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Sayg›de¤er Diyarbak›rl›lar,
Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi Stratejik Plan çal›flmalar› kurum içi ve d›fl› paydafllarla gerçeklefltirilen yo¤un

çal›flmalar sonucu tamamlanm›fl bulunuyor. 

Strateji; belirlenen bir hedefe ulaflmak için tutulan yolda tercih edilen kararlar ile sahip olunan bütün de¤erlerin
uyumlu ve kararl› biçimde yönetilmesidir. 

Stratejik Planlama ise; mevcut durumu inceleme, muhtemel gelece¤i öngörme, hedefleri belirleme, belirlenen
hedeflere ulaflmak için hangi yol ve yöntemlerin izlenece¤ini içeren strateji gelifltirme ve nihayet yap›lan ifllerin
sonuçlar›n› (performans) ölçen bir süreçtir.

Elinizdeki metin Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi’nin Diyarbak›r kentinde yaflayanlarla yapm›fl oldu¤u bir
sözleflmedir. Stratejik Plan önümüzdeki üç y›l içinde Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi’nin gerçeklefltirmeyi taah-
hüt etti¤i faaliyetleri içermektedir. Bu bak›mdan Stratejik Plan kurum ve toplum aras›nda yeni bir iliflki tan›mlamak-
ta, kat›l›mc›l›k ve hesap verilebilirlik ilkelerinin gerçekleflmesi için zemin haz›rlamaktad›r. 

Diyarbak›r kentini bölgesinin kültür, sanat, ticaret ve turizm merkezi olarak öne ç›karan, bölgesine öncülük eden,
gücünü ve kimli¤ini tarihsel / kültürel de¤erlerinden alan, ça¤dafl yaflam›n gerektirdi¤i tüm olanaklar› kentte
yaflayanlara ayr›m gözetmeden etkin ve verimli biçimde sunan, yurttafllar›n yönetimde söz sahibi oldu¤u,
kat›l›mc›l›¤› prensip haline dönüfltüren bir belediye yap›lanmas› ve anlay›fl› Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi’nin
vizyonu olarak tan›mlanm›flt›r. 

Bu vizyonun gerçeklefltirilmesinde, Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi’nin kendisine biçti¤i misyon, kentte
yaflayanlara d›fllay›c› olmadan, en yüksek nitelikte ve verimde hizmet götürmek, yaflam kalitesini planl› ve kat›l›mc›
bir yaklafl›mla yükseltmek, kültürel ve tarihi miras› üzerinde yükselen ve bölge merkezi ifllevi gören bir kentin
inflas›n›n öncülü¤ünü yapmakt›r.

Bu vizyon ve misyonun yerine getirilmesinde; dört temel eylem alan› tan›mlanm›flt›r. 
• Etkin, Verimli ve Kat›l›mc› Yönetim
• Sosyal Geliflme ve Ekonomik Kalk›nma
• Tarihi / Kültürel Miras›n ve Do¤al Çevre Kalitesinin Korunmas› ve Sürdürülebilirli¤i
• Planl› Kentsel Geliflme

Bu dört temel alanda  hedeflere ulafl›lmas›na yönelik olarak 158 faaliyet tan›mlanm›flt›r. Her bir faaliyetin
çözmeyi hedefledi¤i sorunun yan›s›ra, hangi birimlerin sorumlu olaca¤›, paydafllar›n›n hangi kurum ya da gruplar
olaca¤› ve hangi zaman diliminde gerçeklefltirilece¤i de bu metinde ayr›nt›l› olarak belirtilmifltir. Bundan sonraki
dönemde Büyükflehir Belediyesi’nin Bütçesi Stratejik Plan› çerçevesinde haz›rlan›p, uygulanacakt›r. 

Sorunlar›n›n büyüklü¤ü ve kaynaklar›n›n s›n›rl›l›¤›na karfl›n, kent halk›n›n deste¤ini alm›fl bir yönetim olarak
gelece¤in Diyarbak›r’›n› infla etme konusundaki inanc›m›z ve kararl›l›¤›m›z tamd›r. Belediyemizin Stratejik Plan› bir
yol haritas› niteli¤indedir. Bu yolda kentimizde yaflayanlarla birlikte yürüdü¤ümüzü bildi¤imiz sürece her türlü
zorlu¤u ve sorunu aflaca¤›m›zdan eminiz. 

Tüm kent bileflenlerinin bu plan›n gerçekleflmesi için gerekli deste¤i gösterece¤ine olan inanc›mla, sayg›lar›m›
sunuyorum.

Av. Osman Baydemir
Diyarbak›r Büyükflehir Belediye Baflkan›
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1. GENEL B‹LG‹LER

1.1. KONUM 
Diyarbak›r, Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nin, Yukar› Mezopotamya olarak da adland›r›lan alan› olan, Dicle

Havzas›’nda yer almaktad›r. Karacada¤’dan Dicle Nehri’ne uzanan genifl volkanitlerin oluflturdu¤u platonun do¤u
kenar›nda ve Dicle Irma¤›’n›n bat› k›y›s›nda kurulmufl olan kentimiz denizden 650 metre yükseklikte yer almaktad›r.

1.2. ULAfiIM
Diyarbak›r, kara, hava ve demiryolu ile ulafl›labilir bir merkez olup, bölgenin ulafl›m ba¤lant›lar›n›n kesiflme nok-

tas›d›r. Kentin karayolu ba¤lant›lar› ile yak›n çevresine olan uzakl›klar›;

Kuzeyde, Elaz›¤ (153 km), Bingöl (144 km)
Bat›da, Siverek (78 km), fianl›urfa (176 km)
Güneyde, Ç›nar (32 km), Mardin (95 km) 
Do¤uda, Silvan (76 km) 
Güneydo¤uda Bismil (51 km), Batman (100 km)’d›r.

Diyarbak›r’›n Metropoliten merkezlere karayolu uzakl›klar› ise flöyledir; ‹stanbul 1365, Ankara 912, ‹zmir 1424,
Gaziantep 317 ve Adana 523, Mersin 592 kilometre.

Malatya-Elaz›¤ demiryolundan ayr›lan bir hat Diyarbak›r’dan geçerek, Batman üzerinden Siirt’in Kurtalan ‹lçe-
si’ne ulaflmakta olup, Diyarbak›r bu hat üzerinden ülke demiryolu sistemine ba¤lanmaktad›r. 

Diyarbak›r Askeri Havaalan›, sivil uçufllara da hizmet veren, yurtiçi uçufllara aç›k olan, bölgesel nitelikte bir
havaalan›d›r.
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1.3. TAR‹HÇE
Diyarbak›r’›n tarihinin izlerini günümüze tafl›yan eserlerin yap›l›fl tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte

Diyarbak›r Surlar›’n›n burçlar›nda, kitabelerinde ve motiflerinde görmek mümkündür. Antik Ça¤’dan Orta Ça¤’a
kadar kentlerde özellikle savunma amaçl› infla edilmifl olan kent surlar›n›n dünyadaki en önemli örneklerinden biri
Diyarbak›r Surlar›’d›r. ‹çkale’de M.Ö. 4000’li y›llarda  yerleflildi¤i tahmin edilmektedir. Kalenin ilk yap›l›fl tarihi
hakk›nda yeterli bilgi olmamakla birlikte, Surlar›n Bizans döneminde bugünkü fleklini ald›¤› bilinmektedir. Yaklafl›k
5,5km uzunlu¤unda ve kalkan bal›¤› görünümünde olan Diyarbak›r surlar› 82 burç ve 4 ana kap›dan oluflmaktad›r.
Burçlar›n yükseklikleri 10-12m, kal›nl›klar› 3-5m aras›nda de¤iflmektedir. En göze çarpan burçlar›; Keçi Burcu,Yedi
Kardefller Burcu ve Ben-u-Sen Burçlar›d›r. Mardinkap›, Urfakap›, Da¤kap› ve Yenikap› flehrin di¤er yerleflimlerle
ba¤lant›s›n› sa¤layan ana kap›lar›d›r. 

Diyarbak›r,  tarihi boyunca bir çok adlar alm›flt›r. Milattan Önce 1300’lü y›llarda, Asur Kral› 1. Adad Nirari’den
kalma bir k›l›c›n kabzas›nda “Amida” ismine rastlanm›flt›r. Sonra s›ras›yla Amid, Amed, Dikranagerd, Kara-Amid,
Diyar-› Bekr, Diyarbekir ve Cumhuriyet’ten bir süre sonra da  Diyarbak›r  ad›n› alm›flt›r.

Dünya Kültür miras› olarak kabul edilen Diyarbak›r Surlar›, günümüze kadar gelmifl en önemli kültür bel-
gelerinden biri olarak bu topraklarda yaflayan birçok medeniyetin izlerini tafl›maktad›r.

Diyarbak›r’›n tarihi çekirde¤i olan ‹çkale’de M.Ö. 3000 y›llar›nda Hurri-Mitani’lerin egemen olduklar› bilinmekte-
dir. Kentin flehir yerleflimi olarak bilinen en eski ve 6000 y›ll›k geçmifl tarihinden kalan izlerin büyük bölümü ne yaz›k
ki kaybolmufl. M.Ö. 1260 y›l›na kadar süren Hurri-Mitani egemenli¤i, bu dönemden sonra Asur egemenli¤ine dönüflür.
Tarihi boyunca önemli bir kültür ve ticaret merkezi olan Diyarbak›r, pek çok uygarl›¤›n yerleflim alan› olmufltur. 

Bir tarih ve kültür kenti olma özelli¤ini her zaman koruyabilmeyi baflaran Diyarbak›r, otuza yak›n uygarl›¤›n
izleri, zengin tarihi ve kültürel kimli¤i ile önemli bir bölge merkezidir. Her yeni gelen medeniyetin kendi kültürünü
öncekilerle kaynaflt›r›p, daha zengin bir kültür yaratmadaki incelikleri flehrin “Aç›k Hava Yaz›tlar Müzesi” olarak
an›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu inceliklerin sindi¤i kent dokusunun günümüze dek ulaflabilmifl mimarl›k ürünlerinde, özel-
likle de toplumun sosyo-kültürel ve ekonomik yap›s›n›n aynas› niteli¤indeki evlerinde, sokaklar›nda, dini yap›lar›nda
izlemek mümkündür ve bu eserler, kentin tarihi hakk›nda somut ipuçlar› vermesi bak›m›ndan oldukça önemlidir.

Diyarbak›r sokaklar›n›n ve evlerinin flekillenmesinde surlar önemli bir rol oynam›flt›r. Kentin genifllemesini
s›n›rlad›¤› için sur içinde yo¤unlaflma artm›fl, evler birbirine bitiflmifl, parke tafll› sokaklar daralm›flt›r. Bu da gölge-
lik alanlar›n ço¤almas›n›, serinli¤in artmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu tür bir yo¤unluk, sokaklar›n flekillenmesinde baz› özel
durumlar yaratm›fl ve mahremiyeti sa¤lamak için evler sokaklardan yüksek duvarlarla ayr›lm›flt›r. 
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Uzun bir birikimin eseri olan Diyarbak›r'›n geleneksel evleri binlerce y›ll›k bir süreç içinde geliflerek flehrin tari-
hi kimli¤ine ve iklim flartlar›na en uygun duruma gelmifl, kullan›lan yap› malzemesinin de etkisiyle kendine özgü
karakteristik özellikler tafl›yan bir mimari do¤mufltur. D›fla kapal› olmas›yla kendine özgü bir mahremiyet sa¤layan
Diyarbak›r Evleri’ne benzer biçimde yap›lm›fl mütevaz› bir kap›dan girilir. Bu kap›dan itibaren, genellikle küçük bir
holden geçilerek avluya girilir. Avlu evin haremi durumundad›r. Bu nedenle d›flar›dan avlu, avludan da d›flar›s› gö-
rünmez. Havuz ve flad›rvanlar Diyarbak›r evlerinin avlular›n› süslemektedir. Evin d›fl cephesinde kullan›lan koyu
renkli bazalt örgülü duvarlar› beyaz renkli kesme bloklarla bezenir, pencere ve eyvan boflluklar› ile hafifler, zengin
ve zarif motifli pencere ve gezmek parmakl›klar› ile tamamlan›r.

Diyarbak›r geleneksel ev plan›n›n flekillenmesinde en önemli etken iklim oldu¤u için evlerde yazl›k, k›fll›k ve
mevsimlik olarak bölümler ayr›lm›flt›r. Bütün bu bölümler evin merkezini oluflturan avlunun dört taraf›n› çevreler.
Haremlik ve Selaml›k olmak üzere iki bölümden oluflan Diyarbak›r evlerine en güzel örnek olarak Cemil Pafla Ko-
na¤›, ‹skender Pafla Kona¤›, Cahit S›tk› Taranc› Evi, Ziya Gökalp Evi ve Esma Ocak Evi verilebilir.

Diyarbak›r Sokaklar› ve Evleri, son 20-30 y›ld›r sur içinde oluflan düzensiz yap›laflma sonucu y›k›lmaya ve kay-
bolmaya bafllam›flt›r. Ancak son y›llarda artan koruma bilinci ve çabalar› ile tipik evler, restorasyon ve koruma ça-
l›flmalar›yla yaflat›labilmektedir.

Cumhuriyet sonras› dönemde kent Sur d›fl›na do¤ru tafl›nmaya bafllam›fl ve yeni yap›lanma sokak, yap›lar ve olu-
flan yeni dokular›yla geleneksel yap›dan kopan bir niteli¤e bürünmüfltür. Sur d›fl›nda geliflen alanlar, öncelikli olarak
Yeniflehir ve onu izleyerek de, Ba¤lar bölgesinde geliflmifltir. Merkez fonksiyonlar›n›n bir bölümü Suriçi Bölge-
si’nden Yeniflehir Bölgesi’ne kaym›fl ve bu çerçevede kentin üst gelir gruplar› da kentin geleneksel dokusundan bu
alanlara yönelmifltir. Yak›n dönemde yeni geliflme alan› olarak Kayap›nar da kentin büyüme alan› olarak öne ç›kan
bir bölge haline gelmifltir.

1.4. D‹YARBAKIR’IN KENTLEfiME D‹NAM‹KLER‹, POTANS‹YELLER‹ VE SORUNLARI
Diyarbak›r Kenti bir bölge merkezi olarak her dönemde önemini korumufltur. Bu niteli¤iyle h›zl› kentleflme sü-

reci Diyarbak›r’› bir çok benzer kentten ay›ran bir özellik olmufltur. Bununla birlikte  Diyarbak›r kenti, bu önem ve
nüfus büyüklü¤üne karfl›l›k gelecek kaynaklardan pay›n› alamam›flt›r. Bölgenin içinde bulundu¤u siyasal istikrars›z-
l›k da eklendi¤inde, önemli potansiyellerine karfl›n  Diyarbak›r, önemli kentsel sorunlarla karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Bu
belirlemeden hareketle, stratejik plan›n tan›mlad›¤› temel müdahale alanlar› çerçevesinde Diyarbak›r’›n potansiyel-
leri ve sorunlar›n› tart›flmak yerinde olacakt›r. 

Diyarbak›r kentinin  Demografik ve Sosyal Yap›s›  irdelendi¤inde gerek Türkiye kentsel büyüme, gerekse de böl-
genin kentsel büyüme oranlar›n›n oldukça üzerinde bir kentsel büyümeye sahne olmufltur.

Türkiye’de iç göç hareketinin 1940’l› y›llardan itibaren yo¤un flekilde artt›¤› bilinmektedir. Söz konusu göç ha-
reketi daha çok k›rlardan kentlere ve kentlerden büyük kentlere do¤ru bir mekansal hareketlilik fleklinde ülke gene-
linde homojenleflmektedir. Ancak özellikle Güneydo¤u Anadolu Bölgesi kentleri için 1990’l› y›llardan itibaren bafl-
layan “Zorunlu Göç” hareketi bu göç hareketine eklenmifl ve bu bölgede çok daha karmafl›k ve sorunlu bir kentlefl-
me süreci yaflanmas›na neden olmufltur. Diyarbak›r, bölgede bu iki göç hareketinin eklemlendi¤i ve dolay›s›yla yo-
¤un nüfus art›fl›na u¤ram›fl olan bir kent olarak kentleflme sorunlar›n› fazlas›yla yaflamaktad›r.

Afla¤›daki tablo Diyarbak›r nüfusunun 1960 y›l›ndan itibaren art›fl›n› Türkiye ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi ile
karfl›laflt›rmal› olarak vermektedir. Görüldü¤ü üzere, özellikle 1990’dan itibaren Diyarbak›r Büyükflehir nüfus art›fl›
gerek bölge gerekse Türkiye ortalamalar›n›n üzerinde gerçekleflmifltir.
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NÜFUS
(1.000 KIfiI)
Türkiye Toplam
‹ndeks
Güney Do¤u 
Anadolu Bölgesi Toplam
‹ndeks
Diyarbak›r ‹li Toplam
‹ndeks
Diyarbak›r  
Büyükflehir(1)
‹ndeks

1960

27755
100

2053
100
402
100
100

100

1965

31391
113

2368
115
476

118
127
127

1970

35605
128

2803
137
581

145
177
177

1975

40348
145

3212
156
651

162
203
202

1980

44737
161

3578
174
778

194
274
272

1985

50664
183

4104
200
935

233
354
353

1990

56473
203

5157
251
1096

273
460
459

2000

67845
244

6604
322
1363

339
685
683

(1) Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi nüfusu yeni s›n›rlara göre düzeltilmifl olup, Büyükflehir s›n›rlar› içine giren kentsel ve k›rsal
bölgeleri kapsamaktad›r.
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Diyarbak›r kentinin günümüz nüfusu 830.771 olarak tespit edilmifltir. Söz konusu nüfusun alt› ilk kademe
belediyesine göre ayr›m› afla¤›da verilmifltir. Diyarbak›r kentinin h›zl› büyümesinde bölge merkezi olmas›ndan kay-
naklanan çekim gücü yan›nda, 1980’li y›llar›n sonlar›ndan itibaren yaflanan zorunlu göç sürecinin de önemli etkisi
olmufltur.

H›zl› nüfus büyümesi, tarihsel olarak ihmal edilmifl Diyarbak›r kenti aç›s›ndan dikkate de¤er sorunlar yaratm›flt›r.
Nüfusun önemli bir bölümü iflsizlik ve yoksulluk sorunu ile yüz yüzedir. 2000 y›l›nda yap›lan D‹E ‹flgücü ‹statistik-
lerine göre, kentteki iflsizlik oran› % 31 düzeyindedir. Ancak son y›llarda, bu sorun çok daha ciddi boyutlara
ulaflm›flt›r. 2006 y›l› itibariyle yap›lan araflt›rmalar iflgücüne dahil edilen nüfusun yar›s›ndan fazlas›n›n iflsizlik
sorunu ile karfl› karfl›ya bulundu¤unu göstermektedir.

Bu durumla paralel bir özellik gösteren olumsuzluk nüfusun % 26’l›k bir bölümünün her hangi bir sosyal güven-
lik kurumunun güvencesine sahip olamamas›d›r. Bu bölümün d›fl›nda % 31’lik bir kesim ise yeflil karta sahiptir. Bu
iki kesim topland›¤›nda % 57’lik bir kesimin yoksulluk s›n›r›n›n do¤rudan alt›nda kald›¤› görülmektedir. Diyarbak›r
kentinde yaflanan iflsizlik ve yoksulluk sorunu di¤er alanlarda da çok boyutlu sorunlara yol açmaktad›r. Okullaflma
oranlar›n›n düflüklü¤ü, sokakta kalan çocuklar, madde ba¤›ml›l›¤› gibi sorunlar, bu sorunlar›n bafll›calar› olarak
dikkat çekmektedir. 

D‹YARBAKIR BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ STRATEJ‹K PLANI
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‹lk Kademe 
Belediyesi

BA⁄LAR
YEN‹fiEH‹R
SUR
ALT TOPLAM
KAYAPINAR
ÇARIKLI
BA⁄IVAR
D‹YARBAKIR BÜYÜKfiEH‹R
TOPLAMI

Kentsel Nüfus
2005

320.672
188.483
96.384
605.539
131.552
4.935
16.960

758.986

Ba¤lanan Köyler
2005 Muhtar Beyan›

14.885
23.087
17.429
55.401
8.904
3.300
4.180

71.785

Diyarbak›r Büyükflehir
2005 Y›l› Nüfusu

335.557
211.570
113.813
660.940
140.456
8.235
21.140

830.771

Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi 2005 Y›l› Nüfusu

Kaynak: Belediye Nümarataj bilgileri, D‹SK‹ içme suyu aboneleri ve köy muhtarl›klar›ndan al›nan verilere göre düzenlenmifltir. 



Ekonomik yap›n›n en önemli sorunu kaynak yetersizli¤idir. Uzun bir birikim sonucu ortaya ç›kan ekonomik geri
kalm›fll›k, devlet ve özel sektör yat›r›mlar›n›n s›n›rl›l›¤› ile daha da çarp›c› duruma getirmektedir. Yukar›da da belir-
tilen zorunlu göç ve bölgede yaflanan siyasal istikrars›zl›k Diyarbak›r kentinin sorunlar›n› daha da katmerli hale
getirmifl bulunmaktad›r.

Ekonomik yap›n›n en dinamik sektörü hizmet sektörüdür. Diyarbak›r’›n bir bölge merkezi olarak hizmet sek-
törü ile ön plana ç›kmas›nda bölgeye hizmet eden havaalan›n›n varl›¤›, Büyükflehir statüsünde olmas›, bölgenin en
büyük üniversitesinin ve  merkezi yönetim kurulufllar›n›n bir ço¤unun bölge merkezlerinin kentte konumlanmas›
gibi faktörlerin önemli etkisi vard›r. Bununla birlikte, kent sanayi yat›r›mlar›ndan yeterince pay alamamaktad›r.

Hizmet sektörünün geliflmiflli¤ine karfl›n, bu sektörün önemli iki sorunla karfl› karfl›ya kald›¤› görülmektedir.
Birincisi yeterli uzmanlaflma ve iflbölümünün olmamas›d›r. Hizmet sektörünün dinamizmine karfl›n bir çok alanda
Diyarbak›r kenti, bölgesi içinde öne ç›kmas›n› sa¤layacak yeterli uzmanlaflmay› sa¤layamam›flt›r. ‹kinci önemli
sorun ise hizmet sektörü içinde enformel sektörün genifl bir yer tutmas›d›r. Bu sektör önemli istihdam kayna¤›
olmas›na karfl›n, geliflme potansiyeli oldukça s›n›rl› bir niteliktedir ve söz konusu sektörde çal›flanlar›n önemli bir
bölümü de sosyal güvenceden yoksundur.

Do¤al, tarihi ve kültürel kaynaklar aç›s›ndan Diyarbak›r kenti oldukça zengindir. Diyarbak›r’›n sahip oldu¤u
önemli do¤al kaynaklar›n›n yan›nda, ayr›ca bölgenin can damar› niteli¤inde olan Dicle Nehri ve Vadisi ve verimli
tar›m topraklar›d›r. 

Dicle Nehri bir yandan kente yönelik önemli bir do¤al kaynak potansiyelini temsil ederken, bir yandan da tar›m
topraklar› aç›s›ndan önemli bir de¤er oluflturmaktad›r. Kentin yaratt›¤› kirlilik Dicle Nehri’ni belli ölçülerde olum-
suz etkilemekle birlikte, son y›llarda ar›tma konusunda at›lan ad›mlar  kirlili¤i belli ölçülerde gidermifltir. Yine de
gösterilen çabalar yeterli düzeyde de¤ildir. Dicle Nehri ve Vadisi’nin kentsel bir kaynak olarak belli bir koruma-kul-
lan›m dengesi gözetilerek yeterince kullan›labildi¤i de söylenemez. Son dönemde Dicle Vadisi Naz›m Plan
Çal›flmas› çerçevesinde kentsel kullan›ma yönelik olarak rekreatif ve yeflil alan a¤›rl›kl› hale getirilmifl ve bu
çerçevede koruma kayg›lar›n› ön plana alan bir biçimde aktif kullan›ma aç›lmas› hedeflenmifltir. 

Tarihi/kültürel de¤erleri aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, Diyarbak›r kenti zengin kaynaklara sahiptir. Tarihi Surlar›
yan›nda, özellikle Suriçi bölgesinde yo¤unlaflan tarihi de¤eri olan yap›lar ve sokak dokular› önemli tarihi kaynaklar›
aras›ndad›r. Zaman içinde belli bir tahribata u¤ramas›na karfl›n, söz konusu kaynaklar Diyarbak›r’›n özgünlü¤ünü
sa¤layan de¤erler olarak önemini korumaktad›r. Kent Surlar› etraf›nda oluflan yap›laflman›n yaratt›¤› tahribat yak›n
dönemde yap›lan çal›flmalar ile belli ölçülerde giderilmifltir. Söz konusu çal›flmalar içinde bulundu¤umuz dönemde
de sürdürülmekte ve Surlar›n korunmas› ve öne ç›kart›lmas› için gerekli çaba gösterilmektedir. Benzer biçimde,
Surlar›n kendisi de zaman içinde önemli ölçüde bir tahribata u¤ram›fl, yap›lan onar›m çal›flmalar›nda gösterilen özen-
sizlikler Surlar›n özgün dokusuna olumsuz etkide bulunmufltur. 

