet ve Bütçe raporu, bir sonraki yılın faaliyetlerinin ve 

bütçe kullanımının planlanmasını içeren yıllık plan raporudur. Raporlamanın 

gerçekleştirilmesi ve tamamlanmasından sorumlu kurul, Danışma Kurulu’dur.  
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Danışma Kurulu’nun kendi altında yer alan Eğitim Kurulu ve Bilim Kurulu, bir sonraki yılın 

faaliyet ve bütçe planlama (ayrı ayrı hazırlayacakları raporları da içerecek bir biçimde) 

raporunu hazırlar.  

 

Eğitim Kurulu, Yönetim Planı Alanı’nda, Planın hedef ve stratejilerine yönelik olarak eğitim 

ihtiyaç analizi, mevcut durum değerlendirmesi ve risk alanlarına yönelik iyileştirme, önleme 

faaliyetlerine destek sağlayacak eğitim çalışmalarının analizini yapar. Bu analizler 

kapsamında hangi tema alanına ilişkin eğitim ihtiyaçları olduğunu belirler ve nedenleriyle 

ortaya koyar.  

Eğitim kurulu ihtiyaç analizinden sonra, hedef kitlesini, eğitimin planlanmasını ve 

uygulanmasını aşamalarıyla ve içeriğiyle tasarlayıp bütçesini planlar ve rapor haline getirerek 

Alan Yönetim Başkanlığına ve Danışma Kurulu’na sunar. Eğitim Kurulu’nun hazırladığı 

planlamada, bir önceki yıl gerçekleşmiş olan eğitim faaliyetlerinin devamına veya 

geliştirilmesine yönelik içeriklerin olması da gereklidir. Eğitim Kurulu’nun raporu hazırlama 

adımları ve yöntemi, Danışma Kurulu’nun hazırlayacağı yıllık faaliyet ve bütçe raporunun 

planlama adım ve yöntemleri izlenerek gerçekleştirilmelidir.   

 

Bilim Kurulu, Yönetim Planı Alanı’nda, Planın hedef ve stratejilerine yönelik olarak eğitim 

ihtiyaç analizi, mevcut durum değerlendirmesi ve risk alanlarına yönelik iyileştirme, önleme 

faaliyetlerine destek sağlayacak bilimsel faaliyet ihtiyaçlarının analizini yaparak rapor haline 

getirir Alan Yönetim Başkanlığına ve Danışma Kurulu’na sunar. Bilim Kurulu’nun 

hazırladığı rapor, ihtiyaç analizine dayalı olarak yeni bilimsel faaliyetler sunabileceği gibi; bir 

önceki yıl gerçekleşmiş olan bilimsel faaliyetlerin geliştirilmesi ile ilgili olması da beklenir.  

Danışma Kurulu, kendi hazırlanmış olduğu yıllık faaliyet ve bütçe taslak raporunu; gerekli 

gördüğü takdirde Eğitim Kurulu ve Bilim Kurulu’nun raporlarını da ekleyerek Alan 

Başkanlığı Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’na sunar.  

 

Raporun hazırlanması ve yöntem: Danışma Kurulu, yıllık faaliyet ve bütçe taslak 

raporunun hazırlanmasındaki birinci adımında; Yönetim Planı Alanı’nda faaliyet gösteren 

paydaş kurumların faaliyet raporlarını inceler. Danışma Kurulu, kurumların raporlarında yer 

alan Yönetim Planı Alanına ilişkin mevcut durum tespiti ihtiyaç analizlerini değerlendirir.   

Yıllık faaliyet ve bütçe taslak raporlanmasının ikinci adımı, kurumlardan elde edilen faaliyet 

raporlarından ve mevcut durum tespiti ile ihtiyaç analizlerinden yola çıkarak, Yönetim 

Planı’nın ana temalarının altında güncel mevcut durumu ve ihtiyaç analizlerini hazırlar. 
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Yönetim Planı’nın Planlama Temaları başlığı altında PT1. Somut ve Somut Olmayan 

Kültürel Mirasın Korunması, PT2. İktisadi Sektör Yapılanması ve Yönetimi, PT3. 

Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Etkin Korunmasına Yönelik Yönetim Alanı 

Mekânsal Planlama Sürecinin Koordinasyonu ve Yönetimi, PT4. Risk Yönetimi, PT5. 

Kurumsal Örgütlenme ve Yönetsel Yeterliliğin Geliştirilmesi ve PT6. Ziyaretçi Hizmet 

Sunumu olarak tanımlanmaktadır.  

Yıllık faaliyet ve bütçe taslak raporlanmasının üçüncü adımında, Danışma Kurulu, 

kurumlardan aldığı değerlendirmelerin yanında; kendi gerçekleştirmiş olduğu mevcut durum 

ve ihtiyaç analizlerini yaparak (ulusal ve bölgesel istatistiki verilerin analizi, anket, grup 

toplantıları, gözlem, halk katılımı toplantıların sonuçları vb.) raporlamaya dâhil eder.  

Hazırlanmış olan mevcut durum, ihtiyaç analizi ve faaliyet bütüncül olarak ele alınması ve her 

bir temaya ilişkin değerlendirilmesi ile Yıllık Faaliyet ve Bütçe Taslak Raporu hazırlanarak, 

Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’na sunulur.  

Raporlamaların, değerlendirmenin, analizlerin, güncelleme ve revizyonların hazırlanmasında 

kurumlararası işbirliği ve eşgüdüm büyük önem taşımaktadır. Bu süreçlerin eşgüdümlü 

yürütülmesi, işbirliği içinde ve her kesimin temsilini sağlayacak katılımla gerçekleştirilmesi, 

Planın hedefleri ve sürdürülebilirliği için gereklidir. Yönetim Planı Alanı’ndaki her kesimin 

temsilini sağlayan paydaş kurumların faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve ortak faaliyetlerin 

sürdürülmesi, sonraki yılın planlanması ve sürdürülebilir bir plan uygulama sürecinin 

sağlanması için büyük önem taşımaktadır. Yönetim Planı’nın koruma etkinliğinin 

yükseltilmesi, sürdürülebilir yapısının oluşması, etkin bir plan olarak işlevini sürdürmesi için, 

kurumlarda ortak proje geliştirme ve uygulama kültürünün oluşturulması öncelikli 

gerekliliktir. Bu gereklilikten hareketle, Planla ilgili proje uygulama, planlama, 

değerlendirme, analiz ve raporlama süreçlerinin her birinde, alandaki kurumsal paydaşlarla 

birlikte STK’ların, meslek odalarının ve halk katılımının da mutlaka sağlanması 

gerekmektedir. 

6.8.5. Değerlendirme  

Yönetim Planının değerlendirmesi ve revize edilmesi, Danışma Kurulunun değerlendirme 

çalışmaları ve raporlamaları sonrasında; Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu tarafından 

gerçekleştirilir. Eşgüdüm Denetleme Kurulu, raporlardan hareketle, Yönetim Planı’nın, 

uygulama sürecinin, etkinliğinin değerlendirmesini yaparak, geri bildirimlerde bulunur ve 

Eşgüdüm Ve Denetleme Kurulu’nun kararları planın revizyonunun yapılmasını sağlar.  

Yönetim Planının Revize Edilmesi:  
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Planın revize edilmesi, tüm kurumsal paydaşların, alanda yaşayanların, STK ve meslek 

odalarının da katılımı ve görüşlerinin alınmasıyla gerçekleştirilmelidir. Bununla birlikte bu 

süreçle ilgili görev ve sorumluluk, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu, Denetleme Birimi ve 

Danışma Kurulu’nun sorumluluğu altında, Alan Yönetim Başkanlığı’ndadır.  

Değerlendirme, izleme ve ölçüm sürecinde yapılan; mevcut durum analizi-değerlendirme-

raporlama-değerlendirme-geri bildirim-revizyon döngüsünün amaçları,  

 Alandaki kurumların ortak çalışma ve işbirliği kültürünün geliştirilmesini sağlamak, 

 Planının mevcut durumdaki değişimlere ve ihtiyaçlara göre revize edilerek, sorunlar 

karşısında işlevsel, etkin ve sürdürülebilir olmasını sağlamak, 

 Planın uygulanma sürecindeki etkinliğini, faydasını ve eksikliklerini analiz etmek,  

 Bu etkinlik ve eksikliklerden hareketle kültür mirasının korunmasını ve alanın 

işleyişini daha sağlıklı hale getirmektir.  

Bu amaçlar doğrultusunda yapılan değerlendirme, izleme süreci; belirli başarı kriterlerine 

göre ölçülerek tarafsız ve yöntemsel bir yol izlenmeli, uygulamaların değerlendirilmesi ve 

projelerin hayata geçirilmesi sürecinde, ölçüm göstergeleri; izleme ve değerlendirme süreci 

için kullanılacak yöntem olarak benimsenmelidir.  

 

6.8.6. Değerlendirme, İzleme ve Ölçüm Göstergeleri 

Değerlendirme, İzleme ve Ölçüm Göstergeleri, Yönetim Planının ana temalarına ilişkin hedef, 

strateji ve eylemlerin izlenmesi, değerlendirilmesine yönelik olarak; 5 Kavram Seti olarak 

gruplandırılmıştır. Kavram setleri içinde yer alan ölçüm göstergelerinin ana başlıkları 

şunlardır: 

 Koruma İzleme, Değerlendirme ve Ölçüm Göstergeleri 

 Katılım ve Yönetim İzleme, Değerlendirme ve Ölçüm Göstergeleri 

 Risk Yönetimi İzleme, Değerlendirme ve Ölçüm Göstergeleri 

 Alan Taşıma Kapasitesi İzleme, Değerlendirme ve Ölçüm Göstergeleri 

 İktisadi Gelişim İzleme, Değerlendirme ve Ölçüm Göstergeleri 

Değerlendirme, İzleme ve Ölçüm Göstergeleri kavram setlerinin, Yönetim Planının ana 

temalarından hangilerini ölçmek için kullanılacağı şöyle gösterilmiştir: 

Ana Tema İzleme, Değerlendirme, Ölçüm Seti 

Somut ve Somut Olmayan Kültürel 

Mirasın Korunması 

Koruma 

Risk Yönetimi 

Somut ve Somut Olmayan Kültürel 

Mirasın Etkin Korunmasına Yönelik 

Koruma 

Katılım ve Yönetim 
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Mekânsal Planlama Yaklaşımı Alan Taşıma Kapasitesi 

Risk Yönetimi 

İktisadi Sektör Yapılanması İktisadi Gelişim 

Risk Yönetimi Risk Yönetimi 

Ziyaretçi Hizmet Sunumu 
Katılım ve Yönetim 

Alan Taşıma Kapasitesi 

Kurumsal Örgütlenme Katılım ve Yönetim 

 

Geliştirilecek olan izleme değerlendirme ve ölçüm göstergelerine örnek olarak aşağıdaki 

uygulama verilmiştir: 

Ana temalardan Risk Yönetimi teması içinde belirlenmiş stratejiye yönelik olarak planlanmış 

olan eylemin gerçekleştirilmesinden sonra yapılacak izlenme, değerlendirme süreci; Risk 

Yönetimi İzleme, Değerlendirme ve Ölçüm Göstergeleri içinde yer alan göstergeler ile 

gerçekleştirilecektir.  

Değerlendirme, izleme ve ölçüm göstergeleri; Yönetim Planı’nın izlenmesi, 

değerlendirilmesi sürecinin sistematik ve tarafsız gerçekleştirilmesi için belirlenmiş bir 

yöntem olarak değerlendirilmelidir. Değerlendirme, izleme ve ölçüm göstergeleri, eylemin, 

projenin veya uygulamanın yalnızca sonucunu değil tüm gerçekleştirme sürecinin 

değerlendirilmesine olanak verecek biçimde tasarlanmalıdır.  

Hedef, stratejiye yönelik gerçekleştirilen eylemin başarısını başarılı-başarısız iki zıt kutupta 

ortaya koymak yerine, farklı aşamalarında ortaya çıkmış aksaklıkları ve bu aksaklıkların 

kaynaklarını ve nedenlerini değerlendirme, eylemin başarı oranının ölçülmesinin sağlanması 

amaçlanmıştır. Bu nedenle, belirlenmiş olan göstergelerin yöntem olarak kullanılması, 

sağlıklı, güvenilir, tarafsız ve geliştirici bir izleme, değerlendirme yapılması için önem 

taşımaktadır.  
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7. YÖNETİM PLANI FAALİYETLERİ PROJELENDİRME VE BÜTÇELENDİRME 

 

Bütçelendirmeye ilişkin açıklama ve gerekçelendirme: Yönetim Planı’nın kapsamında yer 

alan hedef ve stratejilere yönelik eylemler, Yönetim Planı’nın 5 yıllık bir süreyi kapsayacağı 

öngörülerek bütçelendirilmiştir.  

Bütçe planlanırken, Yönetim Planı’nın sürdürülebilir olmasını sağlayacak hedeflerin 

gerçekleştirilmesine yönelik belirlenen strateji ve eylemler 5 yıllık süre içerisinde ardıl bir 

biçimde sıralanmış ve fon kaynaklarına göre ayrıştırılarak bütçe hesaplamaları yapılmıştır. 

Stratejilerin ve hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayan eylemlerin bütçeleri fon kaynaklarına 

bağlı olarak öz kaynak, fon-hibe ve hizmet alımı olarak ayrıştırılmıştır.  

Yönetim Planı’nın koruma yaklaşımına uygun olarak hazırlanan ve doğal/kültürel mirasın 

sonraki kuşaklara aktarılması için gerçekleştirilmesi planlanan eylemler, acil olarak yapılması 

gereken eylemler öncelikli olmak üzere çok yıllı bir faaliyet programı içerisinde sunulmuştur. 

Doğal ve kültürel mirasın bakımı, onarımı, restorasyonu, kayıt altına alınması ve envanterinin 

çıkarılması gibi öncelikli ve ertelenmemesi gereken eylemler Yönetim planının birinci ve 

üçüncü yılları arasında ki süre içerisinde tamamlanması öngörülmüştür. Alanın planlanması,  

tematik sunum odaklarının belirlenmesi ve işlevlendirmeler gibi faaliyetler ise başlangıç 

eylemlerinin tamamlanması sonrasında gerçekleştirilmesi beklenen orta vadeli çalışmalar 

olarak tanımlanmıştır. Planın mekânsal uygulama öngören faaliyetleri ise planlama 

faaliyetlerinin tamamlanması sürecine bağlı bir biçimde etaplanmıştır. Böylelikle, Yönetim 

Planı faaliyetleri amacına, türüne ve niteliğine göre projelendirilerek bütçelendirilmiştir. 

Yönetim planı bütçesi içerisinde, fon sağlanmaması veya fon kaynağının tüm faaliyeti 

karşılayamaması durumlarında, faaliyetlerin kurumsal kaynaklar tarafından karşılanarak 

gerçekleştirilmesi beklenmektedir.  

Fon-hibe veya hizmet alımı yoluyla hayata geçirilecek olan eylemler; ait oldukları stratejilerin 

çatısı altında, aynı projenin ana faaliyetleri olarak projelendirilmiş; faydalanılabilecek 

fonlar, hibeler ve kaynaklar için ayrıca bir dosya hazırlanmış ve rehber olarak 

kullanılmak üzere, Yönetim Planı Dosyası kapsamında sunulmuştur.   

Projelerin veya projelendirilmemiş, faaliyet olarak tanımlanmış eylemlerin toplam bütçesi 

benzer projelerin, hizmetlerin ve piyasa koşullarının araştırılması, ilgili kurumlara danışılması 

ile belirlenmiştir.  

Toplam bütçenin nasıl kullanılacağı; proje ve/veya faaliyetlerin gerçekleştirileceği süre göz 

önüne alınarak yıllara bölünerek planlanmıştır.  
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Bütçe planının sonunda, yönetim planının toplam bütçesi; toplam bütçenin 5 yıllık süredeki 

kullanım oranları ve miktarları yer almaktadır.  

Projelendirilmiş ve bütçelenmiş strateji-eylemlerin proje künyeleri dosyanın devamında, ait 

oldukları planlama teması-hedef-strateji sıralamasına göre sunulmaktadır.  
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YÖNETİM PLANI BÜTÇESİNİ OLUŞTURAN PROJELER VE FAALİYETLERİN 

KÜNYELERİ, BÜTÇE DETAYLARI VE AÇIKLAMALARI 

1. PLANLAMA TEMALARI  

PT1 - SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI  

PT1-Hedef 1: Somut ve somut olmayan kültürel mirasın bütüncül, kapsamlı ve çok disiplinli 

yaklaşım doğrultusunda ortaya çıkarılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması 

PT1-Strateji 1.1: Birbirinden dağınık bir biçimde hazırlanmış plan ve projelerin alan 

bütününde yeniden ele alınarak bütüncül bir koruma dili ve yaklaşımının geliştirilmesi 

Eylem 1.1.1: Koruma ve Restorasyon Uygulamalarında İlke ve Standartların Belirlenmesi   

PROJENİN KÜNYESİ PT1/H1/S1/E1 

PROJE ADI 
Koruma ve Restorasyon Uygulamaları İlke 

ve Standartları Rehberi Hazırlaması 

Projesi 

PROJENİN AMACI Yönetim Planı Alanı’nda koruma ve 

restorasyon uygulamalarının, alanın tarihi, 

kültürel özelliklerine, kültür varlıklarının 

özgün yapısına ve orijinal yapı malzemelerine 

göre gerçekleştirilmesi için çalışma ilke ve 

standartlarını da içeren yönerge görevi görecek 

ortak belgeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Hazırlanacak belgenin koruma ve restorasyon 

çalışmalarında rehber görevi üstlenmesi 

beklenmektedir. Bu ihtiyaca yönelik olarak 

projenin amacı; Yönetim Planı Alanı’nda 

Koruma ve Restorasyon Uygulamaları İlke 

ve Standartları Rehberi Hazırlaması olarak 

belirlenmiştir.  

 

ANA FAALİYETLER  Koruma ve restorasyon uygulamaları ilke ve 

standartları rehberinin hazırlaması 

HEDEF KİTLE Yönetim planı alanındaki kurumlar, koruma ve 

restorasyon konusunda çalışan uzmanlar ve 

koruma-restorasyon çalışması yaptıracak kişi 

veya kuruluşlar 

SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

Rölöve Anıtlar Müdürlüğü, Diyarbakır KV 

Koruma Bölge Kurulu, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Şb. Md. 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Vakıflar 

Bölge Müdürlüğü, TMMOB Mimarlar Odası 

Diyarbakır Şubesi, Dicle Üniversitesi Çevre 

Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler 

Birliği 
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FON KAYNAĞI Ulusal fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 200.000 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI İller bankası,  2013 imar planı yapım fiyat 

listesi içinde, benzer içerikteki rehber 

niteliğindeki belgelerin hazırlanması için 150-

250000 TL arası bütçe belirlenmiştir. Yönetim 

Planı Alanı’nda 132 hektar alanda 

uygulanması planlanan rehberin geliştirilmesi 

için bu fiyat baz alınarak 200.000 TL bütçe 

belirlenmiştir. Bütçe, alan çalışmaları, 

uzmanlık ücretleri, seyahat, konaklama, 

kırtasiye, basım, tasarım vb. kalemlerini 

içermektedir.  

Eylem 1.1.2: Restorasyon ve koruma laboratuvarının güçlendirilmesi 

PROJENİN KÜNYESİ  PT1/H1/S1/E2 

PROJE ADI 
Restorasyon ve Koruma Laboratuvarının 

Güçlendirilmesi Kapsamında İnsan 

Kaynağının Geliştirilmesi Projesi 

PROJENİN AMACI Restorasyon ve koruma laboratuvarının 

güçlendirilmesi kapsamında, teknik ekipmanın 

alımının yanında insan kaynağının 

geliştirilmesi de önem taşımaktadır. 

Laboratuvarın güçlendirilmesi için eğitim 

faaliyetleri, seminer, konferans katılımları ve 

iyi uygulamaların incelenmesi insan kaynağını 

ve çalışma kalitesini geliştirecektir. Bu 

ihtiyaca yönelik olarak projenin amacı; 

Restorasyon ve koruma laboratuvarının 

güçlendirilmesi kapsamında insan 

kaynağının geliştirilmesi olarak 

belirlenmiştir.  

 

ANA FAALİYETLER 
 Restorasyon ve koruma laboratuvarının 

güçlendirilmesi kapsamında çalışan 

personele eğitimlerin verilmesi  

 Restorasyon ve koruma laboratuvarının 

güçlendirilmesi kapsamında çalışan 

personelin ulusal ve uluslararası seminer, 

konferanslara katılımının sağlanması 

 Restorasyon ve koruma laboratuvarının 

güçlendirilmesi kapsamında çalışan 

personelin yurtiçi ve yurtdışı iyi uygulama 

örneklerini yerinde ziyaret etmesinin 

sağlanması 

HEDEF KİTLE Restorasyon, Konservasyon Laboratuvar 
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Bölge Müdürlüğü 

SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

Restorasyon, Konservasyon. Laboratuvar 

Bölge Müdürlüğü, Rölöve ve Anıtlar 

Müdürlüğü 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Müze Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi KUDEB, Diyarbakır 

KV Koruma Bölge Kurulu, Dicle Üniversitesi, 

Mardin Artuklu Üniversitesi, Rölöve Anıtlar 

Müdürlüğü, Diyarbakır Valiliği, TMMOB 

Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi 

FON KAYNAĞI Ulusal-uluslararası fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 177.000 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI Yılda 2 kez 1 hafta süresince koruma ve 

restorasyon konusunda laboratuar personeline 

eğitim verilmesi: Restorasyon ve koruma 

eğitimi veren farklı alanlardaki uzman eğitmen 

için günlük 350 TL*30 gün*senede 2 

kez=21.000 

Senede iki kez 5 personelin yurtiçi seminer ve 

konferans katılımı: gidiş-dönüş 5 uçak bileti= 

250 TL*10*2=5000 TL 

Konaklama 5 kişi 2 gün 200 TL*10*=2000 

TL*senede 2 kez=4000 

2 günlük harcırah 200 TL*5*2=2000*senede 

2 gün=4000 
Senede iki kez 5 personelin yurtdışı seminer 

ve konferans katılımı:  

Ulaşım:500 TL*10*2=10000 TL 

Konaklama 5 kişi 2 gün 400 TL*10*2=8000 

TL*senede 2 kez=16000 

2 günlük harcırah 400 TL*5*2=8000*senede 2 

kez=16000 

Senede bir kez iyi örnekleri yerinde inceleme 

faaliyeti: gidiş-dönüş 5 uçak bileti= 250 

TL*10=2500 TL 

Konaklama 5 kişi 1 gün 200 TL=1000 TL 

1günlük harcırah 200 TL*5=10000 

      88.500=*2 sene= 177.000 
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Eylem 1.1.3: Koruma ve restorasyon uygulamalarında çalışan insan kaynağı 

kapasitesinin geliştirilmesi,  restorasyon uygulamalarında çalışacak iş gücünün eğitimi  

PROJENİN KÜNYESİ  PT1/H1/S1/E3 

PROJE ADI 
Restorasyon işinde çalışan insan kaynağının 

yetiştirilmesi 

PROJENİN AMACI Yönetim Planı Alanı’nda gerçekleştirilen 

restorasyon çalışmaları içinde en çok ihtiyaç 

duyulan işgücü bu alanda uzmanlaşmış ara 

teknik eleman ve işçilerdir. Yapıların 

restorasyonunun bir inşaat çalışmasından çok 

farklı olduğu göz önüne alındığında, 

reestorasyon işinde çalışan yapı ustalarının, 

işçilerinin de farklı vasıflar kazanmış olması 

gerekmektedir. Bunun sağlanamadığı 

durumlarda, restorasyon çalışmaları 

özgünlüğe, yapı tekniğine, doğru malzeme 

kullanımına uygun biçimde yapılamayacak ve 

kültür mirası zarar görecektir. Bu ihtiyaca 

yönelik olarak hazırlanan projenin amacı; 

Yönetim Planı Alanı’nda restorasyon işinde 

çalışan insan kaynağının (formen, kalfa, 

işçi-taş ustası, derzci, duvar ustası, kalfa ve 

kontrolör gibi ara eleman) yetiştirilmesi 

olarak belirlenmiştir.  

 

ANA FAALİYETLER  Her yılın başında restorasyon için ihtiyaç 

duyulan işçi ihtiyacının, çalışma alanına 

göre belirlenmesi 

 Koruma ve restorasyon uygulamalarında 

çalışan insan kaynağı kapasitesinin 

geliştirilmesine yönelik teorik ve teknik 

eğitimlerin verilmesi 

  Restorasyon uygulamalarında çalışacak iş 

gücünün eğitilmesi için orijinal restorasyon 

malzemelerinin temin edilip, malzemelerin 

işlenmesinde uygulamalı eğitimlerin 

verilmesi 

 Alandaki başarılı uygulamaların yapımı 

aşamasında veya bitmiş uygulamaların 

yerinde incelenmesi 

HEDEF KİTLE Yönetim planı alanındaki kurumlar, koruma ve 

restorasyon konusunda çalışan uzmanlar ve 

koruma-restorasyon çalışması yaptıracak kişi 

veya kuruluşlar 
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SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

Dicle Üniversitesi,  Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Şube Md 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Toplum Merkezleri, DİTAV, Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, 

TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, 

Kültür Turizm Müdürlüğü, Taş Ustaları 

Derneği, İŞKUR, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi Belediyeler Birliği 

FON KAYNAĞI Ulusal ve uluslararası fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 600.000 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI Her yılın başında yapılan işçi ihtiyacının 

belirlenmesi çalışmasına göre yıl boyunca 

ihtiyaç duyulan işçilerin yetiştirilmesini 

sağlayacak teorik ve uygulamalı eğitimler için 

yıllık 120000 TL olmak üzere 5 yıllık 600.000 

TL eğitim bütçesi ayrılmıştır. Bütçe; eğitimi 

verecek eğitmenlerin ücretlerini, bölgede 

restorasyonda kullanılan malzemelerin temini 

ve üzerinde çalışılmasını sağlayacak ekipman 

teminini, alandaki başarılı uygulamaların 

yerinde ziyaretlerini kapsamaktadır.  

 

PT1-Strateji 1.2: Yönetim Alanında var olan somut ve somut olmayan mirasın tespiti, 

kayıt altına alınması 

PROJENİN KÜNYESİ PT1/H1/S2/E1 

PROJE ADI Yönetim Alanı Somut ve Somut Olmayan 

Mirasın Envanterinin Oluşturulması 

Projesi 

PROJENİN AMACI Yönetim Planı Alanı, Hevsel Bahçeleri, Dicle 

Vadisi, Kale, Surlar ve Kırklar Dağı ile sosyal, 

ekonomik kültürel bir bütünlüğe sahip miras 

alanıdır. Bu bütüncül yapının ortaya 

çıkarılması için tüm somut ve somut olmayan 

kültürel mirasın tespit edilmesi, ortaya 

çıkarılması ve birbiri ile ilişkilendirilerek 

envanterinin oluşturulması; miras alanının 

korunarak sonraki kuşaklara aktarılmasındaki 

öncelikli görevlerden biridir. Tüm mirasın 

bütüncül biçimde birbiriyle ilişkilendirilerek 

sunulması, alanın evrensel ve özgün değerinin 

ortaya konulması ve nihai çalışmanın çok 

değerli bir kaynak oluşturacak olması ve 

alanda yapılacak planlama çalışmalarına girdi 

oluşturması açısından da büyük önem 

taşımaktadır.   

Bu ihtiyaca yönelik olarak projenin amacı; 

Yönetim Planı Alanı’nda envanterin 

oluşturulması, güncellenmesi ve kayıt altına 
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alınması olarak belirlenmiştir.  

 

ANA FAALİYETLER  Hevsel Bahçeleri somut ve somut olmayan 

kültürel miras envanterinin oluşturulması 

 Suriçi somut kültürel miras envanterinin 

güncellenmesi, somut olmayan kültürel 

miras envanterinin bilimsel yöntemlerle 

oluşturulması 

 Dicle Havzası ile Hevsel Bahçeleri Kültürel 

Peyzaj Alanı'nın kırsal peyzaj doku 

envanterinin oluşturulması 

 Somut ve somut olmayan kültürel mirasın 

kayıt altına alınması ve korunmasına 

yönelik çalışmaların ulusal ve uluslararası 

mevzuata uygunluğunun sağlanması 

HEDEF KİTLE Diyarbakır halkı, kurumlar, kaynağa ihtiyaç 

duyan potansiyel faydalanıcılar, araştırmacılar, 

ziyaretçiler ve sonraki kuşaklar  

SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

Diyarbakır KV Koruma Bölge Kurulu, Dicle 

Üniversitesi Rektörlüğü, Mardin Artuklu 

Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Şube Müdürlüğü, Dicle 

Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Şube 

Müdürlüğü,  

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü, TMMOB 

Diyarbakır İKK, Diyarbakır İl Kültür ve 

Turizm Md, Diyarbakır Müze Müdürlüğü, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği, DBB 

KUDEB, DBB Park, Bahçeler ve Yeşil alanlar 

Daire Başkanlığı, Dicle Üniversitesi 

FON KAYNAĞI Ulusal fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 800.000 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI 
Envanterin oluşturulmasında, 

güncellenmesinde ve kayıt altına alıp 

raporlamasında görev alacak 15 kişilik 

personel şu ve benzeri uzmanlık alanlarından 

seçilecektir: Biyolog, kuşbilimci (Ornitolog), 

bitki bilim-botanikci, tarihçi, sanat tarihçi, 

coğrafyacı, antropolog, sosyolog, ziraat 

mühendisi, çevre mühendisi, şehir plancı, 

peyzaj mimarı, restoratör mimar. 

Her uzman personel projenin 1 yıllık süresinde 

mevcut envanterin çıkarılması güncellenmesi, 

sonraki dönemde envanterin genişletilmesi ve 
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nihai raporun oluşturulmasında aktif görev 

yapacaktır. Çalışma ekibi alan yönetimine 

yılda 2 kez gelişme raporu sunacaktır. 

Uzman ekip ücreti yıllık, 100.000 TL*5 sene= 

500.000 TL 

Proje aylık ihtiyaçları, aylık olarak proje için 

ayrılmış bütçeden karşılanacaktır. her ay için 

5000 TL proje masraf kalemi olarak 

hesaplanmıştır.  (masraf içeriği: projenin 

yürütüldüğü mekan kirası, gideri 

vb.,ulaşım+konaklama+kırtasiye+araştırmalar 

için ihtiyaç duyulan gereklilikler+baskı 

maliyeti+toplantı vb.) Bu nedenle, uzmanların 

araştırma sürecinde ihtiyaç duyduğu 

gereklilikler 2 yıla uygun zaman dilimlerine 

bütçeye uygun olarak yayılacaktır. 5000*60 

ay= 300.000 

TOPLAM=800.000 TL 

 

Strateji 1.3: Alanın ‘kimlik’, ‘kültür’ ve ‘inanç’ ögelerinden oluşan çok katmanlı 

yapısının korunması ve görünürlüğünün arttırılması 

PROJENİN KÜNYESİ  PT1/H1/S3 

PROJE ADI Diyarbakır Çok Katmanlı Kültürel ve 

Sosyal Yapısı Sözlü Tarih Projesi 

PROJENİN AMACI Çok zengin sosyal, kültürel ve tarihi bir mirasa 

sahip olan Diyarbakır’ın bu zenginliklerinin 

kaynağı binyıllarca kültürel çeşitliliğini 

koruması, her renkten izler taşıması ve 

birbirini yok ederek değil birlikte var olarak 

katmanlaşarak zenginleşmesidir. Diyarbakır’ın 

sahip olduğu somut kültürel mirasın değeri de 

bu nedenle, somut olmayan kültürel mirasla 

birlikte bütünleşerek ortaya konulması ve 

sosyal-kültürel zenginlikten beslenen yönleri 

ile değerlendirilmesi ile evrensel-özgün değere 

ulaşacaktır. Bu yaklaşımdan hareketle, 

projenin amacı; Yönetim Planı Alanı’nın çok 

kültürlü, çok katmanlı, sosyal, kültürel, tarihi 

yapısının birlikte anlaşılmasının sağlanması, 

kaynak niteliğinde nihai çıktılar elde edilerek 

alanda var olan evrensel değerlerin sonraki 

kuşaklara aktarılması ve hoşgörü kültürünün 

geliştirilmesine katkıda bulunulması olarak 

belirlenmiştir.  

ANA FAALİYETLER  İnanç cemaatleri ile yazılı ve sözlü tarih 

çalışmalarının yürütülmesi 

 Azınlık grupları ile sözlü ve yazılı tarih 
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çalışmalarının yürütülmesi 

 Diyarbakır'dan göç etmiş bulunan kültürel 

gruplara erişilerek, dönemsel bilgi ve 

belgelerin kamusal erişime açık hale 

getirilmesi 

 Belirli bir kimliği, inancı, tarihi dönemi 

diğer kimlik, inanç ve dönemler üzerinde 

baskın hale getirmeye çalışan parçacıl, genel 

geçer gözlemlere ve güvenilirliği tartışmalı 

kaynaklara dayanan çalışmaların yerine 

bütüncül, çok kimlikli, bilimsel ve güvenilir 

kaynaklara dayalı çalışmalar yürütülmesinin 

özendirilmesi ve desteklenmesi 

HEDEF KİTLE Diyarbakır’ın tüm sosyal, kültürel kesimleri, 

ziyaretçiler, araştırmacılar, kurumlar 

SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi KUDEB Şb. Md., Diyarbakır İl 

Kültür ve Turizm Md., DBB Kültür Daire 

Başkanlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı, 

TUBİTAK 7. Çerçeve Programı 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi KUDEB, 

Diyarbakır Müze Müdürlüğü, Cami 

cemaatleri, Kilise cemaatleri, Dengbejler, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü, Diyarbakır Kültür ve Tanıtma 

Vakfı, Göç-Der, Mimarlar Odası Diyarbakır 

Şubesi, Diyarbakır Valiliği İl Sosyal Hizmetler 

Müdürlüğü, TMMOB Diyarbakır İKK, DTSO 

FON KAYNAĞI Ulusal ve uluslararası fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 1.119.000 TL 

SÜRESİ 1.YIL 2. YIL 3.YIL 4.YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI Sözlü tarih çalışmasında görev alacak insan 

kaynağı: 10 kişilik uzman-saha araştırma 

grubu: aylık çalışacak ve 6 ay sürecek çalışma 

için: 1 tarihçi,1 sanat tarihçi,1 arkeolog, 1 

sosyolog, 1 sosyal antropologdan oluşan 

araştırma ve raporlama uzman ekip; (görüşme 

formu hazırlama, veri toplama teknikleri 

belirleme, literatür ve bilimsel kaynak 

tarayarak araştırma altyapısını, görüşme 

içeriklerini hazırlama, saha ekibi eğitimi ve 

raporlama çalışmalarını gerçekleştirecek)-- 

saha ekibi yönetimi, eğitimi ve verilerin 

araştırma tekniğine uygun toplanmasını 

sağlayacak 3 saha süpervizör---  sahadan gelen 

verilerin edit ve dökümünü yapıp uzman ekibe 

sunacak 3 edit ve dokümantasyon elemanı-- 

inanç cemaatleri, azınlık grupları, göçle gelen 

veya giden kesimler ile sözlü tarih 

araştırmasını yürütecek 15 kişilik saha ekibi.    
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Uzmanlar için aylık 4000 TL maaş*5 

uzman*9 ay (İnanç cemaatleri, göç etmiş 

bulunan kültürel gruplar ve azınlık grupların 

her birinin kendi içindeki araştırma-analiz ve 

raporlaması ayrı yapılacaktır) *3 yıl (3 yıllık 

süre boyuna senede 9 ay)=540.000  

Süpervizör için aylık 2500 TL maaş*3 

personel*3 ay=15.000 *3=45.000 (İnanç 

cemaatleri, göç etmiş bulunan kültürel gruplar, 

azınlık grupların her birinin kendi içindeki 

araştırma-analiz ve raporlaması ayrı 

yapılacaktır. Bu nedenle 3 sene içinde 3 kez 

saha araştırması yapılması gerekmektedir.) 

Saha çalışma ekibi: 15 çalışan*2 ay*2000 

TL*3 kez(İnanç cemaatleri, göç etmiş bulunan 

kültürel gruplar, azınlık grupların her birinin 

kendi içindeki araştırma-analiz ve raporlaması 

ayrı yapılacaktır. Bu nedenle 3 sene içinde 3 

kez saha araştırması yapılması 

gerekmektedir)= 180.000 

Toplanan verilerin edit ve dökümantosyon 

elemanı 5 kişi*5 ay (saha çalışması ve 

sonrasındaki 2 ay süresince 2500*3kez) İnanç 

cemaatleri, göç etmiş bulunan kültürel gruplar, 

azınlık grupların her birinin kendi içindeki 

araştırma-analiz ve raporlaması ayrı 

yapılacaktır) = 187.500 TL  

Diyarbakır'dan göç etmiş bulunan kültürel 

gruplara erişilmesi için yurtiçi ve yurtdışı 

yolculuk-konaklama 
 2 uzman+1 süpervizör+2 saha araştırma 

çalışanı için 5 kişi için; 

Yurtiçi:  5 personelin yurtiçi gidiş-dönüş 5 

uçak bileti= 250 TL*10*4=6.250 TL 

Konaklama 5 kişi 5 gün 200 TL*4 kez seyahat 

için (farklı kültürel gruplara ulaşmak için 

farklı seyahatler gerekecektir)*=20.000 

 5 günlük harcırah toplam 500 TL*4kez=2000 

Yurtdışı:  5 personelin yurtdışı gidiş-dönüş 5 

uçak bileti= 500 TL*10*4=20.000 TL 

Konaklama 5 kişi 5 gün 400 TL*4 kez seyahat 

için (farklı kültürel gruplara ulaşmak için 

farklı seyahatler gerekecektir)*=40.000 

 5 günlük harcırah toplam 1000 

TL*4kez=4000 

Aylık 2000 TL proje gider masrafı 
(kırtasiye, basım vb.)*36 ay=72.000 TL 

837.250 

Araştırma ekipman alımı: Verilerin giriş, 
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edit, dökümü, araştırma raporlarının yazımı 

için 10 dizüstü bilgisayar=2000 TL (ortalama 

dizüstü bilgisayar fiyatı baz 

alınmıştır)*10=20.000 

Saha araştırması için saha ekibine (15 kişi 

için) ses kayıt cihazı= 15*150 TL=2.250 

TOPLAM BÜTÇE= 1.119.000 TL 

PT2 – İKTİSADİ SEKTÖR YAPILANMASI VE YÖNETİMİ 

İktisadi Sektör Yapılanması ve Yönetilmesi Hedefleri; 

PH1 – Özel sektör etkinliklerinin izlenmesi ve yönlendirilmesi sürecinde sürdürülebilirlik 

ilkesinin benimsenerek kentin mekânsal, toplumsal, çevresel ve iktisadi taşıma eşiklerinin 

korunması 

PH2- Özel sektörün mekânsal kullanım taleplerinin kamusal, toplumsal ve özel iktisadi 

çıkarlar arasında bir denge gözetilerek değerlendirilmesi ve yönetilmesi 

PH3- Kamu, sivil toplum, akademi ve özel sektör arasında etkin işbirliği ağlarının 

oluşturulması yolu ile kaynak verimliliği ile etkinliğinin arttırılması 

PH4 İktisadi sektörler arasındaki bağlantıların kuvvetlendirilerek işletme etkinliğinin ve 

çeşitliliğinin arttırılması  

PT2-TARIM 

PT2-Strateji 1.1: Tarım işletmelerinin rekabet gücünün yeniden yapılandırılarak tarımsal 

üretim sürecinin güvence altına alınması ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi 

Eylem 1.1.1: Hevsel Bahçeleri üretim girdileri ve üretim veri tabanının, Hevsel 

Bahçeleri, tarım işletmesi ve tarla ölçeğinde oluşturulması ve güncellenmesi 

PROJENİN KÜNYESİ  PT2/H1/S1/E1 

PROJE ADI Hevsel Bahçeleri Tarımsal Üretiminin ve 

Pazar Ağının Genişletilmesi Projesi 

PROJENİN AMACI Hevsel Bahçeleri, hem Diyarbakır hem de 

bölge için önem taşımakla birlikte sınırlı 

pazarlara ulaşan bir üretim alanıdır.  

Projenin amacı; Hevsel Bahçeleri üretim 

girdileri ve üretim veri tabanının, Hevsel 

Bahçeleri tarım işletmeleri ve tarla 

ölçeğinde oluşturulması ve güncellenmesi 

sağlanarak Hevsel Bahçeleri tarımsal 

üretim kalitesi ve kapasitesinin 

arttırılması ve pazarlama olanaklarının 

geliştirilmesine yönelik altyapının 

oluşturulması   

ANA FAALİYETLER  Hevsel Bahçeleri üretim girdileri ve üretim 

veri tabanının, Hevsel Bahçeleri, tarım 

işletmesi ve tarla ölçeğinde oluşturulması 

 Hevsel Bahçeleri üretim girdileri ve üretim 

veri tabanının, Hevsel Bahçeleri, tarım 

işletmesi ve tarla ölçeğinde güncellenmesi 

HEDEF KİTLE Hevsel Bahçeleri üreticileri, tüketiciler  

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Diyarbakır İl Müdürlüğü, Diyarbakır 
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Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, TMMOB 

Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır 

Şubesi, GAP BKİ 

FON KAYNAĞI Ulusal fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 250.000 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI 50.000 TL*5 yıl CIS tabanlı veri 

programının oluşturulması ve düzenli olarak 

güncellenmesi, verilerin kontrolü ve takibi 

için=250.000 TL 

PROJE: PT2/H1/S1/E2  

Eylem 1.1.2: Kent içi gıda tedarik zincirinin çıkartılarak Hevsel ürünlerinin pazarlama 

olanaklarının arttırılmasına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesi  

PROJENİN KÜNYESİ  PT2/H1/S1/E2 

PROJE ADI Hevsel Bahçeleri Tarımsal Üretimi ve 

Pazar Ağının Genişletilmesi Projesi 

PROJENİN AMACI Hevsel Bahçeleri, gerek üretim kalitesi, 

gerekse üretim kapasitesi nedeniyle sınırlı 

pazarlara ulaşan bir üretim alanıdır. 

Üreticilerin kendi çabasıyla ulaştığı Pazar 

ağının genişletilmesi üreticinin ve üretim 

sürecinin daha verimli ve sürdürülebilir 

iktisadi koşullara sahip olmasını 

sağlayacaktır. Bu noktadan hareketle, 

projenin amacı; Hevsel Bahçelerinde 

üretim yapısının güçlendirilmesi, 

üreticinin kentin her kesimine ve kent dışı 

Pazar alanlarına ulaşabilmesi için üretim 

sürecinin güçlendirilmesini sağlamaktır.   

ANA FAALİYETLER Kent içi gıda tedarik zinciri ağının 

çıkartılarak Hevsel ürünlerinin pazarlama 

olanaklarının arttırılmasına yönelik 

araştırmalar ile çalışmaların yürütülmesi 

HEDEF KİTLE Hevsel Bahçeleri üreticileri, tüketiciler  

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR TZOB, Diyarbakır Ziraat Odası, Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Strateji 

Geliştirime Şube Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve 

İştirakler Şube Md., DTSO 

FON KAYNAĞI Ulusal fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 300.000 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI 
Pazarlama olanakları ve gıda tedarik zinciri 
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ihtiyaçları araştırması için çalışacak 

araştırma-analiz ekibi personel gideri: 5 

kişilik uzmandan oluşan çalışma ekibi (gıda 

mühendisi, iktisatçı, ziraat mühendisi, 

istatistikçi, ekonomi uzmanı, Pazar araştırma 

uzmanı vb)* her yıl içinde 3 ay*4000 TL *5 

yıl=300.000 TL 

Eylem1.1.7: Kum şeftalisi, kum karpuzu gibi kaybolmaya yüz tutan özgün ürünlerin 

yeniden üretilmesine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması 

PROJENİN KÜNYESİ  PT2/H1/S1/E7 

PROJE ADI 
Kaybolmaya Yüz Tutan Özgün Ürünlerin 

Geliştirme Projesi 

PROJENİN AMACI Hevsel Bahçeleri özgün değerini oluşturan 

kendine özgü tarımsal ürünlerin başında 

gelen kum şeftalisi, kum karpuzu günümüzde 

kaybolmaya yüz tutmuş çok değerli 

ürünlerdir. Özgün değerin ve kültürel mirasın 

da önemli bir parçası olan bu ürünlerin 

kaybolmasını engellemek, yeniden üretimini 

yaygınlaştırmak ve bu konuda üreticilere 

destek vermek, öncelikli çalışma 

alanlarındandır. Bu noktadan hareketle, 

projenin amacı; Kum şeftalisi, kum 

karpuzu gibi kaybolmaya yüz tutan özgün 

ürünlerin yeniden üretilmesine yönelik 

araştırma ve geliştirme çalışmalarının 

yapılmasıdır.    

ANA FAALİYETLER Kum şeftalisi, kum karpuzu gibi kaybolmaya 

yüz tutan özgün ürünlerin yeniden 

üretilmesine yönelik araştırma, geliştirme, 

tohum ıslahı çalışmalarının yapılması 

HEDEF KİTLE Hevsel Bahçeleri üreticileri, tüketiciler  

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR Dicle Üni. Ziraat Fakültesi, Dicle 

Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR GAP BKİ, Karacadağ Kalkınma Ajansı, 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 

Diyarbakır Şub., TZOB Diyarbakır Ziraat 

Odası, 

FON KAYNAĞI Ulusal fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 
350.000 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 
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BÜTÇE AÇIKLAMASI 
Bitkisel ürün geliştirme, tohum ıslahı projesi 

gerçekleştirmiş olan İl Gıda Tarım 

Hayvancılık Müdürlükleri, desteklenen 

projeler baz alınarak ortalama 350.000 TL 

bulunmuştur (TÜBİTAK Tarımsal Ar-Ge 

Proje çağrıları, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı AB Proje duyuruları vb.) 

PT2-Strateji 1.2: Kent Yoksullarının Gıdaya Fiziki ve İktisadi Erişiminin Arttırılması  

Eylem 1.2.1: Suriçi pazar yapısının gözden geçirilerek, mahalle ölçeğinde gıda talep 

kestirimlerinin yapılması ve satış alanlarının oluşturulması 

PROJENİN KÜNYESİ  PT2/H1/S2/E1 

PROJE ADI 
Hevsel Özgün Ürünler Pazarı Geliştirme 

Projesi 

PROJENİN AMACI Hevsel Bahçeleri özgün değerini oluşturan 

kendine özgü tarımsal ürünlerin üretiminin 

yeniden canlandırılması, araştırma, 

geliştirme ile üreticilerin bu ürünleri 

üretiminin teşvik edilmesinin yanında 

Hevsel’in bilinirliğine ve ürünlerine katkı 

sağlayacak, pazarlanmasını kolaylaştıracak 

Pazar alanlarının kurulması, yerel ürünlerin 

mevcut market ve pazarlara ulaştırılması, 

markalaştırılması ve paketlenerek satış 

ünitelerinin organize edilmesi gerekmektedir. 

Bu ihtiyaçlar, Hevsel’in kendine özgü 

ürünlerinin üretimini teşvik edecek ve 

devamını sağlayacak en önemli adım 

olacaktır. Bu noktadan hareketle, projenin 

amacı; özgün ürünlerin dağıtım, satış, 

tanıtım çalışmaları ile pazarının 

geliştirilmesini sağlamaktır. 

ANA FAALİYETLER 
 Hevsel’in bilinirliğine ve ürünlerine katkı 

sağlayacak, pazarlanmasını kolaylaştıracak 

marka ve logo çalışmalarının yapılması 

 Hevsel yerel ürünler satış noktalarının 

oluşturulması 

 Marketlere ve pazarlara yerel ürünlerin 

ulaşmasını sağlayacak satış ve dağıtım 

ağının kurulması 

 Dağıtımı gerçekleştirecek dağıtım 

araçlarının temini 
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HEDEF KİTLE Hevsel Bahçeleri üreticileri, tüketiciler  

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kaynak 

Geliştirme Daire Başkanlığı, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, TMMOB 

Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır 

Şubesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Dicle 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi,  GAP BKİ, 

DTSO, TZOB Diyarbakır Ziraat Odası 

FON KAYNAĞI Ulusal fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 
580.000 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI 
1. yıl:  

Hevsel’in bilinirliğine ve ürünlerine katkı 

sağlayacak, pazarlanmasını 

kolaylaştıracak markalaşma, patent, 

tasarım ve logo çalışmalarının yapılması: 

100.000 TL  

Marketlere pazara yerel ürünlerin 

ulaşmasını sağlayacak satış ve dağıtım 

ağının kurulması 5 araç 

alımı=60000*5=300.000 

5 Yıl süresince: Hevsel yerel ürünler satış 

noktalarının oluşturulması: tezgâh alımı: 

5 nokta için 20 tezgâh= 2000 TL tezgah 

*20*5=200000, yer kirası (yıllık) 3000 

TL*12 ay*5 yıl=180.000 

TOPLAM= 580.000 

PT 2-Strateji 1.3: Çevre dostu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması 

Eylem 1.3.2: Damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması 

Eylem 1.3.3: Çevre dostu tarım uygulamalarının üreticiler tarafından kabul görmesi ve 

yaygınlaştırılabilmesi için kamusal uygulama alanlarının oluşturulması 

PROJENİN KÜNYESİ  PT2/H1/S3/E2-3 

PROJE ADI 
Çevre Dostu Tarımsal Sulama ve Çevre 

Dostu Tarımsal Faaliyetlerin 

Yaygınlaştırılması Kırsal Kalkınma Projesi 

PROJENİN AMACI Hevsel Bahçeleri’nde yanlış sulama ve 

tarımsal faaliyetlerden kaynaklı toprak, su, 

verim kaybını engellemek ve üreticileri çevre 

dostu üretime yöneltmek için öncelikle 
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üreticilerin ve kurum-kuruluşların çevre dostu 

tarımsal faaliyet konusunda bilgilendirilmesi, 

fayda ve kazanımlarının anlatılması, bunun 

yanında damla ve yağmur sulamanın tarım ve 

su kaynakları üzerindeki olumlu etkisinin 

gösterilmesi, çevre dostu tarımsal sulama ve 

çevre dostu tarımsal faaliyetlerin 

yaygınlaştırılması için önemli ilk aşamadır.  

Bunun ardından Hevsel Bahçelerinde damla 

ve yağmur sulamaya geçişin sağlanması ve 

yaygınlaştırılması için destek ve fon 

sağlanması da bu süreci başlatacak ve 

geliştirecek en önemli noktadır. Hevsel 

Bahçelerinin geleceği için çevre dostu tarımsal 

faaliyetler ve sulama hayati önem 

taşımaktadır. Bu nedenle çevre dostu 

tarımsal sulama ve çevre dostu tarımsal 

faaliyetlerin yaygınlaştırılması projenin 

amacını oluşturmaktadır.  

ANA FAALİYETLER 
 Çevre dostu tarım uygulamalarının 

yaygınlaştırılması amacıyla farkındalık 

eğitimlerinin verilmesi ve bilgilendirme-

farkındalık kampanyaları yürütülmesi 

 Başarılı uygulama ve örneklerin üreticilere 

ulaştırılması, sempozyum ve toplantılarla 

uygulama deneyimlerinin aktarılması 

 Başarılı örneklerin üreticiler tarafından 

yerinde incelenmesi  

 Damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin 

yaygınlaştırılması 

HEDEF KİTLE Hevsel üreticileri, Yönetim Planı Alanındaki 

tarımsal faaliyetlerle ilişkili kurumlar ve 

STK’lar 

SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

DSİ Gn. Md. 10. Bölge, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Dicle Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama 

ve Araştırma Merkezi, Sulama Kooperatifleri, 

Sulama Birlikleri, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Strateji Geliştirime Şube 
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Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

Belediyeler Birliği, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Strateji Geliştirme Şube 

Müdürlüğü, TMMOB Ziraat Müh. Odası 

Diyarbakır Şub, TZOB Diyarbakır Ziraat 

Odası, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü 

FON KAYNAĞI Ulusal-uluslararası fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 1.950.000 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI İlk yıl çevre dostu tarımsal uygulamalar ve 

çevre dostu sulamanın yaygınlaştırılması için 

farkındalık, bilgilendirme eğitimleri, 

sempozyum, ziyaret gezileri, toplantılar, basılı 

ve görsel medya ile üreticilere yönelik 

kampanyalar düzenlenecektir. Bu farkındalık 

faaliyetleri için ilk yıl 250.000 sonraki 2 yıl 

için 200.000 (100.000*2 yıl) olmak üzere 

toplam 450.000 TL bütçe belirlenmiştir.  

Tarımsal sulama altyapı yatırımlarının 

desteklenmesi proje bütçeleri (Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, AB Hibe Fonları, 

Kalkınma Ajansları-Kalkınma Bakanlığı) baz 

alınarak, (örnek için bkz: Gıda, Tarım Ve 

Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü Ab Kaynaklı Kırsal Kalkınma 

Yatırımlarının Desteklenmesi Programı: 

Uzunhızırlı Göleti Damlama Sulama Projesi) 

damla sulama ve yağmur sulama 

yaygınlaştırma pilot uygulama projesi bütçesi 

500.000 TL olarak belirlenmiştir. bu 

uygulama 2. ve 3. Yıllarda uygulanacak damla 

ve yağmurlama sulamaların yaygınlaştırılması 

için kullanılacaktır.  

4. ve 5. Yıllarda çevre dostu tarım 

uygulamaları için de aynı kaynaklar baz 

alınarak toplam 1.000.000 TL bütçe 

belirlenmiştir.  

Toplam=1.950.000 TL 

 

Eylem 1.3.4: Kamusal uygulama alanlarında gerçekleştirilen tarımsal üretim sürecinin 

her aşamasına ve içeriğine – girdi miktarı ve maliyeti, işçilik maliyeti, üretim aşamaları, 

satış birim fiyatı ve tutarı, satış kanalı vb.- ilişkin yazılı ve görsel tanıtım çalışmalarının 

yapılması 

PROJENİN KÜNYESİ  PT2/H1/S3/E4 

PROJE ADI 
Yönetim Alanı ve Hevsel Bahçeleri tarımsal 

üretim sürecinin yazılı ve görsel araçlar 

kullanılarak tanıtılması 

PROJENİN AMACI Üreticiyi bilgilendirme ve yönlendirmek için 
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kamusal uygulama alanlarında gerçekleştirilen 

tarımsal üretim sürecinin her aşamasına ve 

içeriğine – girdi miktarı ve maliyeti, işçilik 

maliyeti, üretim aşamaları, satış birim fiyatı ve 

tutarı, satış kanalı vb.- ilişkin yazılı ve görsel 

tanıtım çalışmalarının yapılması projenin 

amacını oluşturmaktadır.  

ANA FAALİYETLER Girdi miktarı ve maliyeti, işçilik maliyeti, 

üretim aşamaları, satış birim fiyatı ve tutarı, 

satış kanalı verilerinin derlenerek anlaşılır 

biçimde özetlenerek rapor yayın haline 

getirilmesi 

Rapor haline getirilmiş yayının görsel tasarım 

ve dizgi-basıma hazırlığının yapılması 

 

HEDEF KİTLE Hevsel üreticileri, Yönetim Planı Alanındaki 

tarımsal faaliyetlerle ilişkili kurumlar ve 

STK’lar 

SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Diyarbakır İl Müdürlüğü, Büyükşehir 

Belediyesi Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar 

Daire Başkanlığı 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Strateji 

Geliştirme Şube Müdürlüğü, TMMOB Ziraat 

Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, TZOB 

Diyarbakır Ziraat Odası, Dicle Üniversitesi, 

Devlet Su İşleri Gn. Md. 10. Bölge Müdürlüğü 

FON KAYNAĞI Ulusal-uluslararası fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 474.000 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI Çevre dostu tarım uygulamalarını üreticiye 

aktaran (Girdi miktarı ve maliyeti, işçilik 

maliyeti, üretim aşamaları, satış birim fiyatı ve 

tutarı, satış kanalı verilerinin derlendiği) 

eğitim materyali, raporlar, web portalı 

uygulamaları için yıllık 

100.000*3=300.000TL İstatistikçi, ziraat 

mühendisi, iktisatçı vb. alanlardan 3 uzmanın 

aylık 4000*her yıl için 2 aylık çalışma maaş 

tutarı=24.000 TL 

Eğitim materyalleri ve görsellerinin 

hazırlanması, tasarımı ve dizgi-basım 

hazırlığının yapılması, basım ve dağıtımı= 

yıllık 50.000*3 yıl=150.000 TL 

TOPLAM= 474.000 TL 

 

PT 2–TURİZM 

PT 2-Strateji 1.1: Alanın turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine yönelik 

politika ve uygulama yaklaşımının geliştirilmesi 
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Eylem 1.1.1: Miras Turizmi Tematik Alan(lar)ı’nın kurgulanması ve Uygulama 

Rehberi’nin geliştirilmesi 

PROJENİN KÜNYESİ  PT1/H1/S1/E1 

PROJE ADI 
Miras Turizmi Tematik Alan(lar)ı’nın 

kurgulanması ve Uygulama Rehberi’nin 

geliştirilmesi 

PROJENİN AMACI Projenin amacı; Miras Turizmi Tematik 

Alan(lar)ı’nın kurgulanması ve Uygulama 

Rehberi’nin geliştirilmesidir 

ANA FAALİYETLER  Miras Turizmi Tematik Alan(lar)ı’nın 

kurgulanması ve Uygulama Rehberi’nin 

geliştirilmesi  

HEDEF KİTLE Yönetim planı alanındaki kurumlar, turizm, 

planlama konusunda çalışan uzmanlar kurum 

veya kuruluşlar 

SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Başkanlığı  

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire Başkanlığı, GAP BKİ, DTSO, 

Çevre Şehircilik Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü 

FON KAYNAĞI Ulusal fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 200.000 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI İller bankası,  2013 imar planı yapım fiyat 

listesi içinde, benzer içerikteki rehber 

niteliğindeki belgelerin hazırlanması için 150-

250000 TL arası bütçe belirlenmiştir. 

Uygulama rehberinin geliştirilmesi için bu 

fiyat baz alınarak 200.000 TL bütçe 

belirlenmiştir. Bütçe, alan çalışmaları, 

uzmanlık ücretleri, seyahat, konaklama, 

kırtasiye, basım, tasarım vb. kalemlerini 

içermektedir.  

Eylem 1.1.2: Eko – Turizm Tematik Alan(lar)ı’nın kurgulanması ve Uygulama 

Rehberi’nin geliştirilmesi 

PROJENİN KÜNYESİ  PT1/H1/S1/E1 

PROJE ADI 
Eko – Turizm Tematik Alan(lar)ı’nın 

kurgulanması ve Uygulama Rehberi’nin 

geliştirilmesi 

PROJENİN AMACI 
Projenin amacı; Eko – Turizm Tematik 

Alan(lar)ı’nın kurgulanması ve Uygulama 

Rehberi’nin geliştirilmesidir 

ANA FAALİYETLER  Eko – Turizm Tematik Alan(lar)ı’nın 

kurgulanması ve Uygulama Rehberi’nin 
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geliştirilmesi  

HEDEF KİTLE Yönetim planı alanındaki kurumlar, turizm, 

planlama konusunda çalışan uzmanlar kurum 

veya kuruluşlar 

SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Başkanlığı  

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire Başkanlığı, GAP BKİ, DTSO, 

Çevre Şehircilik Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi Biyoloji 

Bölümü 

FON KAYNAĞI Ulusal fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 200.000 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI İller bankası,  2013 imar planı yapım fiyat 

listesi içinde, benzer içerikteki rehber 

niteliğindeki belgelerin hazırlanması için 150-

250000 TL arası bütçe belirlenmiştir. 

Uygulama rehberinin geliştirilmesi için bu 

fiyat baz alınarak 200.000 TL bütçe 

belirlenmiştir. Bütçe, alan çalışmaları, 

uzmanlık ücretleri, seyahat, konaklama, 

kırtasiye, basım, tasarım vb. kalemlerini 

içermektedir.  