Tarihi yap›lar›n korunmas› da önemli bir sorun olarak gündemdedir. Geçmifl dönemlerde yaflanan tahribatlara
karfl›n geliflen koruma bilinci sonucunda, son y›llarda restorasyon ve koruma yönünde önemli ad›mlar at›lm›fl ve
gerek yap› gerekse doku düzeyinde önemli mesafeler al›nm›flt›r. Bununla birlikte, Suriçi Bölgesi’nin bir bütün olarak
korunmas› ve turizm de dahil olmak üzere aktif kullan›ma yönelik de¤erlendirilmesi önemli önceliklerden biridir.

Kentsel Çevre Kalitesi ve Planlama aç›s›ndan bak›ld›¤›nda s›n›rl› kaynaklar karfl›s›nda, h›zl› nüfus art›fl› ve
kentleflme bir yandan önemli potansiyeller yarat›rken, di¤er yandan da kentsel yap›l› çevrenin kendisini önemli bir
sorun alan› haline getirmifltir. 
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Sektörler

Tar›m

Sanayi

Hizmetler

‹yi tan›mlanmam›fl

faaliyetler

Toplam

‹flgücü

2876

2234

3755

1970 1975 1980 1985 1990 1995 (1) 2000

%

7.72

20.19

66.07

6

100

‹flgücü

10143

9180

26416

275

46014

%

22

20

57.41

0.6

100

‹flgücü

2108

11566.0

33780.0

152.0

47454.0

%

4.44

24.37

71.19

0.32

100

‹flgücü

2470

11821

46286

520

61097

%

4.04

19.4

75.8

0.9

100.0

‹flgücü

3624

15210

54248

516

73598

%

4.92

20.72

73.8

0.7

100

‹flgücü

3164

17146

63603

464

84377

%

3.75

20.3

75.32

0.55

100

‹flgücü

2333

18066

69708

352

90459

%

2.6

19.9

77.2

0.4

100

Diyarbak›r Kenti ‹flgücünün Sektörel Da¤›l›m›
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Kentteki en önemli sorunlardan biri plan d›fl› geliflmelerin yayg›nl›¤›d›r. Var olan planlar›n ön gördü¤ü geliflme
perspektifinin d›fl›nda yo¤un tadilatlarla, kentin mevcut yap›lanmas› üzerinde önemli bir oranda tahribat
yarat›lm›flt›r. Yo¤un göç ve ekonomik yetersizliklerin de etkisiyle, plans›z geliflmeler ve gecekondulaflma özellikle
kentin çeperleri ve Suriçi ve çevresinde yo¤unlaflm›flt›r. Planl› alanlarda ise plan›n öngördü¤ünün çok üzerinde
yap›laflma ve yo¤unluk ortaya ç›km›flt›r.

Sosyal (yeflil alan; e¤itim, sa¤l›k, spor tesisleri vb.) ve teknik altyap› (su, kanalizasyon, elektik vb) yetersizli¤i
gibi göstergeler Diyarbak›r kentinin özellikle göçten kaynaklanan fiziksel-mekansal sorunlar›d›r. ‹mar mevzuat›nda
kifli bafl›na düflen yeflil alan miktar› 10m2 olarak belirlenmiflken, Diyarbak›r’da bu oran yaklafl›k 1m2’dir. Kentin göç
nüfusuyla oluflmufl, plans›z geliflmifl belirli bölgelerinde her türlü sosyal donat› eksikli¤i, kaçak elektrik kullan›m›,
afl›r› ya¤›fllarda kanalizasyon ve ya¤mur suyu sistemlerinin taflmas› gibi sorunlar yaflanmaktad›r.

Göç ve kentleflme iliflkisinde önemli bir boyut da kentle bütünleflme bafll›¤› alt›nda sosyo-kültürel yaflam alan›n›
kapsamaktad›r. Diyarbak›r’da hem bar›nma, hem de ifl bulma anlam›nda kentsel yaflama eklemlenme sorunu yaflayan
büyük bir nüfus mevcuttur. Bu büyük nüfusun yerel yönetimi bilmek, kent yaflam›ndaki formel iliflkileri sürdürmek,
e¤itimden ve sa¤l›ktan spor ve kültürel olanaklara kadar uzanan bir dizi kentsel donat›dan faydalanabilmekle
tan›mlanan ve k›rsal iliflkilerden farkl› bir alana iflaret eden kentsel yap›larla eklemlenmeleri oldukça önemli bir
sorun alan› oluflturmaktad›r.  Diyarbak›r’da yo¤un göçle oluflmufl alanlarda yaflanan, yaln›zca gecekondulaflma,
iflsizlik, teknik ve sosyal altyap› eksikli¤i gibi sorunlar de¤il, ayn› zamanda kentsel yaflam›n sa¤lad›¤› di¤er sosyal
olanaklardan yararlanmama sorunudur.

D‹YARBAKIR BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ STRATEJ‹K PLANI
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1.5.  D‹YARBAKIR BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ KURUMSAL YAPISI 

D‹YARBAKIR BELED‹YES‹ TAR‹HÇES‹ VE BUGÜNÜ
Diyarbak›r Belediyesinin kurulufl tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde

1880 y›l›nda biri Garp, biri de fiark olmak üzere iki belediye olarak kurumlaflt›¤› bilinmektedir. Garp Belediyesi
Baflkan› Müslüman ve meclis üye ço¤unlu¤u Gayr-› Müslim, fiark Belediye Baflkan› Gayr-› Müslimve meclis
üyelerinin ço¤unlu¤u Müslüman olacak flekilde bir idari yap›lanmayla belediye yönetimi oluflturulmufltur.

Diyarbak›r Belediyesi 21.12.1993 tarih ve 93/5130 say›l› Bakanlar Kurulu karar› ile Büyükflehir Belediyesi ilan
edilmifl, Ba¤lar, Sur ve Yeniflehir olmak üzere üç ilk kademe belediyesi de bu çerçevede kurulmufltur. 23.07.2004 tarih
ve 5216 say›l› Büyükflehir Belediye Kanunu’na göre Vilayet Binas› merkez olmak üzere Büyükflehir Belediye S›n›r›
20 km çap›nda bir alan› kapsayacak biçimde belirlenmifl ve var olan Belde Belediyeleri de ‹lk Kademe Belediyesi
statüsüne geçmifltir (Ba¤›var, Çar›kl›, Kayap›nar). Yine ayn› yasal düzenlemeyle Büyükflehir Belediye s›n›r› içinde köy
statüsünde bulunan 97 k›rsal yerleflim birimi de mahalle statüsü kazanm›flt›r. Bu k›rsal yerleflimlerden 12’si ‹çiflleri
Bakanl›¤›’n›n 03.07.2006’da onay›yla Büyükflehir Belediye s›n›r›ndan ayr›larak yeniden köy statüsüne geçmifl ve
Ç›nar Belediyesi’ne ba¤lanm›flt›r.

Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi’nin kurumsal yap›s› afla¤›daki birimlerden oluflmaktad›r.

Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi’nde çal›flan personelinin e¤itim durumuna bak›ld›¤›nda, % 20’lik bir bölü-
münün üniversite ve üstü e¤itime sahip oldu¤u,  % 40’›n›n lise ve orta okul mezunu oldu¤u ve % 37’lik bir bölü-
münün ilkokul mezunu oldu¤u görülmektedir. Son statüdekilerin hemen tamam› yo¤un emek gerektiren ifllerde
çal›flmaktad›r. Öte yandan, personelin çal›flma kadrolar›na  bak›ld›¤›nda % 20’lik bir bölümünün memur statüsün-
de, % 6.5’lik bir bölümünün iflçi statüsünde oldu¤u ve % 72’lik bir bölümünün geçici iflçi statüsünde çal›flt›¤› gö-
rülmektedir. Memur kadrosunun s›n›rl›l›¤› Büyükflehir Belediyesi’nin personel rejimi aç›s›ndan en önemli s›k›n-
t›s›n› oluflturmaktad›r. 

Büyükflehir Belediyesi’nin bütçe yap›s›na bak›ld›¤›nda, kentin devasa sorunlar› ile bafl etmekten çok uzakta bir
gelirinin bulundu¤u görülmektedir.

D‹YARBAKIR BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ STRATEJ‹K PLANI

ÖRGÜT fiEMASI VE PERSONEL YAPISI

Parantez içindeki de¤erler norm kadro çal›flmas›n›n öngörüleridir. D‹SK‹ Personeli dahil de¤ildir. 

Belediye Baflkan› 1
Belediye meclisi 32 Üye
Belediye encümeni 10 Üye
Büyükflehir Belediyesi Baflkan Vekili 1
Genel sekreter 1
Genel sekreter yard›mc›s› 2
Teftifl kurulu baflkan› 1
Hukuk müflaviri 1
Daire baflkanl›klar› 14
Müdürlükler 56
Belediye flirketleri 2

Mevcut Norm kadro
Memur 170 (1362)
Kadrolu ‹flçi 57 (817)
Geçici ‹flçi 599 (545)
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Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesinin gelirleri ve kifli bafl›na düflen harcamalar›n› di¤er Büyükflehir belediyelerle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda karfl›m›za Diyarbak›r kentlisinin aleyhine eflitsiz bir durum ç›kmaktad›r. Büyükflehirler içinde
kifli bafl›na harcamalar aç›s›ndan Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi Erzurum’dan sonra en az harcama yapabilen
Büyükflehir Belediyesidir.

S›n›rl› olanaklar›na karfl›n Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi, bütün olanaklar›n› seferber ederek en verimli ve
etkin biçimde hizmetlerini yerine getirmektedir. Kent halk›na yönelik memnuniyet anketlerinde Büyükflehir hizmet-
leri konusunda baz› sorunlara karfl›n, ciddi bir oranda memnuniyetin oldu¤unu göstermektedir.

D‹YARBAKIR BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ STRATEJ‹K PLANI
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Personel
Yolluklar
Hizmet Al›m›
Tüketim Malzemeleri
Demirbafl Al›m›
Makina Teçhizat
Yap›, Tesis ve Onar›m
Di¤er Ödemeler
Transferler
TOPLAM

2000

4.836.296.407
31.763.343
87.330.714

791.156.004
5.802.229

182.561.544
1.647.185.993

37.926.435
874.463.737

8.494.486.406

%

56.93
0.37
1.03
9.31
0.07
2.15

19.39
0.45

10.29
100.0

%

56.15
0.34
1.73

13.88
0.06
2.20

13.68
0.38

11.59
100.0

2001

7.008.278.819
42.854.523

215.854.952
1.731.975.293

7.678.314
274.616.373

1.707.116.696
47.576.083

1.446.408.343
12.482.359.396

%

30.29
0.23
2.32
9.77
0.00
6.45

21.29
0.07

29.57
100.0

2002

9.415.439.783
70.572.226

722.471.226
3.036.989.033

1.361.800
2.004.517.013
6.618.315.075

20.426.315
9.190.399.528

31.080.491.999

%

22.49
0.17
1.56

23.05
0.89
6.53

26.62
0.04

18.64
100.00

2003

14.213.085.751
105.879.333
988.102.130

14.564.412.790
562.675.904

4.128.789.093
16.823.231.810

27.704.257
11.775.823.387
63.189.704.455

Bütçe Kalemi 1000 TL Toplamda 
Pay›

Toplamda 
Pay›

Toplamda 
Pay›

Toplamda
Pay›

2004 YILI ‹Ç‹N BELED‹YELERCE YAPILAN VE K‹fi‹ BAfiINA DÜfiEN 
KENTSEL HARCAMA ORANLARI          YTL

BÜYÜKfiEH‹R ADI SIRA ELDE ED‹LEN GEL‹R SIRA K‹fi‹ BAfiINA DÜfiEN
ANKARA 2 909.173.157,00   1 258,38   
ANTALYA 4 175.571.649,00   2 258,09   
ESK‹fiEH‹R 6 132.629.457,00   3 255,25   
‹STANBUL 1 2.198.687.953,00   4 219,65   
MERS‹N 9 103.761.166,00   5 150,00   
SAMSUN 13 58.253.918,00   6 132,76   
ADANA 5 138.196.505,00   7 122,22   
KONYA 10 101.445.629,00   8 122,10   
‹ZM‹R 3 349.252.636,00   9 121,85   
KOCAEL‹ 8 128.944.765,00   10 106,91   
GAZ‹ANTEP 11 92.155.066,00   11 103,75   
KAYSER‹ 12 72.287.860,00   12 103,66   
BURSA 7 132.606.891,00   13 102,95   
SAKARYA 15 33.632.912,00   14 98,68   
D‹YARBAKIR 14 50.043.952,00   15 72,98   
ERZURUM 16 20.696.128,00   16 55,03   



2. D‹YARBAKIR BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ STRATEJ‹K PLAN HAZIRLIK SÜREC‹ 

2.1.  STRATEJ‹K PLAN YASAL ÇERÇEVES‹
Stratejik Plan, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetim Reformlar› kapsam›nda kurumsallaflt›r›lm›fl ve yasalaflt›r›lm›fl

bir kurumsal çal›flma belgesidir. Bu hukuki çerçeve içinde Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi Stratejik Plan› afla¤›da
belirtilen yasalar›n ilgili maddelerine dayanarak haz›rlanm›flt›r.

• 5018 Say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
• 5216 Say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunu
• 5302 Say›l› ‹l Özel ‹daresi Kanunu
• 5393 Say›l› Belediye Kanunu 
• 5436 Say›l› KMYK Kanunu ‹le Baz› Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararname’de De¤ifliklik Yap›lmas›

Hakk›nda Kanun
• 5227 Say›l› Kamu Yönetimi Temel ‹lkeleri ve Yeniden Yap›land›r›lmas› Hakk›nda Kanun

2.2. YAKLAfiIM VE YÖNTEM
Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi kentte yaflayan her bireyin uygar bir çevrede, çal›flma, bar›nma, beslenme ve

kendisini gelifltirebilece¤i olanaklara sahip olmas›n› en temel hakk› olarak kabul eder. Günümüzde Türkiye kent-
lerinin hemen tamam›nda, kentte yaflayan vatandafllar›n önemli bir bölümü bu temel haklar› kullanamamakla birlik-
te Diyarbak›r kenti uzun bir ihmal edilmiflli¤in ve yak›n dönemde yaflad›¤› ola¤anüstü koflullar nedeniyle, di¤er
kentlerden çok daha olumsuz koflullarla karfl› karfl›yad›r.

Tüm bu sorunlar›na karfl›n, Diyarbak›r kenti söz konusu sorunlar› afl›p,  tarihsel miras› ve stratejik konumuna
yak›fl›r bir bölge merkezi olma özelli¤ini kazanabilecek birikim ve potansiyele sahiptir.

Bu tür bir hedefin gerçeklefltirilmesinde, baflta Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi ve ‹lk Kademe Belediyeler
olmak üzere, kentte etkinlik gösteren tüm kamu ve sivil toplum kurulufllar›na önemli görevler düflmektedir. 

Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi kenti gelece¤e tafl›yacak vizyonu gerçeklefltirmeye yönelik misyonunun ortaya
konmas› ve gerçeklefltirilmesinde, tüm ilgili kamu ve sivil toplum kurulufllar›yla iflbirli¤i içinde, gerekli öncülü¤ü
yapmay› kendisine temel bir hedef olarak belirlemifltir. 

Bu tür bir çaban›n sistematik, uzun vadeli, kararl›, kat›l›mc› bir çerçevede yürütülmesi plan›n baflar›s› aç›s›ndan
bir zorunluluktur. Bu amaca yönelik olarak Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi, kentin geliflimine yön vermeyi, mev-
cut sorunlar›n› çözmeyi ve bunu yaparken Büyükflehir Belediyesinin kendi yap›lanmas›n›n da bu misyonu sa¤laya-
cak etkinlik ve verimlili¤e uygun hale getirilmesini hedefleyen stratejik plan›n› haz›rlam›fl ve tüm ilgili kesimlerin
görüfllerine açmay› hedeflemifltir.

Stratejik planlama tan›mlanm›fl hedeflere nas›l ulafl›laca¤›n›, hedeflenen sonuçlara yönelik kararlar›, bu kararlar
ve uygulamalar sonucu elde edilen sonuçlar›n baflar›s›n›n nas›l ölçülece¤ini belli bir sistematiklik ve süreklilik içinde
tan›mlayan bir yol haritas›d›r.

D‹YARBAKIR BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ STRATEJ‹K PLANI
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Bu çerçevede stratejik planlama, k›sa vadeli, günlük ihtiyaçlara göre belirlenen bir müdahale anlay›fl› yerine,
sorunlar›n sistematik analizi ve tespitine dayanan, uzun vadeli ve üst ölçekli hedefleri ve planlama kararlar›n› dikkate
alan ve Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi’nin kurumsal iflleyifl ve yat›r›mlar›n› yönlendiren, 3 y›ll›k bir zaman per-
spektifi olan, sistematik ve bütünlüklü bir müdahale program› olarak tan›mlanm›flt›r. 

Söz konusu stratejinin uygulamaya konmas› Diyarbak›r halk›n›n aktif kat›l›m ve deste¤i ile mümkün olacakt›r. Bu
deste¤i arkas›na alan Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi kendi kaynaklar›yla kentin geliflimine yön vermenin yan›nda,
kendi d›fl›ndaki kamu ve özel kurulufllar›n da Diyarbak›r’› hedeflenen vizyona ulaflt›rma konusunda sürece dahil etm-
eye özen gösterecek, gerek kaynak yaratma konusunda, gerekse kurum sorumluluklar›n›n ötesine geçen yat›r›mlarda,
ilgili kurumlar bünyesinde giriflimler yaparak hedeflere ulafl›lmas›n›n takipçisi ve uygulay›c›s› olacakt›r.

2.3. KATILIMCILAR VE PLANLAMA EK‹B‹ 

D‹YARBAKIR BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ STRATEJ‹K PLANI
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Stratejik Planlama Kurulu

Fahrettin Ça¤dafl Genel Sekreter

Mehmet Ata APK Daire Baflkan›

Selahattin Elçi ‹mar ‹flleri Daire Baflkan›

Memduh I¤›rc›k Çevre Koruma Daire Baflkan›

Stratejik Plan Ekibi

Fahrettin Ça¤dafl Genel Sekreter

Gökhan H. Erkan fiehir Planc›s›

Murat Ar fiehir Planc›s›

Filiz Kutlu APK eleman›

Doç. Dr. H.Tar›k fiengül Dan›flman

Stratejik Plan Görev Gruplar›

‹lhan Diken Baflkan Vekili

Abdullah Sevinç Genel Sekreter Yard›mc›s›

Samih Ökmen Dan›flman

Hüseyin Bayrak Dan›flman

‹zzettin Özkorkmaz Hesap ‹flleri Daire Baflkan›

Zülfi Atl› ‹dari ve Mali ‹fller Daire Baflkan›

Mübeccel Günaçt› Personel E¤itim Daire Baflkan›

Hikmet Altu¤ Yaz› ve Kararlar Daire Baflkan› 

Sedat Coflkun ‹flletme ve ‹fltirakler Daire Baflkan›

Nedim Yafll› Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler Daire Baflkan›

Bülent Uçan Fen ‹flleri Daire Baflkan›

Muharrem Cebe Emlak ‹stimlak Daire Baflkan›

Ali Ayli Teftifl Kurulu Baflkan›

Dilek Ayd›n Hukuk Müflaviri

‹.Hakk› Bilici ‹tfaiye Müdürü

Reflat Bakan Zab›ta Müdürü

Cevahir Sadak Kültür ve Turizm Müdürü

‹hsan Yüce Bas›n ve Halka ‹liflkiler Müdürü

fieyhmus Belek Sivil Savunma Uzman›

Hiflyar Özsoy Özel Kalem Müdürlü¤ü, D›fl ‹liflkiler Birimi



2.4. AfiAMALAR
Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi Stratejik Plan Çal›flmalar›’na 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 say›l› Resmi

Gazete’de yay›mlanan 5393 say›l› Belediye Kanunu’nun geçici dördüncü maddesinde bildirilen hüküm do¤rultusun-
da bafllam›flt›r. 

Çal›flmalar›n koordinasyonu ve yürütmesiyle görevli Stratejik Planlama Kurulu; Genel Sekreter, Strateji
Gelifltirme Daire Baflkan›, ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkan› ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkan›’ndan
oluflmaktad›r. Stratejik Planlama Kurulu ilk toplant›s›n› Daire Baflkanl›klar› ile yapm›fl, Stratejik Plan ve
sürdürülmesi gereken çal›flmalar ile ilgili bilgilendirme yap›lm›flt›r. Stratejik Planlama Kurulu’nun belirlemifl oldu¤u
Stratejik Plan Ekibi plan çal›flmas›na bafllayarak bu ba¤lamda birimlerle görüflmeler ve yaz›flmalar yapm›fl ve her bir-
imin ilgili araflt›rma ve faaliyet raporlar›ndan faydalanarak, 2006 - 2009 y›llar› aras›nda stratejik plana altl›k olacak
kendi gerekçe, hedef ve faaliyetlerini oluflturmufltur. Bu aflamada bir Stratejik Plan Tasar› belgesi haz›rlanm›fl, önce-
likler ve temel ilkeler gelifltirilmek üzere Stratejik Plan Tasla¤› haline getirilmifltir. Toplanan veriler Strateji
Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›’nca bir araya getirilmifltir. 

2005 y›l› içerisinde D‹SK‹ (Diyarbak›r ‹çme Suyu ve Kanalizasyon ‹daresi) ve Milli Prodüktivite Merkezi’nin
yapt›¤› görüflmeler neticesinde D‹SK‹ kendi stratejik plan›n› oluflturmaya bafllam›flt›r. D‹SK‹’nin ça¤r›s› ile Milli
Prodüktivite Merkezi 11 May›s 2006’da bir e¤itim semineri düzenlemifltir. Bu e¤itim seminerine, Stratejik Plan
Ekibi taraf›ndan kat›l›m sa¤lanm›fl ve deneyimlerden faydalan›lm›flt›r.

Çal›flman›n çeflitli aflamalar›nda Stratejik Plan Ekibi taraf›ndan ilgili birimlerin görüfl ve önerilerini, Stratejik Plan
Tasla¤› üzerine de¤erlendirmelerini içeren soru ka¤›tlar› haz›rlanm›flt›r. Birimlerin planlama sürecine kat›l›mlar›n›n
sa¤lanmas› amac›yla personel ve birim yöneticileri ile do¤rudan görüflmeler, birim toplant›lar› ve görüfl - öneri
yaz›flmalar› yap›lm›flt›r. 

Birimlerden gelen görüfl ve önerilerin de¤erlendirilmesinin ard›ndan, Stratejik Plan Tasla¤› CD ortam›nda d›fl
paydafllara sunulmufl, yan›tlar ve geri bildirimi sa¤lanan görüfl ve öneriler de¤erlendirilmifltir. 

Stratejik Plan’›n gerek kurumsal yap› gerekse kente yönelik öngördü¤ü eylemlerin hedefi nihai olarak kent
nüfusunun yaflam kalitesinin yükseltilmesidir. Bu çerçevede, kentte yaflayanlar›n gerek Belediye gerekse kente yöne-
lik beklentileri, tespitleri ve önerileri stratejik plan›n en önemli girdilerinden birini oluflturmaktad›r. Bu çerçevede
Planlama Birimi’nin kentteki mevcut durum ve beklentileri tespit etmeye yönelik uygulad›¤› ve 3000 haneyi kap-
sayan anket çal›flmas›n›n bulgular›ndan yararlan›larak kent halk›n›n kente ve belediyeye yönelik tespit, beklenti ve
önerileri dikkate al›nm›flt›r.

Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤› taraf›ndan derlenen bilgiler ve görüfl - öneriler bir toplant› ile Stratejik Plan
Ekibine aktar›lm›fl, planla ilgili öneriler ve de¤ifliklikler tart›fl›lm›flt›r. Stratejik Plan Ekibi bu süreç içinde Stratejik
Plan›n temel kavramlar›n› ve biçimini belirlemifl, birimlerden gelen bilgileri ve faaliyetleri düzenlemifltir. Süreç
sonuna yaklafl›rken s›kl›¤› artt›r›lan toplant›larda Stratejik Plan’›n hedef ve faaliyetleri standardize edilmifl, ilgili son
düzenlemeler yap›lm›flt›r.

25.08.2006 tarihinde yap›lan sunumla Stratejik Plan Tasla¤›, Kent Konseyi ile paylafl›lm›fl ve tart›fl›lm›flt›r.
Tart›flmada ortaya ç›kan görüfl ve öneriler de¤erlendirilmifl ve Stratejik Plan Diyarbak›r Büyükflehir Belediye
Meclisi’ne sunulmufltur.

D‹YARBAKIR BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ STRATEJ‹K PLANI
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3. D‹YARBAKIR BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ V‹ZYON, M‹SYON VE ‹LKELER‹

3.1.V‹ZYON

3.2. M‹SYON

3.3.  KURUMSAL DE⁄ERLER VE ‹LKELER

Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi kentsel hizmetlerde ve kurumsal çal›flmalar›nda afla¤›daki kurumsal de¤er ve
ilkeleri gözetmektedir:

Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi vizyonu ve misyonu çerçevesinde dört stratejik hedef ve eylem alan›
tan›mlanm›flt›r:

Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi’nin belirledi¤i bu dört stratejik hedef ve eylem alan›, gerek paydafllar›n
Büyükflehir Belediyesi’ne ve gerekse Diyarbak›r kentine yönelik talep ve beklentilerinin s›n›flanmas›nda, ayr›ca
belediyenin stratejik faaliyetlerinin s›n›fland›r›lmas›nda temel kategori olarak tespit edilmifl ve kullan›lm›flt›r.

D‹YARBAKIR BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ STRATEJ‹K PLANI

Diyarbak›r kentini bölgesinin kültür, sanat, ticaret ve turizm merkezi olarak öne ç›karan, bölgesine öncülük
eden, gücünü ve kimli¤ini tarihsel / kültürel de¤erlerinden alan, ça¤dafl yaflam›n gerektirdi¤i tüm olanaklar› kentte
yaflayanlara ayr›m gözetmeden etkin ve verimli biçimde sunan, yurttafllar›n yönetimde söz sahibi oldu¤u,
kat›l›mc›l›¤› prensip haline dönüfltüren aktif  bir belediye yap›lanmas› ve anlay›fl›

Bu vizyonun gerçeklefltirilmesinde, Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi’nin kendisine biçti¤i misyon kentte
yaflayanlara d›fllay›c› olmadan, en yüksek nitelikte ve verimde hizmet götürmek, yaflam kalitesini planl› ve
kat›l›mc› bir yaklafl›mla yükseltmek ve kültürel ve tarihi miras› üzerinde yükselen ve bölge merkezi ifllevi gören
bir kentin inflas›n›n öncülü¤ünü yapmakt›r.

• Hizmet üretiminde eflitlikçilik ve d›fllay›c› olmama

• Kaynak yaratma ve kullanmada etkinlik ve verimlilik

• Kent yönetiminde dürüstlük, fleffafl›k ve kat›l›mc›l›k

• Kent yönetiminde yenilikçilik ve liderlik

• Kentlilerin yaflam biçimlerine, kentli haklar›na, ay›rt edici kültürel kimliklerine, de¤erlerine ve inançlar›na sayg›

Faaliyet 1

Gerekçe 

Dönem
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4. PAYDAfi ANAL‹Z‹

4.1.  ‹Ç PAYDAfiLAR

4.2.  DIfi PAYDAfiLAR
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• Belediye Meclisi 

• Belediye Encümeni 

• Teftifl Kurulu 

• Hukuk Müflavirli¤i 

• Daire Baflkanl›klar› 

• Müdürlükler 

• Koruma Güvenlik fiefli¤i

• UKOME

• AYKOME

Ba¤›var ‹lk Kademe Belediyesi

Ba¤lar ‹lk Kademe Belediyesi

Çar›kl› ‹lk Kademe Belediyesi

Kayap›nar ‹lk Kademe Belediyesi

Sur ‹lk Kademe Belediyesi

Yeniflehir ‹lk Kademe Belediyesi

Mahalle Muhtarl›klar›

Güneydo¤u Anadolu Belediyeler Birli¤i

Diyarbak›r Yerel Gündem 21

D‹SK‹

Diyar Afi

Gayr›menkul Yat›r›m Gelifltirme Afi

Diyarbak›r Valili¤i

Dicle Üniversitesi

GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi Teflkilat›

DS‹ X Bölge Müdürlü¤ü

Karayollar› IX. Bölge Müdürlü¤ü

Meteoroloji Bölge Müdürlü¤ü

‹ller Bankas› XI Bölge Müdürlü¤ü

MTA Bölge Müdürlü¤ü

‹l Nüfus Müdürlü¤ü

‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü

‹l Emniyet Müdürlü¤ü

‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü

‹l Jandarma Komutanl›¤›
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‹l ‹dare Kurulu Müdürlü¤ü

‹l Tar›m Müdürlü¤ü

Bay›nd›rl›k ve ‹skan ‹l Müdürlü¤ü

‹l Özel ‹daresi

‹l Defterdarl›k Müdürlü¤ü

‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü

Sanayi ve Ticaret ‹l Müdürlü¤ü

Türk Telekom ‹l Müdürlü¤ü

Kültür ve Turizm ‹l Müdürlü¤ü

‹l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü¤ü

Ulaflt›rma Müdürlü¤ü

Diyarbak›r Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu

Diyarbak›r Devlet Hava Meydanlar› ‹flletmesi

BOTAfi

DEDAfi

TCDDY

TOK‹

MESLEK ODALARI

TMMOB

ÇEVRE MÜH. ODASI

ELEKTR‹K MÜH. ODASI

HAR‹TA MÜH. ODASI

‹NfiAAT MÜH. ODASI

JEOF‹Z‹K MÜH. ODASI

JEOLOJ‹ MÜH. ODASI

MADEN MÜH. ODASI

MAK‹NA MÜH. ODASI

M‹MARLAR ODASI

fiEH‹R PLANCILARI ODASI

fiOFÖRLER ODASI 

T‹CARET BORSASI

T‹CARET SANAY‹ ODASI

Z‹RAAT MÜH. ODASI

‹NfiAAT MÜH. ODASI

D‹YARBAKIR TAB‹PLER ODASI

D‹fi HEK‹MLER‹ ODASI 

ECZACILAR ODASI

DESOB

D‹YARBAKIR BAROSU



Diyarbak›r Kenti’nin önemli bir avantaj› kentte faaliyette bulunan kamu kurulufllar› yan›nda sivil toplum kuru-
lufllar›n›n zenginli¤i ve çeflitlili¤idir. Bu kesimlerin her birinin ayr› ayr› görüfllerinin al›nmas› mümkün de¤ildir. Bu-
nunla birlikte, Diyarbak›r Yerel Gündem 21 yap›lanmas› söz konusu kamu kurumlar› ve sivil toplum kurulufllar›n›n
büyük ço¤unlu¤unun kat›l›m› ile oluflmufl bir yap›lanmad›r. Kentte yap›lan anketler yan›nda, Yerel Gündem 21 sü-
reci içinde ortaya ç›kan kente ve belediyeye yönelik beklentiler sistematik bir eylem program›na dönüfltürülmüfltür.
Afla¤›da, Büyükflehir Belediyesi’nin 4 temel stratejik hedef ve eylem alan› çerçevesinde s›n›fland›r›lan ve sunulan
söz konusu edilen belirlemeler Büyükflehir Belediyesi’nin stratejik plan›n› oluflturmas›nda en önemli belirleyiciler-
den biri olmufltur.
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DERNEKLER 

ALTI NOKTA KÖRLER DER. 

BEDENSEL ENGELL‹LER DER. 

ÇAÇA 

ÇA⁄DAfi HUKUKÇULAR DER. 

D‹CLE ÜN‹VERS‹TES‹ Ö⁄RENC‹-DER 

D‹G‹AD

D‹S‹AD

D‹YARBAKIR GÖÇ-DER   

D‹YARBAKIR ‹fi KADINLARI DER.

GAP G‹DEM 

GAZETEC‹LER CEM‹YET‹ 

GÜNG‹AD

GÜNS‹AD

HUKUK‹ ARAfiTIRMALAR DER.

‹NSAN HAKLARI DER.

KÜRT-DER 

MAZLUM-DER 

MÜS‹AD

ÖZGÜR-DER 

P‹R SULTAN ABDAL DER. 

ROTARY KULÜBÜ DER.

SAÇEK 

SARMAfiIK YOKSULLUKLA MÜCADELE DERN⁄‹

SOKAK ÇOCUKLARI DER. 

TAYDER 

TOPLUM-DER 

TUHAD-DER 

TUHAD-FED 

TÜKET‹C‹ HAKLARI DER. 

Z‹H‹NSEL ENGELL‹LER DER. 

VAKIFLAR

MEMUR SEND‹KALARI

‹fiÇ‹ SEND‹KALARI

KÜLTÜR SANAT MERKEZLER‹
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SOSYAL GEL‹fiME VE EKONOM‹K KALKINMA

KADIN VE ÇOCUK

• Muhtaç durumundaki 30 yafl üzeri kad›nlarda rahim ve rahim a¤z› kanseri taramas› ve erken teflhisinin sa¤lanmas›. 

• Sa¤l›k personeline e¤itim verilmesi. Al›nan smearlar›n de¤erlendirilmesi için patoloji ile görüflülmesi

• Muhtaç durumundaki gebe kad›nlar›n izlenmesi, Hepatit B taramas› ve tetanos afl›lar›n›n yap›lmas›, gebelikte anne ve çocuk e¤itimlerinin
verilmesi

• fiehirde bulunan  kad›nlara menopoz e¤itiminin verilmesi, konuya iliflkin panellerin organize edilmesi

• Kad›nlarda kemik erimesi ölçümünün yap›lmas› ve e¤itiminin verilmesi

• Kad›nlara yönelik koruyucu sa¤l›k e¤itimi verilmesi bu amaçla mahallelerde bilgilendirme toplant›lar›n›n yap›lmas›

• Kad›n S›¤›nma Evine gelen kad›nlar›n güvenliklerinin temin edilmesi

• S›¤›nma evine gelen kad›nlara sosyo-psikolojik ve hukuksal deste¤in verilmesi

• Diyarbak›r’daki kamu kurulufllar›nda uygulanan fiili veya z›mni ayr›mc›l›k uygulamalar›n›n tespit edilmesi

• Belirlenen ayr›mc›l›klar›n ortadan kald›r›lmas› için kampanyalar›n düzenlenmesi

• Kamu ve özel sektördeki istihdamdaki ayr›mc›l›¤a karfl› kampanyalar›n düzenlenmesi

• Yerel bas›ndaki ayr›mc›l›¤›n takip edilmesi ve önlenmesi için kampanyalar›n düzenlemesi

• Suç iflleyen çocuklar›n rehabilitasyonuna iliflkin bir merkezin kurulmas›. Bu merkezde çocuklar› üretime yönlendirebilecek sanatsal ve
sosyal etkinliklerin organize edilmesi

• Aile ekonomisine katk› sa¤lamak zorunda b›rak›lan ve okula devam edemeyen çocuklar›n tespit edilerek okula devam etmelerinin sa¤lan-
mas›, (örgün e¤itime devam etmesi olanaks›z olanlar)

• Okula gönderilmemifl olan k›z çocuklar›n okula yönlendirilmesi,  k›z çocuklar›n›n sosyal rehabilitasyonu, (12-18 yafl aras›) aile planla-
mas›, sosyalleflme, beslenme, yeteneklerinin aç›¤a ç›kar›lmas› (Çal›flma yafl› 18 ve üstü olarak ele al›nmal›)

• Risk alt›nda bulunan çocuklarla ilgili olarak toplumdaki duyarl›l›k ve bilincin gelifltirilmesi.  Toplumu da, konuya iliflkin bilinçlendirici e¤itim
çal›flmalar›n›n organize edilmesi

• Çocuklar›n özellikle de sokakta çal›flan çocuklar›n cinsel istismardan korunmas› için anne ve babalara yönelik e¤itim programlar›n›n belir-
lenmesi

• fiehirde çok az say›da olan çocuk park› için uygun yerlerin tespit edilmesi ve yeflil sahalar›n art›r›lmas›

• Çocuklar›n trafikte u¤rad›klar› ma¤duriyetin giderilmesi için gerekli tedbirlerin al›nmas›

• 0-6 yafl grubu çocuklar›n beslenmesi konusunda ailelerin bilgilendirilmesi

• Çocuklar›n henüz çok küçük yafllarda flekillenmesini sa¤layan bak›c›lar›n e¤itimi konusunda ünitelerin gelifltirilmesi

• Çocuk psikolojisi üzerinde anne kadar etkili olan babalara ve baba adaylar›na iliflkin e¤itici programlar›n gelifltirilmesi

• Çeflitli sebeplerden dolay› yaflam›n› engelli bir flekilde sürdüren çocuklara iliflkin sosyal aktivitelerin düzenlenmesi

• E¤itimine devam eden, edemeyen tüm çocuklar dikkate al›narak, sokak flenliklerinin periyodik aral›klarla düzenlenmesi

• Çocuk Haklar› Beyannamesinin tan›t›m› amac›yla kampanyalar›n düzenlenmesi,

• Çocuklara haklar›n› tan›tmak

• Sokakta çal›flan ve/veya madde ba¤›ml›s› çocuklar için yeni merkezlerin aç›lmas›

• K›z çocuklar›n›n erken evlili¤inin önlenmesi için giriflimlerin yap›lmas›

• ‹letiflim, iletiflim sürecini etkileyen faktörler, iletiflim türleri, dinlemek, iletiflimde sürtüflme ve çat›flma ve sorun çözme yöntemlerine iliflkin
e¤itim programlar›n›n düzenlenmesi

• Nüfus cüzdan› olmayan kad›nlar›n tespitinin yap›lmas›.  ‹mam nikahl› kad›nlara resmi nikah›n da yap›lmas›

• Kad›nlar için uygun atölyelerin oluflturulmas›

• Kad›nlar›n atölyelerde üretecekleri ürünlerin sat›m› için pazar›n oluflturulmas›

• Kad›nlara bilinçli tüketim anlay›fl›na iliflkin e¤itim seminerlerinin organize edilmesi

• Kad›n ve çocuk üzerinde etkili olan aile kavram›n›n ele al›nmas›. Babalara ve baba adaylar›na sa¤l›k, çocuk geliflimi, iliflkiler vb konular-
da e¤itimlerin verilmesi. Ailelere üreme sa¤l›¤› ve aile planlamas› e¤itimi ve uygulamas›n›n yap›lmas›
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GENÇL‹K ÇALIfiMA GRUBU

• Ö¤renci, Çal›flan ve Çal›flmayan Gençli¤e YG21’in tan›t›lmas›

• YG21 Gençlik Festivalinin Düzenlenmesi

• Gençlerin sosyal sorunlar›n›n tespiti

• Gençlik sorun paylafl›m merkezinin aç›lmas›

• Kent Yönetimi ve Planlamas›nda Gençli¤in Kat›l›m›n›n Sa¤lanmas›

• Gençlik, Kent Yönetimi, Kat›l›mc› Demokrasi iliflkisi

• Amatör Spor Aktivitelerinin Örgütlenmesi ve Yayg›nlaflt›rmas›

• Gençler aras› sosyal dayan›flma, gençlik ve di¤er kesimler

• Gençlik Meclisinin Oluflturulmas›

• Sosyal Bilim Kulüplerinin oluflturulmas›

• Diyarbak›r’da Türkiye ve Dünya Gençleriyle ‹letiflim A¤›n›n Kurulmas›

TAR‹H‹/KÜLTÜREL M‹RASIN VE DO⁄AL ÇEVRE KAL‹TES‹N‹N KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹⁄‹

• Çevre Temizli¤iyle ilgili kampanyalar›n bafllat›lmas›

• Düzenli Çöp boflaltma kampanyalar› 

• Okullarda Çevre Temizli¤i Kampanyalar›n›n bafllat›lmas›

• Kayna¤›ndan Çöp Ayr›klaflt›rmas›

• Sanayi Art›klar›n›n Çöpten Ayr›klaflt›r›lmas›

• Kap›c›lara yönelik çevre temizli¤i, çöp toplama ve boflaltma e¤itiminin verilmesi

• Kap›c›lara yönelik kalorifer yakma ve baca temizleme e¤itiminin verilmesi

• Kaçak kömür ve standart d›fl› s›v› yak›tlarla mücadele plan›n›n haz›rlanmas› ve hayata geçirilmesi. ‹flletme ve müesseselerin 
emisyon bacalar›na filtre tak›lmas›

• Havay› kirleten motorlu tafl›tlar›n egzozlar›ndan kaynaklanan gazlar›n ve trafi¤in kontrol edilmesi

• Moloz ve inflaat art›klar›n›n düzenli depolanmas› için eylem plan› haz›rlanmas›

• Eylem Plan›n›n, Mahalli Çevre Kurulunca karar alt›na al›nmas›

• Eylem Plan›n›n uygulanmas›

• Kentte tezek kullan›m›n›n önlenmesi, kent içinde hayvan besicili¤inin önlenmesi, ah›r ve gübreliklerin kent d›fl›na ç›kar›lmas›

• Apartmanlarda su depolar›n›n temizli¤i

• Aç›kta akan sular›n ›slah›

• Gözeli gibi su kaynaklar›na fabrika at›klar›n›n dökülmesi’nin  engellenmesi, petrol flirketlerinin aktivitelerinin denetlenmesi

• Çevre E¤itimi Merkezinin Kurulmas› ve çevre e¤itimine bafllanmas›

• DESOB’a üye esnaflara yönelik çevre temizli¤i e¤itimi ve kampanyas› düzenlenmesi

• Her eve bir a¤aç kampanyas›

• Her okula bir koruluk çal›flmas›

• A¤açland›rma Hesab›n›n Oluflturulmas›

• Oluflturulan Hesaba zorunlu paralar›n tahsis edilmesi için kampanya yürütülmesi

• Dicle Üniversitesi kampüsünün a¤açland›r›lmas›, uygun bir alan›n da botanik bahçesi ve arburetom oluflturulmas›

• Evsel çöplerin düzenli olarak toplanmas› ve biriktirme noktalar›n›n tespiti ve nihai bertaraf sahalar›na standartlara uygun hale getirilmesi

• Çöp toplama sistemi standartlara uygun bir flekilde gerçeklefltirilmesi, mevcut araçlar›n su s›z›nt›s›n›n önlenmesi

• Radyoaktif at›klar›n düzenli toplan›p, depolanmas›n›n sa¤lanmas›

• Kat› at›k geri kazan›m projelerinin gelifltirilmesi

• Yerleflim yerlerindeki  yap›laflmalar›n plan, fen sa¤l›k ve çevre flartlar›na uygun teflekkülünün sa¤lanmas›

• Kent merkezinde toz ve çamurun önlenmesi

20
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• Yol, kald›r›m, durak vb. düzenlemelerinde engelli, hasta, Çocuk ve yafll›lar›n kullan›m›n›n gözetilmesi,

• Minibüs ve otobüslerin trafik kurallar›na uygun, yaya ve di¤er sürücülere sayg›l› hizmet verilmesinin sa¤lanmas›

• Afifl, pankart ve levhalar›n çirkin görüntüler oluflturmas›n›n önlenmesi

• Büyük ve küçük bafl hayvanlar›n›n kent merkezine sokulmamas›, hayvan besi ve kesim yerlerinin kent d›fl›na ç›kar›lmas›,at›klar›n›n 
uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi

• ‹flporta ve el tezgahlar›n›n düzensiz faaliyet göstermesinin önlenmesi

• Kamuya ait bina çevrelerinde yüksek duvar ve dikenli çit, kullan›m›ndan kaç›n›lmas›

• fiehrimizdeki tarihi niteli¤i olmayan eski binalar›n d›fl cephelerinin boyanmas›

• ‹flyeri,e¤lence yerleri, dü¤ün salonlar›, GSM, hizmet binalar›, konutlar ve ulafl›m araçlar›nda gürültünün asgarîye indirilmesi için 
önlem al›nmas›,

• E¤itim amaçl› askeri uçufllar›n yapt›¤› gürültü kirlili¤inin önlenmesi için giriflimde bulunulmas›

• Toplum sa¤l›¤›n› etkileyen tesislere (Akar yak›t istasyonlar›, demir atölyeleri, GSM vb.) yerlere ruhsat verilirken mevzuata uygun 
denetimlerin yap›lmas›, bu tesislerin çevresel etkilerinin de¤erlendirilmesi

• Elektromanyetik kirlilik; baz istasyonlar› ve yüksek gerilim hatlar› okul,hastane gibi kitlesel yaflam mekanlar›ndan uzaklaflt›r›lmas›

• Sur içerisinde seçilecek pilot mahallelerde yaflayan ailelere çevre ve sa¤l›k e¤itimi verilmesi

• Diyarbak›r Büyükflehir bünyesinde çevresel yönetim ve planlama için veri taban› oluflturulmas›

• Çevre ve Sa¤l›k Envanterinin ç›kar›lmas›

• Mezarl›klar sorunu; mezarl›klar için uygun yerler seçilmesi ve bu yerlerin  uygun tarzda düzenlenmesi

• Belirlenecek bir pilot bölgenin denetimi, problemlerin tespiti, çözüm önerileri getirilmesi ve bunlar›n uygulanmas›

• G›da üretimi ve sat›fl›n›n yap›ld›¤› ifl yerlerinde çal›flan personele ve tüketiciye yönelik e¤itim verilmesi

• Problemleri ortaya koyacak ve çözüm gösterecek fleklinde derlenmesi

• Sa¤l›kla ilgili afifl ve broflür haz›rlanmas› ve da¤›t›m›. Ulusal ve uluslar aras› sa¤l›k günlerine aktif kat›l›m›n sa¤lanmas›

PLANLI KENTSEL GEL‹fiME

• Diyarbak›r fiehir Kütüphanesinin Kurulmas›

• Diyarbak›r ile ilgili tüm dillerde yay›nlanm›fl olan kitaplar›n derlenmesi

• Diyarbak›r ile ilgili tüm dillerde haz›rlanm›fl görsel malzemenin derlenmesi

• Diyarbak›r ile ilgili tüm plan ve projelerin derlenmesi

• Diyarbak›r Etnografya ve Kent Tarihi Müzesinin oluflturulmas› çal›flmalar›na bafllanmas›

• Diyarbak›r Surlar›n›n UNESCO listesine al›nmas› amac›yla bir giriflim komitesinin oluflturulmas› ve çal›flmalar›na bafllamas›

• Tarihi eserlerin korunmas› ve restore edilmesinin teflviki amac›yla bir giriflim grubunun kurulmas› ve çal›flmalar›na bafllamas›

• Suriçi Koruma Amaçl› ‹mar Planlar›n›n kat›l›mc› bir anlay›flla güncellefltirilmesi

• Bir sokak bir ev projesi için giriflimlere bafllanmas›

• Belediyenin imar ve revize planlamalar›na ilgili kurumlar›n kat›l›m›n›n sa¤lanmas›, kent eylem planlar› ve imar planlar›n›n 
gelifltirilmesi. ‹mar planlar› uygulamalar›na etkin denetimin getirilmesi.

• Düzenli bilgi girifli, bilgilerin düzenli olarak güncellenmesi, ve kurumlar aras› bilgi al›flveriflinin sa¤lanmas› için Belediye ile ilgili 
kurumlar›n koordineli çal›flmas›.

• fiehrin dikeyde geliflmesini önlemek amac›yla yeni imar alanlar› saptanarak Diyarbak›r’›n yatayda kentleflmesinin sa¤lanmas›

• Kentin konut ihtiyac›n›n belirlenmesi ve gerekli alanlara alt yap› hizmetleri götürülerek; kaliteli projelerle kentli için ucuz ve kaliteli 
konutlar yap›lmal›d›r.

• Kentin tarihi dokusuna uygun konut mimarisi

• Kentimizin mücavir alan s›n›r›, halihaz›r harita ve imar s›n›rlar›n› gelifltirerek yeni planlar›n oluflturulmas›, yeni alanlar›n›n detay 
zemin gurubu haritas› ç›kar›lmas›, Diyarbak›r kent için Co¤rafi Bilgi Sistemleri oluflturulmas›.

• Kentteki yap› stoku ve yap› envanterinin ç›kar›lmas› Hazine ve kamu arazilerinin kamu yarar›na de¤erlendirilmesi konusunda çal›fl›lmas›.

• ‹mar uygulamalar›n özüne uygun yap›lmas›
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• Kente yeflil alanlar›n›n art›r›lmas› konusunda uygulanabilir projelerin gelifltirilmesi. Kifli bafl›na 10 m2 düflen yeflil alan yarat›lmas› 
için uygulanabilir planlaman›n yap›lmas›.

• Merkezde ve mücavir alanlarda oluflturulabilecek yeflil alanlar›n tespiti.

• Yeni parklar yap›lmas›. Mezopotamya tarihi eserlerine ait minyatür bir park ile yeni park ve sokaklar düzenlenmesi.