Eylem 1.1.3: Agro – Turizm Tematik Alan(lar)ı’nın kurgulanması ve Uygulama 

Rehberi’nin geliştirilmesi 

PROJENİN KÜNYESİ PT1/H1/S1/E3 

PROJE ADI 
Agro – Turizm Tematik Alan(lar)ı’nın 

kurgulanması ve Uygulama Rehberi’nin 

geliştirilmesi 

PROJENİN AMACI 
Projenin amacı; Agro – Turizm Tematik 

Alan(lar)ı’nın kurgulanması ve Uygulama 

Rehberi’nin geliştirilmesidir 

ANA FAALİYETLER  Agro – Turizm Tematik Alan(lar)ı’nın 

kurgulanması ve Uygulama Rehberi’nin 

geliştirilmesi  

HEDEF KİTLE Yönetim planı alanındaki kurumlar, turizm, 

planlama konusunda çalışan uzmanlar kurum 

veya kuruluşlar 

SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Başkanlığı  

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire Başkanlığı, GAP BKİ, DTSO, 

Çevre Şehircilik Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
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Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü 

FON KAYNAĞI Ulusal fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 200.000 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI İller bankası,  2013 imar planı yapım fiyat 

listesi içinde, benzer içerikteki rehber 

niteliğindeki belgelerin hazırlanması için 150-

250000 TL arası bütçe belirlenmiştir. 

Uygulama rehberinin geliştirilmesi için bu 

fiyat baz alınarak 200.000 TL bütçe 

belirlenmiştir. Bütçe, alan çalışmaları, 

uzmanlık ücretleri, seyahat, konaklama, 

kırtasiye, basım, tasarım vb. kalemlerini 

içermektedir.  

 

PT2-Strateji 1.2: Özgün değerlerin korunması ve sahte turizm pazarlama kültürlerinin ortaya 

çıkmasının engellenmesi 

Eylem1.2.2: Turizm pazarlama sürecinde kentin somut ve somut olmayan kültürel miras 

öğelerini özgün biçimde sergileyen ve aktaran turizm işletmelerine özendirici ödüllerin 

verilmesi 

PROJENİN KÜNYESİ PT2/H1/S2/E2 

PROJE ADI 
Özgün Değerlerin Turizm Sektörü 

İçerisindeki Sunumunun Güçlendirilmesi  

PROJENİN AMACI 
Turizm pazarlama sürecinde kentin somut ve 

somut olmayan kültürel miras öğelerini özgün 

biçimde sergileyen ve aktaran turizm 

işletmelerine özendirici ödüllerin verilmesi 

kültür mirasının sunumu ve turizm içindeki 

görünürlüğünün arttırılması için önemli bir 

teşvik olacaktır. Bölgenin özgünlüğünü ve 

kültürünü doğru ve aslına uygun biçimde 

tanıtmak, turizm ve ekonomiye bu değerleri 

kazandırmak için kuruluş, işletme ve 

girişimcileri teşvik etmek projenin amacını 

oluşturmaktadır.  

ANA FAALİYETLER  Kampanya, tanıtım ve bilgilendirme 

çalışmaları yaparak kültürel miras öğelerinin 

turizm alanındaki doğru sunumunu teşvik 

etmek.  

 Seçim kriterleri ve değerlendirmelerinin 

belirlenerek kamuoyuna sunulması 

 Her yıl en iyi uygulamayı yapan 3 

işletmecinin ödüllendirilmesi 

HEDEF KİTLE Yönetim Planı Alanı’nda turizm konusunda 

faaliyet gösteren kuruluş, işletme ve 

girişimciler 
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SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır 

Valiliği  

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Karacadağ Kalkınma Ajansı, DTSO 

FON KAYNAĞI Ulusal fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 1.500.000 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI Kampanya, tanıtım ve bilgilendirme maliyeti 

(pano, bilboard, afiş, reklam vb.), turizm 

teşvik eğitim materyali gibi ödüllendirme 

süreci öncesi hazırlık aşaması için yıllık 

100.000 olmak üzere 5 yıllık 500.000 TL 

bütçe belirlenmiştir.  

Her yıl en iyi uygulamayı yapan 3 işletmeciye 

verilen ödül miktarı, ödüllendirme kriterleri ve 

değerlendirmelerinin yapılması, ödüllendirme 

tören yeri gibi giderler için 200.000 yıllık 

olmak üzere 1.000.000 TL 5 yıllık toplam 

bütçe belirlenmiştir.  

5 yıllık proje toplam bütçesi=1.500.000 TL 

dir 

 

Eylem 1.2.4: Alanın özgün nitelikleri hakkında tanıtım panolarının ve sunum 

materyallerinin oluşturulması 

PROJENİN KÜNYESİ  PT2/H1/S2/E4 

PROJE ADI 
Yönetim Alanının özgün değerleri hakkında 

tanıtım panolarının ve sunum 

materyallerinin oluşturulması 

PROJENİN AMACI 
Alanın özgün değerlerinin ortaya 

çıkarılmasının yanında, tanıtımının 

sağlanması, görünürlüğünün arttırılması 

turizmin önemli bir parçasıdır. Ziyaretçilerin 

alanı bütüncül olarak algılaması ve tüm özgün 

değerlerin bir arada tanıtılması için tanıtım 

panoları ve sunum materyalleri önemli 

araçlardır. Bu nedenle projenin amacı, alanın 

özgün değerleri hakkında tanıtım 

panolarının ve sunum materyallerinin 

oluşturulmasıdır.  

ANA FAALİYETLER  Alanın özgün değerleri hakkında tanıtım 

panolarının hazırlanması 

 Alanın özgün değerleri hakkında sunum 

materyallerinin oluşturulması 

HEDEF KİTLE Alan ziyaretçileri, turizm, planlama konusunda 

çalışan uzmanlar kurum veya kuruluşlar, 

turizm sektörü çalışanları 
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SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır 

Valiliği 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Başkanlığı, TMMOB 

Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, TMMOB 

Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Temsilciliği, 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Diyarbakır 

Temsilciliği 

FON KAYNAĞI Ulusal fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 300.000 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI Projenin bütçesinin oluşturulmasında, benzer 

eylem ve kalemleri içeren Kalkınma Ajansı 

Proje çağrıları (örnek: Bursa Eskişehir Bilecik 

Kalkınma Ajansı Turizm Tanıtım  

Mali Destek Programı, 2012 bütçe planı) baz 

alınarak belirlenmiştir. 2 yıllık bütçe, bu 

ortalama bütçeden hareketle oluşturulmuştur. 

 

PT2-Strateji 1.3: Mevcut alan kullanıcılarının turizm gelişiminden azami faydalanması 

Eylem1.3.1: Farklı turizm temalarına yönelik olarak işgücü eğilim ve deneyim 

çözümlemelerinin yapılarak, işgücüne yönelik gerekli uygulama planının geliştirilmesi 

PROJENİN KÜNYESİ PT2/H1/S3/E1 

PROJE ADI 
Alandaki turizm potansiyelinin 

geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik 

destek projesi 

PROJENİN AMACI 
Yönetim Planı Alanı’nın, barındırdığı turizm 

potansiyelinin ortaya çıkartılıp geliştirilirken, 

alandaki işletmelerin, işgücünün de bu 

gelişmeye paralel olarak gelişip eklemlenmesi, 

ekonomik ve yerel kalkınma için öncelikli 

konulardandır. Bütüncül gelişmenin 

sağlanmasının önem ve önceliğinden yola 

çıkılarak projenin amacı, alandaki turizm 

potansiyelinin geliştirilmesi ve 

güçlendirilmesine yönelik faaliyet ve 

desteklerin sağlanması olarak 

belirlenmiştir.  

ANA FAALİYETLER 
 Farklı turizm temalarına yönelik olarak 

işgücü eğilim ve deneyim 

çözümlemelerinin yapılması 

 İşgücüne yönelik gerekli uygulama planının 

geliştirilmesi 
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HEDEF KİTLE Turizm konusunda çalışan işletmeler, kurum 

veya kuruluşlar, turizm sektörü çalışanları 

SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

İŞKUR, Karacadağ Kalkınma Ajansı, 

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme 

Şube Müdürlüğü 

FON KAYNAĞI Ulusal-uluslararası fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 770.000 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI 
İlk 2 yıl: Alanda belirlenmiş olan farklı turizm 

temalarına yönelik olarak, işgücü eğilim ve 

deneyim çözümlemelerine olanak verecek 

araştırmaların yapılması: alandaki 7 turizm 

temasının her biri için (eko, agro, kamp, miras, 

kültür, gastronomi, inanç) alan araştırması 

kurgulanması+uygulanması+veri analizi ve 

raporlanmasını içeren araştırma bütçesi= 

60.000 TL (araştırma, geliştirme konusunda 

Kalkınma Ajansları DFD fonları veya 

uluslararası fonların verdiği destekler 

ortalamasından hareketle)*7 tema=420.000 

TL 

3 ve 4. Yıl: İşgücüne yönelik gerekli uygulama 

planının geliştirilmesi. Araştırmalar ve 

verilerden hareketle, kurumlardan alınan 

bilgilerden de faydalanarak uygulama planı 

raporunun oluşturulması: (iktisatçı, sosyolog, 

alandaki turizm temaları konusunda çalışan 

uzman mühendis veya sosyal bilimciler 

içinden oluşturulacak ekip ile) her bir temaya 

yönelik işgücü geliştirme planının 

hazırlanması= 50.000*7=350.000 TL 

=770.000 TL 

Eylem 1.3.2: Günübirlik kullanım ve konaklama amaçlı turizm işletmeciliğine yönelik 

olarak yerel örgütlenmelerin geliştirilmesi 

PROJENİN KÜNYESİ PT2/H1/S3/E2 

PROJE ADI 
Yerel Örgütlenmelerin Geliştirilmesi 

Projesi 

PROJENİN AMACI 
Bütüncül gelişmenin sağlanmasının önem ve 

önceliğinden yola çıkılarak projenin amacı, 

Günübirlik kullanım ve konaklama amaçlı 

turizm işletmeciliğine yönelik olarak yerel 

örgütlenmelerin geliştirilmesi olarak 
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belirlenmiştir.  

ANA FAALİYETLER 
 Günübirlik kullanım ve konaklama amaçlı 

turizm işletmeciliğine yönelik olarak yerel 

örgütlenmelerin geliştirilmesi 

 

HEDEF KİTLE Turizm konusunda çalışan işletmeler, kurum 

veya kuruluşlar, turizm sektörü çalışanları 

SORUMLU KURUM VE 

KURULUŞLAR 

Diyarbakır Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkârlar 

Odası 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Başkanlığı, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı, Mahalle Muhtarlıkları 

FON KAYNAĞI Ulusal-uluslararası fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 200.000 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI 
Her yıl: Günübirlik kullanım ve konaklama 

amaçlı turizm işletmeciliğine yönelik olarak 

yerel örgütlenmelerin geliştirilmesi: 

işletmelere yönelik eğitim ve destek 

hizmetleri: 4 yıl boyuna senede 1 kez, 1 ay 

boyunca işletmecilik ve turizm, girişimcilik 

kapsamlı eğitim ve danışmanlık hizmetleri: 1 

aylık 50.000*4 yıl (eğitimci ücreti, broşür, 

ekipman, kırtasiye vb. eğitim materyali, alanın 

özgün değerlerine uygun faaliyet gösteren 

alanlara ve başarılı örneklere yerinde ziyaret 

faaliyetleri)=200.000 TL  

 

PT2-ZANAAT 

PT2-Strateji 1.1: Zanaat yapısının güçlendirilmesi ve tanınırlığının arttırılması 

Eylem 1.1.1: Diyarbakır ve Diyarbakır dışında –Türkiye ve Avrupa- yaşamını sürdüren 

Diyarbakırlı zanaatkârların tespit edilerek UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri Listesi’ne 

girmesi için gerekli girişimlerin yürütülmesi 

Eylem 1.1.2: Kaybolan ve kaybolmayan yüz tutmuş zanaatların tespit edilmesi, geçmişe ait 

motiflerin; zanaat tekniklerin ve alet, edevatının tespit edilerek kayıt altına alınması, 

belgelendirilmesi 

Eylem 1.1.3: Zanaatkar Yetiştirme Programlarının oluşturulması ve genç kuşaklara 

zanaatkarlığı özendiren çalışmaların yürütülmesi 

Eylem 1.1.4: Diyarbakır zanaat ürünlerinin bölgesel, ulusal ve uluslararası tanıtım 

etkinliklerine düzenli katılımının sağlanması 

PROJENİN KÜNYESİ  PT2/H1/S1/E1-2-3-4 

PROJE ADI 
Zanaat Yapısının Güçlendirilmesi ve 

Tanınırlığının Arttırılması Projesi 
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PROJENİN AMACI Diyarbakır’ın sosyal ve kültürel çeşitliliğinin 

ekonomik yapıdaki yansıması en belirgin 

biçimde zanaat kollarında görülmektedir. 

Bölgenin ve İlin kültürel çeşitliliğinden 

beslenen zanaat kolları hem gösterdiği 

çeşitlilik hem de özgünlüğü açısından somut 

ve somut olmayan kültürel miras içinde 

önemli bir yer tutmaktadır. Diyarbakır’ın 

kültürel mirasının sonraki kuşaklara 

aktarılması sürecinde, kentin özgün 

değerlerini koruyan ve sunan zanaat 

kollarının da güçlendirilerek var olan 

potansiyellerinin ortaya çıkartılması, 

sürdürülebilir koruma sürecinin ayrılmaz bir 

parçasını oluşturmalıdır. Bu noktadan 

hareketle, Zanaat Yapısının 

Güçlendirilmesi ve Tanınırlığının 

Arttırılması projenin temel amacını 

oluşturmaktadır. Bu nedenle Yönetim Planı 

Alanı’nda yaşayan zanaatkârların tespiti, 

UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri 

Listesi’ne girmesi için gerekli girişimlerin 

yürütülmesi, zanaat motiflerinin ve kollarının 

kaybolmasının engellenmesi, zanaat 

üretiminin teşvik edilmesi projenin temel 

amacı olan; Zanaat Yapısının 

Güçlendirilmesi ve Tanınırlığının 

Arttırılmasını sağlayacaktır.  

ANA FAALİYETLER  Diyarbakır ve Diyarbakır dışında –Türkiye 

ve Avrupa- yaşamını sürdüren Diyarbakırlı 

zanaatkârların tespit edilerek UNESCO 

Yaşayan İnsan Hazineleri Listesi’ne 

girmesi için gerekli girişimlerin 

yürütülmesi 

 Kaybolan ve kaybolmayan yüz tutmuş 

zanaatların tespit edilmesi, geçmişe ait 

motiflerin, zanaat tekniklerinin ve alet, 

edevatının tespit edilerek kayıt altına 

alınması, belgelendirilmesi.  

 Zanaatkâr Yetiştirme Programlarının 

oluşturulması ve yürütülmesi 

 Diyarbakır zanaat ürünlerinin bölgesel, 

ulusal ve uluslararası tanıtım etkinliklerine 

düzenli katılımının sağlanması 

HEDEF KİTLE Yönetim Planı Alanı’ndaki zanaatkârlar, 

aktif çalışma çağındaki genç nüfus, zanaat 

kollarını sürdürmeyi sağlayacak gelecek 

kuşaklar, Diyarbakır halkı 

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Diyarbakır 
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Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Dicle 

Üniversitesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, 

DTSO, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü, Diyarbakır 

Valiliği (SODES), Kültür ve Turizm İşleri 

Daire Başkanlığı 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Valiliği (SODES), Karacadağ 

Kalkınma Ajansı, Diyarbakır Esnaf ve 

Sanatkârlar Odaları Birliği, DTSO Birliği, 

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Bşk, Dicle, İŞ-KUR 

FON KAYNAĞI Ulusal-uluslararası fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 612.000 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI Zanaat kolları ve zanaatkârların tespit ve 

girişim araştırma ve çalışmalarını yürütecek, 

yetiştirme program eğitimlerini 

düzenleyecek, tanıtım içeriklerine 

danışmanlık yapacak 5 kişilik uzman ekip 

(ekip sosyal bilimler ve iktisadi bilimler 

alanında proje ve çalışmalar yürüten 

uzmanlar arasından seçilecektir) *12 

ay*4000 TL uzman maaşı=480.000 

Altı (6) aylık zanaatkâr yetiştirme 

programları için önde gelen 4 zanaat kolu 

için alanında uzman eğitim verecek 

zanaatkâr için 6 aylık gider= 6 ay*4 

zanaatkâr*3000 TL=72000 TL 

Tanıtım ve araştırma faaliyetleri için (2. yıl) 

aylık 5000 TL*12 ay=60000 TL (ulaşım, 

konaklama, ulusal-uluslararası etkinlikler ve 

araştırmalar için) 

PT2-Strateji 1.2:  Zanaat sunum ve satış yapısının etkinleştirilmesi 

Eylem1.2.1: Zanaat ürünleri satış kooperatiflerinin oluşturulması 

PROJENİN KÜNYESİ  PT2/H1/S2/E1 

PROJE ADI 
Zanaat Sunumunun Güçlendirilmesi 

Projesi 

PROJENİN AMACI Diyarbakır’ın özgün zanaat kollarındaki 

çeşitliliğin turizm ve ekonomiye 

kazandırılması için zanaat sunumunun 

güçlendirilmesi gerekmektedir. Zanaat 

yapısının güçlendirilmesi ve tanınırlığının 

arttırılmasını sağlayacak çalışmaların 

yanında zanaat kollarının devamını sağlamak 

için zanaatkârlara ve zanaata yönelecek genç 

kuşaklara yönelik zanaat sunumu 

güçlendirme projesi, alandaki zanaatların 
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devamını sağlayacaktır. Bu nedenle proje, 

Zanaat sunum ve satış yapısının 

etkinleştirilmesinin yanı sıra zanaat 

kooperatifinin kurulmasını 

amaçlamaktadır.  

ANA FAALİYETLER   Zanaat ürünleri satış kooperatiflerinin 

oluşturulması 

HEDEF KİTLE Yönetim Planı Alanı’ndaki zanaatkârlar, 

aktif çalışma çağındaki genç nüfus, zanaat 

kollarını sürdürmeyi sağlayacak gelecek 

kuşaklar, Diyarbakır halkı 

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 

Birliği, DTSO 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Bşk, Dicle Üniversitesi, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı 

FON KAYNAĞI Ulusal-uluslararası fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 350.000 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI  İlk yıl, zanaat ürünleri satış 

kooperatiflerinin oluşturulması: satış 

kooperatifi oluşturacak örgütlenme, mekân 

kirası, satış süreci düzenlemeleri, zanaat 

kolları ürün yelpazesi oluşturma 

çalışmaları ve sunum faaliyetlerini içeren 

çalışmaları kapsayan 1 yıllık süreç için 

350.000 TL bütçe belirlenmiştir.  

Eylem 1.2.4: Günübirlik eğlence/dinlence ile konaklama tesislerinde zanaat ürünleri satış 

alanlarının oluşturulması 

PROJENİN KÜNYESİ PT2/H1/S2/E4 

PROJE ADI 
Günübirlik eğlence/dinlence ile 

konaklama tesislerinde zanaat ürünleri 

satış alanlarının oluşturulması 

PROJENİN AMACI Zanaat yapısının güçlendirilmesi ve 

tanınırlığının arttırılmasını sağlayacak 

çalışmalar kapsamında zanaat ürünlerinin 

halka, ziyaretçilere ulaşmasını sağlayacak 

satış ve sunum noktaları oluşturmak projenin 

amacını oluşturmaktadır.   

ANA FAALİYETLER   Günübirlik eğlence/dinlence ile 

konaklama tesislerinde zanaat ürünleri 

satış alanlarının oluşturulması 

HEDEF KİTLE Yönetim Planı Alanı’ndaki zanaatkârlar, 

Diyarbakır halkı, ziyaretçiler 

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm İşleri Daire Başkanlığı, DBB 

KUDEB Şube Md., Sur Belediyesi İmar ve 
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Şehircilik Md., Yenişehir Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Md. 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 

Birliği, DTSO, Dicle Üniversitesi, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı 

FON KAYNAĞI Ulusal-uluslararası fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 500.000 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI Günübirlik eğlence/dinlence ile konaklama 

tesislerinin içinde zanaat ürünleri satış 

alanlarının oluşturulması: belirlenecek 3 

günübirlik ziyaret alanında zanaat ürünleri 

satış noktalarının oluşturulması: (her bir satış 

noktasında tezgâh kirası, tasarım, düzenleme,  

mekân düzenleme, mekân giderleri vb) için 

500.000 TL bütçe belirlenmiştir. İlk yıl bu 

noktaların oluşturulması tamamlanıp 

faaliyete geçirilmesi için 300.000 sonraki 3 

yıl için, satış noktalarının giderleri için 

200.000 TL gider bütçesi ayrılmıştır.  

TOPLAM=500.000 TL 

PT3– RİSK YÖNETİMİ 

PH1 – Risk başlıklarının ve alanlarının tanımlanarak, çok boyutlu ve bütüncül yaklaşım ile 

riskin etkin yönetilmesi 

PH2 – Sakınım planlama sürecinin tasarlanması 

PH3 – Özellikle afet olasılıklarına bağlı mekânsal risklerin giderilmesine yönelik çalışmaların 

kapsamlarının ve içeriklerinin genişletilmesi; müdahale stratejilerinin çeşitlendirilmesi; risk 

söyleminin farkla amaçlara erişilebilmesi için meşrulaştırıcı biçimde kullanılmasının 

engellenmesi 

PH4 – Kamu, akademi, sivil toplum ve kullanıcılar arasında etkin işbirliği ve izleme – 

değerlendirme platformlarının oluşturularak risk yönetim kapsamının ve içeriğinin 

genişletilmesi 

PH5 – Müdahale stratejilerinin çeşitlendirilmesi ve çok işlevli hale getirilmesinin önündeki 

temel kısıtlardan biri olan veri eksikliğinin giderilmesi 

PT3 Hedef 1: Yoksulluğu azaltma çalışmalarının, ekonomik yardım vermekten ziyade, 

alanda yaşayanların toplumsal ve ekonomik yaşama katılımını, kıt kaynaklara ve sosyo-

ekonomik olanaklara ulaşım şansını arttırıcı yönde yapılandırılması olarak 

belirlenmiştir. 

PT3-Strateji 1.1: Alanda yaşayan yoksul ve yoksullaşma riski altındaki dezavantajlı nüfus 

öncelikli olmak üzere,  aktif çalışma yaşındaki grupların kalifiye işgücüne dönüştürülmesi 

Eylem 1.1.1: Alanda yaşayan yoksul ve yoksullaşma riski altındaki dezavantajlı nüfus 

öncelikli olmak üzere,  aktif çalışma yaşındaki grupların, turizm, hizmet ve tarım 

sektörlerinde ihtiyaç duyulan kalifiye işgücüne dönüştürülmesine yönelik aktif işgücü 

politikalarının izlenmesi ve sertifikalı-iş garantili mesleki beceri edindirme projelerinin 

hazırlanıp yürütülmesi. 
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Eylem 1.1.2: Yönetim Planı Alanı içinde zanaat kolları, turizm ve hizmet sektöründe 

(rehberlik, tur operatörlüğü, otel hizmetleri, zanaat kolları-bakırcılık, marangozluk, el işleri-, 

aşçılık vb.) faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı niteliğini belirlemeye 

yönelik işgücü-talep araştırmalarının yürütülmesi 

Eylem 1.1.3: Yönetim Planı Alanındaki kayıt dışı işçi çalıştırmayı engelleyici; vasıf kazanmış 

işgücünün istihdamını arttırıcı tedbir ve teşviklerin arttırılması 

PROJENİN KÜNYESİ  PT3/H1/S1/E1-2-3 

PROJE ADI Alanda yaşayan yoksul ve yoksullaşma 

riski altındaki dezavantajlı nüfus öncelikli 

olmak üzere,  aktif çalışma yaşındaki 

grupların kalifiye işgücüne 

dönüştürülmesi 

PROJENİN AMACI Yönetim Planı Alanı’nda yaşayan nüfusun 

büyük çoğunluğu, yoksul kesimden 

oluşmaktadır. Yoksullukla birlikte, alanda 

yaşayan genç nüfus içerisinde eğitim 

düzeyine de bağlı olarak vasıfsız işçilik 

yaygınlık göstermekte ve işsizlik genç nüfus 

için süreklilik haline dönüşmektedir. Alanda 

yaşayan ve herhangi bir mesleki beceri sahibi 

olmayan vasıfsız işgücünün, yoksullukla 

mücadele etmesi ve iş bulması önemli bir 

sorun alanı oluşturmakta ve yoksulluk, 

kronik yoksulluk ve işsizliğe dönüşmektedir.  

Kültürel mirasın korunması, öneminin ve 

değeri konusunda farkındalığın gelişmesinin 

nüfusun sosyal ve ekonomik koşullarının 

iyileşmesine de bağlı olarak gelişebileceği 

öngörülerek, kültürel mirasın toplumsal 

katılımla korunmasının ve yaşatılmasının 

sağlanması için yoksulluk ve işsizliğin 

öncelikle azaltılması ve ortadan 

kaldırılmasına yönelik çalışmalar büyük 

önem taşımaktadır. Bu koşullardan ve 

öncelikten hareketle proje ile Yönetim Planı 

Alanı’ndaki dezavantajlı gruba mesleki 

beceri kazandırılması ve istihdam edilmeleri 

sağlanarak yoksulluğun azaltılması 

hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda; 

 Alanda yaşayan aktif çalışma yaşındaki 

gruplara yönelik, yaşanılan alanın 

kültürel, sosyal ve ekonomik 

özelliklerine uygun alanlarda mesleki 

beceri edindirme projelerinin 

desteklenmesi, 

 Yönetim Planı Alanındaki kayıt dışı işçi 

çalıştırmayı engelleyici; vasıf kazanmış 

işgücünün istihdamını arttırıcı tedbir ve 
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teşviklerin arttırılması 

 Yönetim planı alanında yaşayan 

dezavantajlı nüfusa yönelik girişimcilik 

desteklerinin sağlanması, 

projenin amaçlarını oluşturmaktadır. 

ANA FAALİYETLER  Alanda yaşayan yoksul ve yoksullaşma 

riski altındaki dezavantajlı nüfus öncelikli 

olmak üzere,  aktif çalışma yaşındaki 

grupların, turizm, hizmet ve tarım 

sektörlerinde ihtiyaç duyulan kalifiye 

işgücüne dönüştürülmesine yönelik aktif 

işgücü politikalarının izlenmesi ve 

sertifikalı-iş garantili mesleki beceri 

edindirme projelerinin hazırlanıp 

yürütülmesi. 

 Yönetim Planı Alanı içinde zanaat kolları, 

turizm ve hizmet sektöründe (rehberlik, tur 

operatörlüğü, otel hizmetleri, zanaat 

kolları-bakırcılık, marangozluk, el işleri-, 

aşçılık vb.) faaliyet gösteren işletmelerin 

ihtiyaç duyduğu insan kaynağı niteliğini 

belirlemeye yönelik işgücü-talep 

araştırmalarının yürütülmesi 

 Yönetim Planı Alanı’nda yer alan işletme, 

zanaatkâr ve ticarethanelerin, alanda 

yaşayan vasıf kazanmış işgücünü işe 

almasının teşvik edilmesi ve özendirme 

çalışmalarının yapılması 

 Dezavantajlı nüfusa; girişimcilik 

yeteneklerini arttıran hibe veya kredilere 

yönlendiren destek ve danışmanlık 

hizmetlerinin sunulması ve sosyal ve 

ekonomik hayata kazandırma 

çalışmalarının yapılması 

HEDEF KİTLE Yönetim Planı Alanı’ndaki aktif çalışma 

dönemindeki dezavantajlı yoksul nüfus, ticari 

işletmeler, girişimciler. 

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odası, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Mesleki 

Eğitim Şube Müdürlüğü, SODES, İŞKUR, 

KOSGEB, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar 

Odası, Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü,  Maliye, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta 

Daire Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü, 

İl Kültür ve Turizm Md, Maliye,   

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR İş ve İşçi Bulma Kurumu, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Diyarbakır 

Ticaret ve Sanayi Odası, Gençlik ve Kadın 

Örgütleri, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar 
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Odası 

FON KAYNAĞI Ulusal-uluslararası fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 1.462.000TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI Yönetim Planı Alanı içinde zanaat kolları, 

turizm ve hizmet sektöründe (rehberlik, tur 

operatörlüğü, otel hizmetleri, zanaat kolları-

bakırcılık, marangozluk, el işleri-, aşçılık 

vb.) faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç 

duyduğu insan kaynağı niteliğini belirlemeye 

yönelik, ilk yıl ve 3. Yıl (iki yılda bir); 

işgücü talep araştırmasının yürütülmesi: Bir 

yıllık bütçenin kapsamı; proje çalışma ekibi 

(proje tasarım ve uygulama uzmanı-form 

hazırlama-örneklem belirleme-hedef kitle-

araştırma kapsamı-araştırma formları içeriği-

süpervizör, edit-döküm elemanı, raporlama 

ve değerlendirme uzmanı vb), araştırma 

tekniklerinin uygulama maliyeti (anket, odak 

grup, kurumsal görüşme, mülakat vb), 

kırtasiye ve sarf malzeme giderleri (anket 

basım hazırlama çoğaltma, araştırma 

ekipmanı, kırtasiye vb. maliyeti)= 

75.000*2=150.000 TL 

 

Alanda yaşayan yoksul ve yoksullaşma riski 

altındaki dezavantajlı nüfus öncelikli olmak 

üzere,  aktif çalışma yaşındaki grupların, 

turizm, hizmet ve tarım sektörlerinde ihtiyaç 

duyulan kalifiye işgücüne dönüştürülmesine 

yönelik sertifikalı-iş garantili mesleki beceri 

edindirme projelerinin hazırlanıp 

yürütülmesi= 1 program için 62.000 TL (3 

sektörden 6 alan ve buna yönelik eğitim kolu 

baz alınmıştır)*6=372.000 TL yıllık eğitim*3 

yıl=1.016.000TL 

Girişimcilik konusunda verilecek 

danışmanlık ve eğitim:  

Girişimcilik eğitim ve danışmanlığı-

(Danışmanlık ve eğitim kurslarını verecek 

eğitim uzmanının alacağı günlük ücret esas 

alınmıştır. 3 ayda bir her ayın ilk haftası, 7 

gün sürecek kursların senede 4 kez 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır =21.000 

TL*4=84.000 TL*3 yıl=252.000TL 

TOPLAM= 1.462.000TL 
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PT3-Hedef 2: Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılmasını sağlamaya yönelik 

tanımlanan hedef; kadınların toplumsal yaşama katılımının arttırılması  ve  eğitim 

düzeyinin yükseltilmesinin sağlanmasıdır.   

PT3-Strateji 2.1: Kadınların toplumsal yaşama katılımının arttırılması ve eğitim düzeyinin 

yükseltilmesi 

Eylem 2.1.1: Alanda yaşayan kadın nüfusun sosyal ve toplumsal yaşama katılmasının 

ekonomik, sosyal ve kültürel önemine ilişkin farkındalık ve bilincin artmasını sağlayacak 

çalışmaların desteklenmesi 

Eylem 2.1.2: Yönetim Planı Alanı içinde yaşayan kadınların sosyal ve ekonomik yaşama 

katılımının gelişme, toplum, şehir ve gelecek kuşaklar için önem ve gerekliliği konusundaki 

farkındalık arttırma kampanyaları ve çalışmaları yürütmek 

Eylem 2.1.3: Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmasının önemi ve gerekliliği 

konusunda yaratılacak farkındalık çalışmalarının kent merkezinin yanında Yönetim Planı 

Alanı’nda yer alan mahallelerde gerçekleştirilmesi 

Eylem 2.1.4: Yönetim Planı Alanı’nda yaşayan yoksul kadınların ekonomik yaşama 

katılımını destekleyici yaygın çalışmalar yapmak ve katılımın genişlemesini sağlamak 

Eylem 2.1.5: Kadınların ekonomik hayata katılımını sağlayacak turizme yönelik geleneksel-

kültürel el işleri üretip satışını yapabilecekleri alanların kurulması 

PROJENİN KÜNYESİ PT3/H2/S1/E1-2-3-4-5 

PROJE ADI Kadınların sosyal ve ekonomik hayata 

katılımının arttırılması projesi 

PROJENİN AMACI Bölgedeki ve dolayısıyla Yönetim Planı 

Alanı’ndaki kadınların eğitimde, sosyal ve 

ekonomik yaşamda erkeklere oranla daha 

dezavantajlı konumda olması bilinen önemli 

sorunlardandır ve Yönetim Planı Alanı için 

toplumsal riskler arasında yer almaktadır. 

Yönetim Planı Alanı’nda koruma sürecinin 

sürdürülebilir olması, bu sürece paralel 

olarak Yönetim Planı Alanı’nın sosyal, 

kültürel ve ekonomik gelişiminin eşitlikçi, 

sürdürülebilir olarak sağlanması; kadınların 

kamusal alandaki görünürlüğünü arttırmak, 

sosyal ve ekonomik yaşama katılımının 

yükselmesini sağlamakla mümkün olacaktır.  

Bu sorun alanından hareketle projenin amacı; 

Kadınların toplumsal yaşama katılımının 

arttırılması ve eğitim düzeyinin 

yükseltilmesi olarak belirlenmiş ve temel 

amaç aşağıda yer alan alt amaçlarla 

desteklenmiştir: 

Alanda yaşayan kadın nüfusun sosyal ve 

toplumsal yaşama katılmasının ekonomik, 

sosyal ve kültürel önemine ilişkin farkındalık 

ve bilincin artmasını sağlayacak çalışmaların 

desteklenmesi; 

Yönetim Planı Alanı’nda yaşayan yoksul 
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kadınların ekonomik yaşama katılımını 

destekleyici yaygın çalışmalar yapmak ve 

katılımın genişlemesini sağlamak. 

ANA FAALİYETLER  Yönetim Planı Alanı içinde yaşayan 

kadınların toplumsal, sosyal ve ekonomik 

yaşama katılımını arttırma konusunda 

farkındalık faaliyetleri yürütmek, 

kampanyalar düzenlemek 

 Kadınların sosyal ve ekonomik hayata 

katılmasının önemi ve gerekliliği 

konusunda yaratılacak farkındalık 

çalışmalarının kent merkezinin yanında 

Yönetim Planı Alanı’nda yer alan 

mahallelerde gerçekleştirilmesi 

 Yönetim Planı Alanı’nda yaşayan yoksul 

kadınların ekonomik yaşama katılımını 

destekleyici çalışmaların yapılması ve 

izlenmesi 

 Kadınların, özellikle alanda yaşamını 

sürdüren yoksul ve yoksullaşma riski 

altındaki kadınların ekonomik hayata 

katılımını sağlayacak turizme yönelik 

geleneksel-kültürel el işleri üretip satışını 

yapabilecekleri alanların kurulması 

HEDEF KİTLE Yönetim Planı Alanı’ndaki aktif çalışma 

dönemindeki kadın nüfus, dezavantajlı 

gruplar, ticari işletmeler, girişimciler. 

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal 

İşler Daire Başkanlığı, Karacadağ Kalkınma 

Ajansı, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar 

Odası 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Kadın konusunda çalışan STK’lar, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Şube 

Müdürlüğü, İŞKUR  

FON KAYNAĞI Ulusal-uluslararası fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 489.500 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI Kadınların sosyal ve ekonomik yaşama 

katılımının önemi ve gerekliliği konusunda 

sürdürülen farkındalık arttırma kampanyaları 

ve çalışmaları: 62.500 TL (senede 4 kez 

olmak üzere, mahalle merkezi ve bir 

mahallede toplam 8 kez toplantı+ kısa film 

ve materyal ücretini kapsamaktadır.) *ilk 3 

sene= 187.500 TL  

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata 

katılmasının önemi ve gerekliliği konusunda 

yaratılacak farkındalık çalışmalarının kent 
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merkezinin yanında Yönetim Planı Alanı’nda 

yer alan mahallelerde gerçekleştirilmesi: 

36.000 TL (bir sene boyunca, 3ayda bir, ayda 

4 kez, toplamda 4 ay mahalle toplantıları 

çalışması yapılmasını kapsar.)*ilk 3 sene= 

108.000 TL 

Yönetim Planı Alanı’nda yaşayan yoksul 

kadınların ekonomik yaşama katılımını 

destekleyici çalışmaların yapılması ve 

izlenmesi TL (alanda yoksulluğun en fazla 

görüldüğü 2 mahallede yaşayan yoksul 

kadınlara yönelik yürütülen aktif istihdam 

politikaları ve mesleki eğitim çalışmaları) 

500.000 TL 

Turizme yönelik geleneksel-kültürel el işleri 

üretip satışını yapabilecekleri alanların 

kurulması: 50.000 TL (20 stanttan oluşan bir 

fuar alanını kapsamaktadır; ilk yılın sonunda 

(Yönetim planının 2. Yılının sonunda) 

kurulacak) 

3, 4 ve 5. Yıllarda fuar alanı aylık giderleri 

için aylık 4000 TL *12 ay*3 sene=144.000 

TL 

TOPLAM= 989.500 TL 

 

PT3–Hedef 3: Çocuk nüfusun sağlık, eğitim, gelişim gibi ihtiyaçlarına cevap verecek 

sosyal destek mekanizmalarının yaygınlaştırılması ve çocukların da yararlanabileceği 

kentsel kamusal mekanların oluşturulması ve çocuk işçiliğinin önlenmesi  konularına 

öncelik verilmesi olarak belirlenmiştir.  

PT3-Strateji 3.1: Yönetim Planı Alanı’nda yaşayan Çocuk nüfusun sağlık, eğitim, gelişim 

gibi ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal destek mekanizmaların kurulması, çocuklarında 

yararlanabileceği kentsel kamusal mekânların oluşturulması ve çocuk işçiliğinin önlenmesi 

Eylem 1.3.1: Çocukların karşı karşıya kaldıkları psikolojik, ailevi, sosyal sorunları takip 

edecek ve çözüme katkı sağlayabilecek, uzmanlardan kurulu mahalle ekiplerinin 

oluşturulması 

Eylem 3.1.2: Çocuk işçiliğini ve çocuk istismarını önlemede ailelerin çocuklar üzerindeki etki 

ve kontrolünün arttırılması çalışmalarının yapılması 

Eylem 3.1.3: Ailelerde anne ve babalara çocukların sokakta çalışırken veya sokakta aileden 

uzak vakit geçirirken karşı karşıya kaldıkları tehlikeler, riskler, gelişimlerine olumsuz etkileri 

konusunda eğitim ve bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi 

PROJENİN KÜNYESİ PT3/H3/S1/E1-2-3 

PROJE ADI Eğitim Düzeyi ve Süresinin Geliştirilmesi 

Projesi 

PROJENİN AMACI Toplumsal riskler, koruma alanının 

yaşatılması ve sonraki kuşaklara aktarılması, 

kültür mirasına yönelik duyarlılık ve 

farkındalık geliştirme ve koruma sürecine 
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toplumsal katılımın sağlanması alanlarında 

engelleyici ve ortadan kaldırılması gereken 

risklerdir.  

Yönetim Planı Alanı’nda yaşayan nüfusun 

büyük çoğunluğu yoksul ve dezavantajlı 

kesimlerden oluşmaktadır. Genel sosyo-

ekonomik yapının özelliklerine bakıldığında 

ise, yoksulluğun yanında, işsizlik ve düşük 

eğitim seviyesi önemli sorunlar olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

Çok çocuklu kalabalık hanelerin oranı 

çoğunluğu oluşturmaktadır. Hanehalkı 

büyüklüğünün yüksek olmasının yanında, 

hanelerde çalışan sayısının hiç olmaması 

veya yetersiz gelirle çalışılması genç 

kuşakların eğitime devam sürelerinin de 

kısalmasına ve okula devamlarının düzensiz 

olmasına neden olmaktadır.  

Bu koşullar göz önüne alındığında; 

projenin amaçları; Eğitim düzeyinin 

iyileştirilmesi çalışmalarını alanda sürekli 

gündemde tutmak ve eğitime devam 

süresinin uzatılmasına yönelik çalışmaların 

desteklenmesi olarak belirlenmiştir. 

Bu kapsamda; 

Eğitimde kalma süresinin ve eğitim 

düzeyinin arttırılması çalışmaları 

kapsamında, çocukların okula gönderilmesi 

ve eğitime devam sürelerinin arttırılmasına 

yönelik çalışmaların yapılması ve takip 

edilmesi, 

Yönetim Planı Alanı’nda yaşayan çocukların 

kentsel, sosyal ve kültürel gelişimlerini 

arttıracak, eğitimin önemine ilişkin 

farkındalıklarını yükseltecek ve eğitimlerine 

destek olacak çalışma ve faaliyetlerin 

desteklenmesi, 

Çocuk işçiliğini ve çocuk istismarını 

önlemede ailelerin çocuklar üzerindeki etki 

ve kontrolünün arttırılması çalışmalarının 

yapılması, 

çalışmalarından oluşmaktadır.  

ANA FAALİYETLER  Eğitim düzeyinin arttırılması ve eğitim 

süresinin uzatılmasının yoksulluğu yenme 

ve yaşam şartlarını yükseltmedeki önemi 

konusunda, alandaki anne-babalar ve 

velileri hedef alan farkındalık 

faaliyetlerinin ve bilgilendirici 

kampanyaların yürütülmesi 

 Çocukların karşı karşıya kaldıkları 



   

 

310 

 

psikolojik, ailevi, sosyal sorunları takip 

edecek ve çözüme katkı sağlayabilecek, 

uzmanlardan kurulu mahalle ekiplerinin 

oluşturulması 

 Ailelerde anne ve babalara çocukların 

sokakta çalışırken veya sokakta aileden 

uzak vakit geçirirken karşı karşıya 

kaldıkları tehlikeler, riskler, gelişimlerine 

olumsuz etkileri konusunda eğitim ve 

bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi 

HEDEF KİTLE Yönetim Planı Alanı’ndaki genç nüfus, 

çocuklar, dezavantajlı gruplar, aileler 

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal 

Hizmetler D. Bşk, Diyarbakır Valiliği Sosyal 

Dayanışma ve Yardımlaşma İl Md, İl Milli 

Eğitim Md. 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Kadın, eğitim ve çocuk konusunda çalışan 

STK’lar, meslek odaları ve meslek 

dernekleri, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır 

Valiliği Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma 

Daire Başkanlığı 

FON KAYNAĞI Ulusal-uluslararası fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 590.000 TL  

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMA Yönetim Planı alanında yer alan tüm 

okullarda eğitimini sürdürülen çocukların 

anne babalarına yönelik; eğitim düzeyinin 

yükseltilmesi, eğitimde kalma süresinin 

uzatılmasının önemi, çocukların sosyal ve 

kültürel gelişiminin sağlanması konusunda 

eğitim ve farkındalık çalışmaları 

yürütülecektir. Farkındalık çalışmaları tüm 

sene boyunca devam edecek ailelere yönelik 

eğitim faaliyetleri ise her sene 2 ay boyunca 

sürecektir. Bu iki aylık sürede yönetim planı 

alanındaki tüm okullara ulaşılacaktır.  

(kampanya içeriği, tanıtım, broşür, 

toplantılar, aile görüşmeleri, vb; eğitimler 

için; eğiticiler+eğitim içeriği 

hazırlama+eğitim giderleri+bilgilendirici 

materyaller vb.) yukarıdaki faaliyetleri 

kapsayan 1 yıllık bütçe= 350.000TL’dir.  

80.000 TL (2 şer uzmandan oluşan mahalle 

ekiplerinin, 69 mahallede görevli olacağı, bir 

sene boyunca 4 çalışma yürüteceği var 

sayılmıştır.)*3 sene=240.000 TL 

                                TOPLAM=590.000 TL 
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Eylem 3.1.4: Eğitim düzeyinin iyileştirilmesi çalışmalarını alanda sürekli gündemde tutmak 

ve eğitime devam süresinin uzatılmasına yönelik farkındalık faaliyetleri ve çalışmaların 

desteklenmesi 

Eylem 3.1.5: Eğitimde kalma süresinin ve eğitim düzeyinin arttırılması çalışmaları 

kapsamında, çocukların okula gönderilmesi ve eğitime devam sürelerinin arttırılmasına 

yönelik çalışma ve takiplerin düzenli yapılması 

Eylem 3.1.6: Yönetim Planı Alanı’nda yaşayan çocukların kentsel, sosyal ve kültürel 

gelişimlerini arttıracak, eğitimin önemine ilişkin farkındalıklarını yükseltecek ve eğitimlerine 

destek olacak çalışma ve faaliyetlerin desteklenmesi 

PROJENİN KÜNYESİ PT3/H3/S1/E4-5-6 

PROJE ADI Çocuk Evleri Pilot Projesi 

PROJENİN AMACI Yönetim Planı Alanı’nda nüfusun büyük 

çoğunluğu yoksul ve dezavantajlı gruplardan 

oluşmaktadır. Alanda, genç kuşaklar, 

çocuklar ailevi etkenler, sosyal ve ekonomik 

koşullar nedeniyle eğitimi erken dönemde 

bırakıp güvencesiz işlerde çalışmaya, 

korunmasız olarak sokaklara alışmaktadır. 

Çocuk nüfusun sağlık, eğitim, gelişim gibi 

ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal destek 

mekanizmaların kurulması, çocuklarında 

yararlanabileceği kentsel kamusal 

mekânların oluşturulması ve çocuk 

işçiliğinin önlenmesidir. Bu nedenle 

projenin amaçları şöyle belirlenmiştir: 

Sokakta çalışan çocuk oranının yüksek 

olduğu mahallelerde çocuk işçiliği ve 

istismarının engellenmesi amacıyla aile 

danışmanlıklarının verildiği, sokak 

çocuklarının eğitim ve topluma 

kazandırılması çalışmalarının yürütüldüğü 

sosyal hizmet ve toplum merkezi işlevi gören 

Suriçinde 1 ve Surdışında 1 adet çocuk 

evinin kurulması ve bu çatı altında Çocuk 

Evleri pilot projesinin yürütülmesi.  

ANA FAALİYETLER 
 Yönetim Planı Alanı’nda Suriçinde 1 ve 

Surdışında 1 adet çocuk evi için Sosyal 

hizmet ve toplum merkezi işlevi gören 

Çocuk Evleri’nin kurularak, Çocuk Evleri 

pilot projesinin yürütülmesi  

 Eğitim düzeyinin iyileştirilmesi 

çalışmalarını alanda sürekli gündemde 

tutmak ve eğitime devam süresinin 

uzatılmasına yönelik farkındalık 

faaliyetlerinin ve çalışmaların 

desteklenmesi 
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 Eğitimde kalma süresinin ve eğitim 

düzeyinin arttırılması çalışmaları 

kapsamında, çocukların okula 

gönderilmesi ve eğitime devam 

sürelerinin arttırılmasına yönelik çalışma 

ve takiplerin düzenli yapılması 

 Yönetim Planı Alanı’nda yaşayan 

çocukların kentsel, sosyal ve kültürel 

gelişimlerini arttıracak, eğitimin önemine 

ilişkin farkındalıklarını yükseltecek ve 

eğitimlerine destek olacak çalışma ve 

faaliyetlerin desteklenmesi 

HEDEF KİTLE Yönetim Planı Alanı’ndaki çocuk nüfus, 

dezavantajlı gruplar, aileler. 

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR Karacadağ Kalkınma Ajansı, İl Milli Eğitim 

Md, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Sosyal Hizmetler D. Bşk, Diyarbakır Valiliği 

Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma 

Başkanlığı 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Kadın, eğitim ve çocuk konusunda çalışan 

STK’lar, meslek odaları ve meslek 

dernekleri, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler 

Şube Müdürlüğü, Diyarbakır Valiliği İl 

Nüfus ve Vatandaşlık Md. ilgili muhtarlıklar, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı 

FON KAYNAĞI Ulusal-uluslararası fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 1.000.000 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMA Suriçinde 1 ve Surdışında 1 adet olmak üzere 

çocuk evlerinin kurularak Çocuk Evleri 

pilot projenin yürütülmesi toplam bütçesi , 

1.000.000 TL’dir. Toplum merkezi işlevi 

görecek çocuk evleri için burçların veya 

kültür varlıklarının işlevlendirmesi 

yapılabilir.  

 

5.3.2. Çevresel Riskler 

Hedef 1 : Çevresel risk faktörlerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması  

PT3-Strateji 1.1: Atıklardan kaynaklı çevresel riskler ile mücadele edilmesi 

Eylem 1.1.1: Yönetim Planı Alanı’nda yer alan kurum ve kuruluşların, işyerlerinin ve turizm 

işletmelerinin katı atıklarını ayrıştırmalarına yönelik bilgilendirme-eğitim ve uygulama 

çalışmalarının başlatılması 

Eylem 1.1.2: Miras alanındaki kullanılamayan yapılara ve yeşil alanlara çöp atılmasını, 

bırakılmasını engelleyici önlemlerin alınması 

Eylem 1.1.3: Dar sokak aralarına ulaşarak çöplerin toplanmasını kolaylaştıracak küçük 

boyutlu çöp toplama araçlarının temin edilmesi 
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PROJENİN KÜNYESİ  PT3/H1/S1/E1-2-3 

PROJE ADI Yönetim Planı Alanı Katı Atık Yönetim 

Sistemi Geliştirme Projesi 

PROJENİN AMACI Yönetim Planı Alanı, Diyarbakır kentinin 

önemli ölçüde çöp sorunu ve çevre kirliliği 

sorunu yaşayan bir alanıdır. Çevre kirliliği, 

atıkların bertarafı sorunlarının yanında 

alanda yaşayan halkın çevre konusunda 

yeterli düzeyde farkındalık ve duyarlılık 

geliştirmemiş olması da bu sorunların 

çözümünü zorlaştıran önemli etkenlerdir.  

Yönetim Planı; Diyarbakır kültür mirasının 

korunarak yaşatılması ve sonraki kuşaklara 

aktarılması sürecinde alandaki ekonomik 

sektörlerde yaşanacak olumlu gelişmelere 

bağlı olarak sosyo-kültürel gelişme ile 

paralel bir koruma sürecinin ilerlemesi 

yaklaşımını benimsemiştir.  Bu yaklaşımın 

kapsamında hedeflerin gerçekleştirilmesi 

için, çevresel riskleri en aza indirme ve 

ortadan kaldırma hedefi de; sürecin önemli 

bir konusunu oluşturmaktadır.  

Çevresel risklerin ortadan kaldırılması 

kapsamında katı atık yönetim sisteminin 

işleyebilmesi ve sürdürülebilir olması, 

yalnızca kurumların atık yönetimi alanında 

yapacakları düzenlemeleri değil, bununla 

birlikte alanda yaşayan halkın, kullanıcıların, 

ziyaretçilerin ve ticari kuruluşların da 

farkındalık ve duyarlılıkla çevre konusundaki 

iyileştirmelere, korumalara katılmasını 

gerekli kılar.  

Bu nedenle, Yönetim Planı kapsamında, tüm 

bu hedef kitleyi ve çalışmaları içine alan; 

“katı atık yönetim sistemi”nin oluşturulması 

bu projenin amacını oluşturmaktadır.  

ANA FAALİYETLER  Yönetim Planı Alanı'nın çöp sorunu 

çözmeye ve çevre temizliğinin 

sürekliliğinin sağlanmasına, farkındalık 

geliştirmeye ve alışkanlık kazandırmaya 

yönelik; yetkili ve sorumlu kurumlar 

tarafından uygulanacak düzenli, 

faaliyetleri, görev ve sorumlulukları, 

eksiklik ve çözümleri içeren sürdürülebilir 

katı atık yönetim planının hazırlanması 

 Yönetim Planı Alanı sakinlerine veya bu 

alanın kullanıcılarına yönelik,  çevre 

duyarlılığını ve farkındalığını yükseltecek 

eğitim, bilgilendirme kampanyalarının 

gerçekleştirilmesi 
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 Yönetim Planı Alanı’nda yer alan kurum 

ve kuruluşlara, işyerlerine ve turizm 

işletmelerine yönelik, katı atıkların 

yerinden ayrıştırılması konusunda eğitim 

ve bilgilendirme faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi 

 Dar sokak aralarına ulaşarak çöplerin 

toplanmasını kolaylaştıracak küçük 

boyutlu çöp toplama araçlarının temin 

edilmesi, çöplerin belirli saatlerde belirli 

yerlere bırakılması sağlanarak düzenli ve 

zamanında toplanmasının sağlanması 

HEDEF KİTLE Planlama alanında yaşayanlar, kurum ve 

kuruluşlar, ticari işletmeler, kullanıcılar ve 

ziyaretçiler 

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR Dicle Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama 

ve Araştırma Merkezi, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve 

Kontrol Daire Başkanlığı, Sur Belediyesi 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 

Yenişehir Belediyesi Çevre Koruma ve 

Kontrol Müdürlüğü, Sur Belediyesi Temizlik 

İşleri Md, Yenişehir Belediyesi Temizlik 

İşleri Md. 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Çevre 

konusunda çalışan STKlar, Çevre 

Gönüllüleri Derneği, Organik Tarım Derneği, 

ilgili muhtarlıklar 

FON KAYNAĞI Belediye öz kaynakları ve ulusal fon 

kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 220 500+ 120.000 dolar 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI Yetkili ve sorumlu kurumlar tarafından 

uygulanacak düzenli, faaliyetleri, görev ve 

sorumlulukları, eksiklik ve çözümleri içeren 

sürdürülebilir katı atık yönetim planının 

hazırlanması: 67.500 TL (6 Uzman personel 

tarafından ilk yıl 3 ay içinde hazırlanacaktır. 

(3 kıdemli uzman+3 yeni uzman maaşı 

üzerinden hesaplanmıştır.) 
kaynakça:http://forum.memurlar.net/konu/1747835/) 
 

Yönetim Planı Alanı sakinlerine veya bu 

alanın kullanıcılarına yönelik,  çevre 

duyarlılığını ve farkındalığını yükseltecek 

eğitim, bilgilendirme kampanyaları: 22.500 

TL (aylık muhtarlara ve hizmet sektörü 

çalışanlarına eğitim ve toplum bilincini 

arttırmak için materyal (el ilanı, broşür, afiş, 

billbord) kullanımı esas alınmıştır.)*3 

http://forum.memurlar.net/konu/1747835/
http://forum.memurlar.net/konu/1747835/
http://forum.memurlar.net/konu/1747835/
http://forum.memurlar.net/konu/1747835/
http://forum.memurlar.net/konu/1747835/
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yıl=67.500 TL 

22.500 TL (aylık muhtarlara ve hizmet 

sektörü çalışanlarına eğitim ve toplum 

bilincini arttırmak için materyal (el ilanı, 

broşür, afiş, billbord) kullanımı esas 

alınmıştır.)*3 yıl=67.500 TL 

Katı atıkların yerinden ayrıştırılması 

konusunda eğitim ve bilgilendirme 

faaliyetleri: 18.000 TL (her ay yapılacak ve 

üç sene sürecek eğitim çalışmaları için 

hesaplanmıştır.) 

Toplam=220.500 

Küçük boyutlu çöp toplama araçlarının temin 

edilmesi: 120.000 Dolar İlgili kurumun öz 

kaynağı ile gerçekleştirilecektir. (69 mahalle 

için, 30 adet araç alınacağı var sayılmıştır.) 

 

PT 3-Strateji 1.2: Tarımsal etkinliklerden kaynaklı çevresel riskler ile mücadele edilmesi 

Eylem 1.2.1: Hevsel’de kullanılan tüm sulama sularının, sulama kaynaklarının, atık suların 

Mikrobiyolojik Kalite Standardı ölçümlerinin yapılması  

Eylem 1.2.2: Hevsel Bahçeleri’nin topraklarında ve burada yetişen gıdalarda ağır metallerin 

bulunma düzeyini, insan sağlığı karşısında tehdit oluşturan kimyasalların belirlenmesi için 

düzenli ölçüm ve testlerin yapılması  

Eylem 1.2.3: Su, toprak ve sebzelerden elde edilen sonuçların birlikte değerlendirilmesi ve 

su-toprak-gıda risk raporunun hazırlanıp, önlemlerin belirlenmesi 

Eylem 1.2.4: Ölçümler sonrasında, Hevsel Bahçelerinde standart sınırların üstünde çıkan 

ölçümlerden hareketle, insan sağlığını ve çevreyi tehdit eden sulama kaynaklarının 

kullanımının durdurulması ve alanda temiz sulamanın sağlanması  

Eylem 1.2.5: Su kaynaklarının korunması ve etkili kullanımının sağlanması amacıyla,  salma 

sulama yönteminden damlama sulamaya geçişi sağlayacak destek ve yardımlara ilişkin 

planlama ve çalışmalarını gündeme alınması 

Eylem 1.2.6: Hevsel Bahçeleri’nde ara vermeden ve nadasa bırakılmadan uzun yıllardır 

işlenen, ekilen toprakların toprak yorgunluğunun ortadan kaldırılmasına yönelik iyi tarım 

uygulamaları konusunda çiftçi ve üreticiye yönelik eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

Eylem 1.2.7: Hevsel'de ekilen ürünlerin tümünün tohumlarının korunmasına yönelik 

çalışmalar yapılması 

 

PROJENİN KÜNYESİ 
PT3/H1/S2/E1-2-3-4-5-6-7 

PROJE ADI 
Tarımsal Etkinliklerden Kaynaklı 

Çevresel Riskler İle Mücadele Edilmesi 

Projesi 

PROJENİN AMACI Hevsel Bahçeleri’nin salma sulama ile 

sulanması, sulamada atık su kullanımı, 

toprakların nadasa bırakılmadan sürekli 

ekilmesi, kültür mirası alanı olan Hevsel 
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Bahçeleri’nin korunması ve sonraki 

kuşaklara aktarılmasının önünde önemli 

engel teşkil eden uygulamalardır. Temiz su 

kaynaklarının kullanılmaması aynı zamanda 

insan sağlığını da tehdit eden sonuçlara 

ulaşmaktadır. Bu alanın korunması, 

yaşatılması ve sonraki kuşaklara bırakılması 

ve bunun yanında, insan sağlığı için tehlike 

yaratan koşulların önüne geçmek için; 

Yönetim Planı kapsamında iyi tarım 

uygulamalarının, sürdürülebilir temiz 

sulamanın en hızlı biçimde hayata 

geçirilmesi öncelik ve önem taşıyan konudur.  

İyi tarım uygulamaları ve sürdürülebilir 

temiz sulamanın etkin-verimli kullanılır hale 

getirilmesi projenin amacını oluşturmaktadır.  