• Talaytepe ve Mastfrofltepe aras›ndaki alan›n en k›sa sürede  ormanl›k alana dönüfltürülmesi. Çar›kl›, Tavflantepe, Fiskaya ile On Gözlü
Köprü aras›nda kalan köflkler bölgesinin mesire alan›na dönüfltürülmesi için planlamalar›n yap›lmas›. Devegeçidi tarihi Tafl Köprünün
korunmas› ve civar›n›n   yeflillendirilerek piknik alan› yap›lmas›

• Diyarbak›r kent merkezinden geçen DS‹ Sulama Kanal› istimlak s›n›r›nda çevre düzenleme çal›flmalar›n›n yap›lmas›

• Mezarl›klarda temizlik, çevre düzenlemesi, 

• A¤aç dikiminin özendirilmesi amac›yla Yerel Gündem 21 öncülü¤ünde a¤açland›rma kampanyas› bafllat›lmal›d›r.

• Yeni yerleflim alanlar›n›n oluflturulup kentteki kaçak yap›lar›n ›slah edilmesi .

• Kaçak yap›lar› engellemeye yönelik projeler gelifltirilmesi. Ba¤lar Belediyesi pilot bölge seçilerek imar ›slah çal›flmalar› bafllat›lmas›

• Gecekondu önleme bölgeleri oluflturmas› için gerekli planlamalar›n yap›lmas›

• Diyarbak›r’daki yap› envanterinin ç›kar›lmas›

• Yap› kalitesinin art›r›lmas› için kademeli olarak haz›r beton kullan›m›na geçilmesi

• Suriçi koruma plan›n›n uygulanmas›. Sur içinde imar plan›na ayk›r› yeni yap›laflmaya izin verilmemesi. Sur diplerine Diyarbak›r’daki 
yaflam uygarl›klar›na ait motiflerin yerlefltirilmesi.

• Sur içinde bilinen, gün ›fl›¤›na ç›kar›lmas› gereken yap›lar için çal›flmalar yap›lmas›

• Surlar›n çevresinin gecekondulardan temizlenmesi için gerekli planlamalar›n yap›lmas›. Sur içinde bulunan kaçak yap›lar›n 
y›k›lmas›.

• Sur içinde ‘bir ev bir sokak’ projesi gelifltirilmesi

• Sur içine uyuflmayan ve görüntüsünü bozan telefon, elektrik direkleri vb. elemanlar› bir plan çerçevesinde ay›klanmas›

• Fis Kayas›nda flelale oluflturulmas› için bir proje haz›rlanarak, uygulanmaya bafllanmas›.

• Toplu tafl›m, özel arabalar, yayalar ve bisikletliler gibi tüm yol kullan›c›lar› aras›nda, birbirinin hareket kabiliyetini ve dolafl›m 
özgürlü¤ünü k›s›tlamayan uyumlu bir düzenin sa¤lanmas›

• Kent içindeki a¤›r tafl›t trafi¤inin kent d›fl›na al›m› konusunda, Çevre Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesi için Karayollar› Müdürlü¤ü 
nezdinde giriflimlerde bulunulmas›.

• Kentteki otopark sorununu çözmek için gerekli planlama ve çal›flmalar›n bafllat›lmas›

• Toplu tafl›ma için belediye olanaklar›n›n art›r›lmas›, metro ve di¤er toplu tafl›ma hususlar›n›n planlama çal›flmas›n›n yap›lmas›

• Kent geliflme akslar›nda LPG  ve akaryak›t  ofislerin  kontrollü

• Bisiklet yollar›n›n uygulanabilir bir flekilde planlamas›

• Yeni yap›lacak park ve bahçelerde koflu ve yürüyüfl yollar›n›n yap›lmas›. Mevcut park ve bahçelerde mümkün düzenlemelerin 
yap›lmas›

• Trafik ›fl›klar›, trafik iflaret ve  levhalar›, yol çizgileri, yaya geçitleri gibi çal›flmalar›n yap›lmas›.

• Kald›r›m çal›flmalar›n›n tekni¤e uygun ve yüksekli¤inin de 15 cm’yi aflmayacak flekilde yap›lmas›.

• Do¤al afet planlar›n›n haz›rlanmas›. Depreme haz›rl›k komisyonu oluflturulmas›. Kentin 1/10000 ölçekli deprem ve jeolojik          
haritalar›n›n haz›rlanmas›.

• Yeni kat› at›k (çöp depolama) merkezlerinin oluflturulmas›. Kat› at›k toplama ve aktarma yerlerinin tekni¤ine uygun olarak su 
yataklar vb. yerlerin d›fl›na ç›kar›lmas›

• Halihaz›rda tek olan çöp aktarma istasyonunun say›s›n›n art›r›lmas›

• Ya¤mur suyu sisteminin oluflturulmas›

• Ya¤mur suyu drenaj sisteminin oluflturulmas›

22



Yerel Gündem 21 yap›lanmas›nda yer alan paydafllar›n kentte farkl› alanlarda beklentilerini yans›tan bu
faaliyetlerin tümünün Büyükflehir Belediyesi’nin mevcut olanaklar› ile sa¤lanabilmesi mümkün de¤ildir. Bununla
birlikte bu faaliyetlerin önemli bir bölümü Büyükflehir Belediyesi’nin hedefledi¤i alanlara yönelik somut uygula-
malar› içermektedir ve bu nedenle de Stratejik Plan›n önemli girdilerinden birini oluflturmufltur.
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• Yer üstü yang›n vanalar›n›n kentin önemi yerlerinde ve özellikle Suriçi , Ba¤lar gibi dar sokaklar›n bulundu¤u bölgelerde yerlefltir
ilmesi için gerekli planlamalar›n yap›lmas›

• Diyarbak›r ne istiyor anket çal›flmas› yap›lmas› ile ilgili arama konferans› oluflturulmas›. Kentimizde yap›lacak tüm çal›flmalara 
halk›n kat›l›m›n› sa¤lamak amac›yla “halkla irtibat bürolar›” n›n kurulmas›

• Diyarbak›r kentinin kimli¤inin anlafl›lmas› için  anket çal›flmas› yap›lmas› ve de¤erlendirilmesi

• Kentimizle ilgili kent kültürü ve kentlilik bilinci oluflturmak için halk›n kat›l›m›n›n sa¤land›¤› seminerler vb. bilgilendirme çal›flmalar› 
yap›lmas›.

• Sur içinde ve Sur d›fl›nda görüntü kirlili¤ini oluflturan tabela ve benzeri görüntü kirlili¤i oluflturucular›n›n ortadan kald›r›lmas› 
amac›yla gerekli çal›flmalar›n yap›lmas›

• fiehrin ihtiyaç duyulan muhtelif yerlerinde sabit veya seyyar tuvaletlerin oluflturulmas›

• ‹flyeri veya ev önünün temiz tutulmas› ve yeflillendirilmesi için bilgilendirme kampanyalar›n›n bafllat›lmas›

ETK‹N-VER‹ML‹ VE KATILIMCI YÖNET‹M

• Kat›l›mc› belediye bütçesi uygulamas›

• Belediye bütçe taslaklar›n›n koordinasyon kuruluna sunulmas› ve görüfl al›nmas›

• Belediye Bütçelerinin Kent Dan›flma Meclisine sunulmas›

• Kat›l›mc› bütçe oluflturma mekanizmalar›n›n belirlenmesi

• Yerel yönetimlere etkili kat›l›m mekanizmalar›n›n belirlenmesi

• Yerel yönetimlerin kentsel geliflim kararlar›n›n denetimi için uygun metotlar›n belirlenmesi

• Belediye faaliyetlerinin uygun sunum metodunun belirlenmesi

• Avrupa Kentli Haklar› Deklarasyonunun tan›t›m› amac›yla kampanyalar›n düzenlenmesi

• Avrupa Kentli Haklar› Deklarasyonunun tüm kamu kurulufllar›nda planlama belgesi olarak kullan›lmas› için kampanyalar›n       
düzenlenmesi

• Diyarbak›r Kentsel Geliflim Plan›n›n haz›rl›k sürecinin en genifl kesimlerce tart›fl›lmas›n›n sa¤lanmas›

• Diyarbak›r Kentsel Geliflim Planlar›n›n tasla¤›n›n en genifl kesimlerce tart›fl›lmas›n›n sa¤lanmas›

• Diyarbak›r Kentsel Geliflim Raporunun en genifl çevrelerce tart›fl›l›p sonuçland›r›lmas›

• Kentsel Geliflim, Yerel Yönetimler ve Demokrasi Kültürü konulu panel ve toplant›lar›n organize edilmesi

• Kentli haklar› alan›nda kampanyalar›n düzenlenmesi

• Hemflerilik hukukunun belirlenmesi ve tan›t›m› amac›yla toplant›lar›n düzenlenmesi
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5. GZFT ANAL‹Z‹
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Etkin, Verimli ve Kat›l›mc›
Yönetim

Sosyal Geliflme, Yoksullukla
Mücadele ve Sürdürülebilir
Ekonomik Kalk›nma

Tarihi / Kültürel Miras›n ve
Do¤al Çevre Kalitesinin
Korunmas› ve
Sürdürülebilirli¤i

Planl› Kentsel Geliflme

• Toplumcu, etkin ve
kat›l›mc› belediyecilik
anlay›fl›na inanm›fl bir
belediye yönetimi
• Norm kadro
çal›flmas›n›n tamam-
lanma aflamas›nda
olmas›
• Nitelikli personel isti-
hdam›nda aç›kl›k ve
liyakat ilkesi
• ‹lk Kademe
Belediyelerle uyumlu
iliflkiler
• Bölge Belediyeleri ile
iyi iliflkiler
• Halkla iletiflimin güçlü
olmas›
• Kent Konseyi’nin
ifllevselli¤i
• Baflar›l› sosyal proje
uygulamalar›

• Bölge merkezi olma
ifllevi
• Geliflmeye aç›k
hizmet sektörü
• Kara, hava ve demir
yolu ile eriflilebilir
olmas›
• Avantajl› co¤rafi
konum
• Genç nüfus
• Bölgenin en büyük
üniversitesinin kentte
bulunmas›
• Kamu kurum ve kuru-
lufllar›n›n bölge
teflkilatlar›n›n büyük
ço¤unlu¤unun kentte
bulunmas›
• Toplumsal ve
ekonomik yaflama
kat›lmaya istekli nüfus

• Tarihi/Kültürel / Do¤al
Çevre Zenginli¤i
• Dicle Nehri’nin varl›¤›
• Surlar’›n varl›¤›
• Çok kültürlülü¤e
önem verilmesi

• Planlamada uzman
kadroya sahip olmak
• Planl› geliflme konusun-
da kararl› belediye yöneti-
mi
• Jeolojik ve topo¤rafik
aç›dan yerleflime uygunluk

• Kurum içi birimlerde
koordinasyon eksikli¤i
• Kurumlar aras› koor-
dinasyon eksikli¤i
• Kentsel hizmetleri
karfl›lamada yetersiz
kalan belediye gelirleri
• Nitelikli / uzman per-
sonel istihdam›nda
zorluk
• Memur personel
say›s›n›n azl›¤›
• Memur / Geçici ‹flçi
oranlar›nda dengesizlik
• Teknik donan›m
eksikli¤i
• Planl› ve programl›
çal›flma al›flkanl›¤›
olmamas› 
• Birim yönetmelik-
lerinin olmamas›, olan
yöneltmeliklerin gün-
cellenme ihtiyac›

• Kent ekonomisinde
düflük büyüme oran›
ve yetersiz uzman-
laflma
• Yetersiz yat›r›m
• Yetersiz teflvik uygu-
lamalar› 
• Kentte / Bölgede
yarat›lan kaynaklar›n
bölge d›fl›na kaçmas›
• Yüksek yoksulluk ve
iflsizlik oran›

• Tarihi / kültürel ve
do¤al de¤erlerin yeter-
ince korunamamas›
• Turizm potansiyelinin
harekete geçirileme-
mifl olmas›
• Tarihi / kültürel ve
do¤al de¤erlerle ilgili
koruma bilincinin
geliflmemifl olmas›

• Gecekondulaflma
• Depreme dayan›ks›z
yap›laflma
• Çarp›k ve plans›z
geliflme
• Yap› denetiminin
yetersizli¤i
• Kentteki sosyal ve teknik
altyap› yetersizli¤i
• Meydan ve yeflil alan
gibi ortak kullan›m alan-
lar›n›n yetersizli¤i
• Planl› geliflme konusun-
da yeterli bilincin
oluflmam›fl olmas›



FI
RS

AT
LA

R

• D›fl dünya ile güçlü
iliflkiler
• Uluslar aras›
kurulufllarla ortak pro-
jeler gelifltirilmesi
• Teknolojik ve bilgi
ifllem altyap›s›n›n
gelifltiriliyor olmas›
• Nitelikli personel
kazan›mlar›
• Belediyelere yasal
düzenlemelerle yeni
ifllevler verilmesi

• Bölge merkezi ifllevi-
ni destekleyen yeni
aç›l›mlar
• Genç nüfusun
sa¤lad›¤› iflgücü
potansiyeli
• Kalk›nma konusunda
iflbirli¤i bilincinin
oluflmaya bafllamas›
• Turizm potansiyelinin
sa¤lad›¤› olanaklar

• Tarihi / kültürel ve
do¤al çevreye yönelik
artan duyarl›l›k
• Tarihi / kültürel çevr-
eye yönelik d›flar›dan
artan ilgi

• Planl› kentsel geliflmeye
yönelik toplumsal destek
ve isteklilik
• Naz›m Plan çal›flmas›n›n
kente geliflme perspektifi
kazand›rmas›

TE
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• Kaynak yaratma
güçlüklerinin
fazlalaflmas›
• Siyasi istikrars›zl›k
• Kat›l›m› s›n›rlayan
mevzuat
• Çat›flmal› ortam›n
varl›¤›
• Yetkin insanlar›n
kent d›fl›na göç etmesi

• Bölgedeki siyasi
ekonomik istikrars›zl›k
ve belirsizlik
• Yüksek nüfus art›fl›
• Göç hareketlili¤i
• Nitelikli iflgücünün
bölge d›fl›na kaybe-
dilme riski
• Kentteki kaynaklar›n
d›flar› kaçma potan-
siyeli

• Do¤al çevreyi tahrip
etme potansiyeli yük-
sek olan yap›laflma
bask›s›
• Koruma mevzuat›n›n
yetersizli¤i
• Tarihi de¤erlerin
ortaya ç›kar›lmas›nda
siyasi engeller ola-
bilmesi
• Bir Kültür ve Kongre
Merkezine sahip
olmamas›

• Planl› geliflme d›fl›na
ç›kma yönünde olas›
bask›lar
• Yeni bir göç dalgas› ve
plan öngörülerinin yetersiz
kalma olas›l›¤›
• Kamu arazilerinin sat›fl›
• Planlama birimlerinin çok
bafll›l›¤› ve kurumlar aras›
yetki karmaflas›
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6. AMAÇ, HEDEF, STRATEJ‹ VE FAAL‹YETLER

Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi Stratejik Plan› afla¤›da belirtilen 4 temel amac›na (stratejik hedef ve eylem ala-
n›) dönük hizmetlerin gerçeklefltirilmesine yönelik bir yol haritas›d›r. Belirtilen her bir amaç belediyenin temel po-
litikalar›na iflaret etmektedir. Bu ba¤lamda her amaç stratejik politika alanlar›na aktar›lm›flt›r. Stratejik politika alan-
lar›, temel amac›n gerçeklefltirilmesi için gereken uygulamaya yönelik faaliyetleri kapsamaktad›r. Bu faaliyetler Bü-
yükflehir Belediyesi’nin yasal olarak yapmakla sorumlu ve yükümlü oldu¤u iflleri içermekle birlikte, kurumsal he-
deflerini gerçeklefltirmeye yönelik özgün iflleri de kapsamaktad›r. Her faaliyet için haz›rlanan tabloda, faaliyetin ta-
n›m›, uygulaman›n bafllayaca¤› ve tamamlanaca¤› veya sürdürülece¤i dönem, bu faaliyetin gerçeklefltirilme durumu-
nun ve baflar›s›n›n ölçülece¤i performans kriterleri ve bu faaliyetin yürütülmesinden sorumlu olan kurum içi birim-
ler (norm kadro çal›flmas›na göre düzenlenmifl biçimde) tan›mlanm›flt›r. Kurum içi birimlerin çal›flma alanlar›, faali-
yetin türüne göre bazen tek birimin bazen de birkaç birimin ortaklafla çal›flmas›n› gerektirmektedir. Ayr›ca ilgili fa-
aliyetlerde birlikte çal›flmalar gerçeklefltirilecek paydafllar belirtilmifltir.

Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi vizyonu ve misyonu çerçevesinde 4 stratejik eylem alan› tan›mlanm›flt›r:

Bu dört temel amaç alt›nda toplam 18 hedef alan› belirlenmifltir. Temel amaçlara yönelen bu hedeflere eriflmek
için gerekli görülen stratejiler oluflturulmufltur. Bu ba¤lamda oluflturulan toplam 42 strateji, bu stratejileri
gerçeklefltirmek üzere uygulanmas› öngörülen somut faaliyetlerle tan›mlanm›flt›r. 

Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi bu tür bir dizgisellik içinde toplam 158 adet faaliyet belirlemifl ve 2006 - 2009
dönemi içinde bu faaliyetleri gerçeklefltirmeyi, böylece dört temel amac›na eriflmeyi hedeflemifltir.

• Etkin, Verimli ve Kat›l›mc› Yönetim

• Sosyal Geliflme ve Ekonomik Kalk›nma

• Tarihi/Kültürel Miras›n ve Do¤al Çevre Kalitesinin Korunmas› ve Sürdürülebilirli¤i

• Planl› Kentsel Geliflme

Stratejik hedef ve
eylem alan›

Etkin, Verimli ve
Kat›l›mc› Yönetim

Sosyal Geliflme ve
Ekonomik Kalk›nma

Tarihi/Kültürel
Miras›n ve Do¤al
Çevre Kalitesinin
Korunmas› ve
Sürdürülebilirli¤i

Planl› Kentsel
Geliflme

Toplam

(temel amaç)

Hedef say›s› 5 3 5 5 18

Strateji say›s› 13 6 10 13 42

Faaliyet say›s› 37 38 33 50 158
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1. Etkin, Verimli ve Kat›l›mc› Yönetim  

Hedef 1: Kurumsal Kapasitenin Gelifltirilmesi ve Sürdürülebilirli¤inin Sa¤lanmas›

Strateji 1: 
Büyükflehir Belediyesi’nin kurumsal etkinlik ve verimlili¤in sa¤lanmas›na yönelik yeniden yap›lanmas›
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Faaliyet 1 Norm-kadro çal›flmas› çerçevesinde kurumsal yap›lanman›n reorganizasyonu ve ihtiyaç alan-
lar›nda nitelikli personel istihdam›n›n sa¤lanmas›

Gerekçe Kurumsal yap›n›n rasyonalizasyonu ve etkin bir personel yap›s›n›n oluflturulmas›

Dönem 2006’da  tamamlanmas›

Ölçüm kriterleri • Bir y›l önceki personel yap›lanmas› ve say›s›yla karfl›laflt›rma

Sorumlu birimler ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 2 Performans ölçüm ve denetim sisteminin kurulmas›

Gerekçe Personel performans›n› ve motivasyonu art›c› önlemler gelifltirmek

Dönem 2006”da sistemin kurulmas›

2007”de uygulanmas›

Ölçüm kriterleri • Y›lda 1 Performans Ölçüm ve Denetim Formlar›n›n haz›rlanmas› ve de¤erlendirilmesi

• Personel analizi yap›lmas›

Sorumlu birimler ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Daire Baflkanl›¤› koordinasyonunda tüm birimler

Faaliyet 3 Kurumsal verimlilik ve iflleyifl analizi yap›lmas›

Gerekçe Kurum içi toplant›larda personel taraf›ndan, kurumun iflleyifli ile ilgili görüfl, de¤erlendirme ve öneriler
yap›lmaktad›r. Anket, de¤erlendirme formlar› ve benzeri yöntemlerle bu görüflün sistematik biçimde
kullan›lmas› sa¤lanacakt›r

Dönem 2006 y›l›nda uygulamaya geçilmesi

Ölçüm kriterleri • Y›lda en az 1 kez, çal›flanlar›n kurum iflleyifline iliflkin anketler düzenlenmesi ve 
de¤erlendirilmesi

Sorumlu birimler Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤› 

Faaliyet 4 Çal›flma yönetmeliklerinin ç›kar›lmas› ve mevcut yönetmeliklerin revize edilmesi

Gerekçe 
Yeni yasal düzenlemelerle birlikte kurumlar›n bu hukuki yeni yap›lanmaya uymas› bak›m›ndan yönet-
meliklerini yenilemeleri gereklidir. Ayn› zamanda mevcut yönetmeliklerin sürekli revize edilmesi uygu-
lama araçlar›n› ve sistemini optimize etmek aç›s›ndan önemlidir

Dönem 2006

Ölçüm kriterleri • Bütün yönetmeliklerin haz›rlanm›fl olmas›

Sorumlu birimler Tüm birimler

D‹YARBAKIR BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ STRATEJ‹K PLANI
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Strateji 2: 
Yetersiz görülen birimlerin yeniden yap›land›r›lmas› ve gerekli alanlarda yeni birimlerin kurulmas›
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Faaliyet  5 ‹tfaiye Biriminin yap›lanmas› (‹tfaiye Merkez binas›n›n yap›lmas›, 3 adet ‹tfaiye istasyonunun
kurulmas›, ‹tfaiye bünyesinde dalg›ç ekibi kurulmas›, araç ve gereçlerinin günün flartlar›na
uygun hale getirilmesi)

Gerekçe
Mevcut itfaiye binas›n›n günün flartlar› içerisinde yetersiz kalmas›, bulundu¤u yer itibariyle uygun
olmay›fl› nedeniyle itfaiye hizmetlerine yönelik altyap›n›n gelifltirilmesi.

Dönem

2006’da dalg›ç ekibinin kurulmas›

2007’de itfaiye binas› projesinin haz›rlanmas›

2008 - 2009 döneminde faaliyete geçmesi

Ölçüm kriterleri • Tamamlanmas›  

Sorumlu birimler
Hesap ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, ‹tfaiye
Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 6 Zab›ta Biriminin gelifltirilmesi (3 adet Zab›ta Amirli¤i kurulmas›, Zab›ta personel performans›n›n
e¤itimle yükseltilmesi ve sosyal yap›s›n›n desteklenmesi vb. iflleri kapsayan yap›lanma)

Gerekçe 
Kent genelinde etkin ve verimli bir zab›ta iflleyiflini oturtarak kentin tümüne hakim olma amaçl› ilk
kademe belediyeleriyle koordinasyonun daha sa¤l›kl› bir flekilde sa¤lanabilmesi için her ilk kademe
belediyesi s›n›rlar› içerisinde tam teflekküllü zab›ta amirliklerinin kurulmas› gerekmektedir.

Dönem
2007 - 2008 döneminde proje haz›rlanmas›

2008 - 2009 döneminde uygulaman›n tamamlanmas›

Ölçüm kriterleri • Tamamlanmas›

Sorumlu birimler Zab›ta Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 7 Afet Koordinasyon Merkezi’nin kurulmas›

Gerekçe
Bölgemizin 2. derece deprem bölgesinde bulunmas› nedeniyle meydana gelebilecek afetlere en h›zl›
flekilde müdahale edilip, güncel verilerin bilgi bankas›na konularak ilgili birimlerin çal›flma esaslar›n›n
belirlenmesi, afetlerin önlenmesi, zararlar›n azalt›lmas› için gerekli önlemleri almak

Dönem 2007 - 2008 döneminde tamamlanmas›  

Ölçüm kriterleri • Ekibin kurulmas›

Sorumlu birimler ‹tfaiye Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 8 ‹htiyaç duyulan alanlarda birimlerin teçhizat, makine ve donan›m yönünden kapasitelerinin
gelifltirilmesi

Gerekçe 
Mevcut durumda yetersiz kalan ifl makine park›n›n kapasitesinin artt›r›lmas›, birimlerin bilgisayar
donan›m› ile gelifltirilmesi, çeflitli altyap› ve ekipman›n temin edilmesi ile birimlerin çal›flmalar› daha
verimli hale getirilecektir.

Dönem 2007 - 2009

Ölçüm kriterleri • Y›llara göre donan›m ve ekipman kapasitesinin karfl›laflt›rmas›

Sorumlu birimler Hesap ‹flleri Daire Baflkanl›¤› koordinasyonunda tüm birimler



Strateji 3: 
Kurum içi iletiflim ve kat›l›m›n artt›r›lmas›

Strateji 4: 
Mevcut personelin gelifltirilmesi ve kuruma nitelikli personel kazand›r›lmas›

Faaliyet 10 Tüm daire baflkanl›klar›’nda personel ile periyodik toplant›lar yap›lmas›, Personel Kat›l›m
Sistemi kurulmas›, yüklenicilerin ve çal›flanlar›n çal›flmalarla ilgili görüfl ve önerilerinin al›nmas›

Gerekçe

Belediye Yönetimi’nin almakta oldu¤u rutin toplant›lar d›fl›nda, daha alt ölçeklerdeki birimlerin de
kendi çal›flma alanlar›na iliflkin de¤erlendirme toplant›lar› yapmas› her düzeyde kurumsal etkinlik için
önemlidir. Bu tür alt birim toplant›lar›nda sorunlar ve de¤erlendirmeler daha somut düzeyde
tan›mlanabilmektedir.

Dönem 2006 - 2009 döneminde düzenlenmesi ve sürdürülmesi

Ölçüm kriterleri
• Ayda bir toplant›

• ‹fl - zaman çizelgeleri

Sorumlu birimler Tüm daire baflkanl›klar›

Faaliyet 9 Kurum içi koordinasyon ve iletiflimin art›r›lmas›na yönelik çal›flma gruplar› ve koordinasy-
on  komisyonlar›n oluflturulmas›, iletiflim a¤lar›n›n güçlendirilmesi

Gerekçe 
Her ne kadar belediye kurumu bir bütün olsa da, iflbölümü dahilinde çeflitli birimlerin birbiriyle
iletiflimleri yetersiz olmaktad›r. Çal›flmalar›n bir arada yürüyebilmesi ve birbirine eklemlenebilmesi
bak›m›ndan baz› birimlerin koordineli çal›flmas›n›n sa¤lanmas› gerekmektedir.

Dönem 2007’de kurulmas› ve sürdürülmesi

Ölçüm kriterleri
• Çal›flma gruplar›nda haftal›k toplant›lar

• Koordinasyon komisyonlar›nda ayl›k toplant›lar

Sorumlu birimler Genel Sekreter koordinatörlü¤ünde tüm daire baflkanl›klar›

Faaliyet 11 Personelin motivasyonunu art›rmaya ve kaynaflt›rmaya yönelik etkinlikler yapmak (gece, gezi,
kültürel etkinlik, sosyal etkinlik gibi)

Gerekçe
Özellikle kamu sektöründe kimi dönemlerde ifl yo¤unlu¤u, proje uygulama aflamalar› ve stresli çal›flma
alanlar› gibi nedenler personelin verimlili¤inde düflmelere neden olabilmektedir. Belediyelerde person-
elin ifl d›fl› etkinliklerde bir araya gelmesi kurumsal verimlilik aç›s›ndan önemlidir

Dönem 2006 - 2009 döneminde organize edilmesi ve sürdürülmesi

Ölçüm kriterleri • Y›lda 2 etkinlik

Sorumlu birimler Tüm Daire Baflkanl›klar›

Faaliyet 12 Mevcut personelin uzmanlaflmas›na yönelik bilgisayar kullan›m› ve hizmet içi e¤itim program-
lar›n›n düzenlenmesi

Gerekçe 
Mevcut durumda bilgisayar kullan›m oran› yüksek olmas›na ra¤men, bu kullan›mlar daha çok Ofis
programlar› ile s›n›rl› kalmaktad›r. Ancak personelin tasar›m, muhasebe, çizim, kent bilgi sistemi gibi
programlar› ve yaz›l›mlar› ö¤renmesi teknolojiden maksimum faydalanmay› sa¤layacakt›r.

Dönem 2007 - 2009 

Ölçüm kriterleri • Tüm birimlere y›lda en az 1 e¤itim verilmesi

Sorumlu birimler ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Daire Baflkanl›¤›
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Strateji 5: 
Kaynak yaratan, kaynaklar› artt›ran ve kaynaklar› verimli kullanan bir mali yap›n›n oluflturulmas›

30

Faaliyet 13 Personel için sosyal ve e¤itim tesisi kurmak  

Gerekçe 
Personelin gelifltirilmesi amac›yla düzenlenen etkinlikler için yap›land›r›lacak bir merkez olmas› duru-
munda, personel çal›flma ortam› d›fl›nda bir mekana sahip olacak ve faaliyetler düzenli hale gelecektir

Dönem
2007 - 2008 projenin haz›rlanmas›

2008 - 2009 uygulaman›n tamamlanmas›

Ölçüm kriterleri • Tamamlanmas›

Sorumlu birimler ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 14 Kurum kaynaklar› d›fl›nda kullan›ma uygun fonlar›n izlenmesi ve bu kaynaklarla çeflitli pro-
jelerin gelifltirilmesi

Gerekçe 
S›n›rl› kaynak-kapsaml› sorumluluk ve merkezi yönetimin sa¤lad›¤› s›n›rl› kaynaklar Belediye’nin
kendi kaynaklar›n› yaratmas›n› zorunlu k›lmaktad›r.

Dönem 2006 - 2009  

Ölçüm kriterleri Kurum d›fl›ndan sa¤lanan fonlar›n bir y›l önceki de¤erlerle karfl›laflt›rmas›

Sorumlu birimler Proje Ofisi koordinatörlü¤ünde tüm birimler

Faaliyet 15 Bütçe gerçekleflme oran›n› yükseltmek için mali ve idari ifllerde etkin mekanizmalar gelifltirilmesi

Gerekçe

Hemen hemen bütün belediyelerimizde hesaplanan bütçe ile gerçekleflen bütçe aras›nda önemli uçu-
rumlar oluflmaktad›r. Faaliyetlerin dönemlenmesi ve gerçeklefltirilmesi için bu fark›n kapat›lmas›
gereklidir. Hesaplanan ve gerçekleflen bütçe aras›ndaki fark›n tamamen kapat›lmas› mümkün olmasa
da  makul bir seviyeye çekilebilmesi bu üç y›ll›k planda dikkate al›nm›fl olan önemli bir faaliyettir.

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri

• Bütçe harcamalar›n›n ayl›k olarak gözden geçirilmesi ve haz›rlanan raporlar

• Kurum bütçesinin gerçekleflen bütçeyle karfl›laflt›r›lmas›

• Gerçekleflen bütçenin bir y›l önceki gerçekleflen bütçeyle karfl›laflt›r›lmas›

Sorumlu birimler Hesap ‹flleri Daire Baflkanl›¤› ile ‹dari ve Mali ‹fller Daire Baflkanl›¤› koordinasyonlu¤unda tüm birimler

Faaliyet 16 Özgelirin artt›r›lmas›na yönelik kira, harç ve di¤er gelir kalemlerinde takip, tahsilat ve fiyat-
land›rma sisteminin iyilefltirilmesi

Gerekçe 

Belediyelerin mali kaynaklar› merkezi yönetim, özgelir kaynaklar› ve çeflitli fonlard›r. Hizmetlerin
gerçeklefltirilebilmesi için tüm belediyelerin bu kaynaklar› maksimize edebilmesi gerekmektedir.
Bunlar aras›nda belediyelerin do¤rudan kendi çal›flmalar› ile artt›rabilece¤i kaynaklar özgelirleridir. Bu
ba¤lamda çeflitli tedbirler ve kaynak verimlili¤i artt›rma yöntemleri ile özgelirin artt›r›lmas›
öngörülmüfltür.

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri • Özgelirin her y›l için bir önceki y›la göre %15-20 oran›nda artmas› 

Sorumlu birimler Hesap ‹flleri daire baflkanl›¤› koordinasyonlu¤unda tüm daire baflkanl›klar›



Strateji 6: 
Büyükflehir Belediyesi’nde e-belediyecilik kapsam›nda otomasyon sistemine geçilmesi ve 

ilgili personelin e¤itimi

Faaliyet 17 Yeni flirketlerin kurulmas›

Gerekçe  

Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi 2006 y›l› içinde kurmufl oldu¤u D‹YAR A.fi. ve GAYRIMENKUL
YATIRIM GEL‹fiT‹RME A.fi. gibi flirketlerin yayg›nlaflt›r›lmas› için çal›flmalar yapmaktad›r. Bu
ba¤lamda yeni flirketler oluflturulmas›, yerel kaynaklar› kullanarak ihtiyaç duydu¤u malzemeyi en
verimli flekilde üretmesi kaynaklar›n de¤erlendirilmesi için önemlidir.

Dönem 2007

Ölçüm kriterleri • 1 y›l içinde flirketlerin faaliyete geçmesi

Sorumlu birimler ‹flletme ve ‹fltirakler Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 18 Belediyenin Otomasyona geçirilmesi (altyap› kurulmas›, personel e¤itimi, donan›m ve yaz›l›m
geçifli vb ifllemlerin gerçeklefltirilmesi)

Gerekçe Belediyenin teknolojik altyap›s›n›n gelifltirilmesi, personelin teknoloji kullanma oran›n›n ve teknolojinin
personelin tamam›n›n kullan›m›na olanak verecek flekilde yayg›nlaflt›r›lmas› ifllerin daha etkin
yürümesini sa¤layacakt›r.

Dönem 2007 y›l›n›n ilk yar›s›

Ölçüm kriterleri • ‹hale ifllerinin ve uygulaman›n tamamlanmas›

Sorumlu birimler Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 19 Merkez muhtarl›klar›n otomasyon sistemine entegre edilmesi

Gerekçe  

Yerel yönetim örgütlenmesinin halka en yak›n olan birimi mahalle muhtarl›klar›d›r. Mahalle
muhtarl›klar›n›n belediye ile iletiflimleri ise oldukça k›s›tl› durumdad›r. Muhtarl›klar›n teknolojik
olanaklarla belediye iletiflim a¤›na dahil edilmesi ve otomasyona geçmesi durumunda halk›n yönetim-
le iliflkileri daha etkin hale gelecektir

Dönem 2008 - 2009

Ölçüm kriterleri • Kent merkezindeki muhtarl›klarda otomasyon sistemine ba¤lanm›fl muhtarl›k say›s›

Sorumlu birimler Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 20 CBS (Co¤rafi Bilgi Sistemi) ve KBS’nin (Kent Bilgi Sistemi) hayata geçirilmesi

Gerekçe 
Co¤rafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Kent Bilgi Sistemi (KBS) gibi veri kayna¤› altyap›lar›, kentlere iliflkin
önemli arfliv ve bilgi oluflturma olana¤› sa¤lamaktad›r. Ayn› zamanda kentin geliflimini ve
yap›laflmas›n› denetlemek aç›s›ndan önemli araçlar sa¤lamaktad›r.

Dönem 2008 - 2009

Ölçüm kriterleri • CBS ve KBS sistemlerinin kurulmufl olmas›

Sorumlu birimler Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›
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Hedef 2: Di¤er Yönetim Düzeyleriyle Aktif ‹flbirli¤i 

Strateji 7: 
Büyükflehir Belediyesi’nin koordinasyonunda ‹lk Kademe Belediyelerle ortak çal›flma alanlar›n›n

yayg›nlaflt›r›lmas› ve güçlendirilmesi

Strateji 8: 
Kentte faaliyet gösteren di¤er kamu kurulufllar›yla ortak çal›flma alanlar›n›n ve iletiflimin güçlendirilmesi
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Faaliyet 21 Politika koordinasyonunun güçlendirilmesine yönelik düzenli toplant›lar

Gerekçe Belediye baflkanlar› aras›nda

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri • Haftada 1 toplant›

Sorumlu birimler Baflkanl›k

Faaliyet 22 Uygulama koordinasyonu

Gerekçe Genel Sekreter ve baflkan yard›mc›lar›  aras›nda

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri • Ayda 1 toplant›

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik

Faaliyet 23 Denetleme koordinasyonu

Gerekçe  Baflkan vekilleri aras›nda 

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri • Ayda 1 toplant›

Sorumlu birimler Baflkan Vekilli¤i

Faaliyet 24 Kent bütününü ilgilendiren plan ve projelerde ilgili alanda çal›flan di¤er kamu kurum ve kuru-
lufllar›n›n görüfllerinin al›nmas› ve bu kurumlardan temsilcilerin süreçlere dahil edilmesi

Gerekçe 
Büyükflehir Belediyesi Diyarbak›r’a hizmet eden kurulufllardan bir tanesidir. Kentle ilgili pek çok uygu-
lama ayn› zamanda di¤er kurum ve kurulufllar›nda hizmet alan›na girmektedir. ‹lgili projelerde, kamu
kurum ve kurulufllar›n›n görüfllerinin al›nmas› deneyimlerinden faydalan›lmas› bak›m›ndan önemlidir.

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri

• Yap›lan toplant› say›s›

• Toplant›larda kararlaflt›r›lan proje say›s›

• Kat›l›mc› say›s›

Sorumlu birimler
‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›,
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤›, UKOME, AYKOME



Hedef 3. Kurum D›fl› Paydafllar›n Aktif Kat›l›m›

Strateji 9: 
Sivil Toplum Örgütlerinin kat›l›m›na yönelik var olan kanallar›n güçlendirilmesi ve yeni kanallar›n

aç›lmas›

Faaliyet 25 Di¤er kamu kurum ve kurulufllar›yla ortak projelerin gelifltirilmesi

Gerekçe 

Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi’nin bütçesi ve yap›s› her türlü projenin gerçeklefltirilmesi için kimi
durumlarda yetersiz kalmaktad›r. Bu nedenle çeflitli projelerde ortaklafl›lmas› ve birlikte yapma
al›flkanl›¤› elde edilmesi hem daha fazla hizmet hem de hizmetlerin daha etkin ve verimli görülmesi
için gereklidir.

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri

• Yap›lan toplant› say›s›

• Projelerde kat›l›m ve destek sa¤layan paydafl say›lar›

• Birlikte üretilen proje say›s›

Sorumlu birimler
‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›,
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤›, Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 26 Kent Konseyi’nin güçlendirilmesi ve ilk kademe belediyelerine yayg›nlaflt›r›lmas›

Gerekçe 
Halk›n yerel yönetimlere kat›l›m süreçlerinin en önemli araçlar›ndan biri Yerel Gündem 21 örgütlen-
mesidir. Diyarbak›r’da Türkiye’nin en baflar›l› örneklerinden biri olan Yerel Gündem 21 örgütünün bu
baflar›s›n› art›rarak sürdürmesi için her türlü deste¤in ve olana¤›n sa¤lanmas› gerekmektedir.

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri

• ‹lk kademe  belediyelerinde kurulma oran›

• Çeflitli sivil toplum kuruluflu üyeleriyle birlikte haz›rlanan de¤erlendirme raporlar›

• Kat›l›mc› kurulufllar›n ald›¤› kararlar›n uygulanma oran›

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik koordinatörlü¤ünde ilgili birimler

Faaliyet 27 Sivil Toplum Örgütleri, mahalle muhtarlar›, kanaat önderleri ve demokrasi örgütleri ile düzen-
li bir araya gelmek ve genifl kapsaml› bir kat›l›mc›l›k modeli gelifltirmek

Gerekçe 
Kat›l›mc› yönetim anlay›fl› çerçevesinde kentin çeflitli gruplar› ile bir araya gelerek karar alma
mekanizmalar›na do¤rudan kat›lmalar›n› sa¤lamak

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri
• Y›lda en az 2 adet genifl kat›l›ml› toplant›

• Kat›l›mc› say›s›

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik ve ilgili birimler
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Hedef  4. Geniflletilmifl Bir Kat›l›m Biçimi Olarak Yerinde Ziyaret

Strateji 10: 
Kentin esnaf ö¤esi, meslek gruplar› ve di¤er kesimlerinin periyodik olarak ziyaret edilmesi ve bir araya

gelinmesi
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Faaliyet 28 Kentin öncelik alanlar›na yönelik faaliyet gerçeklefltiren Sivil Toplum Örgütleri’nin kurumsal-
laflmas›na ve kapasite gelifltirmesine destek olmak

Gerekçe 
Sivil Toplum Örgütleri ilgili olduklar› alanlara yönelik belediyeden hem bilgi almak hem de belediyeyi
çal›flmalar›yla bilgilendirmektedirler.

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri

• Kentte faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütü say›s› ve düzenledikleri etkinlik say›s›

• Büyükflehir Belediyesi’nin etkinliklere kat›l›m ve katk›s›n›n bir önceki y›lla karfl›laflt›rmas›

• Büyükflehir Belediyesi’ne gelen etkinlik baflvuru say›s› ve yan›tlar

Sorumlu birimler Baflkanl›k, Genel Sekreterlik, Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü, Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü

Faaliyet 29 ‘24 Saat Ulafl›labilir Belediye’ anlay›fl›na yönelik olarak, elektronik posta, ‘Alo Büyükflehir
Telefon Hatt›’ ve ‘fiikayet / Öneri Masas›n›n’ etkin hale getirilmesi

Gerekçe 
Halk›n flikayet ve önerilerini belediyeye iletmede önemli araçlardan biri olan 153 telefon hatt› yeterli
düzeyde kullan›lmamaktad›r. 

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri

• Gelen baflvuru say›s›

• Çözüm üretilen sorun say›s›

• Geri bildirim say›s›

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik, Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü 

Faaliyet 30 Halk toplant›lar› düzenlemek

Gerekçe  
Halk›n flikayet ve önerilerini belediyeye iletmede önemli araçlardan biri olan halk toplant›lar› örgütlü
olmayan kesimlerin belediye yönetimine en üst düzeyde ulaflmas›na olanak sa¤layacakt›r.

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri

• Periyodik olarak ayda 1 toplant›lar 

• Kat›l›mc› say›s›

• Çeflitli kesimlerden kat›l›m oran›

• Ortaya ç›kan sorun say›s›

• Gelifltirilen proje say›s›

Sorumlu birimler Baflkanl›k, Genel Sekreterlik, Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü



Hedef  5. D›fl ‹liflkilerde ‹letiflim ve ‹flbirli¤inin Yayg›nlaflt›r›lmas›

Strateji 11:
Di¤er ülkeler, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve UNDP gibi ulus üstü kurumlar ile uluslar aras›

yerel yönetim örgütleri (Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Dünya Birleflmifl Kentler
ve Yerel Yönetimler Teflkilat›, Eurocities, NALAS vb.) ile etkin iliflkiler kurmak 

Faaliyet 31 Mahalle toplant›lar› düzenlemek

Gerekçe 
Halk›n görüfllerini sunabilece¤i, belediye çal›flmalar›n› de¤erlendirebilece¤i, katk›, destek ve kat›l›m
sa¤layaca¤› mekanizmalar› gelifltirmek

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri

• Periyodik olarak y›lda en az 12 farkl› mahallede toplant› 

• Kat›l›mc› say›s›

• Çeflitli kesimlerden kat›l›m oran›

• Ortaya ç›kan sorun say›s›

• Gelifltirilen proje say›s›

Sorumlu birimler Baflkanl›k, Genel Sekreterlik, Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü

Faaliyet 32 Esnaf ve meslek gruplar›na yönelik periyodik ziyaret ve geziler düzenlemek

Gerekçe 29 ana arterdeki tüm esnaf›n ziyaret edilmesi

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri

• Yap›lan toplant› say›s› ve bir önceki y›lla karfl›laflt›rmas›

• Gezilen meslek gruplar› say›s› ve bir önceki y›lla karfl›laflt›rmas›

• Yüz yüze görüflülen esnaf say›s› ve bir önceki y›lla karfl›laflt›rmas›

Sorumlu birimler Baflkanl›k, Genel Sekreterlik, Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü

Faaliyet 33 Yerel yönetim örgütlerine üye olmak, toplant› ve etkinliklere kat›l›m, belediye çal›flmalar›
hakk›nda bilgilendirme ve belediye çal›flmalar› için destek arama 

Gerekçe 
Küreselleflen dünyada içe kapal› toplum ve yap›lar›n baflar› flans› çok fazla yoktur. D›fla aç›lmak,
dünyadaki farkl› deneyimlerden faydalanmak hem demokratik siyasetin kurumlaflmas›n› hem de yerel
yönetim olarak etkin hizmet sunmam›z› kolaylaflt›racakt›r.

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri
• Üyelik say›s›

• Çal›flmalara kat›l›m oran›

Sorumlu birimler D›fl ‹liflkiler
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Strateji 12: 
Di¤er ülkelerin flehirleri ve yerel yönetimleri ile kardefllik, dostluk ve iflbirli¤i iliflkileri kurmak, bu

belediyeler ile kendi belediye birimlerimiz aras›nda ortak proje ve e¤itime yönelik çal›flmalar yapmak

Strateji 13: 
Bölgesel Belediye Birlikleri ile iliflkileri gelifltirmek ve yeni iliflkiler oluflturmak
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Faaliyet 34 Karfl›l›kl› ziyaretler, ortak etkinlik, e¤itim ve proje üretimi

Gerekçe 
Kentsel hizmetlerin etkin üretimi için fikir ve deneyim paylafl›m›n›n birlikler ve kardefllikler yoluyla
gelifltirilmesi

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri

• Ortado¤u, Avrupa ve Kuzey Amerika baflta olmak üzere de¤iflik k›ta ve bölgelerdeki 
flehirlerle kardefllik-dostluk iliflkisi kurmak

• Birlikte gerçeklefltirilen e¤itim programlar›, fikir ve deneyim al›flveriflleri ve ortak projeler

Sorumlu birimler Baflkanl›k, Genel Sekreterlik, D›fl ‹liflkiler

Faaliyet 35 Dicle Nehri havzas›nda bulunan belediyeleri bir araya getirip bir birlik olarak örgütlemeye
öncülük etmek

Gerekçe 
Hem Dicle Nehrinin do¤al, kültürel ve tarihi bir de¤er olarak tan›t›lmas› hem de Dicle havzas›ndaki
belediyeler ile özellikle tar›m, çevre, turizm ve su kullan›m› konusunda ortak çal›flmalar yap›lmas›

Dönem 2007 - 2008

Ölçüm kriterleri
• 2007 tüzük haz›rlanmas›

• 2008 kuruluflun gerçeklefltirilmesi

Sorumlu birimler Baflkanl›k, Genel Sekreterlik, D›fl ‹liflkiler

Paydafl Güneydo¤u Anadolu Belediyeler Birli¤i

Faaliyet 36
Türkiye Belediyeler Birli¤i, Güneydo¤u Anadolu Belediyeler Birli¤i gibi birlikler içinde aktif rol
almak

Gerekçe Bölgesel iflbirli¤inin gelifltirilmesi

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri • Birlikte gerçeklefltirilen faaliyetler

Sorumlu birimler Baflkanl›k, Genel Sekreterlik

Faaliyet 37 Büyükflehir Belediyelerin deneyim paylafl›m› ve iflbirli¤inin art›r›lmas›nda öncülük etmek

Gerekçe Bilgi paylafl›m› sayesinde tecrübe aktar›m› sa¤lanmas›

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri
• Bir araya gelme say›s›

• Birlikte üretilen çal›flmalar

Sorumlu birimler Baflkanl›k, Genel Sekreterlik



2. Sosyal Geliflme, Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Ekonomik Kalk›nma

Hedef 6. Sosyal Refah›n Art›r›lmas› ve Yoksullukla Mücadele

Strateji 14: 
Alt gelir gruplar›n› destekleyici hizmet anlay›fl›n›n gelifltirilmesi

Faaliyet 38 Kentin gelir ve yoksulluk haritas›n›n ç›kart›lmas› ve yoksulluk hedef kitlesinin tespiti

Gerekçe  

Diyarbak›r kenti gerek akademik gerekse kamu kurumlar›n›n yapt›¤› rutin çal›flma sonuçlar›nda yük-
sek düzeyde yoksulluk olan bir kent olarak ortaya ç›kmaktad›r. Kentin hangi alanlar›nda hangi tipolo-
jilerde yoksulluklar oldu¤unu ortaya koyacak bir çal›flma, yoksullukla mücadelede önlem alan› belir-
leme bilgisi ve olana¤› sunacakt›r.

Dönem 2007 - 2009

Ölçüm kriterleri • Gelir ve yoksulluk haritas›n›n elde edilmesi

Sorumlu birimler Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü

Paydafl Sarmafl›k Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalk›nma Derne¤i

Faaliyet 39 Alt gelir grubundaki baflar›l› ö¤rencilere yönelik burs program›n›n güçlendirilmesi

Gerekçe 
Dicle Üniversite’sinde veya flehir d›fl›nda üniversitelerde okumakta olan maddi durumu yeterli
olmayan ailelerin çocuklar›na belediye imkanlar›n›n elverdi¤i ölçüde katk› sa¤lamak, ö¤rencilerin
e¤itimine destek olmak

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri
• Sa¤lanan burs miktar› ve yararlanan ö¤renci say›s› 

• Bir önceki y›lda sa¤lanan destekle karfl›laflt›rmas›

Sorumlu birimler Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›

Paydafl Sarmafl›k Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalk›nma Derne¤i

Faaliyet 40 Alt gelir gruplar› için uygun alanlarda aflevleri kurulmas› ve g›da yard›m› sa¤lanmas›

Gerekçe 
Göçten etkilenen, istihdam olanaklar›n›n çok k›s›tl› oldu¤u yerlerde halk›n maddi durumuna aflevleri
kurarak ve g›da yard›m› yaparak katk› sa¤lamak

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri
• G›da yard›m› yap›lan aile say›s›

• G›da yard›mlar›n›n miktar› ve bir önceki y›l sa¤lanan yard›mla karfl›laflt›rmas›

Sorumlu birimler Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›

Paydafl
‹lk Kademe Belediyeler, GÖÇ-DER, Sarmafl›k Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalk›nma
Derne¤i
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Strateji 15: 
‹htiyac› olan kesimlere yönelik sa¤l›k hizmetleri sa¤lanmas›

38

Faaliyet 41 Alt gelir gruplar› için kurulan Çamafl›rhane ve Yeni Yaflam Atölyelerinin güçlendirilmesi ve
yayg›nlaflt›r›lmas›

Gerekçe  

Belediye taraf›ndan kurulmufl olan üç adet kamusal kullan›ma aç›k çamafl›rhane bulunmaktad›r. Bu
çamafl›rhanelerden faydalanan kad›nlar, çamafl›r y›kaman›n yan› s›ra, okuma-yazma, aile planlamas›
e¤itimleri ve yasal konularda dan›flmanl›k hizmetleri de almaktad›r. Kente göç eden gençlerle, kentte
do¤up büyümüfl gençlerin ayn› çat› alt›nda bulufltuklar› mekan olan Yeni Yaflam Atölyesi’nde y›lda 60
ö¤renci, 8 e¤itmen taraf›ndan e¤itim görmektedir. Atölyenin kapasitesinin artt›r›larak daha genifl bir
kesime hizmet etmesi düflünülmektedir.