ANA FAALİYETLER  Tüm alanın sulama kaynaklarının 

ölçümlerinden elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda zararlı -atık sularla 

sulamanın durdurulması, atık suların ve  

açıktan akan kanalizasyon sularının ıslahı  

çalışmalarının yapılması 

 İlgili kurum ve kuruluşların yardım ve 

katılımıyla, salma sulama yönteminden 

damlama sulamaya geçişi sağlayacak 

kolaylıkların ve geçiş sürecinin gündeme 

alınması; hayata geçirilmesi ile ilgili 

çalışmalarının tartışılması ve planlanması     

 Çevre ve toplum sağlığı karşısında büyük 

bir risk oluşturan zararlı sulamanın 

sonlandırılması için kurumlar arası işbirliği 

koordinasyon sorunlarının aşılarak, temiz 

sulama kaynakları olan Anzele, Hz 

Süleyman, Devegeçidi Barajı’ndan 

Hevsel’in faydalanmasının sağlanması 

 Arıtılmış ve sulama suyu olarak kullanılan 

suların Mikrobiyolojik Kalite Standardı 

ölçümlerinin yeniden yapılarak kalite ve 

kullanılabilirliğinin ölçülmesi, 

değerlendirilmesi 

 Hevsel Bahçeleri’nde ara vermeden ve 

nadasa bırakılmadan uzun yıllardır işlenen, 

ekilen toprakların toprak yorgunluğunun 

ortadan kaldırılmasına yönelik iyi tarım 

uygulamaları konusunda çiftçi ve üreticiye 

yönelik eğitim faaliyetlerinin hayata 

geçirilmesi 

 Hevsel Bahçeleri’nde iyi tarım 

uygulamaları konusunda eğitim verilen 

çiftçi ve üreticiye yönelik iyi tarım 
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uygulamalarının hayata geçirilmesini 

sağlayacak danışmanlık desteklerinin 

verilmesi 

 Hevsel'de ekilen ürünlerin tümünün 

tohumlarının korunmasına yönelik 

çalışmalar yapılması 

HEDEF KİTLE Planlama alanındaki kurum ve kuruluşlar, 

ticari işletmeler ve turizm işletmeleri 

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Diyarbakır İl Müdürlüğü, İl Sağlık 

Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi Halk Sağlığı 

Ana Bilim Dalı, Devlet Su İşleri Gn. Md. 10. 

Bölge Müdürlüğü, DİSKİ, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı,  

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DBB 

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 

Dicle Üniversitesi, Dicle Üniversitesi Halk 

Sağlığı Ana Bilim Dalı, DİSKİ, Dicle 

Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, Diyarbakır Gıda Kontrol 

Laboratuvar Müdürlüğü, İl Hıfzıssıhha 

Kurulu, İl Sağlık Müdürlüğü, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı, DSİ Genel Müdürlüğü 10. 

Bölge Md., DBB Çevre Koruma Şube 

Müdürlüğü, Mezopotamya Ekoloji Hareketi, 

Kadın Örgütleri, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi Belediyeler Birliği, 

FON KAYNAĞI Ulusal-uluslararası fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 1.055.000 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI 10.000 TL(İlgili kurumlar içinde 3 kişilik bir 

alt birim oluşturulacak, bu birim çiftçilere 

eğitim ve destek hibe kredilerinden 

yararlanması hakkında danışmanlık hizmeti 

sunacaktır.)*5 yıl=50.000 TL 

85.000 TL (standart sulama suyu analiz 

fiyatı)*5 yıl=425.000 TL 

16.000 TL (çiftçilere 3 ayda bir eğitim 

verileceği öngörülmüştür.) 3 ayda bir, ayda 

bir hafta sürecek üzere, senende 4 kez 

düzenlenecektir. (salon kirası, materyal 

ücreti, eğitmen ücretine göre 

hesaplanmıştır.)* 5 sene=80.000 TL 

Hevsel Bahçeleri’nde iyi tarım uygulamaları 

konusunda eğitim verilen çiftçi ve üreticiye 

yönelik iyi tarım uygulamalarının hayata 

geçirilmesini sağlayacak danışmanlık 

desteklerinin verilmesi için 10.000 TL aylık 

(sende 3 ayda bir- 4 kez) olmak üzere 

40.000(Danışmanlık, KOSGEB danışmanlık 
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bütçesi esas alınmıştır.)*5 yıl= 200.000 TL 

Hevsel'de ekilen ürünlerin tümünün 

tohumlarının korunmasına yönelik çalışmalar 

yapılması=300.000 TL(kaynak: Gıda Tarım 

Ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Ar-Ge 

Proje Destekleri) 

TOPLAM=1.055.000 TL 

 

PT 3-Strateji 1.3: Motorlu taşıt trafiğinden kaynaklı çevresel riskler ile mücadele edilmesi 

Eylem 1.3.1: Yönetim Planı Alanı’nda motorlu taşıt yoğunluğunu azaltmak için alternatif 

ulaşım türleri olan bisiklet kullanımı ve yaya ulaşımını özendirici faaliyetlerin sürdürülmesi 

ve duyarlılık arttırıcı farkındalık faaliyetlerinin kamu kurumları, okullar ve toplum merkezleri 

odaklı gerçekleştirilmesi 

Eylem 1.3.2: Yönetim Planı Alanı’na motorlu araçların giriş çıkış saatlerinin düzenlenmesi ve 

trafik yoğunluğunu azaltacak (örn: tek yön uygulaması) trafik düzenlemelerinin hayata 

geçirilmesi 

PROJENİN KÜNYESİ PT3/H1/S3/E1-2 

PROJE ADI Alanda trafik yoğunluğunun ortadan 

kaldırılmasına yönelik ziyaret güzergahı 

ve alternatif ulaşım yöntemlerinin 

geliştirilmesi projesi 

PROJENİN AMACI Alanın trafik sorunu ve motorlu taşıt 

kullanım yoğunluğu, ziyaretçilerin yürüyerek 

veya alternatif ulaşım araçları ile (bisiklet 

vb.) miras alanının tümünü bütüncül olarak 

gezip algılamalarını, miras öğelerini olması 

gereken şekliyle; bütüncül ve çok kültürlü bir 

yapının parçaları olarak algılayıp 

değerlendirmelerini engellemektedir. Yoğun 

trafik, motorlu araç kullanımının fazlalığı, 

alternatif ve yaya yoluyla ulaşımın 

sağlanmasına olanak verecek düzenlemelerin 

olmamasına, görüntü, ses ve hava kirliliğine, 

ziyaretçilerin alanın tümüne ulaşamamasına 

yol açmaktadır. Dolayısıyla turizm, alanın 

tümünde eşit, toplumsal katılımlı ve bütüncül 

olarak gelişememektedir.  

Bu koşullar, alanın korunmasının yanında 

kullanma dengesinin de gözetilmesinin 

önemini ortaya koymaktadır.  

Yukarıda ifade edilen durumlardan hareketle 

projenin amacı, ziyaretçi yönetim planının 

oluşturularak; kültürel peyzaj alanları ve 

doğal çevrenin koruma ve kullanma 

dengesi içerisinde sürdürülebilir 

yönetiminin sağlanmasıdır.  

ANA FAALİYETLER  Ziyaretçiler için tur güzergâhları ve 

ziyaretçi merkezlerinin oluşturulması 

 Tur güzergâhlarının tanımlı hale 
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getirilmesi, yönlendirici ve bilgilendirici 

tabela ve levhaların düzenlenmesi 

 Yönetim Alanında alternatif ulaşım 

araçlarının geliştirilmesi, araç trafiğini 

kısıtlayıcı önlemler alınması, bisiklet 

kullanımı ve yaya ulaşımının 

desteklenmesi, bisiklet yollarının 

oluşturulması 

 Yönetim alan sınırları içerisinde yaya ve 

bisiklet yollarının güvenliğini arttıracak ve 

araç hızlarını azaltacak önlemlerin 

geliştirilmesi 

 Yönetim alanı yakın çevresinde genel 

otopark alanları ile tur otobüsü park 

alanlarının düzenlenmesi 

HEDEF KİTLE Yönetim Planı Alanı’nın ziyaretçileri, alanda 

yaşayanlar, alanın kullanıcıları, alandaki 

işletmeler, kurumlar.  

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire 

Başkanlığı, Sur Belediye Başkanlığı 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, TMMOB Diyarbakır 

İKK 

FON KAYNAĞI Ulusal fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 1.500.000 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI Yayalaştırma projesi örneklerinden yola 

çıkılarak bütçe belirlenmiştir. Yolların 

düzenlenmesi+uyarı-gösterge 

levhaları+bisiklet-yaya yolları+otobüs park 

alanları düzenlenmesi+motorlu araç trafiği 

sınırlama çalışmalarını içeren projenin 

planlanmasından uygulanmasına kadar geniş 

bir alanı kapsadığı göz önüne alınmalıdır. 

Proje bütçesi; benzer projelere ayrılan 

kaynakların ortalamasından elde edilmiş 

bütçedir. 

 

PT3-Strateji 1.4: Çevresel risklerin ortaya çıkardığı toplumsal sakıncalara ilişkin 

farkındalığın arttırılması 

Eylem 1.4.1: Her yıl Suriçi'ndeki 2 ilköğretim 1 ortaöğretim okulundaki öğrencilere ve 

velilerine çevre bilinci, atık sorunu, katı atıkların ayrıştırılması konularında bilgilendirme ve 

farkındalık eğitiminin ilgili broşür ve eğitim materyalleri hazırlanarak verilmesi 

Eylem 1.4.2: Her yıl Yönetim Planı Alanı'nda yer alan Suriçi'nin dışında kalan alanlardaki 2 

ilköğretim 1 ortaöğretim okulundaki öğrencilere ve velilerine çevre bilinci, atık sorunu, katı 
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atıkların ayrıştırılması konularında bilgilendirme ve farkındalık eğitimlerinin verilmesi;  ilgili 

broşür ve eğitim materyalleri hazırlanarak verilmesi 

Eylem 1.4.3: Doğal kültürel mirasın ve Hevsel Peyzaj Alanı'nın tanıtılması ve korunmasının 

önemine ilişkin eğitim gezilerinin düzenlenmesi 

PROJENİN KÜNYESİ PT3/H1/S4/E1-2-3 

PROJE ADI Çevresel Risklerin Ortaya Çıkardığı 

Toplumsal Sakıncalara İlişkin 

Farkındalığın Arttırılması 

Projesi 

PROJENİN AMACI Diyarbakır Miras alanının korunması, 

sonraki kuşaklara aktarılması, Yönetim 

Planının temel amacıdır. Bu amaca yönelik 

olarak, bu mirası devralacak kuşakların da 

farkındalık ve bilgi düzeyini arttırmak 

mirasın korunması, yaşatılması kadar önem 

taşımaktadır.  

Yönetim Planı Alanında yaşayan ve eğitimini 

devam ettiren (ilköğretim+ortaöğretim) 

öğrencilerin okullarında, hem öğrencilere 

hem de genç kuşakları yetiştiren velililere 

yönelik her yıl; çevre bilincini arttırmaya, 

farkındalıklarını yükseltmeye yönelik 

çalışmaların yapılması projenin amacıdır.  

ANA FAALİYETLER  Her yıl Suriçi'ndeki 2 ilköğretim 1 

ortaöğretim okulundaki öğrencilere ve 

velilerine çevre bilinci, atık sorunu, katı 

atıkların ayrıştırılması konularında 

bilgilendirme ve farkındalık eğitimlerinin 

ilgili broşürler ve eğitim materyalleri 

hazırlanarak verilmesi 

 Her yıl Yönetim Planı Alanı'nda yer alan 

Suriçi'nin dışında kalan alanlardaki 2 

ilköğretim 1 ortaöğretim okulundaki 

öğrencilere ve velilerine çevre bilinci, atık 

sorunu, katı atıkların ayrıştırılması 

konularında bilgilendirme ve farkındalık 

eğitimlerinin ilgili broşürler ve eğitim 

materyalleri hazırlanarak verilmesi 

 Doğal kültürel mirasın ve Hevsel Peyzaj 

Alanı'nın tanıtılması ve korunmasının 

önemine ilişkin eğitim gezilerinin 

düzenlenmesi 

HEDEF KİTLE Yönetim Planı Alanı’ndaki zorunlu eğitim 

dönemindeki genç kuşaklar, öğrenci velileri 

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

 Diyarbakır İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm Daire Başkanlığı, Dicle Üniversitesi 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Çevre Gönüllüleri Derneği, Diyarbakır 
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Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve 

Kontrol Daire Başkanlığı, çevre konusunda 

çalışan STK’lar, Karacadağ Kalkınma Ajansı 

FON KAYNAĞI Kurumsal öz kaynaklar ve ulusal-uluslararası 

fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 251.200TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI Suriçi'ndeki 2 ilköğretim 1 ortaöğretim 

okulundaki öğrencilere ve velilerine çevre 

bilinci, atık sorunu, katı atıkların 

ayrıştırılması konularında bilgilendirme ve 

farkındalık eğitimi: TL (Sur İlçesi okul ve 

öğrenci sayıları baz alınarak, ortalama sayı 

ve baskı maliyeti ile hesaplanmıştır.  

(Okuldaki ortalama kişi sayısına göre 

materyal ücreti+eğitimci ücreti) Bir okulda 

yaklaşık 330 kişi bulunmaktadır. Kişi başı 

broşür + dergi maliyeti 2 TL olarak 

hesaplanmıştır. 660*3 okul*senede 2 kez= 

3.960 TL*5 sene= 19.800 TL 

Günlük ortalama eğitimci ücreti 200 TL 

alınmıştır.=senede 2 kez 3 okulda 5 günlük 

eğitim toplam=6000 TL*5 sene=30.0000 

TL*eğitim verecek 2 eğitimci için=60.000 

TL 
 

Her yıl Yönetim Planı Alanı'nda yer alan 

Suriçi'nin dışında kalan alanlardaki 2 

ilköğretim 1 ortaöğretim okulundaki 

öğrencilere ve velilerine çevre bilinci, atık 

sorunu, katı atıkların ayrıştırılması 

konularında bilgilendirme ve farkındalık 

eğitimin: (Yenişehir ilçesi verileri baz 

alınarak hesaplanmıştır.)  

Günlük ortalama eğitimci ücreti 200 TL 

alınmıştır.=senede 2 kez 3 okulda 5 günlük 

eğitim toplam=6000 TL*5 sene=30.0000 

TL*eğitim verecek 2 eğitimci için =60.000 

TL 
 (Okuldaki ortalama kişi sayısına göre 

materyal ücreti+eğitimci ücreti) Bir okulda 

yaklaşık 815 kişi bulunmaktadır. Kişi başı 

broşür + dergi maliyeti 2 TL olarak 

hesaplanmıştır. 815*2 TL*3 okul*senede 2 

kez= 3.960 TL*5 sene= 9.780 TL*5 

sene=48.900 TL 

 

Günlük ortalama eğitimci ücreti 200 TL 

alınmıştır. 

Doğal kültürel mirasın ve Hevsel Peyzaj 
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Alanı'nın tanıtılması ve korunmasının 

önemine ilişkin eğitim gezileri: 12.500 TL*5 

sene=62.500 TL 

  (10 Günlük gezi, günde 115 kişi 

gezdirilecek şekilde hesaplanmıştır.) Sur içi+ 

sur dışındaki okullarda ortalama 1142 kişi. 

10 günde, günlük 115 kişi gezdirilecek, 

toplamda 3 okul gezdirilecektir. (10 günlük 

otobüs kirası+ 2 eğitimci ücreti) 

TOPLAM= 251.200 

 

5.3.3. Yönetimsel Riskler: 

PT3-Hedef 1: Yönetimsel Risklerden kaynaklı sorunların önlenmesi ve ortadan 

kaldırılması 

PT3-Strateji 1.1: Koruma çalışmaları sürecinde ortaya çıkabilecek yönetimsel risklerin 

giderilmesi 

Eylem 1.1.5: Yönetim alanında denetim, uygulama ve planlama çalışmaları sürdüren kurum 

ve kuruluşların koruma, restorasyon vb. alanlarda ihtiyaç duyduğu insan kaynağının 

belirlenmesi ve istihdam edilmelerine öncelik verilmesi 

Eylem 1.1.6: Yönetim alanında yetki kullanan kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen 

uzmanların ve üst düzey yöneticilerin restorasyon, turizm, gelişme-kalkınma, proje geliştirme, 

yönetişim ve koruma konularında uzmanlık seviyelerini attırıcı ulusal ve uluslararası bilimsel 

etkinliklere ve eğitim programlarına katılımlarının arttırılması ve meslek içi eğitim 

çalışmalarının düzenlenmesi 

PROJENİN KÜNYESİ PT3/H1/S1/E1-2-3 

PROJE ADI İnsan kaynakları geliştirme projesi 

PROJENİN AMACI  Koruma çalışmaları sürecinde ortaya 

çıkabilecek yönetimsel risklerin giderilmesi 

kapsamında insan kaynaklarının 

geliştirilmesi 

ANA FAALİYETLER  Yönetim alanında denetim, uygulama ve 

planlama çalışmaları sürdüren kurum ve 

kuruluşların koruma, restorasyon vb. 

alanlarda ihtiyaç duyduğu insan 

kaynağının belirlenmesi 

 Yönetim alanında yetki kullanan kurum ve 

kuruluşlarda istihdam edilen uzmanların ve 

üst düzey yöneticilerin restorasyon, turizm, 

gelişme-kalkınma, proje geliştirme, 

yönetişim ve koruma konularında 

uzmanlık seviyelerini attırıcı ulusal ve 

uluslararası bilimsel etkinliklere ve eğitim 

programlarına katılımlarının arttırılması ve 

meslek içi eğitim çalışmalarının 

düzenlenmesi 

HEDEF KİTLE Koruma konusunda alanda faaliyet gösteren 

kurum-kuruluşlar ve çalışanları 

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi KUDEB 

Şube Müdürlüğü, Diyarbakır KV Bölge 
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Koruma Kurulu, Karacadağ Kalkınma Ajansı 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır 

KV Bölge Koruma Kurulu 

FON KAYNAĞI Ulusal kurumlar 

TOPLAM BÜTÇESİ 600.000 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI Yönetim alanında denetim, uygulama ve 

planlama çalışmaları sürdüren kurum ve 

kuruluşların koruma, restorasyon vb. 

alanlarda ihtiyaç duyduğu insan kaynağının 

belirlenmesi araştırması için yıllık 50.000 TL 

bütçe ayrılmıştır. Bu araştırma kurumsal 

görüşmeler, veri toplama, veri analizi ve 

değerlendirme-raporlama, sunum 

çalışmalarını kapsamaktadır. İlk üç yıl 

araştırma yapılacaktır: 50.000*3=150.000 

TL 

Alanda koruma konusunda faaliyet gösteren 

kurumların çalışanları için yılda 2 kez 

bilimsel etkinliklere katılım için ve eğitim 

programlarına katılımlarının arttırılması ve 

meslek içi eğitim çalışmaları için yıllık 

150.000*3 sene=450.000 TL kaynak 

ayrılmıştır. 

                     TOPLAM= 600.000 TL 

 

PT3-Strateji 1.2: Gıda güvenliğini sağlayacak tedbirlerin alınması ve güvenli gıdaya erişim 

risklerinin ortadan kaldırılması 

 

Eylem 1.2.1: Gıda güvenliğinin sağlanması için denetimlerin düzenli olarak yapılması ve 

izlenmesi, gıda ürünlerinin temin,  hazırlanma ve sunumlarının hijyen koşullarına 

uygunluğunun belirlenmesi ve mevzuata uygun faaliyet gösteren işletmeleri özendirecek 

faaliyetlerin ve eğitimlerin düzenlenmesi 

PROJENİN KÜNYESİ  PT3/H1/S2/E1 

PROJE ADI Gıda Güvenliği Geliştirme ve Gıda 

Güvenliğinden Kaynaklı Riskleri Önleme 

Projesi 

PROJENİN AMACI 
Gıda güvenliğini sağlayacak tedbirlerin 

alınması ve güvenli gıdaya erişim risklerinin 

ortadan kaldırılması 

ANA FAALİYETLER  Gıda güvenliğini sağlayacak tedbirlerin 

alınması ve denetimlerin düzenli olarak 

gerçekleştirilmesi 

 Turizm sektörü hizmet sektörüne 

(lokantalar, taksiler, konaklama tesisleri, 

günübirlik tesisler vb.) hijyen eğitimi ve 

sertifikalandırma 

HEDEF KİTLE Yönetim Planı Alanı’nda yaşayan halk, 
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ziyaretçiler, alan kullanıcıları, kurum ve 

kuruluşlar 

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Diyarbakır İl Müdürlüğü, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube 

Müdürlüğü 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Sur 

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Yenişehir 

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 

FON KAYNAĞI Ulusal kurumlar ve fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 750.000 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI Turizm sektörü hizmet sektörüne (lokantalar, 

taksiler, konaklama tesisleri, günübirlik 

tesisler vb.) hijyen eğitimi ve 

sertifikalandırma bütçesi; gıda güvenliğine 

ve gıda denetimine ilişkin, gıda ve tarım 

hayvancılık bakanlığı, Kalkınma Ajansları ve 

AB proje bütçeleri baz alınarak ortalama 

yıllık proje destek bütçeleri üzerinden 5 yıl 

süresi için belirlenmiştir. Yıllık 125.000 TL 

üzerinden 5 yıllık 750.000 TL toplam bütçe 

belirlenmiştir.  

 

5.3.4. Kamusal Mekân Güvenliği 

PT3-Hedef 1: Kamusal mekân güvenliğinden kaynaklı risklerin ortadan kaldırılması 

PT3-Strateji 1.1: Yönetim Planı Alanı’nda kamusal mekan olarak işlev görev alanların 

fiziksel koşullarından kaynaklı risklerin ortadan kaldırılması 

Eylem 1.1.3: Alan’daki kamusal mekânları; dezavantajlı grupların, engellilerin ve özellikle 

kadınların eşit kullanabilmesi ve erişim haklarının sağlanabilmesi amacıyla, kamusal 

mekanların engelsiz hale getirilmesi ve kamusal mekanları kadınlarında rahatlıkla 

kullanabileceği alanlar haline getirilmesine yönelik mekan düzenlemelerinin yapılması ve 

farkındalık yaratıcı etkinliklerin düzenlenmesi 

PROJENİN KÜNYESİ  PT3/H1/S1/E3 

PROJE ADI Kamusal mekânların ve kültür varlıklarının 

engelsizleştirilmesi projesi 

PROJENİN AMACI Alan’daki kamusal mekânları; dezavantajlı 

grupların, engellilerin ve özellikle kadınların 

eşit kullanabilmesi ve erişim haklarının 

sağlanabilmesi amacıyla, kamusal 

mekânların engelsiz hale getirilmesi ve 

kamusal mekânları kadınlarında rahatlıkla 

kullanabileceği alanlar haline getirilmesine 

yönelik mekân düzenlemelerinin yapılması 

ve farkındalık yaratıcı etkinliklerin 

düzenlenmesi 

ANA FAALİYETLER  Turizm danışma ofisleri, ziyaretçi 
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merkezleri, müzeler, kaldırım ve 

meydanlar, yolların engelsiz hale 

getirilmesi 

 İçkale bölgesinin engelsiz hale getirilmesi 

Pilot uygulama   

HEDEF KİTLE  

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal 

Hizmetler Daire Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı   

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR İlgili STK’lar, Sur Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

FON KAYNAĞI Ulusal kurumlar 

TOPLAM BÜTÇESİ 4.000.000 AVRO 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI Turizm danışma ofisleri, ziyaretçi 

merkezleri, müzeler, kaldırım ve meydanlar, 

yolların engelsiz hale getirilmesi için: 

2.000.000 Avro  
(Görme engelliler için sesli uyarı sistemleri, 

kabartmalı harita ve yön tabelaları, rampa ve 

kaldırım, meydan düzenlemeleri, müze-

turizm noktalarının engelsiz hale getirecek 

çalışmalar, Surlar’a engellilerin ulaşımını 

sağlayacak zemin, merdiven çalışmaları,  çok 

katlı kamusal alanlar için engelli asansör vb. 

uygulamalar gibi engelsiz kent 

düzenlemeleri+engellilerin kent kullanım 

hakkı ve kadınların kamusal alandaki eşit 

kullanım haklarına yönelik tüm nüfusa 

ulaşacak eğitim ve farkındalık çalışmaları)+ 

İçkale bölgesinin engelsiz hale getirilmesi 

Pliot uygulama projesi 2.000.000 Avro 

     TOPLAM=4.000.000 Avro 

 

 

PT4 – KULLANICI HİZMET SUNUMU VE YÖNETİMİ 

PT4-Hedef 1: Ziyaretçi Hizmet Sunumunun Yapılandırılması 

PT4–Strateji 1.1: Tematik turizm alanlarının oluşturularak ziyaretçi hizmet sunumunun 

çeşitlendirilmesi 

Eylem 1.1.1: Eko - turizm temalı ulusal ve uluslararası iyi örneklerin incelenmesi, Diyarbakır 

Yönetim Planı alanı eko - turizm potansiyelinin ortaya konulması, rekabet gücünün 

yapılandırılması, taşıma kapasitesinin belirlenmesine yönelik ilke ve standartların 

tanımlandığı projelerin geliştirilmesi 

Eylem 1.1.2: Agro -  turizm temalı ulusal ve uluslararası iyi örneklerin incelenmesi, 

Diyarbakır Yönetim Planı alanı agro - turizm potansiyelinin ortaya konulması, rekabet 

gücünün yapılandırılması, taşıma kapasitesinin belirlenmesine yönelik ilke ve standartların 

tanımlandığı projelerin geliştirilmesi 

Eylem 1.1.3: Kamp turizmi temalı ulusal ve uluslararası iyi örneklerin incelenmesi, 

Diyarbakır Yönetim Planı alanı kamp turizmi potansiyelinin ortaya konulması, rekabet 
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gücünün yapılandırılması, taşıma kapasitesinin belirlenmesine yönelik ilke ve standartların 

tanımlandığı projelerin geliştirilmesi 

Eylem 1.1.4: Miras turizmi temalı ulusal ve uluslararası iyi örneklerin incelenmesi, 

Diyarbakır Yönetim Planı alanı miras turizmi potansiyelinin ortaya konulması, rekabet 

gücünün yapılandırılması, taşıma kapasitesinin belirlenmesine yönelik ilke ve standartların 

tanımlandığı projelerin geliştirilmesi 

Eylem 1.1.5: Kültür turizmi temalı ulusal ve uluslararası iyi örneklerin incelenmesi, 

Diyarbakır Yönetim Planı alanı kültür turizmi potansiyelinin ortaya konulması, rekabet 

gücünün yapılandırılması, taşıma kapasitesinin belirlenmesine yönelik ilke ve standartların 

tanımlandığı projelerin geliştirilmesi 

Eylem 1.1.6: Gastronomi turizm temalı ulusal ve uluslararası iyi örneklerin incelenmesi, 

Diyarbakır Yönetim Planı alanı gastronomi turizm potansiyelinin ortaya konulması, rekabet 

gücünün yapılandırılması, taşıma kapasitesinin belirlenmesine yönelik ilke ve standartların 

tanımlandığı projelerin geliştirilmesi 

Eylem 1.1.7: İnanç turizmi temalı ulusal ve uluslararası iyi örneklerin incelenmesi, 

Diyarbakır Yönetim Planı alanı inanç turizmi potansiyelinin ortaya konulması, rekabet 

gücünün yapılandırılması, taşıma kapasitesinin belirlenmesine yönelik ilke ve standartların 

tanımlandığı projelerin geliştirilmesi 

 

 

PROJENİN KÜNYESİ PT4/H1/S1/E1-7 

PROJE ADI Turizmin geliştirilmesi, uygulama alanlarının 

oluşturulması projesi 

PROJENİN AMACI Diyarbakır’ın kültürel, tarihi önemi ve çok 

kültürlülüğünden kaynaklanan özgün 

değerlerinin dünya mirasına 

kazandırılmasının yanında, ziyaretçilerin bu 

değerleri bütüncül haliyle özgün değerleriyle 

birlikte görüp tanıması için turizm uygulama 

alanlarının oluşturulması gereklidir.  

Tematik turizmin birçok kolunda avantajlı ve 

zengin durumda olan Diyarbakır’ın bu 

zenginliklerinin turizme kazandırılması ve 

sosyal-ekonomik gelişime katkı sağlaması 

için uygulama alanlarının oluşturulması, 

tematik turizmin gelişmesini sağlayacaktır. 

Bu nedenle tematik turizm alanlarının 

oluşturularak ziyaretçi hizmet sunumunun 

çeşitlendirilmesi projenin amacıdır.  

ANA FAALİYETLER  Eko – turizm uygulama alanlarının 

oluşturulması 

 Agro – turizm uygulama alanlarının 

oluşturulması 

 Kamp turizmi uygulama alanlarının 

oluşturulması 

 Miras turizmi uygulama alanlarının 

oluşturulması 

 Kültür turizmi uygulama alanlarının 

oluşturulması 

 Gastronomi turizmi uygulama alanlarının 
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oluşturulması 

 İnanç turizmi uygulama alanlarının 

oluşturulması 

HEDEF KİTLE Ziyaretçiler, alan kullanıcıları, yaşayan halkı, 

turizm sektörü girişimcileri ve mevcut 

durumda faaliyet gösteren kurum kuruluşlar 

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire Başkanlığı, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR TMMOB Diyarbakır İKK, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı, Mezopotamya Ekoloji 

Hareketi, gençlik STK’ları, Diyarbakır KV 

Koruma Bölge Kurulu 

FON KAYNAĞI Ulusal-uluslararası fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 2.289.000 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI Her bir uygulama alanı için uygulama 

rehberinin hazırlanıp uygulayıcı tüm kurum, 

kuruluş ve girişimcilerle paylaşılarak 

gerçekleşecek faaliyetlerin bu rehbere göre 

planlanıp hayata geçirilmesinin sağlanması: 

uygulama rehberi hazırlanması için turizm 

teması başına 150.000 TL (İller Bankası vb. 

kurumların uygulama rehberi, kent planlama 

rehberi hazırlanması ortalama bütçesi baz 

alınmıştır)*7 tema toplam=1.050.000 TL 

Eko-turizm: 183000 TL (bölgede yaşayan 

halka ve yerel rehberlere verilen eğitimler, 

tanıtım merkezleri, tanıtım ve reklam 

masrafları temel alınmıştır) 

yerel rehberlere ve bölgede yaşayan kişilere 

yönelik yapılacak eğitimlerde 100 kişiye 2 

eğitmen, toplamda 8 toplantı maliyeti baz 

alınmıştır, 1000 broşür fiyatı hesaplanmıştır. 