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri

• Çamafl›rhane ve Yeni Yaflam Atölyeleri için yarat›lan kaynak ve bir önceki y›l yarat›lan 
kaynakla karfl›laflt›rmas›

• Çamafl›rhane ve Yeni Yaflam Atölyeleri kullan›c› say›lar›

Sorumlu birimler Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›,  ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 42 Alt gelir gruplar›na yönelik yabanc› dil, bilgisayar ve benzeri alanlarda meslek edindirme
kurslar›n›n düzenlenmesi; Bilgisayar sektöründe ara eleman yetifltirme programlar›; rehber
yetifltirme programlar› düzenlenmesi ve gelifltirilmesi

Gerekçe 
Meslek e¤itimi imkan› bulamam›fl alt gelir gruplar›n›n e¤itilip ekonomik yaflama kat›lmalar›n› sa¤lay-
acak seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Bu sayede flehrin mevcut iflsizlik sorunu ve kalifiye eleman
s›k›nt›s› da önemli ölçüde azalt›lm›fl olacakt›r

Dönem 2007 - 2009

Ölçüm kriterleri
• Düzenlenen kurs say›s›

• Kat›l›mc› say›s›

Sorumlu birimler Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 43 Alt gelir gruplar›nda okulunda baflar›l› olan ancak maddi yetersizlik nedeniyle dershaneye
gidemeyen ö¤rencilere yönelik üniversiteye haz›rl›k deste¤i verilmesi

Gerekçe Büyükflehir Belediyesi’nin ihtiyac› olanlara yönelik sosyal hizmetlere önem vermesinin bir gere¤idir

Dönem 2007 - 2009

Ölçüm kriterleri • Faydalanan ö¤renci say›s›

Sorumlu birimler Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 44 Birinci basamak sa¤l›k hizmetleri vermek

Gerekçe 
‹htiyaç duyan ancak maddi koflullar› nedeniyle bu hizmetlere eriflemeyenler için birinci basamak
sa¤l›k hizmeti sunulmas›

Dönem 2007 - 2009

Ölçüm kriterleri • Her y›l bir ilk kademe belediye bölgesinde hizmet bafllatmak

Sorumlu birimler
Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Sa¤l›k ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, ‹mar ve
fiehircilik Daire Baflkanl›¤›



Strateji 16: 
Sürdürülebilir Ekonomik Kalk›nma için K›rsal Kalk›nmaya Destek Projeleri

Faaliyet 45 Anne - Çocuk Sa¤l›¤› Merkezi aç›lmas›

Gerekçe Anne - çocuk sa¤l›¤› konusunda hedef kitleyi bilinçlendirmek amac›yla bir merkez kurulmas›

Dönem 2007 - 2009

Ölçüm kriterleri • Faydalanan kifli say›s› ve bir önceki y›lla karfl›laflt›r›lmas›

Sorumlu birimler
Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Sa¤l›k ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, ‹mar ve
fiehircilik Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 46 Gezici sa¤l›k hizmetleriyle koruyucu sa¤l›k hizmetleri verilmesi

Gerekçe Sa¤l›k hizmetlerin eriflimi k›s›tl› olan kesimler için bu hizmetin iletilmesi

Dönem 2007 - 2009

Ölçüm kriterleri
• Belediye Sa¤l›k Merkezi ve Gezici Sa¤l›k Otobüsü için ayr›lan kaynak

• Gezici Sa¤l›k Otobüsü’nün hizmet alan›

Sorumlu birimler
Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Sa¤l›k ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, ‹mar ve
fiehircilik Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 47 K›rkkoyun Köyü Entegre Projesi

Gerekçe 
K›rsal kalk›nma modelinin oluflturulmas›yla, insanlar›n sosyal ve ekonomik kazan›mlar›n›n yaflad›klar›
yerde artt›r›larak yaflam kalitesinin iyilefltirilmesi ve ekonomik olanaklar›n gelifltirilerek bu alanlar›n
cazip hale getirilmesi gerekmektedir.

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri • ‹zlemede 

Sorumlu birimler Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 48 Kapari Projesi

Gerekçe  
Bu tür projeler ile GAP bölgesinde sulamadan yararlanamayan tar›m alanlar›nda, alternatif tar›m
endüstrisini gelifltirmek, bir uygulama model paketi sunmak ve yeni ifl oluflumlar›n›n teflvikinde bu
paketin uygulanmas›n› sa¤lamak amaçlanmaktad›r.

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri • ‹zlemede  

Sorumlu birimler Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›
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Hedef 7. Dezavantajl› Gruplara Öncelik

Strateji 17: 
Baflta zorunlu göçten etkilenen nüfus olmak üzere kentteki dezavantajl› gruplara yönelik sorun çözme ve

refah yükseltme merkezli bir modelin gelifltirilmesi (Sümerpark Modeli) 

40

Faaliyet 49 Sümerpark Projesi bünyesinde kad›nlara yönelik sosyal, e¤itim, üretim ve rehberlik hizmet-
lerinin yürütülece¤i Kad›n Destekleme Merkezi’nin kurulmas›

Gerekçe Farkl› birimlerce yürütülmekte olan kad›n merkezli projelerin tek çat› alt›nda toplanmas›

Dönem 2008 - 2009

Ölçüm kriterleri • Merkezin hedef ve tamamlanma tarihleri

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik, Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Proje Ofisi

Paydafl Valilik ve ilgili kamu kurulufllar›, AK Delegasyonu, ilgili STK’lar

Faaliyet 50 Kad›n Destekleme Merkezi çerçevesinde kad›nlara yönelik mutfak, konfeksiyon ve kuaförlük
alanlar›nda atölyeler kurularak gelir getirici faaliyetlerin sürdürülmesi

Gerekçe Vas›fs›zl›k nedeniyle çal›flma olana¤› bulunmayan kad›nlara meslek edindirilmesi

Dönem 2008 - 2009

Ölçüm kriterleri • ‹stihdam› sa¤lanan 50 kad›n, üretim yapan 3 adet atölye

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik, Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Proje Ofisi

Paydafl Valilik ve ilgili kamu kurulufllar›, AK Delegasyonu, ilgili STK’lar

Faaliyet 51 Kad›n Destekleme Merkezi çerçevesinde kad›nlara yönelik okuma-yazma, üreme sa¤l›¤›, anne-
çocuk sa¤l›¤›, etüt çal›flmalar›, vb. alanlarda e¤itim faaliyetlerinin yürütülmesi

Gerekçe  
Alt gelir grubundaki kad›nlar›n önemli bir bölümünün bireysel, aile ve toplumsal yaflam›n farkl› alan-
lardaki bilgilenme eksikli¤inin giderilmesi ve toplumsal yaflama daha aktif kat›l›m›n›n sa¤lanmas›

Dönem 2008 - 2009

Ölçüm kriterleri
• Y›lda 10 adet e¤itim program› 

• E¤itim alan 200 kad›n 

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik, Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Proje Ofisi

Paydafl Valilik ve ilgili kamu kurulufllar›, AK Delegasyonu, ilgili STK’lar

Faaliyet 52 Kad›n Destekleme Merkezi çerçevesinde kad›nlara yönelik sosyal hizmetler kapsam›nda hobi
(resim, boyama, ahflap iflleri, vs.) ve spor atölyelerinin kurulmas› ve çeflitli sosyal etkinliklerin
düzenlenmesi

Gerekçe  Kad›nlar›n çeflitli beceriler kazanmas› ve sosyalleflmesi amaçlanmaktad›r

Dönem 2008 - 2009

Ölçüm kriterleri • Y›lda en az 300 kad›n, 1 adet etkinlik, 1 adet ürün sergi

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik, Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Proje Ofisi

Paydafl Valilik ve ilgili kamu kurulufllar›, AK Delegasyonu, ilgili STK’lar



Faaliyet 53 Kad›nlara yönelik rehberlik ve yönlendirme hizmetlerinin verilmesi

Gerekçe Kad›nlar›n rehberlik hizmeti vas›tas›yla bilgilendirilmesi amaçlanmaktad›r.

Dönem 2008 - 2009

Ölçüm kriterleri • Y›lda en az 300 kad›na hizmet verilecek

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik, Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Proje Ofisi

Paydafl Valilik ve ilgili kamu kurulufllar›, AK Delegasyonu, ilgili STK’lar

Faaliyet 54 Sümerpark Projesi bünyesinde çocuklara yönelik e¤itim, sosyal ve rehberlik hizmetlerinin
yürütülece¤i “Çocuk Destekleme Merkezi” ’nin kurulmas›

Gerekçe Çocuklar›n bir merkezde ve kapsaml› programlarla sorunlar›na yard›mc› olunmas› amaçlanmaktad›r.

Dönem 2008 - 2009

Ölçüm kriterleri • Merkezin hedeflenen süre içinde hizmete sokulmas›

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik, Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Proje Ofisi

Paydafl Valilik ve ilgili kamu kurulufllar›, AK Delegasyonu, ilgili STK’lar

Faaliyet 55 Çocuk Destekleme Merkezi çerçevesinde çocuklara yönelik sosyal aktivitelerin (resim,
müzik, drama, folklor, vs.)  düzenlenmesi

Gerekçe Çocuklara çeflitli beceri ve ilgi alanlar›na eriflim olanaklar› yarat›lmas› amaçlanmaktad›r.

Dönem 2008 - 2009

Ölçüm kriterleri • Y›lda en az 400 çocuk aktivitelere kat›lacak

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik, Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Proje Ofisi

Paydafl Valilik ve ilgili kamu kurulufllar›, AK Delegasyonu, ilgili STK’lar

Faaliyet 56 Çocuk Destekleme Merkezi çerçevesinde, çocuklara yönelik çeflitli konularda e¤itim faaliyet-
leri (etüt, bilgisayar temizlik, beslenme al›flkanl›klar› vs.)  düzenlenmesi

Gerekçe Çocuklar›n kiflisel geliflimine destek olunmas› amaçlanmaktad›r

Dönem 2008 - 2009

Ölçüm kriterleri • Y›lda en az 300 çocuk e¤itim alacak, 6 ayr› konuda e¤itim düzenlenecek

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik, Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Proje Ofisi

Paydafl Valilik ve ilgili kamu kurulufllar›, AK Delegasyonu, ilgili STK’lar

Faaliyet 57 Çocuk Destekleme Merkezi çerçevesinde, çocuklara ve ailelere yönelik rehberlik hizmet-
lerinin   verilmesi

Gerekçe Aile çocuk iliflkisinin sa¤l›klaflt›r›lmas› amaçlanmaktad›r

Dönem 2008 - 2009

Ölçüm kriterleri • Y›lda en az 400 çocuk hizmet alacak

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik, Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Proje Ofisi

Paydafl Valilik ve ilgili kamu kurulufllar›, AK Delegasyonu, ilgili STK’lar
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Faaliyet 58 Sümerpark Projesi bünyesinde engellilere yönelik e¤itim, üretim ve rehberlik hizmetlerinin
yürütülece¤i “Engelli Rehabilitasyon Merkezi”’nin kurulmas›

Gerekçe 
Engellilere yönelik hizmetlerin kapsaml› bir program dahilinde gerçeklefltirilece¤i bir merkez kurul-
mas› amaçlanmaktad›r

Dönem 2008 - 2009

Ölçüm kriterleri • Merkezin hedeflenen sürede hizmete aç›lmas›

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik, Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Proje Ofisi

Paydafl Valilik ve ilgili kamu kurulufllar›, AK Delegasyonu, ilgili STK’lar

Faaliyet 59 Engelli Rehabilitasyon Merkezi çerçevesinde, engellilere yönelik çeflitli konularda e¤itim
faaliyetlerin (temel e¤itim, etüt, bilgisayar,  giriflimcilik, vs.)  düzenlenmesi

Gerekçe Engellilere yönelik istihdam olanaklar›n› artt›r›c› beceriler kazand›r›lmas› amaçlanmaktad›r

Dönem 2008 - 2009

Ölçüm kriterleri • Y›lda en az 200 engelli e¤itim alacak

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik, Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Proje Ofisi

Paydafl Valilik ve ilgili kamu kurulufllar›, AK Delegasyonu, ilgili STK’lar

Faaliyet 60 Engelli Rehabilitasyon Merkezi çerçevesinde, engellilere yönelik bas›mevi-ciltleme ve grafik
tasar›m alan›nda  üretim atölyelerinin kurulmas›

Gerekçe Engellilere yönelik çeflitli bireysel ifl kollar›nda beceri kazand›r›lmas› amaçlanmaktad›r

Dönem 2008 - 2009

Ölçüm kriterleri • Atölyelerde en az 30 engelli istihdam edilecek

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik, Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Proje Ofisi

Paydafl Valilik ve ilgili kamu kurulufllar›, AK Delegasyonu, ilgili STK’lar

Faaliyet 61
Engelli Rehabilitasyon Merkezi çerçevesinde, engellilere yönelik rehberlik hizmetlerinin
verilmesi

Gerekçe 
Engellilerin uygun hizmetlere eriflimlerini sa¤layacak yönlendirici bilgilendirmenin yap›lmas› amaçlan-
maktad›r

Dönem 2008 - 2009

Ölçüm kriterleri • Y›lda en az 200 engelliye hizmet verilecek

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik, Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Proje Ofisi

Paydafl Valilik ve ilgili kamu kurulufllar›, AK Delegasyonu, ilgili STK’lar

Faaliyet 62
Engelli Rehabilitasyon Merkezi çerçevesinde, görme engellilere yönelik bir  kütüphanenin
kurulmas›

Gerekçe Görme engellilerin okuma olanaklar›na eriflimi amaçlanmaktad›r

Dönem 2008 - 2009

Ölçüm kriterleri • Y›lda en az 200 görme engelliye hizmet verilecek

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik, Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Proje Ofisi

Paydafl Valilik ve ilgili kamu kurulufllar›, AK Delegasyonu, ilgili STK’lar



Faaliyet 63
Sümerpark projesi kapsam›nda vas›fl› ve vas›fs›z gençlere yönelik e¤itim, üretim ve sosyal
etkinliklerin düzenlenece¤i  “Gençlik E¤itim ve Üretim Merkezi” kurulmas›

Gerekçe Gençlerin bir merkezde ve kapsaml› program dahilinde gelifliminin sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.

Dönem 2008

Ölçüm kriterleri • Hizmetten yararlanan genç say›s›

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik, Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Proje Ofisi

Paydafl Valilik ve ilgili kamu kurulufllar›, AK Delegasyonu, ilgili STK’lar

Faaliyet 64
Gençlik E¤itim ve Üretim Merkezi çerçevesinde gençlere yönelik spor ve sosyal etkinliklerin
düzenlenmesi

Gerekçe  Gençlerin bireysel geliflimine ve sosyalleflmesine katk› sunulmas› amaçlanmaktad›r

Dönem 2008 - 2009

Ölçüm kriterleri
• Y›lda en az 4 adet sosyal etkinlik (sinema, gezi, gösteri, vs.)

• Spor tesislerinden 800 gencin faydalanmas›

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik, Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Proje Ofisi

Paydafl Valilik ve ilgili kamu kurulufllar›, AK Delegasyonu, ilgili STK’lar

Faaliyet 65 Gençlik E¤itim ve Üretim Merkezi çerçevesinde gençlere yönelik bilgisayar, giriflimcilik, etüt,
yabanc› dil, vs. konular›nda e¤itim  faaliyetlerinin  düzenlenmesi

Gerekçe  Gençlerin ileride istihdam olanaklar›n› artt›racak bilgi ve becerilerle donat›lmas› amaçlanmaktad›r.

Dönem 2008 - 2009

Ölçüm kriterleri
• Y›lda en az 6 farkl› konuda e¤itim düzenlenmesi

• 300 gencin e¤itimlere kat›lmas›

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik, Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Proje Ofisi

Paydafl Valilik ve ilgili kamu kurulufllar›, AK Delegasyonu, ilgili STK’lar

Faaliyet 66 Gençlik E¤itim ve Üretim Merkezi çerçevesinde, öncelikli vas›fs›z gençlere yönelik “Kent
Atölyeleri” ad› alt›nda tafl, ahflap, metal, mermer-mozaik atölyelerin kurulmas› ve do¤al gaz
tesisatç›l›¤› konusunda atölyelerin kurularak  e¤itimlerin düzenlenmesi

Gerekçe Gençlerin üretici bireyler olarak geliflimine katk› sunulmas› amaçlanmaktad›r

Dönem 2008 - 2009

Ölçüm kriterleri
• 4 üretim - 1 mesleki e¤itim atölyelerinin kurulmas›

• Ez az 80 gencin istihdam› ve y›lda en az 250 gencin mesleki e¤itim almas›

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik, Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Proje Ofisi

Paydafl Valilik ve ilgili kamu kurulufllar›, AK Delegasyonu, ilgili STK’lar
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Strateji 18: 
Kad›nlar›n toplumsal yaflama kat›lmas›n› sa¤layan önlemler al›nmas›
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Faaliyet 67 Kad›n S›¤›nma Evi

Gerekçe 
Toplumsal cinsiyet sorununun kritik boyutlarda oldu¤u Diyarbak›r’da kad›nlara yönelik destek olmak
üzere koruyucu bir merkez kurulmas›

Dönem
2007 projenin haz›rlanmas›

2008 - 2009 uygulaman›n tamamlanmas›

Ölçüm kriterleri
• Kullan›c› say›s› ve y›llara göre karfl›laflt›rmas›

• Gerçeklefltirilen tesisler ve organizasyonlar

Sorumlu birimler
Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›,
‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 68 Madde Ba¤›ml›l›¤›na çözüm üretmek için Yaflam Evi

Gerekçe 
Madde ba¤›ml›l›¤›n›n kritik boyutlarda oldu¤u kentte tedavi ve rehabilitasyon amaçl› bir merkez
oluflturulmas›

Dönem
2007 projenin haz›rlanmas›

2008 - 2009 uygulaman›n tamamlanmas›

Ölçüm kriterleri
• Kullan›c› say›s› ve y›llara göre karfl›laflt›rmas›

• Gerçeklefltirilen tesisler ve organizasyonlar

Sorumlu birimler
Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›,
‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 69 Çocuk Yaz Kamp›

Gerekçe 
Çocuklar›n yaz aylar›nda okul d›fl› e¤itim kapsam›nda çeflitli aktivitelerle kendilerini gelifltirmeleri ve
sosyalleflmeleri hedeflenmektedir. 

Dönem
2007 projenin haz›rlanmas›

2008 - 2009 uygulaman›n tamamlanmas›

Ölçüm kriterleri
• Kullan›c› say›s› ve y›llara göre karfl›laflt›rmas›

• Gerçeklefltirilen tesisler ve organizasyonlar

Sorumlu birimler
Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›,
‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 70 Yafll› ve emeklilere yönelik “Koca Ç›narlar Lokali” aç›lmas›; Huzurevi’nin desteklenmesi

Gerekçe Bak›ma muhtaç insanlar için toplum merkezlerinin olmamas›

Dönem 2007

Ölçüm kriterleri • Hizmetlerden yararlanan kifli say›s›

Sorumlu birimler
Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›,
Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü



Hedef 8. Ülke ve Bölge ‹çinde Çekim Merkezi Olarak ‹stihdam Yaratan Dinamik Kent Ekonomisi

Strateji 19: 
Yat›r›mlar› özendirmeye yönelik politikalar›n gelifltirilmesi

Faaliyet 71 Çok amaçl› mahalle evleri aç›lmas›

Gerekçe 
Taziye evi, mahalle konseyleri çal›flmalar›, muhtarl›k, sosyal projelerin yürütülece¤i mekanlar›n
yarat›lmas›

Dönem 2007 - 2009

Ölçüm kriterleri • Y›lda 6 adet mahalle evi

Sorumlu birimler
Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›, Bas›n ve Halkla ‹liflkiler
Müdürlü¤ü, 

Paydafl D‹SK‹, Muhtarlar, ‹lk Kademe Belediyeleri

Faaliyet 72 Kent Gönüllüleri Platformu kurularak, emekli, ev kad›n›, ö¤renci, vs. kentlilerden oluflan bir
“Gönüllü Havuzu”’nun oluflturulmas›

Gerekçe 
Kente önemli hizmetler ve olanaklar sa¤layan gönüllülerin bir merkez etraf›nda toplanmas›
amaçlanmaktad›r.

Dönem 2007 - 2009

Ölçüm kriterleri • Düzenli çal›flmalarda yer alabilecek y›lda en az 50 gönüllüye ulaflmak

Sorumlu birimler Genel Sekreterlik, Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Proje Ofisi

Paydafl Valilik ve ilgili kamu kurulufllar›, AK Delegasyonu, ilgili STK’lar

Faaliyet 73 ‹lgili kamu ve özel kurulufllar›n yer ald›¤› “Kent Yat›r›m Konseyi”nin kurulmas›

Gerekçe 
Yat›r›m dan›flmanl›¤› öncülü¤ünde kentin ekonomik geliflimini ve cazibesini artt›racak temel poli-
tikalar›n ve uygulamalar›n kararlaflt›r›laca¤› bir oluflum

Dönem 2007

Ölçüm kriterleri • Kurulmas›

Sorumlu birimler Baflkanl›k, Genel Sekreterlik, 

Paydafl GÜNS‹AD, D‹S‹AD, ‹lk Kademe Belediyeler, ‹l Özel ‹daresi, Valilik, Sanayi ve Ticaret Odas›

Faaliyet 74 Kentin yat›r›m avantajlar›n›n ulusal ve uluslar aras› tan›t›m›

Gerekçe 
Yat›r›m dan›flmanl›¤› öncülü¤ünde, Diyarbak›r’›n yat›r›m aç›s›ndan avantajlar›n› tan›tacak etkinlikler
ve bilgilendirme çal›flmalar› yap›lmas›n› yönlendirecek bir dizi etkinlik

Dönem 2007

Ölçüm kriterleri
• Ulusal tan›t›m etkinli¤i say›s›

• Uluslar aras› tan›t›m etkinli¤i say›s› 

Sorumlu birimler Baflkanl›k, Genel Sekreterlik, Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü

Faaliyet 75 Turizm sektörü aç›s›ndan kent potansiyelinin tespiti, tan›t›m ve uygulamalar›

Gerekçe 
Yat›r›m dan›flmanl›¤› öncülü¤ünde turizm sektörünü gelifltirmek ve mevcut potansiyeli kullanmak
amac›yla temel politikalar›n belirlenmesi ve uygulanmas›

Dönem 2007

Ölçüm kriterleri
• Haz›rlanan y›ll›k raporlar ve yay›nlar

• Tan›t›m etkinliklerinin say›s› ve bir önceki y›lla karfl›laflt›rmas›

Sorumlu birimler Baflkanl›k, Genel Sekreterlik, Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü
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3. Tarihi/Kültürel Miras›n ve Do¤al Çevre Kalitesinin Korunmas› ve Sürdürülebilirli¤i 

Hedef 9. Tarihi Miras›n Korunmas› ve Bütüncül ve Planl› Bir Yaklafl›mla Öne Ç›kart›lmas›

Strateji 20: 
Tarihi miras›n bütüncül ve planl› bir yaklafl›mla korunmas› ve kullan›l›r hale getirilmesi
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Faaliyet 77 Gazi Caddesi Rehabilitasyon Projesi

Gerekçe 
Gazi Caddesi’nde niteliksel bir kentsel çevre yaratarak, tarihi ve kültürel dokunun canland›r›lmas› ve
turizme kazand›r›lmas›n› sa¤lamak

Dönem 2007

Ölçüm kriterleri • Projenin ve uygulaman›n tamamlanmas›

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Paydafl Esnaflar, Sur ‹lk Kademe Belediyesi, Yeniflehir ‹lk Kademe Belediyesi

Faaliyet 76 Suriçi Koruma ve Rehabilitasyon Plan› ve Uygulama Projesi

Gerekçe 

Diyarbak›r Kentinin tarihi ve kültürel merkezinin, yo¤un göç ve düzensiz kentleflme sonucu çöküntü
alan›na dönüflmesi, birbiriyle uyumsuz ve özgün yap›ya uymayan cephe düzenlemelerinin yap›lmas›, göç
sonras› nüfus yo¤unlu¤u art›fl›na ba¤l› olarak trafik ve otopark sorununun yaflanmas›, tarihi ve tescilli
yap›lar›n harabeye dönüflmesi sebebiyle Koruma ve Rehabilitasyon Plan› yap›lmas› gerekmektedir.