Tanıtım merkezlerin kurulmasında bilgisayar 

ve büro malzemelerinin fiyatları temel 

alınmış, yılda 10.000 olmak üzere toplamda 

20.000 adet broşür bütçelendirmesi 

yapılmıştır. Uygulama alanı gezi 

güzergâhlarının planlanması ve 

haritalandırılmadı sürecinde3 ay çalışacak 5 

uzman, 2 ay çalışacak grafik tasarımcı 

ücretlendirilmesi temel alınmış, 10000 harita 

basım masrafı hesaplanmıştır. Tanıtım ve 

reklam amacıyla basılacak 10000 el ilanı ve 

1500 afişle birlikte Diyarbakır içinde yılda üç 
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ay olmak üzere 2 yıl kiralanacak 5 bilboard 

baz alınmıştır.  Şehir dışında 20 ilde tanıtım 

yapılacağı varsayılmış, her şehirde 5 bilboard 

kirası hesaplanmıştır. 

Agro – turizm: 183000 TL (bölgede yaşayan 

halka ve yerel rehberlere verilen eğitimler, 

tanıtım merkezleri, tanıtım ve reklam 

masrafları baz alınmıştır). yerel rehberlere ve 

bölgede yaşayan kişilere yönelik yapılacak 

eğitimlerde 100 kişiye 2 eğitmen, toplamda 8 

toplantı maliyeti baz alınmıştır, 1000 broşür 

fiyatı hesaplanmıştır. Tanıtım merkezlerin 

kurulmasında bilgisayar ve büro 

malzemelerinin fiyatları temel alınmış, yılda 

10.000 olmak üzere toplamda 20.000 adet 

broşür bütçelendirmesi yapılmıştır. 

Uygulama alanı gezi güzergâhlarının 

planlanması ve haritalandırılmadı sürecinde3 

ay çalışacak 5 uzman, 2 ay çalışacak grafik 

tasarımcı ücretlendirilmesi temel alınmış, 

10000 harita basım masrafı hesaplanmıştır. 

Tanıtım ve reklam amacıyla basılacak 10000 

el ilanı ve 1500 afişle birlikte Diyarbakır 

içinde yılda üç ay olmak üzere 2 yıl 

kiralanacak 5 bilboard baz alınmıştır.  Şehir 

dışında 20 ilde tanıtım yapılacağı 

varsayılmış, her şehirde 5 bilboard kirası 

hesaplanmıştır. 

Kamp turizmi: yerel rehberlere yönelik 

yapılacak eğitimlerde 2 eğitmenle toplamda 

8 toplantı maliyeti baz alınmıştır, 1000 

broşür fiyatı hesaplanmıştır. Tanıtım 

merkezlerin kurulmasında bilgisayar ve büro 

malzemelerinin fiyatları temel alınmış, yılda 

10.000 olmak üzere toplamda 20.000 adet 

broşür bütçelendirmesi yapılmıştır. 

Uygulama alanı gezi güzergâhlarının 

planlanması ve haritalandırılmadı sürecinde3 

ay çalışacak 5 uzman, 2 ay çalışacak grafik 

tasarımcı ücretlendirilmesi temel alınmış, 

10000 harita basım masrafı hesaplanmıştır. 

Tanıtım ve reklam amacıyla basılacak 10000 

el ilanı ve 1500 afişle birlikte Diyarbakır 

içinde yılda üç ay olmak üzere 2 yıl 

kiralanacak 5 bilboard baz alınmıştır.  Şehir 

dışında 20 ilde tanıtım yapılacağı 

varsayılmış, her şehirde 5 bilboard kirası 

hesaplanmıştır. 

Miras turizmi: 183000 TL (bölgede yaşayan 

halka ve yerel rehberlere verilen eğitimler, 
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tanıtım merkezleri, tanıtım ve reklam 

masrafları baz alınmıştır) yerel rehberlere ve 

bölgede yaşayan kişilere yönelik yapılacak 

eğitimlerde 100 kişiye 2 eğitmen, toplamda 8 

toplantı maliyeti baz alınmıştır, 1000 broşür 

fiyatı hesaplanmıştır. Tanıtım merkezlerin 

kurulmasında bilgisayar ve büro 

malzemelerinin fiyatları temel alınmış, yılda 

10.000 olmak üzere toplamda 20.000 adet 

broşür bütçelendirmesi yapılmıştır. 

Uygulama alanı gezi güzergâhlarının 

planlanması ve haritalandırılmadı sürecinde3 

ay çalışacak 5 uzman, 2 ay çalışacak grafik 

tasarımcı ücretlendirilmesi temel alınmış, 

10000 harita basım masrafı hesaplanmıştır. 

Tanıtım ve reklam amacıyla basılacak 10000 

el ilanı ve 1500 afişle birlikte Diyarbakır 

içinde yılda üç ay olmak üzere 2 yıl 

kiralanacak 5 bilboard baz alınmıştır.  Şehir 

dışında 20 ilde tanıtım yapılacağı 

varsayılmış, her şehirde 5 bilboard kirası 

hesaplanmıştır. 

Kültür turizmi: 164000 TL (bölgede 

yaşayan halka ve yerel rehberlere verilen 

eğitimler, tanıtım merkezleri, tanıtım ve 

reklam masrafları baz alınmıştır) yerel 

rehberlere yönelik yapılacak eğitimlerde 2 

eğitmenle toplamda 8 toplantı maliyeti baz 

alınmış ve 1000 broşür fiyatı hesaplanmıştır. 

Tanıtım merkezlerin kurulmasında bilgisayar 

ve büro malzemelerinin fiyatları temel 

alınmış, yılda 10.000 olmak üzere toplamda 

20.000 adet broşür bütçelendirmesi 

yapılmıştır. Uygulama alanı gezi 

güzergâhlarının planlanması ve 

haritalandırılması sürecinde3 ay çalışacak 5 

uzman, 2 ay çalışacak grafik tasarımcı 

ücretlendirilmesi temel alınmış, 10000 harita 

basım masrafı hesaplanmıştır. Tanıtım ve 

reklam amacıyla basılacak 10000 el ilanı ve 

1500 afişle birlikte şehir dışında 20 ilde 

tanıtım yapılacağı varsayılmış, her şehirde 5 

bilboard kirası hesaplanmıştır. 

Gastronomi turizmi: 183000 TL (bölgede 

yaşayan halka ve yerel rehberlere verilen 

eğitimler, tanıtım merkezleri, tanıtım ve 

reklam masrafları baz alınmıştır) yerel 

rehberlere ve bölgede yaşayan kişilere 

yönelik yapılacak eğitimlerde 100 kişiye 2 

eğitmen, toplamda 8 toplantı maliyeti baz 
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alınmıştır, 1000 broşür fiyatı hesaplanmıştır. 

Tanıtım merkezlerin kurulmasında bilgisayar 

ve büro malzemelerinin fiyatları temel 

alınmış, yılda 10.000 olmak üzere toplamda 

20.000 adet broşür bütçelendirmesi 

yapılmıştır. Uygulama alanı gezi 

güzergâhlarının planlanması ve 

haritalandırılmadı sürecinde3 ay çalışacak 5 

uzman, 2 ay çalışacak grafik tasarımcı 

ücretlendirilmesi temel alınmış, 10000 harita 

basım masrafı hesaplanmıştır. Tanıtım ve 

reklam amacıyla basılacak 10000 el ilanı ve 

1500 afişle birlikte Diyarbakır içinde yılda üç 

ay olmak üzere 2 yıl kiralanacak 5 bilboard 

baz alınmıştır.  Şehir dışında 20 ilde tanıtım 

yapılacağı varsayılmış, her şehirde 5 bilboard 

kirası hesaplanmıştır. 

İnanç turizmi: 164000 TL (bölgede yaşayan 

halka ve yerel rehberlere verilen eğitimler, 

tanıtım merkezleri, tanıtım ve reklam 

masrafları baz alınmıştır) yerel rehberlere 

yönelik yapılacak eğitimlerde 2 eğitmenle 

toplamda 8 toplantı maliyeti baz alınmış ve 

1000 broşür fiyatı hesaplanmıştır. Tanıtım 

merkezlerin kurulmasında bilgisayar ve büro 

malzemelerinin fiyatları temel alınmış, yılda 

10.000 olmak üzere toplamda 20.000 adet 

broşür bütçelendirmesi yapılmıştır. 

Uygulama alanı gezi güzergâhlarının 

planlanması ve haritalandırılması sürecinde3 

ay çalışacak 5 uzman, 2 ay çalışacak grafik 

tasarımcı ücretlendirilmesi temel alınmış, 

10000 harita basım masrafı hesaplanmıştır. 

Tanıtım ve reklam amacıyla basılacak 10000 

el ilanı ve 1500 afişle birlikte şehir dışında 

20 ilde tanıtım yapılacağı varsayılmış, her 

şehirde 5 bilboard kirası hesaplanmıştır. 

=2.289.000 TL 

 

PT4–Strateji 1.2: Ziyaret Bölgeleri Arası Geçişlerin Tanımlanması 

PT4-Strateji 1.3: Özgün değerlerin ve kullanım biçimlerinin sergilendiğin mekânsal sunum 

alanları ile aksları oluşturularak özgün değerlerin korunmasına katkı sağlanması ve yapay 

turizm pazarlama kültürlerinin ortaya çıkmasının engellenmesi 

PT4–Strateji 1.4: Ziyaretçi hizmet sunumu ana stratejilerinin tanımlanarak plan 

yönlendiriciliğinin arttırılması 

Eylem 1.4.1: Dicle Vadisi Günübirlik Kullanım Alanı (Uygulama Alanı 1)’nın belirlenmesi, 

Dicle Havzası’na özgü flora doğrultusunda kırsal peyzaj uygulamalarının yapılması ve tabiat 

park alanlarının kurgulanması, su taşıtları (kano, sandal vb.) alım ve teslim noktalarının 

oluşturulması, olta balıkçılığı alanlarının düzenlenmesi, doğa, bisiklet ve yaya yollarının 

oluşturulmasına yönelik Mekânsal Planı'nın hazırlanması  
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Eylem 1.4.2: Dicle Vadisi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Gözlem Alanı (Uygulama Alanı 

2)’nın belirlenmesi, Biyolojik çeşitlilik gözlem alanlarının tanımlanması ve tür tanıtım 

noktalarının oluşturulmasına yönelik Mekânsal Planı'nın hazırlanması 

Eylem 1.4.3: Dicle Vadisi Kamp ve Eğitim Alanı (Uygulama Alanı 3)’nın belirlenmesi, 

çocuk ve gençlere yönelik ekolojik denge ve biyolojik çeşitlilik temalı yaz – kış okullarının 

düzenlenmesine yönelik Mekansal Planı'nın hazırlanması 

Eylem 1.4.4: Üniversite Köprüsü Etki Alanı (Uygulama Alanı 4)’nın belirlenerek Dicle doğu 

ve batı kamusal kıyı kullanım alanlarına bisiklet ve yaya erişim yollarının açılması, günübirlik 

eğlence/dinlence tesislerinin oluşturulması, tanıtım panolarının yerleştirilmesi, sergi 

alanlarının düzenlenmesine yönelik Mekansal Planı'nın hazırlanması  

Eylem 1.4.5: İçkale Uygulama Alanı (Uygulama Alanı 5)’nın belirlenmesi, Arkeo – park 

uygulamalarının geliştirilmesi, giriş kapılarının düzenlenmesi, yeniden işlevlendirmelerin ve 

tahsislerin alanın kültür ve yönetim merkezi niteliği öne çıkaracak şekilde yürütülmesi ile 

seyir alanlarının oluşturulmasına yönelik Mekânsal Planı'nın hazırlanması 

Eylem 1.4.6: Yeni Kapı Uygulama Alanı (Uygulama Alanı 6)’nın belirlenmesi, kırsal peyzaj 

uygulamalarının yapılması, seyir teraslarının düzenlenmesi, bisiklet alım ve teslim 

noktalarının oluşturulması, günübirlik eğlence/dinlence tesis alanlarının planlanması, Sur 

bilgilendirme ve tanıtım ünitelerinin tanımlanması ve Mekânsal Planı'nın hazırlanması 

PROJENİN 

KÜNYESİ 
PT4/H1/S4//E1-6 

PROJE ADI Turizmin geliştirilmesi, ziyaretçi ve hizmet alanlarının 

planlanması projesi 

PROJENİN AMACI Tematik turizmin gelişmesinin yanında, tematik turizme yönelik 

kent planlamalarının da sürece uygun ve gelişmeye destek verici 

olarak yönlendirilmesi sürdürülebilirliğin sağlanması açısından 

öncelik ve önem taşır. Diyarbakır’ın turizmle birlikte gelişen bir 

kent olması için ziyaretçi hizmet sunumlarının sosyal ve ekonomik 

gelişme süreçleriyle uyumlu işlemesi gerekmektedir. Bu nedenle 

projenin ana amacı, ziyaretçi hizmet sunumu ana stratejilerinin 

tanımlanarak plan yönlendiriciliğinin arttırılması olarak 

tanımlanmıştır.  

ANA 

FAALİYETLER 
 Dicle Havzası’na özgü türler doğrultusunda kırsal peyzaj 

uygulamalarına gidilmesi ve tabiat park alanlarının kurgulanması, 

su taşıtları (kano, sandal vb.) alım ve teslim noktalarının 

oluşturulması, olta balıkçılığı alanlarının düzenlenmesi, doğa,  

bisiklet ve yaya yollarının tasarlanması 

 Biyolojik çeşitlilik gözlem alanlarının belirlenmesi ve tür tanıtım 

noktalarının tasarlanması  

 Çocuk ve gençlere yönelik ekolojik denge ve biyolojik çeşitlilik 

temalı yaz – kış okullarının tasarlanması 

 Dicle doğu ve batı kamusal kıyı kullanım alanlarına bisiklet ve 

yaya erişim yollarının açılması, günübirlik eğlence/dinlence 

tesislerinin oluşturulması, tanıtım panolarının yerleştirilmesi, 

sergi alanlarının tasarlanması Arkeo – park uygulamalarının 

tasarlanması 

 Kırsal peyzaj uygulamalarının yapılması, seyir teraslarının 

oluşturulması, bisiklet alım ve teslim noktalarının oluşturulması, 

günübirlik eğlence/dinlence tesislerinin oluşturulması, Sur 

bilgilendirme ve tanıtım ünitelerinin tasarlanması 

 Agro – turizm alanlarında somut olmayan kültürel mirasın 
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yeniden canlandırılması, agro – turizm etkinliklerine ilişkin 

karşılama ve tanıtım merkezlerinin tasarlanması 

HEDEF KİTLE Ziyaretçiler, alan kullanıcıları, yaşayan halkı, turizm sektörü 

girişimcileri ve mevcut durumda faaliyet gösteren kurum kuruluşlar 

SORUMLU KURUM 

VE KURULUŞLAR 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire 

Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm 

İşleri Daire Başkanlığı 

PAYDAŞ KURUM 

VE KURULUŞLAR 

Diyarbakır Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, TMMOB Diyarbakır 

İKK, Karacadağ Kalkınma Ajansı 

FON KAYNAĞI Ulusal-uluslararası fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 1.210.000 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇENİN 

DAĞILIMI 

Bütçe kapsamında yer alan kalemler şunlardan oluşmaktadır: 

Dicle Havzası’na özgü türler doğrultusunda kırsal peyzaj 

uygulamalarına gidilmesi ve tabiat park alanlarının kurgulanması: 

(ilk yıl, 5 uzman personelin 12 aylık maaşı doğrultusunda bütçe 

öngörülmüştür.)=120.000 TL  

Su taşıtları (kano, sandal vb.) alım ve teslim noktalarının 

oluşturulması, olta balıkçılığı alanlarının düzenlenmesi, doğa,  

bisiklet ve yaya yollarının oluşturulması: Dicle Havzası Planının 

oluşturulması, biyolojik çeşitliliğe gözlem alanlarının belirlenmesi 

ve tür tanıtım noktaları kapsamaktadır. (kurumsal faaliyet) 

Kiosk+basılı materyal alım maliyeti.  (Kaynak: 

http://www.tbs.web.tr/kiosk-pmk37 ile hesaplanmıştır):5000 TL 

kiosk*15 kiosk=75000+yıllık 5000 TL*3 yıl basılı materyal-

kitapçık-broşür-yayın-15.000 TL-=90.000TL 

Çocuk ve gençlere yönelik ekolojik denge ve biyolojik çeşitlilik 

temalı yaz – kış okulları: (bir senede 2 kez düzenlenecek; 1 haftalık 

periyodlarla toplamda 2 hafta sürecektir*3 yıl süre ile)=50.000*2*3 

sene=300.000 TL 

Dicle doğu ve batı kamusal kıyı kullanım alanlarına bisiklet ve yaya 

erişim yollarının açılması, günübirlik eğlence/dinlence tesislerinin 

oluşturulması, tanıtım panolarının yerleştirilmesi, sergi alanlarının 

düzenlenmesi: Bisiklet yolu+ mesire alanı (15 adet ahşap bank 

ünitesi+ tuvalet) + tanıtım panosu=250.000 TL 

Arkeo – park uygulamalarının geliştirilmesi= 150.000 TL (Kaynak: 

http://www.gmka.org.tr/proje/erdek_zeytinliada_meryem_ana_kilis

esi_arkeopark_ve_rekreasyonunun_gerceklestirilmesi_projesi) 

Kırsal peyzaj uygulamalarının yapılması, seyir teraslarının 

oluşturulması, bisiklet alım ve teslim noktalarının oluşturulması, 

günübirlik eğlence/dinlence tesislerinin oluşturulması, Sur 

bilgilendirme ve tanıtım ünitelerinin oluşturulması: (Sur tanıtımı 

için Kiosk+basılı materyal ücreti içinde hesaplanmıştır)=250.000 

TL 
Agro – turizm alanlarında somut olmayan kültürel mirasın yeniden 

canlandırılması, agro – turizm etkinliklerine ilişkin karşılama ve 

tanıtım: 50.000 TL (Bir ziyaretçi merkezi kurulum maliyeti 

hesaplanmıştır. (2 bilgisayar+ büro takımı+ basılı materyal) Yeni 

yapılaşma yerine, ilgili bir kurum içinde tanımlanması ya da 

yapının yeniden işlevlendirilmesi öngörülmüştür.) 

http://www.tbs.web.tr/kiosk-pmk37
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    TOPLAM=1.210.000 TL 

 

PT-5- MEKANSAL İŞLEVLER VE MEKANSAL PLANLAMA 

Hedef 1: Somut ve somut olmayan kültürel mirasa yönelik çalışmalarda, kentin en önemli 

özgün değerlerinden olan çok katmanlı ve çok kimlikli yapı üzerine yoğunlaşılması  

PT5-Strateji 1.1: Diyarbakır Kale Surları ve Burçların Etkin Korunmasına Yönelik Mekânsal 

Uygulama Sürecinin Tasarlanması  

PT5–Strateji 1.2: İçkale’nin Etkin Korunmasına Yönelik Mekânsal Uygulama Sürecinin 

Tasarlanması 

PT5–Strateji 1.3: Suriçi Bölgesi Anıtsal Kültür Varlıkları ve Sivil Mimarlık Örneklerinin 

Etkin Korunmasına Yönelik Mekânsal Uygulama Sürecinin Tasarlanması 

PT–Strateji 1.4. Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı Miras Alanı ve Dicle Vadisi’nin Etkin 

Korunmasına Yönelik Mekânsal Uygulama Sürecinin Tasarlanması 

PT5-Strateji 1.5: Yönetim Alanında kentsel mekan, mahalle, cadde/sokak ve yapı ölçeğinde 

algılanabilirliğinin ve izlenebilirliğinin arttırılması, bölgenin tarihi kentsel peyzaj kalitesinin 

yükseltilmesi 

Hedef 2: Ekolojik yapının etkin korunmasına yönelik mekânsal planlama yaklaşımının 

geliştirilmesi 

PT5–Strateji 2.1: Yönetim Alan sınırlarını kapsamına alan bütüncül bir koruma planının 

katılımcı yöntemler izlenerek ve çok disiplinli bir yaklaşımla alanı havza bütününde ele alan 

üst ölçek ve alt ölçekler planlarının hazırlanarak onaylanması 

Eylem 2.1.1: Dicle Vadisi’ni bir bütün olarak ele alan üst ölçekli "Dicle Nehri ve Havzası 

Koruma Planı"nın hazırlanması ve onaylanması 

PROJENİN 

KÜNYESİ 
PT5/H2/S1/E1 

PROJE ADI Dicle Nehri ve Havzası Koruma Planı 

PROJENİN 

AMACI 

Dicle Vadisi’ni bir bütün olarak ele alan üst ölçekli "Dicle Nehri ve 

Havzası Koruma Planı"nın hazırlanması ve onaylanması 

ANA 

FAALİYETLER 
 Dicle Nehri ve Havzası Koruma Planı"nın hazırlanması ve 

onaylanması 

HEDEF KİTLE Dicle Vadisi Koruma Alanı’nda faaliyet gösteren tüm kurum kuruluşlar 

ve işletmeler, üreticiler 

SORUMLU 

KURUM VE 

KURULUŞLAR 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fırat – 

Dicle 2. Alt Havza Yönetim Heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Diyarbakır İl Müdürlüğü 

PAYDAŞ 

KURUM VE 

KURULUŞLAR 

TMMOB Diyarbakır İKK, Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği, Mezopotamya Ekoloji 

Hareketi 

FON KAYNAĞI Ulusal kaynaklar 

TOPLAM 

BÜTÇESİ 

200.0000 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4.YIL 5.YIL 

BÜTÇE 

AÇIKLAMASI 

İller bankası,  2013 imar planı yapım fiyat listesi içinde, benzer 

içerikteki rehber niteliğindeki belgelerin hazırlanması için 150-250000 

TL arası bütçe belirlenmiştir. Dicle Nehri ve Havzası Koruma Planı için 

bu fiyat baz alınarak 200.000 TL bütçe belirlenmiştir. Bütçe, alan 



   

 

334 

 

çalışmaları, uzmanlık ücretleri, seyahat, konaklama, kırtasiye, basım, 

tasarım vb. kalemlerini içermektedir. 

 

Eylem 2.1.3: Yönetim Alan sınırı içerisinde farklı tarihlerde parça parça onaylanmış imar 

planlarının Miras Alanı üzerindeki olası etki değerlendirmelerinin yapılması, olumsuz etkisi 

olan planların revize edilmesi ve alanı bir bütün olarak ele alan üst ve alt ölçek "Diyarbakır 

Surları ve Hevsel Bahçeleri Yönetim Alanı Koruma Planları"nın hazırlanarak onaylanması 

PROJENİN 

KÜNYESİ 

 PT5/H2/S1/E3 

PROJE ADI Alandaki Planların bütünleştirilerek revize edilmesi 

PROJENİN 

AMACI 

Yönetim Alan sınırı içerisinde farklı tarihlerde parça parça onaylanmış 

imar planlarının Miras Alanı üzerindeki olası etki değerlendirmelerinin 

yapılması, olumsuz etkisi olan planların revize edilmesi ve alanı bir 

bütün olarak ele alan üst ve alt ölçek "Diyarbakır Surları ve Hevsel 

Bahçeleri Yönetim Alanı Koruma Planları"nın hazırlanarak 

onaylanması 

ANA 

FAALİYETLER 
 Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Yönetim Alanı Koruma 

Planları"nın hazırlanarak onaylanması 

HEDEF KİTLE Yönetim Planı Alanı’nda faaliyet gösteren tüm kurum kuruluşlar ve 

işletmeler, üreticiler 

SORUMLU 

KURUM VE 

KURULUŞLAR 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi İmar 

ve Şehircilik Müdürlüğü 

PAYDAŞ 

KURUM VE 

KURULUŞLAR 

TMMOB Diyarbakır İKK, Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Kent 

Konseyi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü, Dicle 

Üniversitesi 

FON KAYNAĞI Ulusal kaynaklar 

TOPLAM 

BÜTÇESİ 

200.0000 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4.YIL 5.YIL 

BÜTÇE 

AÇIKLAMASI 

İller bankası,  2013 imar planı yapım fiyat listesi içinde, benzer 

içerikteki rehber niteliğindeki belgelerin hazırlanması için 150-250000 

TL arası bütçe belirlenmiştir. Dicle Nehri ve Havzası Koruma Planı için 

bu fiyat baz alınarak 200.000 TL bütçe belirlenmiştir. Bütçe, alan 

çalışmaları, uzmanlık ücretleri, seyahat, konaklama, kırtasiye, basım, 

tasarım vb. kalemlerini içermektedir. 

 

PT5–Strateji 2.2: Dicle Nehri ve havzasında var olan doğal hayatın kayıt altına alınması, 

izlenmesi, korunması ve geliştirilmesi 

Eylem 2.2.2: Dicle Nehri doğal peyzajının belirlenmesi, kayıt altına alınması, güçlendirilerek 

korunmasının sağlanması 

Eylem 2.2.5: Dicle nehri ve vadisinde var olan doğal yaşamının kayıt altına alınması, 

belgelenmesi, araştırılması 

Eylem 2.2.7: Dicle nehri ve vadisi doğal yaşam alanlarının ulusal ve uluslararası tanıtımına 

ağırlık verilmesi 

PROJENİN 

KÜNYESİ 
PT5/H2/S2/E2-5-7 
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PROJE ADI Dicle Nehri ve Vadisi Araştırma, Güçlendirme Ve Tanıtım Projesi 

PROJENİN 

AMACI 
Dicle Nehri ve havzasında var olan doğal hayatın kayıt altına alınması, 

izlenmesi, korunması ve geliştirilmesi noktasından yola çıkılarak Dicle 

Vadisi’ndeki doğal peyzaj öğelerinin belirlenerek güçlendirilmesi ve 

korunarak sonraki kuşaklara aktarılması projenin amacını 

oluşturmaktadır.  

ANA 

FAALİYETLER 
Dicle Nehri doğal peyzajının belirlenmesi, kayıt altına alınması 

Dicle nehri ve vadisinde var olan doğal yaşamının kayıt altına alınması, 

belgelenmesi, araştırılması 

Dicle nehri ve vadisi doğal yaşam alanlarının ulusal ve uluslararası 

tanıtımına ağırlık verilmesi 

HEDEF KİTLE Yönetim Planı Alanı’nda faaliyet gösteren tüm kurum kuruluşlar ve 

işletmeler, üreticiler 

SORUMLU 

KURUM VE 

KURULUŞLAR 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü, Dicle 

Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm İl 

Müdürlüğü, Karacadağ Kalkınma Ajansı 

PAYDAŞ 

KURUM VE 

KURULUŞLAR 

DSİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü, TMMOB 

Diyarbakır İKK, Sur Belediyesi, Yenişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Md., Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Kent Konseyi, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı, Dicle Üniversitesi, DBB İmar Şehircilik Daire 

Başkanlığı, DBB KUDEB Şube Müdürlüğü, 

FON KAYNAĞI Ulusal ve uluslararası kaynaklar 

TOPLAM 

BÜTÇESİ 

200.000+200.000+450.000 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4.YIL 5.YIL 

BÜTÇE 

AÇIKLAMASI 
Dicle nehri ve vadisinde var olan doğal yaşamının kayıt altına alınması, 

belgelenmesi, araştırılması ve Dicle Nehri doğal peyzajının 

belirlenmesi, kayıt altına alınması: Araştırmanın gerçekleştirilmesi ve 

raporlanarak kayıt altına alınarak kaynak rapor haline getirilmesi ilk 1 

yıllık süreyi kapsarken, sonraki her yıl güncelleme araştırmaları 

yapılacaktır: ilk 1 yıllık araştırma süresi için 200.000 TL; sonraki 4 

yıllık güncelleme çalışmaları için 50.000*4=200.000 TL bütçe ayrılmış 

olarak, toplam= 400.000 TL’dir (Eylem 2 ve Eylem 5) 

Dicle nehri ve vadisi doğal yaşam alanlarının ulusal ve uluslararası 

tanıtımına ağırlık verilmesi: tanıtım bütçesi olarak 3 yıllık sürede (3. 4. 

ve 5. yıllar) her yıl için 150.000 yazılı, görsel tanıtım bütçesi (ulusal ve 

uluslararası yazılı görsel reklamlar, çeşitli şehirlerde bilboard 

reklamları, ulusal çapta tanıtım afişleri vb.)=450.000 TL 

TOPLAM=850.000 TL 
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PT5–Strateji 2.3: Yapılı çevreden kaynaklı olumsuz etkilerin doğal çevre, toprak, hava ve su 

üzerindeki olumsuz etkilerin engellenmesi 

Eylem 2.3.1: Yönetim alanı ekolojik kent rehberinin hazırlanması ve alanda yürütülecek her 

türlü faaliyetin rehbere dayalı olarak sürdürülmesinin sağlanması 

PROJENİN KÜNYESİ  PT5/H2S3/E1 

PROJE ADI Yapılı Çevreden Kaynaklı Olumsuz 

Etkilerin Engellenmesi; Ekolojik Kent 

Rehberinin Hazırlanması Projesi 

PROJENİN AMACI 
Alandaki ekolojik dengelerin korunması, 

kültürel mirasın korunmasının en önemli 

parçasıdır.  Ekolojik dengenin bozulması 

alandaki kültür mirasını tehlikeye sokacak, 

alanın ve Diyarbakır İli’nin kültürel, evrensel 

ve özgün değerinin yitirilmesine de neden 

olacaktır. Bu önem ve öncelikten hareketle 

projenin amacı, Yapılı çevreden kaynaklı 

olumsuz etkilerin doğal çevre, toprak, 

hava ve su üzerindeki olumsuz etkilerin 

engellenmesini sağlayacak ekolojik kent 

rehberinin hazırlanmasıdır. Alandaki her 

türlü faaliyetin rehbere dayalı 

sürdürülebilirliğini sağlamaktır.  

ANA FAALİYETLER  Yönetim alanı ekolojik kent rehberinin 

hazırlanması ve alanda yürütülecek her 

türlü faaliyetin rehbere dayalı olarak 

sürdürülmesinin sağlanması 

HEDEF KİTLE Yönetim Planı Alanı’nın kullanıcıları, 

alandaki kurumlar, STK’lar, işletmeler, 

yatırımcılar, girişimciler.  

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire Başkanlığı, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR TMMOB Diyarbakır İKK, Sur Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yenişehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 

Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Kent 

Konseyi, Dicle Üniversitesi, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı 

FON KAYNAĞI Ulusal fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 250.000 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇENİN DAĞILIMI İller bankası,  2013 imar planı yapım fiyat 

listesi içinde, benzer içerikteki rehber 

niteliğindeki belgelerin hazırlanması için 

150-250000 TL arası bütçe belirlenmiştir. 

Ekolojik Kent Rehberi için bu fiyat baz 

alınarak 250.000 TL bütçe belirlenmiştir 

Ekolojik kent rehberinin hazırlanmasında 
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görev alacak 10 kişilik uzman kadrosu ve 

araştırma ekibi; Biyolog, kuşbilimci 

(Ornitolog), bitki bilim-botanikçi, tarihçi, 

sanat tarihçi, coğrafyacı, antropolog, 

sosyolog, ziraat mühendisi, çevre mühendisi, 

şehir plancı, peyzaj mimarı, restoratör mimar 

uzmanlık alanlarından seçilecektir. 

 

PT5–Hedef 3: İktisadi sektör yapılanmasına yönelik mekânsal planlama yaklaşımının 

geliştirilmesi 

PT5-Strateji 3.1: Tarım Sektörüne Yönelik Mekânsal Planlama Yaklaşımının Tanımlanması 

Eylem 3.1.1: Kamu eli ile iyi tarım uygulamalarının yürütüldüğü, sulama sisteminin miras 

öğeleri göz önünde bulundurularak etkinleştirildiği Hevsel Bahçeleri Ekolojik Çiftliği'nin 

kurulması 

PROJENİN KÜNYESİ PT5/H3/S1/E1 

PROJE ADI Hevsel Bahçeleri Ekolojik Çiftliği Projesi 

PROJENİN AMACI 
Kamu eli ile iyi tarım uygulamalarının 

yürütüldüğü, sulama sisteminin miras öğeleri 

göz önünde bulundurularak etkinleştirildiği 

Hevsel Bahçeleri Ekolojik Çiftliği'nin 

kurulması 

ANA FAALİYETLER  Hevsel Bahçeleri Ekolojik Çiftliği'nin 

kurulması 

HEDEF KİTLE Hevsel üreticileri, tarımsal faaliyetlerde yer 

alan kurum ve kuruluşlar, işletmeler, 

tüketiciler 

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire Başkanlığı, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü, 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Diyarbakır 

Şubesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri 

Diyarbakır Şubesi, TZOB Diyarbakır Ziraat 

Odası, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

Belediyeler Birliği, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü 

FON KAYNAĞI Ulusal ve uluslararası fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 1.000.000 Euro 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇENİN DAĞILIMI Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, AB 

Hibe Projeleri’nde yer alan organik tarımı 

geliştirme projeleri baz alınarak ortalama 

bütçe miktarı 1.000.000 Euro olarak 

belirlenmiştir.  
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Eylem 3.1.2: Geliştirilmesi öngörülen tarımsal örgüt yapısının idare merkezinin ve 

üreticilerin rekabet gücünün yeniden yapılandırılmasına yönelik soğuk hava deposu, girdi 

deposu ve satış ünitelerinin yer aldığı Hevsel Yeniden Üretim Merkezi'nin kurulması 

PROJENİN KÜNYESİ  PT5/H3/S1/E2 

PROJE ADI Hevsel Yeniden Üretim Merkezi'nin 

kurulması Projesi 

PROJENİN AMACI Geliştirilmesi öngörülen tarımsal örgüt 

yapısının idare merkezinin ve üreticilerin 

rekabet gücünün yeniden yapılandırılmasına 

yönelik soğuk hava deposu, girdi deposu ve 

satış ünitelerinin yer aldığı Hevsel Yeniden 

Üretim Merkezi'nin kurulması 

ANA FAALİYETLER  Hevsel Yeniden Üretim Merkezi' kurumsal 

yapılandırılmasının yapılması 

 Soğuk hava deposu kurulması 

 Girdi deposu ve satış ünitelerinin 

kurulması 

HEDEF KİTLE Hevsel üreticileri, tarımsal faaliyetlerde yer 

alan kurum ve kuruluşlar, işletmeler, 

tüketiciler 

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Daire Başkanlığı, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Diyarbakır İl 

Müdürlüğü 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Diyarbakır 

Şubesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri 

Diyarbakır Şubesi, TZOB Diyarbakır Ziraat 

Odası, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

Belediyeler Birliği, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü 

FON KAYNAĞI Ulusal ve uluslararası fon kaynakları 

TOPLAM BÜTÇESİ 500.000 Euro 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇENİN DAĞILIMI Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, AB 

Hibe Projeleri’nde yer alan tarımı geliştirme 

projeleri baz alınarak ortalama bütçe miktarı 

500.000 Euro olarak belirlenmiştir.  

 

PT5-Strateji 3.2: Turizm sektörüne yönelik mekânsal planlama yaklaşımının tanımlanması 

PT5-Strateji 3.3: Zanaat sektörüne yönelik mekânsal planlama yaklaşımının tanımlanması 

PT5 –Afet Yönetimi 

PT5Hedef 1: Risk yönetimine yönelik mekânsal planlama yaklaşımının geliştirilmesi 

PT5-Strateji 1.1: Toplum güvenliğini tehdit eden mekânsal risklere karşı etkin önlemlerin 

alınması 

PT5-Strateji 1.2: Kültürel miras öğelerini tehdit eden mekânsal risklere karşı etkin 

önlemlerin alınması 

PT5-Hedef.2: Ziyaretçi hizmet sunumuna yönelik mekânsal planlama yaklaşımı 
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PT5-Strateji 2.1: Tematik turizm alanlarındaki çeşitli etkinliklere ve alanların niteliklerine 

yönelik sunum düğümlerinin kurgulanarak alanların tanınırlığının ve algılanabilirliğinin 

arttırılması 

PT5–Strateji 2.2: Tematik Bölgeler Arası Geçişlerin Tanımlanması 

PT5–Strateji 2.3: Özgün değerlerin ve kullanım biçimlerinin sergilendiğin mekânsal sunum 

alanları ile aksları oluşturularak özgün değerlerin korunmasına katkı sağlanması ve yapay 

turizm pazarlama kültürlerinin ortaya çıkmasının engellenmesi 

PT 5–Strateji 2.4: Ziyaretçi hizmet sunumu mekânsal uygulama alanlarının belirlenmesi ve 

ana mekânsal stratejilerin tanımlanarak plan yönlendiriciliğinin arttırılması 

PT5–Hedef1: Yönetim Alanı ulaşım sisteminin, alt bölgelerin sahip oldukları (Suriçi, 

Dicle Nehri, Hevsel Bahçeleri) özgün özellikler dikkate alınarak planlanması ve 

yönetilmesi  

PT5 Yönetim Alanı Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi: 

PT5–Strateji 1.1: Yönetim Alanı ulaşım sisteminin geliştirilmesi ve kirletici olmayan 

kamusal taşın türlerinin alanda yaygınlaştırılmasının sağlanması  

PT5–Hedef2: Kentsel Yenilemenin Bütüncül Yürütülmesi: 

PT5-Strateji 2.1; Suriçi içerisinde bulunan riskli yapı stokunun hak sahiplerini mağdur 

etmeyecek politikalar izlenerek kaldırılması 

PT5-Strateji 2.2; Feritköşk ve Ben – û Sen gibi Yenileme Bölgelerinde yerinde dönüşüm 

içerikli planlama çalışmalarının yürütülmesi 

PT6–KURUMSAL ÖRGÜTLENME VE YÖNETSEL YETERLİLİK 

PT6-Hedef 1: Kurumlar arası yaklaşım, çalışma ve uygulama eşgüdümünün sağlanarak 

aynî ve nakdî kamu kaynak verimliliği ile etkinliğinin arttırılması 

PT6-Strateji 1.1. Surlar, Suriçi, Dicle vadisi ve Hevsel bahçeleri kültürel peyzaj alanında 

plan üreten, proje geliştiren kurumların eşgüdümünün sağlanması ve kurumsal kapasitelerinin 

geliştirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşların üstlendikleri faaliyetleri periyodik toplantılarla 

izlemek ve değerlendirmek 

Eylem 1.1.1: Yönetim alanı ortak bilgi portalının oluşturulması 

Eylem 1.1.2: Doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik örgütlenen sivil toplum 

kuruluşlarının çeşitlendirilmesi ve var olan sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi 

Eylem 1.1.3: Sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odaları tarafından uygulama 

değerlendirme raporlarını oluşturulması  

Eylem 1.1.4: Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları 

arasında işbirliği ağlarının geliştirilmesi 

PROJENİN KÜNYESİ PT6/H1/S1/E1-2-3-4 

PROJE ADI Yönetim Planı Alanı STK güçlendirme ve 

Kurumsal İşbirliklerin Geliştirilmesi 

Projesi 

PROJENİN AMACI Yönetim Planı Alanın’da önemli bir sorun 

alanı olarak ortaya çıkan kurumsal eşgüdüm 

ve işbirlikleri sorunlarının aşılması, STK-

meslek odaları ile alandaki kurumların 

işbirliği geliştirmesi Yönetim Planı’nın 

sağlıklı ve sürdürülebilir uygulanması için 

hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle 

alandaki kurumlar arası işbirliklerin ve 

eşgüdümün güçlendirilmesi projenin amacını 

oluşturmaktadır.  

ANA FAALİYETLER  Yönetim alanı ortak bilgi portalının 
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oluşturulması 

 Alanda faaliyet gösteren sivil toplum 

kuruluşlarının güçlendirilmesi 

 Sivil toplum kuruluşlarının ve meslek 

odaları tarafından uygulama değerlendirme 

raporlarını oluşturulması  

 Sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları 

arasında işbirliği ağlarının geliştirilmesi 

HEDEF KİTLE Alanda faaliyet gösteren kurumlar, STK ve 

meslek odaları 

SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR TMMOB Diyarbakır İKK, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi Alan Yönetim Birimi, STK’lar, 

DBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR Dicle Üniversitesi, Karacadağ Kalkınma 

Ajansı Kent Konseyi, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi Belediyeler Birliği, TMMOB 

Diyarbakır İKK, Mezopotamya Ekoloji 

Hareketi 

FON KAYNAĞI Ulusal ve uluslararası fon 

TOPLAM BÜTÇESİ 250.000 TL 

SÜRESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

BÜTÇE AÇIKLAMASI AB Fonları içinde STK güçlendirme 

projelerine verilmiş Hibeler (örn: 

Türkiye’nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki 

(Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz Ve 

Doğu Anadolu Bölgeleri) Kadınların Ve 

Kadın STK’larının Güçlendirilmesi Hibe 

Programı gibi) göz önüne alınarak ortalama 

bütçe tutarı 250.000 TL olarak belirlenmiştir.  

 

PT6–Strateji 1.2: Mekânsal, sektörel, çevre, hizmet sunumu, risk yönetimi, koruma 

politikalarının geliştirilmesi, planlanması - uygulanması - izlenmesi - değerlendirilmesine 

ilişkin kurumsal yeterliliğin arttırılması 
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ALAN YÖNETİM PLANI KAPSAMINDA UYGULANACAK PROJELER İÇİN 

BAŞVURULABİLECEK FON KAYNAKLARI, İÇERİKLERİ VE ŞARTLARI 

Yönetim Planı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan projelerin tamamının sadece 

kurumların öz kaynakları ile yapılması, kültürel mirasın korunması sürecini öngörülen 

süreden daha uzun bir zamana yayılmasına neden olmasının yanı sıra, koruma alanında 

ulusal/uluslararası düzeyde oluşmuş kapasitenin alana aktarılmasını da güçleştirecektir. Bu 

nedenle Yönetim Planı kapsamında tanımlanan projelerin ulusal ve uluslararası destek 

sağlayıcı kuruluşlar aracılığı ile fonlanması sadece yeni mali kaynaklara erişmek açısından 

değil aynı zamanda Dünya Mirası olarak tanımlanan varlıkların korunması sürecinde farklı 

ülke deneyimlerinin de alana aktarılması açısından önem taşımaktadır. Miras Alanı ve 

Tampon Bölgesinin görece geniş bir alana yayılması, alan içerisinde farklı sosyal grupların 

varlığı, alan içerisinde faaliyet gösteren birden fazla ekonomik sektörün bulunması, doğal ve 

kültürel mirasın iç içe geçmişliği gibi birbirini farklı düzeylerde etkileyen sosyal, ekonomik, 

kurumsal ve mekânsal etkenleri aynı amaç altında bir araya getirmek ve tanımlanan plan 

süresi içerisinde mevcut sorunları çözmenin yanı sıra, Miras Alanını ve ögelerini koruyarak 

gelecek kuşaklara aktarmak kolay yönetilebilecek bir deneyim olmayacaktır.  Alanı yönetmek 

sadece idari bir işleyiş yapısı oluşturmakla mümkün olamayacağından dolayı, kurumlararası 

koordinasyonun sağlanması, ulusal ve uluslararası uzman desteğinin alınması ve esnek bir 

yönetim yapısının oluşturulması gerekli görülmektedir.  Bu açıdan bakıldığında ulusal ve 

uluslararası fon kaynaklarına erişmek ve kurumlararası işbirliklerini ve mevcut kurumsal 

kapasiteyi bu projeler aracılığı geliştirmek önem kazanmaktadır.  

Yönetim Planı ile tanımlanan proje tanıtım fişlerine dayalı olarak geliştirilecek olan projeler 

aşağıda sunulan bazı önemli fon sağlayıcı kurum ve kuruluşların desteklerini alabilecek 

durumdadır. Yönetim Planı Alanı’nda uygulanması planlanan projeler için kaynak sağlayacak 

ulusal ve uluslararası desteklerin içerikleri, şartları ve destek sağladığı alanlar, projeler için 

rehber görevi görmesi amacıyla aşağıda kısaca açıklanmıştır.  

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 

UNDP 

UNDP bünyesinde desteklenen projeler;  

- Sosyal eşitliği sağlayarak rekabet edebilirliliğinin arttırılması, bölgesel rekabet 

edilebilirliğin arttırılması, kurumsal ve bireysel kapasite geliştirme projelerinin 

desteklenmesi 
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- Çevrenin korunması sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, 

- Sürdürülebilir toplum temelli turizmin planlanması ve uygulanması için ulusal ve yerel 

kapasitelerin geliştirilmesi,  

- Kadınların bireysel ve sosyal üretim kapasitelerini, işletme düzeyindeki yönetim 

becerilerinin arttırılması, toplumsal cinsiyet eşitliği, genç işsizliğinin azaltılması 

özellikle genç kadınların işgücüne katılımının artırılması, 

- Kırsal yoksulluğun azaltılması tarımsal üretkenliğin ve kırsal istihdam fırsatlarının 

genişletilmesi, bireysel ve kolektif tarımsal girişimciliğin desteklenmesi, sosyal ve 

ekonomik altyapının geliştirilmesi, kırsal yoksullukla doğrudan ilişkili sürdürülebilir 

kurumların kurulması ve güçlendirilmesi ve kırsal yaşam standartlarının sürdürebilir 

biçimde ilerletilmesi, 

konularını kapsamaktadır. 

 

UNESCO DESTEK PROGRAMLARI VE FONLARI 

UNESCO, üye ülkeleri arasında “eğitim, bilim ve kültür” alanlarında işbirliğini geliştirmek, 

fikir alışverişini tesis etmek ve ilgili konularda standart belirlenmesine katkıda bulunmak 

amacıyla kurulmuştur. Ülkemizin de 1946 yılından itibaren üyesi olduğu UNESCO, Millî 

Eğitim, Dışişleri ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları’nın sorumlulukları altındaki alanlarda 

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu aracılığı ile destek vermektedir. UNESCO, kültürel alan 

başta olmak üzere, pek çok alanda destek ve fon sağlamaktadır.  

Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu 

Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu bilginin, anlamların, değerlerin ve kimliğin kaynağı 

olarak kültürleri, kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü, bir yandan ifade özgürlüğünü 

destekleyen, sanatsal yaratıcılığın her formunu, uluslararası ve bölgesel kültürel işbirliğini 

teşvik etmeyi hedefleyen bir fondur.  

Kültürün Teşviki Uluslararası Fonundan destek almaya uygun faaliyetler kültür ve sanat 

eserlerinin üretilmesi ile kültür ve kalkınma stratejilerinin ve programlarının kurulmasına 

katkı sağlayan ulusal, bölgesel ve/veya uluslararası kapsamda kültürel ve sanatsal etkinliklerin 

düzenlenmesini amaçlayan faaliyetler Fondan destek almaya uygun faaliyetlerdir. Fonla ilgili 

güncel duyuru ve dokümanlar: http://unesco.org.tr/dokumanlar/duyurular/ifpc.pdf linkinden 

takip edilebilmektedir.  

UNESCO İnsan ve Biyosfer Programı (MAB) İhtisas Komitesi  

http://unesco.org.tr/dokumanlar/duyurular/ifpc.pdf
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UNESCO MAB Programı kapsamında yürütülen uluslararası, bölgesel ve ulusal çalışmaları 

izlemek, değerlendirmek, katkı yapmak ve biçimlendirmek Biyosfer Rezervi ilan ve yönetim 

süreçlerinde destek sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir komitedir.  

Komitenin destek sağlayacağı biyosfer rezervi belirleme ölçütleri; alanın ana biyocoğrafik 

bölgeleri karakterize eden, insan müdahalelerinden az etkilenmiş bir ekosistemler mozaiğini 

kapsaması, biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir yer olması, bölgesel düzeyde 

sürdürülebilir kalkınma çabalarına model olabilecek imkânlar sunabilmesi, biyosfer 

rezervlerinin üç temel işlevini (koruma, kalkınma ve eğitim) yürütebilecek büyüklüğe sahip 

olması, biyosfer rezervlerinin işlevlerinin yerine getirmek amacıyla mutlak koruma bölgesi, 

tampon bölge ve geçiş bölgesi biçiminde tasarlanması olarak tanımlanmıştır. 

Belirlenen alan üzerinde yürütülecek biyosfer rezervlerinin belirlenmesi ve işlevlerinin 

yürütülmesinde yerel idareler, yöre halkı ve özel sektör katılımını sağlayıcı düzenlemeleri 

desteklenmesi, tampon bölgede insan kullanımı ve faaliyetlerinin yönetilmesine yönelik 

mekanizmalar ile biyosfer rezervi olarak belirlenecek alan için bir yönetim planı ya da 

politikası, bu plan veya politikayı uygulayacak yönetim birimi veya mekanizması ile eğitim, 

izleme ve araştırma için geliştirilmesi faaliyetleri desteklenmektedir.  

Programla ilgili güncel duyuru ve dokümanlar: 

http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/guncel/MAB_BB.pdf linkinden takip edilebilmektedir.  

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Programı 

2003 UNESCO Somut Olmayan Mirasın Korunması Sözleşmesi ve bu kırılgan mirası 

korumaya, yaşayabilirliğini güvence altına almaya ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlama 

potansiyelinden tam olarak yararlanıldığından emin olunmasını amaçlamaktadır. 

Somut olmayan kültürel mirasın korunması için yasal, idari, finansal dayanak ve çerçeve 

sağlayan ilk uluslararası sözleşmedir. 

İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi, Kriterleri:  

- -Unsurun Sözleşmenin 2. maddesinde tanımlanan şekliyle somut olmayan kültürel 

miras teşkil etmesi, 

- -Unsurun listeye kaydının somut olmayan kültürel mirasın önemine ilişkin görünürlük 

ve farkındalığın temin edilmesi ile diyalogun teşvik edilmesine katkı sağlayacak 

olması ve bunların bir sonucu olarak dünya genelinde kültürel çeşitliliği yansıtması, 

insan yaratıcılığına tanıklık etmesi,  

http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/guncel/MAB_BB.pdf
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- -Unsuru koruyabilecek ve destekleyebilecek koruma önlemlerinin alınmış olması,  

- -Unsurun topluluk, grup veya bireylerin mümkün olan en geniş katılımını takiben ve 

bunların bilgilendirilmiş, özgür iradeleri ve ön muvafakatleri ile aday gösterilmiş 

olması, 

- Unsurun Sözleşmenin 11. ve 12. Maddelerinde tanımlanan şekilde başvuru yapan 

devletin egemenlik alanında mevcut somut olmayan kültürel miraslarının bir 

envanterine dâhil edilmiş olması ilkelerinden oluşmaktadır.  

Programla ilgili detaylı bilgi:  

http://unesco.org.tr/dokumanlar/duyurular/iremalpaslan_sunum.pdf 

http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/somut_olmayan_km/SOKM_KORUNMASI.pdf 

linkinden takip edilebilmektedir. 

UNESCO Dünya Mirası Fonu 

Dünya mirasının mümkün olduğunca iyi belirlenmesi, korunması, muhafazası ve tanıtılmasını 

sağlamak için, UNESCO Üye Ülkeleri 1972 yılında Dünya Mirası Konvansiyonunu kabul 

etmiştir. Konvansiyon doğrultusunda UNESCO tarafından, üye ülkelerinin destek sağlayacağı 

“Dünya Mirası Fonu”nu kurulmuştur. Diyarbakır’ın söz konusu fondan “hazırlık yardımı” 

kapsamında faydalanabileceği düşünülmektedir.  

Bu yardım aşağıdaki nedenlerle talep edilebilir: 

Dünya Mirası Listesinde yer almaya uygun varlıkların ulusal Geçici Listesinin hazırlanması 

veya güncellenmesi için; 

- Aynı coğrafi-kültürel alan dâhilinde kalan ulusal Geçici Listelerin uyumlaştırılması 

için toplantılar düzenlenmesi, 

- Dünya Mirası Listesinde yer almak üzere varlıkların aday gösterilmeye hazırlanması 

(bu kapsamda benzer varlıklarla alakalı olarak varlığın karşılaştırmalı bir analizinin 

hazırlanması da yer alabilir (Bkz. Ek 5’in 3.c maddesi), 

- Eğitim ve araştırma yardımı ve Dünya Mirası varlıkları için teknik işbirliği için talep 

hazırlanması, 

Programla ilgili güncel duyuru ve dokümanlar: 

 http://www.alanbaskanligi.gov.tr/files/Uygulama%20Rehberi.pdf linkinden takip 

edilebilmektedir.  

http://unesco.org.tr/dokumanlar/duyurular/iremalpaslan_sunum.pdf
http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/somut_olmayan_km/SOKM_KORUNMASI.pdf
http://www.alanbaskanligi.gov.tr/files/Uygulama%20Rehberi.pdf
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Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (2005) 

Taraflar, Birleşmiş Milletler Şartı’na, uluslararası hukuk ilkelerine ve evrensel olarak tanınan 

insan hakları belgelerine uygun olarak, kendi kültürel politikalarını oluşturmaya ve 

uygulamaya ve bu Sözleşme’nin amaçlarına ulaşmak üzere, kültürel ifadelerin çeşitliliğini 

korumaya ve geliştirmeye yönelik önlemleri almaya ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi 

hedefleyen faaliyetler doğrultusunda destekten faydalanabilmektedir.  

Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesince belirlenen 

amaçlar: 

- Kültürel ifadelerin çeşitliliğini korumak ve geliştirmek, 

- Kültürlerin gelişmesi ve karşılıklı ve yararlı bir şekilde serbestçe etkileşime girmeleri 

için gerekli koşulları yaratmak, 

- Kültürler arası saygı ve barış kültürü yararına dünya üzerinde daha geniş kapsamlı ve 

dengeli kültürel değişimleri sağlamak amacıyla kültürler arasında diyalogu teşvik 

etmek, 

- Halklar arasında köprüler kurma ruhu içerisinde kültürel etkileşimi geliştirmek için 

kültürler arasılığı teşvik etmek, 

- Kültürel ifadelerin çeşitliliğine saygıyı ve kültürel ifadelerin çeşitliliğinin değeri 

konusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde farkındalık geliştirmek, 

- Özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkeler için kültür ile kalkınma 

arasındaki bağlantının önemini teyit etmek ve bu bağlantının gerçek değerinin 

tanınmasını güvence altına almak için ulusal ve uluslararası kapsamda girişilen 

eylemleri desteklemek, 

- Kimlik, değer ve anlam araçları olarak kültürel etkinliklerin, malların ve hizmetlerin 

kendine özgü niteliğini tanımak, 

- Devletlerin kendi ülkelerinde kültürel ifadelerin çeşitliliğini korumak ve geliştirmek 

için uygun buldukları politikaları ve önlemleri sürdürmeye, kabul etmeye ve 

uygulamaya yönelik egemen haklarını teyit etmek, 
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- Özellikle gelişmekte olan ülkelerin, kültürel ifadelerin çeşitliliğini korumak ve 

geliştirmek için kapasitelerini arttırmak amacıyla ortaklık ruhu içerisinde uluslararası 

işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirmek maddelerini kapsamaktadır.  

Programla ilgili detaylı bilgi: 

 http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/kulturel_ifadelerin_cesitliligi/SOZLESME.pdf  

 linkinden takip edilebilmektedir.  

TÜBİTAK DESTEKLERİ 

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) AR-Ge Destek 

Programları dâhilinde yapılan proje başvurularına mali destek sağlamaktadır.  

- TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı: Türkiye’de yerleşik katma 

değer yaratan kuruluşların Ar-Ge ve yenilikçi projelerini desteklemektir. Yerleşik tüm 

sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilmektedir.  

- TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı: ulusal veya uluslararası “Proje 

Pazarı” etkinliklerini desteklemektedir. En az bir üniversite ile sanayi odası, ticaret 

odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının 

katılımcı olup teşvik başvurusunda bulunması mümkündür 

- TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı: Üniversite/kamu araştırma 

merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, KOBİ veya büyük ölçekteki 

kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye 

aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktadır. KOBİ’ler, büyük ölçekli 

kuruluşlar ile anlaşma sağlayan üniversite eğitim ve araştırma hastaneleri, Ar-Ge 

yapmak konusunda desteklenmiş araştırma enstitüleri proje başvurusunda 

bulunabilmektedir. 

- TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı: KOBİ’lerin araştırma, teknoloji 

geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile verimliliklerini artırmaları ve katma değeri daha 

yüksek ürün ve hizmetlere yönelmelerini amacıyla teşvik sağlamaktadır. KOBİ 

şartlarını sağlayan sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir. 

- TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı: Uluslararası 

ortak destek programlarına (EUREKA, EUROSTARS) başvuru yapabilecek 

kurumların Ar-Ge ve yenilikçi projelerini desteklemektir. Katma değer sağlayan tüm 

sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir. 

http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/kulturel_ifadelerin_cesitliligi/SOZLESME.pdf
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- TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleme 

Programı: Kurumların hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan Ar-Ge ve 

yenilikçi projelerini desteklemektir. Katma değer sağlayan tüm sermaye şirketleri 

başvuru yapabilmektedir. 

- TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı: Bireysel girişimcilerin, 

teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma 

potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara 

kadar olan faaliyetlerini çok aşamalı olarak desteklemektir. Üniversitelerin herhangi 

bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenci, yüksek lisans veya 

doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini 

başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış girişimciler başvurabilmektedir. 

 

KOSGEB DESTEKLERİ 

Küçük ve orta boy girişimcilerin desteklenmesi ve kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi 

amacıyla mali destekler sağlanmaktadır. 

KOBİ Proje Destek Programı: işletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından 

projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç 

duyulması,  KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje 

yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması 

amacıyla destek sağlanmaktadır 

Desteklerle ilgili detaylı bilgi: http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=3 

linkinden takip edilebilmektedir. 

Girişimcilik Destek Programı: ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün 

temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, başarılı ve 

sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş geliştirme 

merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, istihdamın artırılması, yerel 

dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi amacıyla fon sağlanmaktadır 

Desteklerle ilgili detaylı bilgi: http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=8 

linkinden takip edilebilmektedir. 

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLERİ VE HİBELERİ 

http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=8


   

 

348 

 

Katılım Öncesi Mali Yardımlar kapsamında sivil toplum kuruluşları (ticaret ve sanayi odaları, 

meslek odaları, üniversiteler, dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler, sendikalar 

vb.) tarafından geliştirilen projeler "Hibe Programı" ile finanse edilmektedir. 

Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma, Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği, Bölgesel 

Kalkınma, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Kırsal Kalkınma (IPARD) gibi konularda 

destek sağlamaktadır.  

Bölgesel Kalkınma:  

Ülkemizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, IPA (Instrument for Pre-Accession 

Assistance)  kapsamında Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı hazırlanması 

ve uygulamasından sorumlu lider kurum olarak belirlenmiştir. Bölgesel Rekabet Edilebilirlik 

Operasyonel Programı’nın (BROP) çizdiği proje temaları incelendiğinde Diyarbakır’da 

hedeflenen projelerin Tedbir1.3, Tedbir 1.4 ve Tedbir 2.1 kriterlerine uyduğu görülmektedir.  