Dönem 2007 - 2009 

Ölçüm kriterleri • Suriçi Koruma ve Rehabilitasyon Plan› ve Raporu

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›

Paydafl Sur Belediyesi, TMMOB, Koruma Kurulu

Faaliyet 78 Yenikap› Sokak Rehabilitasyon Projesi

Gerekçe 
Diyarbak›r’›n Tarihi Suriçi Bölgesi’nin önemli bir parças› olan Yenikap› Sokak’ta nitelikli bir kentsel
çevre yaratarak, tarihi ve kültürel dokunun canland›r›lmas› ve turizme kazand›r›lmas›n› sa¤lamak
gerekmektedir.

Dönem 2007

Ölçüm kriterleri • Projenin ve uygulaman›n tamamlanmas›

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Paydafl Esnaflar, Sur ‹lk Kademe Belediyesi, Yeniflehir ‹lk Kademe Belediyesi

Faaliyet 79 Da¤kap› Meydan› Projesi

Gerekçe  

Diyarbak›r Kentinde halk›n kültürel, dinlenme, e¤lence faaliyetlerini üretebilece¤i toplanma alanlar› ve
meydanlar yeterli de¤ildir. Kentin en önemli simgelerinden olan Da¤kap› Meydan› ise bu ihtiyaca yan›t
verebilecek olmas›na ra¤men gerek tasar›m gerekse kullan›m aç›s›ndan sorunludur. Da¤kap› mey-
dan›n›n örnek bir kent meydan› olmas› için bafllat›lan çal›flman›n tamamlanmas›

Dönem 2006 - 2007

Ölçüm kriterleri • Kültürel kimlik merkezli yap›lan proje say›s› ve gerçekleflme oran›

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, 

Paydafl Esnaflar, Sur ‹lk Kademe Belediyesi, Yeniflehir ‹lk Kademe Belediyesi, Koruma Kurulu



Strateji 21: 
Tarihi yap›lar›n ve do¤al de¤erlerin envanterinin ç›kar›lmas›, bu konuda projeler haz›rlanmas›,

tan›t›m›n›n yap›lmas›.

Faaliyet 80 Cemil Pafla Kona¤› Restorasyon Projesi

Gerekçe 
Diyarbak›r Kentinde yer alan tarihi, sivil ve yerel mimarinin en önemli örneklerinden olan Cemil Pafla
Kona¤›’n›n restore edilerek döneminin tarihi ve kültürel miras›n› günümüze tafl›mas› hedeflenmektedir.

Dönem 2007 - 2009  

Ölçüm kriterleri • Restorasyon çal›flmalar›n›n sürdürülmesi

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü

Faaliyet 81
‹çkale - Mardinkap› ile Mardinkap› - Urfakap› aras›ndaki surlar›n d›fl k›s›mlar›n›n çevre düzen-
lemesinin yap›lmas›

Gerekçe
Kentin en önemli simgelerinden olan tarihi Diyarbak›r Surlar›’n›n kurtar›lmas› ve çevre düzenlemesi
yap›lmas› projesinin bir k›sm› yak›n dönemde tamamlanm›flt›r. Projenin geri kalan k›sm›nda çevre
düzenlemesi yap›lmas› durumunda surlar›n tamam› korunabilmifl olacakt›r

Dönem
2006 projenin haz›rlanmas›

2007 - 2009 uygulaman›n tamamlanmas›

Ölçüm kriterleri
• Sur etraf›ndaki yap›lar›n temizlenme oran›

• Yenileme çal›flmalar›n›n gerçekleflme yüzdesi

Sorumlu birimler
‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Çevre Koruma ve Kontrol Daire
Baflkanl›¤›

Paydafl Sur ‹lk Kademe Belediyesi, Yeniflehir ‹lk Kademe Belediyesi

Faaliyet 82
Tarihi yap›lar›n tespiti ve envanterinin ç›kar›lmas›, tarihi yap›larla ilgili bilgilerin güncellen-
mesi, yay›mlanmas› ve bu bilgilerin Kent Bilgi Sistemi’ne haz›r hale getirilmesi

Gerekçe 
Tarihi eserler aç›s›ndan son derece zengin olan Diyarbak›r Kentinin bu de¤erlerinin yeni nesillere
aktar›lmak üzere envanterinin ç›kar›lmas›, bu eserlerin korunmas›n›n ve tan›t›m›n›n önemli olmas›.

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri • Envanter listesi ve yay›mlanmas›

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü, Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü

Paydafl Sur ‹lk Kademe Belediyesi, Müze Müdürlü¤ü, ilgili di¤er paydafllar

Faaliyet 83
Do¤al de¤erlerin tespiti ve envanterinin ç›kart›lmas› (Hamravat, Mastfrofl, Fiskaya, K›rklar Da¤›
vb.), bilgilerin güncellenmesi, yay›mlanmas› ve bu bilgilerin Kent Bilgi Sistemi’ne haz›r hale
getirilmesi

Gerekçe 
Do¤al de¤erler aç›s›ndan son derece zengin olan Diyarbak›r Kentinin bu de¤erlerinin yeni nesillere
aktar›lmak üzere envanterinin ç›kar›lmas›, bu de¤erlerinin korunmas›n›n ve tan›t›m›n›n önemli olmas›

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri • Envanter listesi ve yay›mlanmas›

Sorumlu birimler
‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü, Çevre Koruma ve Kontrol Daire
Baflkanl›¤›
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Hedef 10. Diyarbak›r’›n Kültürel-Folklorik Miras›n›n Günümüze Tafl›nmas› ve Sürdürülmesi

Strateji 22: 
Diyarbak›r’›n tarihi-folklorik miras›n›n örneklerinin korunmas› ve tan›t›lmas›

Strateji 23: 
Kültürel de¤erlerin korunmas›, sanat dallar›nda e¤itimler, etkinlikler organize edilmesi, yerel kültürün

kapsaml› bir çal›flma ile arflivinin oluflturulmas› ve her türlü sanatsal üretime kaynakl›k etmesinin sa¤lanmas›
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Faaliyet 84 Kent Müzesi kurulmas›

Gerekçe 
Tarihi ve kültürel de¤erlere sahip ç›k›lmas›, bu eserlerin flehrin tarihine yak›flacak flekilde sergilen-
mesi ve bunun için bir kent müzesinin kurulmas› gerekmektedir.

Dönem 2008 - 2009

Ölçüm kriterleri
• Kent Müzesinin gerçekleflme oran›

• Müzede sergilenen eser ve ürün say›s› ve y›ll›k ziyaretçi miktar›

Sorumlu birimler Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›

Paydafl Müze Müdürlü¤ü, Diyarbak›r Tan›tma Vakf›, Tarih Vakf›

Faaliyet 85 Kent Konservatuar›n›n kurularak hizmete aç›lmas›

Gerekçe 
Diyarbak›r’da iste¤i ve e¤ilimi olan kiflilere çeflitli sanat dallar›nda geliflim imkan› sa¤layacak bir
yap›lanmaya ihtiyaç duyulmaktad›r.

Dönem 2007 - 2009

Ölçüm kriterleri • Tamamlanmas›

Sorumlu birimler Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü

Faaliyet 86 Turizm Dan›flma bürolar›n›n oluflturulmas›

Gerekçe  
Diyarbak›r Kentinin mevcut turizm potansiyelini aç›¤a ç›karmak, ülkemizde ve uluslararas› alanda
tan›t›m›n› yapmak amac›yla turizm dan›flma bürolar› oluflturulacakt›r.

Dönem

2006 - 1 adet

2007 - 2 adet

2008 - 2 adet

Ölçüm kriterleri • 5 adet büro kurulmas›

Sorumlu birimler Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü

Faaliyet 87 Tan›t›m Belgeselleri haz›rlanmas›

Gerekçe  
Diyarbak›r Kentini, kültürlerin buluflma noktas› ve bölgenin kültür merkezi olarak tan›tmak, turizm
potansiyelini harekete geçirmek amac›yla folklorik ve etnografik de¤erler, görsel ve yaz›l› tan›t›m
belgeselleri yoluyla kaynak haline getirilecektir.

Dönem
2006 - 2007 projelendirme

2007 uygulama

Ölçüm kriterleri • Y›lda en az birer adet görsel ve yaz›l› materyal haz›rlanmas›

Sorumlu birimler Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü



Faaliyet 88 Diyarbak›r Sinema Günleri düzenlenmesi

Gerekçe 
Türkiye, Ortado¤u, Dünya ve Avrupa sinemalar›ndan örnekler, uluslararas› film festivallerinde ödül
alan filmlerin sunulaca¤› ve inceleme araflt›rma çal›flmalar›n›n yap›ld›¤› Sinema Günleri, 2008 y›l›nda
Ortado¤u Alt›n Burç Film Festivaline dönüfltürülecektir.

Dönem
2007 - 2008 Diyarbak›r Sinema Günleri

2008 - 2009 Ortado¤u Alt›n Burç Film Festivali 

Ölçüm kriterleri • Her y›l düzenlenmesi

Sorumlu birimler Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü

Faaliyet 89 Sinema Atölyesi düzenlenmesi

Gerekçe 
Sinema Günlerine ve Festivale altyap› oluflturmak, sinema üretimine katk› sunmak, sinemac›
yetifltirilmesine ve film / belgesel  yap›m›na özendirmek amac›yla çeflitli etkinlik ve e¤itim
programlar›n›n yürütülece¤i bir atölye kurulacakt›r.

Dönem
2007 kurulmas›

• 2007 - 2009 faaliyetlerin bafllamas› ve sürdürülmesi

Ölçüm kriterleri
• Kat›l›mc› say›s› ve bir önceki y›lla karfl›laflt›rmas›

Faaliyet miktar›

Sorumlu birimler Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü

Faaliyet 90 Diyarbak›r Edebiyat Günleri düzenlenmesi

Gerekçe 
Diyarbak›r’da düzenli olarak gerçeklefltirilen Edebiyat Günleri, kapsam› ve içeri¤i gelifltirilerek
sürdürülecektir. 

Dönem 2006 - 2009 

Ölçüm kriterleri
• Kat›l›mc› say›s› ve bir önceki y›lla karfl›laflt›rmas›

• Faaliyet miktar› 

Sorumlu birimler Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü

Faaliyet 91 Diyarbak›r Tiyatro Günleri düzenlenmesi

Gerekçe 
Diyarbak›r’da düzenli olarak gerçeklefltirilen Tiyatro Günleri, kapsam› ve içeri¤i gelifltirilerek
sürdürülecektir

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri
• Kat›l›mc› say›s› ve bir önceki y›lla karfl›laflt›rmas›

• Faaliyet miktar›

Sorumlu birimler Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü

Faaliyet 92 Kültür Sanat Festivali düzenlenmesi

Gerekçe 
Sivil Toplum Örgütleri, kültür merkezleri ve gönüllü çal›flanlar›n katk›s›yla Diyarbak›r Kentini kültürlerin
buluflma noktas› ve bölgenin kültür merkezi yapma vizyonuna uygun olarak çeflitli etkinlikler düzen-
lenmesi ve düzenli sürdürülen festivalin gelifltirilmesi amaçlanmaktad›r

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri • Her y›l düzenlenmesi

Sorumlu birimler Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü
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Hedef 11. Tarihsel/Kültürel Mirasa Dayanan Bir Kent Kimli¤i

Strateji 24: 
Do¤al ve tarihi/kültürel miras›n tan›t›lmas›

Strateji 25: 
Turizm aç›s›ndan çekicili¤i olan do¤al ve kültürel miras›n kullan›labilir hale getirilmesi

50

Faaliyet 93 Fuar Organize edilmesi

Gerekçe  
Diyarbak›r’›n kültürel ve folklorik ürünlerinin üretimi ve tan›t›lmas› amac›yla çeflitli etkinliklerin gerçek-
lefltirilece¤i bir fuar organize edilecektir

Dönem 2007 - 2009

Ölçüm kriterleri • Her y›l en az 2 adet bölgesel fuar 

Sorumlu birimler Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü

Faaliyet 95 Dengbejler Evi’nin kurulmas›

Gerekçe  
Diyarbak›r kültüründe önemli yer tutan Dengbej gelene¤inin tan›t›m› ve bu kültürün sürdürülmesi için
Avrupa Birli¤i deste¤i ile bir merkez oluflturulacakt›r.

Dönem 2007 - 2009

Ölçüm kriterleri • Kurulmas› 

Sorumlu birimler Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü, Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü

Paydafl Avrupa Birli¤i Komisyonu

Faaliyet 94 Bir sokak-bir ev projesinin gerçeklefltirilmesi

Gerekçe 
Kentsel sit alan› içinde yeralan ve özgünlü¤ünü yitirmemifl sokak dokular›n›n korunmas› ile tarihi ve
kültürel de¤eri olan yap›lar›n restore edilmesi ba¤lam›nda Faaliyet 79’da geçen Cemil Pafla
Kona¤›’na aç›lan soka¤›n yenilenmesi bu projenin ilk somut örne¤ini oluflturacakt›r

Dönem 2007 - 2009

Ölçüm kriterleri • Bir sokak-bir ev projesinin gerçekleflme oran› 

Sorumlu birimler
Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü, Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›, ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›,
Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 96 Turizmin geliflimi için gerekli altyap›ya iliflkin çal›flmalar yürütmek

Gerekçe  
Turizm potansiyelinin ortaya ç›karabilmek için turizm tesislerinin ve altyap›s›n›n bir turizm kenti
seviyesine getirilmesi gerekmektedir.

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri

• Diyarbak›r kentine girifl yapan yerli ve yabanc› turist say›s› ve bu say›n›n önceki y›llarla 
karfl›laflt›rmas›

• Turizm iflletme belgesi alan iflletme say›s›n›n bir önceki y›la göre karfl›laflt›r›lmas›

Sorumlu birimler Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü



Hedef 12. Çevre Sa¤l›¤›n›n ve Çevre Kalitesinin Artt›r›lmas›

Strateji 26: 
Sürdürülebilir çevre yönetimi ilkeleri do¤rultusunda kirletici faktörlerin çevreye en az zarar verecek

biçimde düzenlenmesi ve rehabilite edilmesi

Strateji 27: 
Kent halk›n›n sa¤l›¤›n› ve huzurunu tehdit eden unsurlar›n ortadan kald›r›lmas› ve sa¤l›kl›, dengeli bir

çevrede yaflamalar›n› sa¤lamak için gerekli tedbirlerin al›nmas› ve düzenli denetimlerin yap›lmas›

Faaliyet 97 Hava kirlili¤i ölçüm istasyonunun kurulmas›

Gerekçe 
‹nsan sa¤l›¤›n› tehdit eden ve kentleri yaflan›lmaz k›lan hava kirlili¤inin günlük ölçümlerle izlenmesi
ve kirlilik de¤erlerinin optimal düzeye çekilmesi

Dönem 2007

Ölçüm kriterleri • ‹stasyonun kurulmas› ve faaliyete geçmesi

Sorumlu birimler Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 98 Diyarbak›r Kat› At›k Bertaraf Projesini uygulamak

Gerekçe  
Do¤al hayat›n korunmas› ilkelerinden hareketle geri kazan›labilir at›klar›n ayr›flt›r›larak yeniden 
kullan›mlar›n›n sa¤lanmas›.

Dönem 2006 - 2008

Ölçüm kriterleri

• 2006 ÇED, Fizibilite ve uygulama çal›flmalar›n›n tamamlanmas›

• 2007 Tesis yap›m ihalesinin gerçeklefltirilmesi

• 2008 Tesisin faaliyete geçirilmesi

Sorumlu birimler Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 99 Dicle Nehri’nin kirlenmesinin önlenmesi amac›yla çal›flmalar yürütmek

Gerekçe 

Mevzuat çerçevesinde ilgili konuda yetkisi k›s›tl› olan Büyükflehir Belediyesi, Silvan Köprüsü ile On
Gözlü Köprü aras› olarak belirlenen proje alan›nda yeni kum ocaklar›n›n oluflmas›na engel olmak için
giriflimlerde bulunacakt›r. Dicle Nehri’ne zarar veren mevcut tesislerin zarar seviyesini en düflük
seviyeye indirecek önlemlerin al›nmas›na yönelik kamuoyu duyarl›l›¤› sa¤lamak ve bu çal›flmalar için
ilgili birimlerle iletiflim kurulmas› yoluyla Dicle Nehri’nin korunmas› amaçlanmaktad›r.

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri
• Denetim say›s›

• Faaliyeti sona eren iflletme say›s›

Sorumlu birimler Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤›, Sa¤l›k ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Paydafl D‹SK‹, ‹l Özel ‹daresi, Dicle Üniversitesi, DS‹

Faaliyet 100 Görüntü, gürültü ve hava kirlili¤ini asgari düzeye çekmek için denetim yapmak

Gerekçe 
Kent genelinde yo¤un çevre, gürültü ve hava kirlili¤ine yol açan sa¤l›ks›z ve tehlikeli bir çal›flma
ortam›nda faaliyet göstererek kentlilerin ciddi anlamda rahats›z olmas›na yol açan etkenlerin
denetlenip, kirlili¤i asgari düzeye indirmek

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri
• Denetlenen tesislerin mevcut tesislere oran› 

• Bir önceki y›la göre denetim oran› karfl›laflt›rmas›

Sorumlu birimler Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤›, Sa¤l›k ‹flleri Daire Baflkanl›¤›
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Faaliyet 101 Hafriyat at›klar›n›n kald›r›lmas›, hafriyat ve depolama alanlar›n›n periyodik olarak denetiminin
yap›lmas›

Gerekçe 
Mevzuat çerçevesinde çevrenin korunmas› ve halk›n çevre kirlili¤inden etkilenme riskinin en aza
indirilmesi, bu ba¤lamda hafriyat at›klar›n›n ve depolama alanlar›n›n çevre sa¤l›¤›n› tehdit etmesine
engel olunmas› amaçlanmaktad›r.

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri
• Denetlenen birim say›s› ve mevcut birimlere oran›

• Bir önceki y›la göre denetim oran› karfl›laflt›rmas› 

Sorumlu birimler Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤›, Sa¤l›k ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 102 Sanayi at›klar› denetimi yapmak

Gerekçe 
Mevzuat çerçevesinde çevrenin korunmas› ve halk›n çevre kirlili¤inden etkilenme riskinin en aza
indirilmesi, bu ba¤lamda kentteki sanayi kurulufllar›n›n çevre sa¤l›¤›n› tehdit etmesine engel olunmas›

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri
• Denetlenen sanayi ünitelerinin mevcut sanayi ünitelerine oran›

• Bir önceki y›la göre denetim oran› karfl›laflt›rmas›

Sorumlu birimler Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤›, Sa¤l›k ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Paydafl Çevre ‹l Müdürlü¤ü

Faaliyet 103 T›bbi at›klar› toplamak ve gerekli denetimi yapmak

Gerekçe 
Mevzuat çerçevesinde çevrenin korunmas› ve halk›n çevre kirlili¤inden etkilenme riskinin en aza
indirilmesi, bu ba¤lamda sa¤l›k tesisleri bak›m›ndan önemli bir yo¤unlu¤un oldu¤u Diyarbak›r’da t›bbi
at›klar›n çevre sa¤l›¤›n› tehdit etmesinin önlenmesi

Dönem 2007 - 2009

Ölçüm kriterleri • Her y›l düzenli olarak denetlenmesi ve denetim sonucu envanteri

Sorumlu birimler Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤›, Sa¤l›k ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Paydafl Tabipler Odas›

Faaliyet 104 1. S›n›f Gayr› S›hhi Müessese ve Büyükflehir iflletme kapsam›nda bulunan iflletmelerin denetimi

Gerekçe 
Mevzuat çerçevesinde çevrenin korunmas› ve halk›n çevre kirlili¤inden etkilenme riskinin en aza
indirilmesi amac›yla Gayr› S›hhi Müesseseler ve di¤er çevre sa¤l›¤›na etki eden üretim birimlerinin
düzenli denetilmesi

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri • Her y›l düzenli olarak iflletmelerin denetimi

Sorumlu birimler Sa¤l›k ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Zab›ta Daire Baflkanl›¤›

Paydafl Tabipler Odas›



Strateji 28: 
Sa¤l›kl› g›da üretim, sat›fl ve tüketiminin sa¤lanmas›

Hedef 13. Çevresel Sürdürülebilirlik

Strateji 29: 
Çevre sa¤l›¤› ve çevre duyarl›l›¤›n›n art›r›lmas›

Faaliyet 105 G›da Analiz Laboratuar›n›n kurulmas›

Gerekçe 
Her türlü g›da maddesinin sa¤l›k koflullar›na uygunlu¤unun tespit ve tescili için altyap›n›n haz›rlan-
mas› ve bilimsel yöntemlerle bu ifllerin gerçeklefltirilmesi gerekmektedir.

Dönem 2007

Ölçüm kriterleri • Tamamlanmas›

Sorumlu birimler Sa¤l›k ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Zab›ta Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 106 Hayvansal ürünler ile hayvansal kaynakl› g›dalar›n üretim, sat›fl depolama konular›nda hijyen
koflullar›n›n sa¤lanmas›; bilinçli ve sa¤l›kl› g›da tüketimi ve hijyen kriterleriyle ilgili denetim-
ler yap›lmas› ve bu konularla ilgili üreticilere ve tüketicilere e¤itimler verilmesi

Gerekçe 
Et, süt ve bunlar›n yan ürünlerinin üretim, sat›fl ve tüketim aflamalar›nda sa¤l›kl› ortamlar›n
yarat›lmas› için altyap› çal›flmalar›n›n, üretici ve tüketicilere yönelik e¤itim ve denetim mekaniz-
malar›n›n kapsaml› bir program dahilinde gerçeklefltirilmesi halk sa¤l›¤› aç›s›ndan önemlidir

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri
• E¤itim programlar› say›s›

• Denetlenen iflletme say›s›

Sorumlu birimler Sa¤l›k ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Paydafl DESOB

Faaliyet 107 Sa¤l›kl› ve dengeli beslenme için e¤itim ve sosyal hizmetler

Gerekçe Bireysel ölçekte sa¤l›kl› beslenme bilinci kazand›r›lmas› amaçlanmaktad›r

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri
• Yararlan›c› say›s› ve bir önceki y›lla karfl›laflt›rmas›

• E¤itim program› say›s› ve bir önceki y›lla karfl›laflt›rmas›

Sorumlu birimler Sa¤l›k ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 108 Çevre duyarl›l›¤› ve temizlik kampanyalar› düzenlenmesi ve broflürlerinin bas›lmas›

Gerekçe 
Çevre bilincinin artt›r›lmas› için yaz›l› bilgilendirme yönteminden yararlan›larak “birlikte koruma” ilkesi
benimsenmifltir

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri • Temizlik kampanyalar›n›n ve haz›rlanan broflürlerin say›s›

Sorumlu birimler Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤›, Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü
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4. Planl› Kentsel Geliflme

Hedef 14. ‹l Düzeyinde Planl› Mekansal Geliflme

Strateji 30: 
Planl› geliflme için gerekli planlar›n bütünlüklü olarak ele al›nmas›

54

Faaliyet 109 Büyükflehir yetki alan›n› kapsayan bölge için Valilik koordinasyonu ile ilave ve revize çevre
düzeni planlar›n›n yap›m›

Gerekçe 
Nüfusu h›zla artan ve bir bölge merkezinde olan Diyarbak›r’da kentsel geliflimin kontrol ve takip
edilebilmesi için çevre düzeni planlar› gerekmektedir.

Dönem 2006

Ölçüm kriterleri • Revizyonun tamamlanmas›

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Valilik

Faaliyet 110 K›rsal Kalk›nma Projeleri

Gerekçe 

Diyarbak›r kenti k›rsal alandan her dönemde çok yüksek göç almaktad›r. Bu göçün makul seviyeye
düflürülmesi veya azalt›lmas› amac›yla yap›lmas› gereken ifllerden biri k›rsal alana yönelik
kalk›nd›rma faaliyetleridir. Bu projeler köylerde ekonomik kalk›nma ve istihdam olanaklar› yaratarak
kente göç etmek zorunda kalan iflsiz kesime alternatif ifl olanaklar› oluflturabilmektedir.