Tedbir 1.3. Ar-Ge, İnovasyon, Teknoloji ve Bilgi İletişim Teknolojileri 

Altyapısının Geliştirilmesi 

Bu tedbirin amacı, verimliliği artırmak ve dinamik bilgiye dayalı bir ekonominin 

oluşturulması için Ar-Ge, inovasyon, teknoloji kullanımı ve bilgi transferinin teşvik 

edilmesidir. BROP’un uygulanacağı hedef bölgede, Ar-Ge için uygun altyapının ve 

inovasyon için gereken destekleyici ortamın oluşturulması, teknoloji transferinin 

teşvik edilmesi ve yeni teknolojilerin kullanımı için işletmelere destek sağlanması ve 

özellikle iş dünyası, üniversiteler ve Ar-Ge kuruluşları arasında daha güçlü ilişkiler 

kurulması yoluyla bilimsel araştırmaların ticarileştirilmesi bu tedbir çerçevesinde 

odaklanılacak temel hususlardır.  

Bu tedbir kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Kamu sektörü, 

Üniversiteler, Ar-Ge merkezleri ve işletmeler arasında işbirliğinin teşvik edilmesi 

amacıyla ağ yapıları ve küme oluşumlarının, geliştirilmesi ve faaliyete geçirilmesi ve 

bu ağ ve kümelerin uluslararası ağlara bağlanması, hedefine uygun projeler 

üretebileceği düşünülmektedir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bir kamu tüzel 

kişiliği olarak programdan doğrudan fayda alabilecek birimler arasında yer almaktadır. 

Tedbir 1.4. Turizm Altyapısı, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinin 

İyileştirilmesi 

Bu tedbirin amacı; rekabet edebilirliği ve istihdam kapasitesini geliştirmek ve turizm 

faaliyetlerinin çeşitlendirmek, ticari kullanım için turizm alanlarının canlandırılması 
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ve tanıtım-pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi yoluyla bölgesel farklılıkları 

azaltmaktır. Bu amaç doğrultusunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Turizm 

işletmeleri için uygun bir ortamın oluşturulması yoluyla istihdam oranına, üretilen 

katma değer ve toplam iş hacmine katkıda bulunmak, turizm işletmeleri için uygun bir 

ortamın oluşturulması yoluyla bölgesel farklılıkları azaltma ve sosyo-ekonomik 

kalkınmayı destekleme, bölgelerin içinde ve arasında sosyal ve ekonomik etkileşimi 

sağlama hedeflerine yönelik projeler üretebilecektir.  

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bir kamu tüzel kişiliği olarak programdan doğrudan 

fayda alabilecek birimler arasında yer almaktadır.  

Tedbir 2.1. İşletmelere Temel Bilgi ve Danışmanlık Desteği Sağlanması 

Bu tedbirin amacı, özellikle yeni işletmeler olmak üzere KOBİ’lerin girişimcilik kültür 

ve becerilerini ve rekabet edebilirliklerini temel bilgi destekleri ve danışmanlık 

hizmetleri aracılığı ile iyileştirmek ve KOBİ’lerin finansmana erişim becerilerinin 

iyileştirilmesi yoluyla yatırımlarının artırılmasını sağlamaktadır.  

Bu amaç doğrultusunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi KOBİ’lere danışmanlık ve 

bilgi desteği sağlayan kamu kurumları ile kar amacı gütmeyen organizasyonların 

hizmetlerini ve becerilerini arttırmak, KOBİ’lerin üretimlerini, pazarlama, 

standardizasyon ve markalaşma gibi faaliyetlerini iyileştirmelerini teminen yatırımları 

özendirmek hedeflerine uygun projeler üretebilecektir.  

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bir kamu tüzel kişiliği olarak programdan doğrudan 

fayda alabilecek birimler arasında yer almaktadır 

Kırsal Kalkınma: 

Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının 

uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini 

desteklemektedir. Ülkemizde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı “Kırsal Kalkınma 

Programı” kapsamında IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance-Rural 

Development) desteğinin yürütücü ve denetleyici kurumudur. Bu destek doğrultusunda 

Diyarbakır’da gerçekleştirilebilecek projelerin programda yer alan tedbirlerden 102, 103-3, 

201-2, 201-3, 302-1, 302-2, 302-3 numaraları tedbir şartlarına uygun olduğu görülmektedir.  

Tedbir 102: Üretici Gruplarının Kurulmasına Destek 
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Bu tedbirin amacı tarımsal pazarlarda üretici gruplarının rollerini güçlendirmek ve 

geliştirmek yoluyla; üretimin ve ürünlerin nitelik ve nicelik bakımından pazar 

ihtiyaçlarına göre adapte edilmesine ve tarım işletmelerinin etkinliği sayesinde 

ekonomik sürdürülebilirliklerinin ve gelir durumlarının geliştirilmesine destek 

sağlamaktır.  

Bu tedbirin faydalanıcı tanımı 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu 

kapsamında çizilmiş tüzel kişiliği olan üretici gruplardır. Bu sebeple Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi tedbirden faydalanabilmek için Kanunda belirtilmiş tüzel 

kişiliği olan üretici grupları tedbir kapsamında proje yapmaya teşvik etmelidir.  

Tedbir 103.2: Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması 

Tedbirin amaçları ayıklama, tasnif ve paketleme yapan ve entegre soğuk hava tesisleri 

bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin topluluk standartlarına ulaştırılmasına 

yardımcı olunması ve yeni teknolojilerin uygulanması ile genel performansın ve 

rekabet gücünün geliştirilmesi, depolama ve saklamaya yönelik soğuk hava 

depolarının kurulması ile hasat zamanında ürünlerin turfanda kullanımının 

kolaylaştırılması, piyasaların düzenlenmesi, aynı zamanda kayıpların azaltılması ve 

ürün kalitesinin yükseltilmesi şeklinde belirtilmiştir.  

Bu tedbirin faydalanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış 

özel ve tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bu sebeple Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası gibi tüzel kişiliği olan kurumları 

tedbirin amacı ve hedefleri doğrultusunda projeler geliştirebilmek için teşvik etmelidir.  

Tedbir 201.2: Çevre ve Kırsal Peyzaja Yönelik Faaliyetlerin Uygulanmasına 

Hazırlık- Su kaynaklarının korunması  

Tedbir kapsamında belirtilen amaçlar su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının 

sağlanması,  biyolojik çeşitliliğin korunması,  nitrat ve fosfor kirliliğinin 

azaltılmasıdır. Tedbirden faydalanıcıları bireysel çiftçiler, tarım kooperatifleri, 

tarımsal işletmeler ve STK’lar olarak tanımlanmıştır. 

Tedbir 201.3: Çevre ve Kırsal Peyzaja Yönelik Faaliyetlerin Uygulanmasına 

Hazırlık-Biyolojik Çeşitlilik 

Tedbir kapsamında belirtilen amaçlar biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal 

kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanmasıdır. Tedbirden faydalanıcıları 
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bireysel çiftçiler, tarım kooperatifleri, tarımsal işletmeler ve STK’lar olarak 

tanımlanmıştır. 

Tedbir 202.1: Yerel Kırsal Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanması ve 

Uygulanması, Yetenek Kazandırma, Harekete Geçirme ve Yerel Kalkınma 

Stratejilerinin Hazırlanması 

Tedbir kapsamında belirtilen amaçlar yerel düzeyde kırsal kalkınma sürecine katılım 

kapasitesi geliştirilmesi, sivil toplumu, ekonomik ve sosyal aktörleri güçlendirerek 

kırsal alanların uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmasına beceri tabanlı katkıda 

bulunulması ve etkin yerel kamu-özel ile LEADER uygulamasının özel niteliklerini 

kullanması ve böylece kırsal kalkınma politikası faaliyetlerinin etkililik ve etkinliğini 

geliştirmek suretiyle uyumlu yerel kalkınma stratejileri oluşturulmasıdır. Tedbirin 

faydalanıcısı tedbirin amacına uygun doğrultuda projelendirilecek faaliyetlerin 

finansmanı için Yönetim Otoritesi olarak tanımlanmıştır.  

Tedbir 302.2: Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi-

Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi  

Genel tedbir 302’nin amaçlarına paralel olarak bu alt-tedbirin amaçları; geleneksel ve 

tipik yerel tarım ve gıda ürünleri ile yerel el sanatlarının değerlendirilmesi ve/veya 

işlenmesi için yerel mikro işletmelerin, Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen 

Coğrafi İşaret Sertifikasına sahip olan ürünlere öncelik tanınarak, desteklenmesidir. 

Bu tedbirin faydalanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış 

gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır.  

Tedbir 302.3: Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi-

Kırsal Turizm  

Tedbir kapsamında belirtilen amaçlar seçilen öncelikli illerde, mikro girişimciler veya 

çiftçiler tarafından kurulacak pansiyon, “yatak ve kahvaltı” konaklama ve restoran 

hizmetlerinin gelişiminin desteklenmesi, çiftlik turizmi tesislerinin kurulması ve 

geliştirilmesinin desteklenmesi ve turistik rekreasyonel faaliyetler (sportif aktiviteler, 

doğa gezisi, tarihi geziler gibi) için kurulan tesislerin gelişiminin desteklenmesi 

şeklindedir. Tedbirin faydalanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca 

tanınmış gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır.  

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi: 
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İnsan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında ülkemize verilen AB fonlarının kullanılması, 

program ve projelerin hazırlanması, yönetilmesi, uygulanması, izlenmesi, denetlenmesi ve 

değerlendirilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. AB’nin 

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın temel hedefi daha çok ve daha 

iyi işler ve daha fazla sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlayabilen bilgi-

temelli bir ekonomiye geçişi desteklemektir. Bu hedef doğrultusunda belirlenen tedbirlerden 

Diyarbakır’da hedeflenen projelere uygun olanları 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 

no’lu tedbirlerdir.  

Tedbir 1.1. Önceden Tarımda Çalışanlar Dâhil Olmak Üzere, Kadınların 

İşgücüne Katılımlarını Teşvik Etmek ve Kadın İstihdamını Artırmak 

Bu tedbirin amacı, kadınların istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi, kadın 

girişimciliğinin desteklenmesi ve kadının işgücü piyasasına katılımı önünde engel 

teşkil eden kültürel ve diğer nedenlerin azaltılmasıdır.  

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kadınların istihdam edilebilirliğini geliştirmek, 

kadın girişimciliğini teşvik etmek, kadınların işgücü piyasasına katılmalarını 

sınırlayan kültürel ve diğer engelleri azaltmak hedefleri doğrultusunda hazırlayacağı 

projelerle tedbirden faydalanabilmektedir.  

 Tedbir 1. 2.Gençlerin İstihdamının Arttırılması 

Bu tedbirin amacı, aktif istihdam politikalarının etkin kullanımı yoluyla gençlerin 

işgücü piyasasına entegrasyonunun teşvik edilmesi ve arttırılmasıdır. Bu tedbir, kanıta 

dayalı politika oluşturulması çerçevesinden, özellikle hedeflenen faaliyetler yardımıyla 

okuldan işe geçişin kolaylaştırılması, mesleki yeterliliklerin artırılması, eğitim ve 

mesleki eğilim ile çıraklık imkânlarının yaygınlaştırılmasına ilişkin tedbirlerle birlikte 

ele alınmalıdır.  

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonunun 

teşvik edilmesi hedefi doğrultusunda hazırlayacağı projelerle tedbirden 

faydalanabilmektedir.  

Tedbir 1.3. Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi  

Bu tedbirin amacı, delil temelli politikalar ve politikaların izleme ve değerlendirilmesi 

ile ÇSGO ve Sosyal Güvenlik Kurumu da dâhil olmak üzere ilgili paydaşların 
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kapasitelerinin güçlendirilmesi yoluyla kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve 

arttırılmasıdır. 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin bilincin artırılması ile sosyal 

güvenlik kurumunun kapasitesinin ve ilgili kamu kurumlarıyla sosyal taraflar arasında 

işbirliğinin güçlendirilmesi yoluyla kayıtlı istihdamın teşvik edilmesini hedefleyen 

projeler doğrultusunda tedbirden faydalanabilmektedir. 

Tedbir 1.4. Kamu İstihdam Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması 

Bu tedbirin amacı, kamu istihdam hizmetlerinin kalite ve etkinliğinin özellikle idari 

kapasitenin güçlendirilmesi ve sosyal taraflar ve işverenler ile olan işbirliğinin 

arttırılması yoluyla iyileştirilmesidir. 

Özellikle idari kapasitenin güçlendirilmesi yoluyla kamu istihdam hizmetlerinin 

kalitesinin ve etkinliğinin artırılması hedefi doğrultusunda hazırlanacak projeler 

tedbirden faydalanabilecektir. 

Tedbir 2.1. Eğitimin Önemine Dair Bilincin Arttırılması, Kadın İnsan 

Kaynağının Geliştirilmesi ve Kadınların İş Piyasasına Girebilmeleri İçin 

Okullaşma Oranlarının Arttırılması 

Bu tedbir kız çocuklarının orta öğretime ve mesleki eğitime erişmelerinin 

iyileştirilmesine ve kız çocuklarının okumasının önemine ilişkin bilinç arttırmaya 

yönelik faaliyetleri destekleyici faaliyetlere yöneliktir.  

Tedbir 2.2.  Mesleki ve Teknik Eğitimin İçeriğinin ve Niteliğinin İyileştirilmesi  

Bu tedbir Mesleki ve Teknik eğitimde içeriğinin ve niteliğinin iyileştirilmesine yönelik 

faaliyetleri destekleyici faaliyetlere yöneliktir.  

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitimin öğrenciler için cazip bir seçenek 

haline getirilmesi; sosyal ortaklar, meslek okulları ve merkezleri ile özel sektör 

arasındaki işbirliğinin arttırılması hedefleri doğrultusunda geliştireceği projelerle 

tedbirden faydalanabilecektir. 

Tedbir 3.2. İnsan Kaynağına Daha Fazla Yatırım Yaparak İşçi ve İşverenlerin 

Uyum Yeteneklerinin Arttırılması  

Bu tedbirin amacı başta düşük becerili işçiler olmak üzere çalışanların eğitime 

erişimleri sağlanarak KOBİ çalışanlarının uyum yeteneklerinin arttırılması, işgücü 
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verimliliğine ve iş kalitesine katkı sağlayacak yenilikçi ve sürdürülebilir çalışma 

örgütlenmesi şekilleri tasarlayarak işverenlerin uyum yeteneklerinin arttırılması, 

sosyal ortakların, STK'ların, mesleki eğitim kurumlarının ve kamu kurumlarının 

eğitim kapasitelerinin arttırılmasıdır. 

Bu amaç doğrultusunda teşvik edilecek projeler tedbirden faydalanabilecektir.  

Tedbir 4.1. Özel İtina Gösterilmesi Gereken Kişilerin İstihdam Edilebilirliğinin 

Artırılması, İşgücü Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması ve İşgücü 

Piyasasına Girişlerinin Önünde Yer Alan Engellerin Ortadan Kaldırılması 

 Bu tedbirin amacı, özel itina gösterilmesi gereken kişilere daha etkin ve özel aktif iş 

gücü politikaları ve sosyal koruma hizmetleri sağlayarak, bu kişilerin mevcut 

hizmetlere ilişkin farkındalık düzeyini arttırarak ve istihdama erişimlerinin önündeki 

engelleri ortadan kaldırarak özel itina gösterilmesi gereken kişiler için işgücü 

piyasasında içermenin teşvik edilmesidir. 

Belirtilen amaç doğrultusunda dezavantajlı gruplara yönelik projeler tedbirden 

faydalanabilecektir.  

Tedbir 4.2. Özellikle Özel İtina Gösterilmesi Gereken Kişilerin İşgücü Piyasasına 

Dâhil Olmalarının Kolaylaştırılması Amacıyla İşgücü Piyasası ve Sosyal Koruma 

Alanlarındaki Kurumlar vve Mekanizmalar Arasında Daha İyi Bir İşleyiş ve 

Koordinasyon Sağlaması 

Bu tedbirin amacı, kamu hizmetlerini sunanların istihdamla ilgili hizmetlerinde 

kurumsal kapasitelerinin ve mevcut mekanizmaların işleyişinin geliştirilmesi, bunlar 

arasında daha iyi koordinasyonun sağlanması ve merkezi ve bölgesel yerel makamlar 

arasında daha iyi bir bağlantı kurulmasını sağlamaktır.  

Çevresel Koruma: 

Türkiye’nin AB prensip ve politikaları doğrultusunda, çevre sektöründeki performansını 

geliştirmesini sağlayacak temel plan ve programlaması Çevre Operasyonel Programı (ÇOP) 

kapsamında belirlenmiştir. Çevre Operasyonel Programı’nın Türkiye’de yürütücüsü olduğu 

kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. ÇOP kapsamında belirlenen tedbirlerden 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2 no’lu tedbirler hedeflenen alanda planlanan projelere uygun görülmüştür. ÇOP 

kapsamında belirlenen tedbirlerin nihai yararlanıcısı seçilecek belediyeler olarak 

tanımlandığından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tedbirlerden doğrudan 

faydalanabilecektir. 
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Tedbir 1.1: İçme Suyu Arzının Kalitesini İyileştirmek  

Tedbirin amacı su temininin kalitesinin artırılması; nüfus için yeterli miktarda ve 

sağlıklı içme suyu temin edilebilmesi, kaçaklardan ve diğer kaynaklardan su kaybının 

azaltılması amacıyla içme suyu dağıtım şebekelerinin, su depolama ve arıtma 

tesislerinin iyileştirilmesini desteklemektir. Bu amaç doğrultusunda nüfusa, ulusal ve 

AB standartlarına göre içme suyu sağlamayı; doğal kaynakların kullanımını optimize 

etmek ve su dağıtım sisteminin verimliğini iyileştirmeyi hedefleyen projeler tedbirden 

fayda sağlayabilecektir.  

Tedbir 1.2: Alıcı Ortam Kalitesini İyileştirmek  

Tedbirin amacı, alıcı ortam kalitesini iyileştirmek; atık su ve yağmur suyu 

toplanmasını ve arıtma tesislerini iyileştirerek; yüzey ve yer altı sularındaki kirlilik 

yükünü azaltmak ve su dağıtım sistemlerini potansiyel bulaşmalardan korumaktır. 

Bu amaç doğrultusunda su alıcı kuruşlarındaki kirlilik yükünü azaltmayı (yer ve 

yeraltı suyu) ve içme suyu sistemlerini mikrop bulaşımından korumayı; atık su arıtma 

fabrikalarının verimliliğini güvence altına almayı ve idare masraflarını düşürmeyi; 

lağım çamuru idaresini iyileştirmeyi hedefleyen projeler tedbir kapsamında 

desteklenecektir.  

Tedbir 2: Atık Geri Dönüşüm Miktarının Arttırılması ve Nihai Bertarafın 

İyileştirilmesi  

Tedbirin amacı, farklı toplama operasyonlarını geliştirmek ve ilgili tesisleri kurmak 

gibi dönüştürülmüş atık miktarını artıracak ve nihai bertaraf edilmiş atık miktarını 

azaltacak eylemleri desteklemektir. Bu tedbir, güvenli nihai bertaraf tesislerinin 

kurulması ve eski vahşi depolama sahalarının rehabilitasyonu ve kapatılması için 

gerekli mali kaynakları temin edecektir. Bertaraf edilen atıkların nihai miktarlarının 

azaltılmasını ve katı atık için güvenli bir nihai bertarafın oluşturulmasını hedefleyen 

projeler tedbir kapsamında desteklenecektir.  

Kültür Programı: 

Avrupa Birliği Kültür Programı kapsamında, Program’a üye ülkelerdeki kültür operatörleri 

arasında iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesi ile Avrupalılar tarafından paylaşılan ve ortak 

kültür mirasına dayanan kültürel alanı iyileştirmek üzere geliştirilen projeler 
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desteklenmektedir. Diyarbakır’da hedeflenen alanda gerçekleştirilebilecek projeler 2, 3.2 

no’lu dizinlere uygunluk göstermektedir. 

Dizin 2: Kültür alanında Avrupa düzeyinde faaliyet gösteren kuruluşlara 

sağlanan destekler 

Kültür alanında Avrupa düzeyinde faaliyet gösteren veya göstermek isteyen kuruluşlar 

operasyonel faaliyetleri için bu hibeden faydalanabilmektedir. Bu dizin altında verilen 

hibe, bu kuruluşların, iş programlarını işletirken oluşan operasyonel giderlere mali 

destek sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.  

Dizin 3.2. Kültürel politika analizi üzerine çalışan organizasyonlar arası iş birliği 

projeleri 

Dizinin amacı, Avrupa kültür gündeminin; yerel, bölgesel, ulusal ve/veya Avrupa 

düzeyinde kültür politikalarının analizi, değerlendirilmesi veya etki değerlendirmesi 

konusunda doğrudan ve uygulamalı deneyimi bulunan özel kuruluşlar ile kamu 

kuruluşları arasında (ulusal, bölgesel veya yerel yetkililerin kültür ofisleri, kültür 

gözlemevleri veya vakıflar, kültür ilişkilerinde uzmanlaşmış üniversite bölümleri, 

profesyonel kuruluşlar ve ağlar gibi) işbirliği sağlamaktır. 

Bu amaç doğrultusunda,  

 Kültürel çeşitlilik ve kültürler arası diyalogun desteklenmesi, 

 Lizbon Büyüme ve İstihdam Stratejisi çerçevesinde kültürün bir yaratıcılık 

hızlandırıcısı olarak desteklenmesi,  

 UNESCO Kültürel İfade Çeşitliliğinin Koruma ve Desteklenmesi Konvansiyonu 

doğrultusunda, Birliğin uluslararası ilişkilerinde kültürün vazgeçilmez rolünün 

desteklenmesi, 

hedeflerini kapsayan projeler desteklenmektedir. 

KALKINMA AJANSLARI 

Karacadağ Kalkınma Ajansı    

Ajans özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, 

üniversitelerin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve 

bunların birliklerinin, kooperatifler ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin proje ve faaliyetlerine 

mali destek sağlamaktadır. 

Ajans tarafından;  
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- Bölge planı ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetler, 

- Bölge planı ve programlarına uygun olarak, bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili 

kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan proje ve faaliyetler,  

- Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve ortaklığı 

geliştiren projeler, 

- Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi 

hızlandırmaya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve 

uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artırmaya yönelik her türlü strateji ve plan 

çalışması, araştırma, inceleme ve çalışmalar,  

- Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımına ve geliştirilmesine yönelik proje ve 

faaliyetler, 

- Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü 

eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri doğrudan 

veya dolaylı olarak destekleyecek proje ve faaliyetler, 

- Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin 

bölgede tanıtımını yapmayı sağlayan ve bu programlar kapsamında proje 

geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı sağlayan proje ve faaliyetler, 

- Bölgedeki kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesinin 

geliştirilmesine, hizmet sunumunda niteliklerinin artırılmasına, insan kaynakları ve 

kurumsal altyapılarının geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler,  

desteklenmektedir: 

Ajans; doğrudan finansman desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği olmak üzere üç ana 

alanda mali destek sunmaktadır. 

Program ve destekler konusunda güncel duyuru ve bilgiler;  

http://www.karacadag.org.tr/destek.asp?SayfaAltCatId=1 linkinden takip edilebilmektedir.  

 

BÜYÜKELÇİLİKLERİN VERDİĞİ DESTEKLER VE FONLARI 

İngiltere Büyükelçiliği 

Elçilik demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, sivil toplumun güçlendirilmesi sivil 

toplum örgütlerinin etki alanlarının genişletilmesi ve çevre konularında destek sağlamaktadır. 

Kanada Büyükelçiliği 

http://www.karacadag.org.tr/destek.asp?SayfaAltCatId=1
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Yoksullukla mücadele ve insani temel ihtiyaçlar, cinsiyet eşitliği, kurumsal kapasite 

geliştirme, çocuk sağlığı ve korunması, özel sektörün geliştirilmesi, demokrasi ve iyi 

yönetişim (insan hakları, hukuk üstünlüğü ve adalet) konularında fon sağlanmaktadır Tüm 

tekliflerde, projenin cinsiyet eşitliği ve çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini açık bir 

şekilde belirtmek gerekmektedir. Yaklaşık olarak 20.000 dolar destek sağlanmaktadır.  

Avustralya Büyükelçiliği 

Sağlık, eğitim ve tarımsal kalkınma konularında proje başına 3000 - 7000 USD arasında 

değişen miktarlarda destek sağlanmaktadır.  

Almanya Büyükelçiliği  

Almanya Büyükelçiliği’nin; Ekonomi ve Ekonomik İşbirliği başlığı altında; Dış Ticaret 

teşviki, Araştırma ve Teknoloji, Almanya’da Yatırım Alanları ve Fuarlar konusunda 

destekleri bulunmaktadır. 

Hollanda Büyükelçiliği 

Hollanda Büyükelçiliği tarafından yürütülmekte olan MATRA Programı, bir sosyal dönüşüm 

programı olup Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye’de sosyal alanda çalışan sivil toplum 

kuruluşlarına ve yerel yönetimlere yönelik fon imkânı sunmaktadır. Sivil toplum kuruluşları, 

merkezi, bölgesel ve yerel otoriteler, kar amacı gütmeyen eğitim kurumlar projeleriyle 

başvurabilmektedir. Adalet ve içişleri (mevzuat ve kamu düzeni kanunu, yönetim, polis, 

yolsuzlukla mücadele), insan hakları (azınlıklar ve halkın bilinçlendirilmesi), medya ve eğitim 

konularında 10.000 - 300.000 euro miktarları arasında değişen fon sağlanmaktadır  

Japon Büyükelçiliği 

Japon Büyükelçiliği “Yerel Projelere Hibe Yardımı (GGP)” olarak adlandırılan program 

kapsamında sivil toplum kuruluşları, dernekler ve belediyeler gibi çeşitli kuruluşlar tarafından 

önerilen projeleri geri ödemesiz bir mali yardımla desteklemektedir.  

Büyükelçilik;  

- Temel Sağlık: Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin 

ekipmanlarının yenilenmesi ve yeni ekipman sağlanması 

- Engelliler: Engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyeler 

- Kalkınmada Kadın: Kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, 

mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 



   

 

359 

 

- Kamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler: Yaşlılar için özel bakım merkezleri, 

huzurevleri, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 

sokak çocukları veya kimsesizler için tesisler 

- Kapasite Geliştirme ve Eğitim: Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite 

geliştirme programları 

- Diğer Proje Konuları: Gelir eşitsizliğinin düzenlemesi, temiz su temini, küçük 

çaplı afet yönetimi ve afet zararlarının önlenmesi, 

projelerine destek sağlamaktadır.  

Maksimum hibe miktarı 10 milyon Japon Yen’idir. 

YERLİ VE YABANCI VAKIFLARA AİT FONLAR 

Global Fund for Women  

Küresel çapta verilen fon kapsamında, kadınlar için insan haklarının korunması ve 

geliştirilmesine önem verilmektedir. Okuryazarlık, aile içi şiddet, ekonomik bağımsızlık ve 

uluslararası kadın ticareti, gibi çok geniş bir yelpazeye yayılan konulara, vakıf tarafından 

destek verilmektedir  

Proje Konularını; 

- Barış Tesisi ve Cinsiyete Dayalı Şiddetin Sonlandırılması 

- Sağlık, Cinsellik ve Doğum Yapma Haklarının Geliştirilmesi 

- Yurttaşlık ve Siyasal Katılımı Yaygınlaştırma 

- Ekonomik ve Çevresel Adaletin Sağlanması 

- Eğitime Ulaşılabilirliği Arttırmak 

- Toplumsal Değişime Yönelik Filantropiye Hız Kazandırma 

Vakıf, miktarı 500$ ile 20.000$ arasında değişen, yürütme ve proje harcamaları için hibe 

vermektedir. 

Program ve destekler konusunda güncel duyuru ve bilgiler; 

http://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/criteria linkinden takip 

edilebilmektedir. 

Bernard Van Leer Foundation 

Kamu, özel veya topluluk tabanlı kuruluşlar, vakıf tarafından hibe ortaklığına kabul 

edilmektedir. Bireyler ise hak sahibi değildir. Teklifler hibe için hak sahibi bir ülkenin 

http://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/criteria
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program stratejisine uygun düşüyorsa veya tematik/bölgesel bir girişimin parçasıysa dikkate 

alınmaktadır. 

Projeler;  

- Erken çocukluk gelişimine holistik bir yaklaşım, 

- Ebeveynlerin çocuklarının gelişimini destekleme kapasitelerini arttırmak, 

- Köklerini yerel bağlamdan alan, kültürel sosyal ve ekonomik olarak uygun bir 

gelişim stratejisi, 

- Kapasite geliştirme, yerel mülkiyet ve ortaklık içinde çalışma, 

Konularını kapsamalıdır. 

Program ve destekler konusunda güncel duyuru ve bilgiler; www.bernardvanleer.org 

linkinden takip edilebilmektedir. 

Sabancı Vakfı  

Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmaları ve topluma aktif olarak katılımlarını 

temel alan Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında başvurabilecek proje konuları 

toplumsal adalet, toplumsal katılım ve ekonomik katılım olarak üçe ayrılmıştır. Türkiye'de 

yerleşik dernek, vakıf, kooperatif ve üniversiteler Hibe Programı’na başvurabilmektedir. 

Uluslararası kuruluşlar, Türkiye’de yerleşik olmayan sivil toplum kuruluşları, yerel 

yönetimler, özel şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ile bu kuruluşların 

birimleri/müdürlükleri/şubeleri/vakıfları vb. projeye ortak olabilmekte ancak başvuru 

yapmaya uygun olmayan bu kurumlar hibe fonundan doğrudan yararlanamamaktadır.  

Program ve destekler konusunda güncel duyuru ve bilgiler;  

http://www.sabancivakfi.org/sayfa/hibe-programi-5 linkinden takip edilebilmektedir. 
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