Dönem 2007 - 2009

Ölçüm kriterleri • Haz›rlanan proje say›s›

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 111 Diyarbak›r Naz›m  - Uygulama ‹mar Planlar›n›n haz›rlanmas› (1/25.000, 1/5.000, 1/1.000)

Gerekçe 

Planl› kentsel geliflmenin ilk ad›m› uygulanabilir kent planlar› üretilmesidir. Diyarbak›r’›n yürürlükteki
Naz›m Plan› 1994 y›l›nda yap›lm›fl olup, yo¤un göç ve nüfus art›fl› nedeniyle günümüzde kentin
geliflimini yönlendirmede yetersiz kalm›flt›r. Revizyon çal›flmalar› sürmekte olan Naz›m Plan’›n uygu-
lama planlar›n›n da haz›rlanmas›yla Diyarbak›r kenti planl› bir geliflme sürecine girecektir

Dönem 2006 - 2008

Ölçüm kriterleri
• 2006 y›l› sonunda uygulama planlar› yap›m›na bafllanmas›,

• 2009 tüm planlama alan›n›n uygulama imar planlar›n›n haz›rlanmas› ve uygulanmas›

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 112 Suriçi Koruma Amaçl› ‹mar Plan›’n›n haz›rlanmas›

Gerekçe 

Diyarbak›r Kentinin tarihi ve kültürel merkezi durumundaki Suriçi bölgesinin, yo¤un göç ve düzensiz
kentleflme sonucu çöküntü alan›na dönüflmesi, birbiriyle uyumsuz ve özgün yap›ya uymayan cephe
düzenlemelerinin yap›lmas›, göç sonras› nüfus yo¤unlu¤u art›fl›na ba¤l› olarak trafik ve otopark soru-
nunun yaflanmas›, tarihi  ve tescilli yap›lar›n harabeye dönüflmesi sebebiyle Suriçi Koruma Amaçl›
‹mar Plan›n›n yap›lmas› ve uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir.

Dönem 2007 - 2008

Ölçüm kriterleri • Plan›n tamamlanmas›

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›

Paydafl Sur ‹lk Kademe Belediyesi



Strateji 31: 
Mücavir alan s›n›rlar› içindeki yap›laflma s›n›rlar›n›n ve niteli¤inin tespiti ve verilerin ent bilgi sistemine

geçifl aflamas›na tafl›nmas› 

Strateji 32: 
Kentin sorunlar›n› çözmeye yönelik uygulamalarda planlara uygunluk sa¤lanmas›

Faaliyet 113 Ulafl›m Ana Plan›’n›n haz›rlanmas›

Gerekçe 

Diyarbak›r Kentinde yaflanan yo¤un göç sürecinde düzensiz kentleflme beraberinde ulafl›m sorun-
lar›n› da getirmifltir. Naz›m ‹mar Planlar›na paralel yürütülmesi düflünülen Ulafl›m Ana Plan›n›n kentin
ulafl›m sorunlar›n›n tespiti, ulafl›m güzergahlar›n›n kullan›labilirli¤i, kavflaklarda yap›lmas› gereken
düzenlemeler, toplu tafl›mac›l›¤› iyilefltirme gibi sorunlar›n›n çözümü için haz›rlanmas› ve uygulamaya
geçirilmesi gerekmektedir

Dönem 2006 sonunda tamamlanmas›

Ölçüm kriterleri • Plan›n tamamlanmas› ve uygulama aflamas›na geçmesi

Sorumlu birimler Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›, ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 114 Kent bütünü güncel say›sal halihaz›r haritalar›n elde edilmesi

Gerekçe 
Naz›m ‹mar Plan›na altl›k oluflturacak kentin halihaz›r haritalar›n güncelli¤ini yitirmifl olmas›ndan
dolay› yeni halihaz›r haritalar elde etme zorunlulu¤u gerekmektedir

Dönem 2006 - 2007

Ölçüm kriterleri • Süreç ‹zleme

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 115 Adres - numarataj bilgilerinin bilgisayar ortam›nda elde edilmesi, numarataj çal›flmalar›n›n
tamamlanmas›, yay›mlanmas› ve sürekli güncellefltirilmesi

Gerekçe  
Kent Bilgi Sisteminin kurulmas›nda temel veriler adres ve numarataj bilgileridir. Bu bilgilerin sa¤l›kl›,
güncel olmas› ve bilgisayar ortam›na aktar›lmas› kent ile ilgili bilgi al›nmak istendi¤inde h›zl› ve do¤ru
sonuca gidilmesini sa¤layacakt›r

Dönem
2006 - merkez mahallelerin tamamlanmas›

2009 - köy statüsünden mahalle statüsüne geçen 85 mahallenin tamamlanmas›

Ölçüm kriterleri • Toplam 138 mahalle

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü

Faaliyet 116 Kentsel dönüflüm projelerinin uygulanaca¤› alanlar›n belirlenmesi ve tasar›m çal›flmalar›n›n
yap›lmas›

Gerekçe 
Planl› geliflme içerisinde kentsel dönüflüm alan› olarak belirlenen yerlerin sa¤l›kl› yap›laflma
çerçevesinde belirlenen modellerle projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Dönem 2007 - 2008

Ölçüm kriterleri • Y›lda 1 bölgede kentsel tasar›m çal›flmas›n›n tamamlanmas›

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›
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Strateji 33: 
Kentin yap›laflma bak›m›ndan çeflitli risklere haz›rl›kl› hale getirilmesi

Strateji 34:  
Kentsel tasar›mlarda güvenlik boyutunun dikkate al›nmas›

56

Faaliyet 117 Büyükflehir Belediyesi’ne ba¤lanan 85 mahalleden ihtiyaç duyulanlar için k›rsal planlama
çal›flmalar› yap›lmas›

Gerekçe 

5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunu gere¤i mücavir alan s›n›r›n›n kent merkezinden itibaren 20
km.lik çeper oluflturacak flekilde genifllemesiyle birlikte, yeni mücavir alan s›n›r›nda kalan yerleflimler
Büyükflehir Belediyesi’ne ba¤lanm›flt›r. Bu yasa gere¤i merkeze ba¤lanan 85 adet köyden ihtiyaç
duyulanlar için k›rsal planlama çal›flmalar› yap›lacakt›r.

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri • Y›lda 2 adet köy

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 118
Kent Sak›n›m Plan› kapsam›nda ‹lk Kademe Belediyelerle birlikte yap›lar›n deprem güvenlik-
lerinin belirlenmesi

Gerekçe  
Kentteki çöküntü ve gecekondu alanlar›ndaki yap›lar›n pek ço¤u düflük kaliteli yap› malzemesiyle ve
uygun olmayan inflaat yöntemleriyle üretilmifltir. Kent genelindeki yap›lar›n dayan›kl› ve güvenli hale
getirilmesi için birçok ortakl› zeminde ve kapsaml› plan dahilinde de¤erlendirilmesi gereklidir

Dönem

2006 - 2007

2007 - 2008

2008 - 2009

Ölçüm kriterleri

• 1500 bina

• 1500 bina

• 2000 bina

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 119 Naz›m Plana Esas Jeolojik Rapor kapsam›nda yap›laflma aç›s›ndan sorunlu alanlar›n tespiti ve
bu alanlar için ve uygun di¤er alanlar için dönüflüm projelerinin tespitinin yap›lmas›

Gerekçe  
Diyarbak›r’da yap›laflma aç›s›ndan çok sorunlu alanlar vard›r. Bu alanlardan özellikle jeolojik yap›
bak›mdan öncelikli olarak çözülmesi bu amaçta projeler üretilmesi gerekmektedir  

Dönem 2006

Ölçüm kriterleri • Projelendirilecek alanlar›n kesinleflmesi

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 120 Engellilerin yaflam›n› kolaylaflt›r›c›, engellileri gözetecek uygulamalar yapmak

Gerekçe 
Kentte dezavantajl› gruplar›n bafl›nda gelen engellilere yönelik projeler ve uygulamalar yeterli düzeyde
de¤ildir. Engellilerin kentsel mekanda rahat dolafl›mlar›n› sa¤layacak projeler ve tasar›mlar üretilmeli,
özellikle ulafl›m hizmetleri ve bu ba¤lamda toplu tafl›ma sistemi tekrar gözden geçirilmelidir.  

Dönem 2007 - 2009

Ölçüm kriterleri
• Projelerde engellilere yönelik al›nan karar say›s› ve uygulanma oran›

• Engellilerin kullan›m›na göre tasarlanm›fl 100 adet otobüs al›m›

Sorumlu birimler Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Paydafl D‹YAR A.fi., Engelliler Derne¤i



Hedef 15: Nitelikli ve Yeterli Fiziksel ve Sosyal Altyap› ve Hizmet Üretimi

Strateji 35: 
Yetersiz durumda olan çeflitli kentsel alanlardaki hizmetlere öncelik verilmesi

Faaliyet 121 Kültür ve Kongre Merkezi yap›lmas›

Gerekçe 
Önemli bir kültürel birikimi olan Diyarbak›r’da kongre türü etkinlikler için bir merkez bulunmamas›
önemli bir eksikliktir.

Dönem 2006 - 2008

Ölçüm kriterleri
• 2006 projenin tamamlanmas›

• 2007 - 2008 inflaat›n tamamlanmas› ve hizmete aç›lmas›

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤› 

Faaliyet 122 fiehitlik Spor Kompleksi projesinin gerçeklefltirilmesi

Gerekçe 
Spor tesislerinin standartlar›n alt›nda olmas› ve potansiyeli olan yerlerde bu potansiyelin
de¤erlendirilip kentin ihtiyac› olan tesislerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Dönem
2006 - 2007 ihale ifllerinin tamamlanmas›

2007 - 2008 inflaat ifllerinin tamamlanmas›

Ölçüm kriterleri
• Belirlenen sürede ihale ifllerinin tamamlanmas›

• Belirlenen sürede inflaat›n tamamlanmas›

Sorumlu birimler Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 123 Kentin belirli alanlar›nda yüzme havuzlar› yap›lmas›

Gerekçe 
Diyarbak›r’›n afl›r› s›caklar› nedeniyle yaz›n serinleme ihtiyac› duyan kentlilere hizmet edecek ve
sportif amaçl› da kullan›labilecek yüzme havuzu yap›lmas› 

Dönem 2007 - 2009

Ölçüm kriterleri • Her y›l en az 1 adet yüzme havuzu yap›lmas›

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 124 5216 say›l› Yasayla Belediyemize ba¤lanan 85 adet köyün mezarl›k alanlar›yla ilgili tespit ve
iyilefltirme çal›flmalar› yapmak; kent merkezindeki mezarl›klar› düzenlemek

Gerekçe 

Belediye s›n›r›n›n genifllemesiyle birlikte, yeni mücavir alan s›n›r›nda kalan yerleflimler Büyükflehir
Belediyesi’ne ba¤lanm›flt›r. Bu yasa gere¤i merkeze ba¤l› 85 adet köyün ihtiyaç duydu¤u mezarl›k
alanlar›yla ilgili çal›flmalar›n yap›lmas› gerekmektedir. Kent merkezindeki mezarl›klar›n uzun vadede
ihtiyaca yan›t verir duruma getirilmesi gerekmektedir.

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri • 2008 y›l› itibari ile tamamlanmas›

Sorumlu birimler
Sa¤l›k ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Çevre
Koruma Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 125 Az›nl›k mezarl›klar›n›n düzenlenmesi ve ihtiyaca yan›t verir duruma getirilmesi

Gerekçe Büyükflehir Belediyesinin eflitlikçi ve toplumsal gruplar›n haklar›n› gözeten ilkelerinin bir gere¤idir

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri • Niteliksel olarak düzenleme durumu

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Sa¤l›k ‹flleri Daire Baflkanl›¤› 
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Hedef 16. Sa¤l›kl› ve Planl› Konut Dokusu

Strateji 36: 
Alt gelir gruplar›na yönelik toplu konut uygulamalar› gerçeklefltirilmesi

Strateji 37:  
Gecekondu alanlar›na yönelik sa¤l›kl›laflt›rma projeleri gerçeklefltirilmesi

Strateji 38:  
Sa¤l›kl› g›da üretim, sat›fl ve tüketimini sa¤lamak amac›yla planl› tesis alanlar› oluflturulmas›, meslek

gruplar›n›n uygun alanlarda sitelefltirilmesi

58

Faaliyet 126 Aziziye Toplu Konut Projesi’nin uygulanmas›

Gerekçe 
Planl› geliflmede toplu konut alan› olarak belirlenmiflken, gecekondulaflma sonucu sa¤l›ks›z yaflam
alanlar›na dönüflen bölgelerin toplu konut uygulamas› ile yaflanabilir yerler haline dönüfltürülmesi
gerekmektedir.

Dönem 2007 - 2009

Ölçüm kriterleri • Tamamlanmas›

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›  

Faaliyet 127 Suriçi bölgesi, Surdibi bölgesi ve Seyrantepe mahallelerindeki gecekondu ve sa¤l›ks›z konut
alanlar›nda kentsel dönüflüm, sa¤l›kl›laflt›rma ve rehabilitasyon projeleri

Gerekçe 
Planl› kentsel geliflmeyi hedef alan bir perspektifle kentin sa¤l›ks›z konut dokusu ve gecekondu alan-
lar›n›n iyilefltirilmesi, bu alanlarda yaflayan kentlilerin sa¤l›kl› yaflam alanlar›nda bar›nmalar›n›n
sa¤lanmas› gerekmektedir

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri Uygulama aflamas›na gelen proje say›s›

Sorumlu birimler Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›, ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 128
fiehir içinde bulunmamas› gereken ifl yerlerinin tespitinin yap›lmas› ve bu kategorideki
meslek    gruplar›n›n siteler halinde toplanmas›

Gerekçe 

Kompakt bir kent olan Diyarbak›r’›n yap›laflman›n h›z kazand›¤› 1990’lardan itibaren çevre ve gürültü
kirlili¤ine neden olan ve kent d›fl›nda bulunmas› gereken baz› çal›flma alanlar› halen kent içinde ve
da¤›n›k halde bulunmaktad›r. Bu çal›flma alanlar›n›n meslek sitesi fleklinde örgütlenmesi ve kent
yak›n çevresinde uygun alanlara tafl›nmas› hem kent içindeki olumsuz etkileri azaltacak hem de bu
meslek gruplar›n›n daha organize çal›flmas›n› sa¤layacakt›r.

Dönem
2006 - 2007 tespit çal›flmalar›n›n yap›lmas›

2007 - 2009 öncelikli projelerin haz›rlanmas› ve yeni sitelerin uygun alanlarda oluflturulmas›

Ölçüm kriterleri • Tafl›nm›fl olan yeni sitelerin say›s›

Sorumlu birimler
Sa¤l›k ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›, ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›,
Zab›ta Daire Baflkanl›¤›



Hedef 17. Ulafl›l›r Kent Mekan›

Strateji 39: 
Diyarbak›r kentini il/bölge/ülke ba¤lant›lar› aç›s›ndan güçlendiren ve kent bütününü çevresiyle plan-

layan bir ulafl›m sistemi oluflturulmas›

Faaliyet 129 Su Ürünleri Hali Projesi

Gerekçe ‹fl gruplar›n›n sitelefltirilmesi projesi kapsam›nda

Dönem: 2006 - 2007

Ölçüm kriterleri
• 2006 keflif çal›flmalar›

• 2007 hizmete aç›lmas›

Sorumlu birimler Sa¤l›k ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›, ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 130 Canl› Hayvan Borsas› Projesi

Gerekçe ‹fl gruplar›n›n sitelefltirilmesi projesi kapsam›nda

Dönem 2006 - 2007

Ölçüm kriterleri • Hizmete aç›lmas›

Sorumlu birimler
Sa¤l›k ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›, ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›,
‹flletme ‹fltirakler Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 131 Mezbaha (Kesimhane) Projesi

Gerekçe ‹fl gruplar›n›n sitelefltirilmesi projesi kapsam›nda

Dönem 2006 - 2007

Ölçüm kriterleri
• 2006 inflaat›n bitmesi

• 2007 hizmete aç›lmas›

Sorumlu birimler
Sa¤l›k ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›, ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›,
‹flletme ‹fltirakler Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 132 fiehirleraras› Otobüs Terminali Projesinin Tamamlanmas›

Gerekçe 
Mevcut otogar›n yetersiz olmas› nedeniyle daha iyi hizmet sunabilmek için  modern bir flehirleraras›
otogar› faaliyete geçirmek.

Dönem 2007

Ölçüm kriterleri • Faaliyete geçmesi

Sorumlu birimler Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 133 Asfaltlama çal›flmalar›n›n yürütülmesi

Gerekçe 
Kent içinde ihtiyaç oldu¤u belirlenen bölgelerde asfaltlama çal›flmalar› yapmak, mevcut asfalt yollar›n
bak›m ve onar›mlar›n› sa¤lamak

Dönem

a. 2006 - 2007

b. 2007 - 2008

c. 2008 - 2009

Ölçüm kriterleri

• a. 25,000 ton asfaltlama yap›lmas›

• b. 100,000 ton asfaltlama yap›lmas›

• c. 100,000 ton asfaltlama yap›lmas›

Sorumlu birimler Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›
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Faaliyet 134 Kald›r›m çal›flmalar›n›n yürütülmesi

Gerekçe 
Kent içinde ihtiyaç oldu¤u belirlenen bölgelerde yeni kald›r›m çal›flmalar› yapmak, mevcut
kald›r›mlar›n bak›m ve onar›mlar›n› sa¤lamak

Dönem 2007 - 2009

Ölçüm kriterleri • Y›lda en az 50.000m2 kald›r›m

Sorumlu birimler Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 135 Sathi Kaplama yap›lmas›

Gerekçe Asfaltlamaya ön haz›rl›k oluflturmas› amac›yla sathi kaplama çal›flmalar› yürütülmesi

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri • Her y›l en az 300.000m2 kaplama yap›lmas›

Sorumlu birimler Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 136 Yeni ba¤lanan 85 mahallenin yollar›n›n aç›lmas›

Gerekçe
5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunu gere¤i mücavir alan s›n›r›n›n kent merkezinden itibaren 20
km.lik çeper oluflturacak flekilde genifllemesi ve bu alan içindeki tüm yerleflimlerin Büyükflehir
Belediyesine ba¤lanmas›

Dönem

a. 2006 - 2007

b. 2007 - 2008

c. 2008 - 2009

Ölçüm kriterleri

• a. %20 tamamlanmas›

• b. %30 tamamlanmas›

• c. %50 tamamlanmas›

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Ulafl›m Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 137 Kent içinde aç›k ve kapal› otoparklar yap›lmas›

Gerekçe 
Nüfus ve trafik yo¤unlu¤unun yüksek oldu¤u kent merkezinde trafi¤in rahatlamas› ve mevcut otopark
s›k›nt›s›n›n giderilmesi için aç›k ve kapal› otopark alanlar›n›n yap›lmas› gerekmektedir

Dönem 2007 - 2009

Ölçüm kriterleri • Araç say›s› üzerinden hesapla kentteki otopark kapasitesinin her y›l %10 artt›r›lmas›

Sorumlu birimler
‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Ulafl›m Daire Baflkanl›¤›, Sa¤l›k ‹flleri
Daire Baflkanl›¤›, ‹flletme ‹fltirakler Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 138 Ak›ll› bilet uygulamas›na geçilmesi

Gerekçe 
Toplu ulafl›m araçlar›n›n daha kullan›fll› ve modern hale getirilmesi için ak›ll› bilet uygulamas›na
geçilmesi gerekmektedir

Dönem 2007 - 2009

Ölçüm kriterleri • 100 Otobüste ak›ll› bilet uygulamas›na geçilmesi

Sorumlu birimler Hesap ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›, Ulafl›m Daire Baflkanl›¤›



Strateji 40: 
Ulafl›mda kurumlar aras› iflbirli¤inin artt›r›lmas›

Faaliyet 139 Kavflak düzenlemeleri ve sinyalizasyon

Gerekçe
Trafi¤in s›k›flt›¤›, yol izlerinin düzensizleflti¤i, merkez noktalar› yanl›fl hesaplanm›fl mevcut kavflaklar-
da yeniden düzenlemeye gidilmesi ve bu düzenlemelere göre di¤er kavflaklarla ba¤lant›l› olarak
sinyalizasyonu yenilemek gerekmektedir.

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri
• Her y›l 4 kavfla¤›n ›fl›kland›r›lmas›

• Her y›l 8 kavfla¤›n düzenlenmesi

Sorumlu birimler Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Ulafl›m Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 140
Trafik ‹flaretleme sistemlerinin yap›lmas›, sorunlu durumda olanlar›n bak›m ve onar›mlar›n›n
yap›lmas›

Gerekçe 
Belediyemizin rutin hizmetleri aras›nda bulunan ulafl›m hizmetlerinin yaln›zca yeni projelerle de¤il
önceki uygulamalar›n da iyilefltirilmesini kapsayacak bir sürekli hizmet alan› olarak tan›mlanmas›
gerekmektedir.

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri • Tamamlanmas›

Sorumlu birimler Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›, Ulafl›m Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 141 Toplu tafl›ma araçlar›n›n düzenli denetlenmesi

Gerekçe Vatandafl›n flikayet etti¤i düzensiz toplu tafl›ma sistemiyle ilgili sorunlar›n çözülmesi amaçlanmaktad›r

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri • Planl› denetim program›na uyulmas›

Sorumlu birimler Ulafl›m Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 142
Kentte bisiklet kullan›m›n› art›ran bir yaklafl›mla Ulafl›m Master Plan›’nda öngörülen bisiklet
yolu projelerinin uygulanmas›

Gerekçe 
Kentte bisiklet kullan›c›lar› için yol ayr›lmam›fl olmas› tehlike yaratmaktad›r. Projelerle hem bisiklet
kullan›m›na teflvik etmek hem de mevcut kullan›c›lar›n sorunlar›n› çözmek amaçlanmaktad›r

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri • Ulafl›m plan›nda öngörülen bisiklet yollar›n›n yap›lma durumu

Sorumlu birimler Ulafl›m Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 143 UKOME Kurul Gündemi oluflturulmas› ve kurumlar aras› koordinasyon sa¤lanmas›

Gerekçe 
Ulafl›m hizmeti, çok kurulufllu bir çal›flma alan›d›r. Karayollar› Bölge Md.lü¤ü, Büyükflehir Belediyesi,
‹lk Kademe Belediyeleri ve baz› STK’lar bu hizmet alan›nda bir arada ve koordinasyon içinde
çal›flmas› hizmetlerin etkin, verimli ve sorunsuz gerçeklefltirilmesi için önemlidir.

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri • Her ay düzenli yap›lmas› 

Sorumlu birimler Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›, Ulafl›m Daire Baflkanl›¤›
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Strateji 41: 
Ulafl›m sorununun çözümüne yönelik ön çal›flmalar›n programlara uygun gerçeklefltirilmesi

62

Faaliyet 144 Bal›kç›larbafl› - Mardin Kap› aras›ndaki yolun aç›lmas›

Gerekçe 
Gazi Caddesi Rehabilitasyon Projesinin uygulanabilirli¤i için Bal›kç›larbafl›-Mardinkap› aras›nda yolun
kamulaflt›rma yap›larak geniflletilmesi.

Dönem 2007

Ölçüm kriterleri • Tamamlanmas›

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 145 Medine Caddesi devam›n›n aç›lmas›

Gerekçe 
Ulafl›m Ana Plan›n›n kent içi ulafl›m a¤›na yönelik kararlar›n›n uygulanabilmesi için Medine Caddesi
gibi kamulaflt›rma sorunu çekilen ba¤lant›lar›n öncelikli olarak çözülmesi gerekmektedir.

Dönem 2007

Ölçüm kriterleri • Tamamlanmas›

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 146 Selahaddin Eyyubi Caddesi’nin kamulaflt›rmas›n›n yap›lmas›

Gerekçe 
Ulafl›m Ana Plan›n›n geliflim alanlar›na yönelik kararlar›n›n uygulanabilmesi için Selahaddin Eyyubii
Caddesi gibi kamulaflt›rma sorunu çekilen ba¤lant›lar›n öncelikli olarak çözülmesi gerekmektedir

Dönem 2008

Ölçüm kriterleri • Tamamlanmas›

Sorumlu birimler ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 147 Kayap›nar’da 75 metrelik plan yolunun aç›lmas›

Gerekçe 
Ulafl›m Ana Plan›n›n  yeni otogarla entegre bir ulafl›m a¤› oluflturulmas› kararlar› dahilinde
Kayap›nar’daki  75 metrelik yolun k›sa vadede aç›lmas› gerekmektedir

Dönem 2007

Ölçüm kriterleri • Tamamlanmas›

Sorumlu birimler Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›



Hedef 18. Kent Bütününe Yeterli Aç›k Alanlar 

Strateji 42:
Gürültülü ve stresli kent ortam›nda yaflayan kentlilerin dinlenme ve rekreasyon ihtiyac›n› karfl›layarak

yaflam kalitesinin art›r›lmas›; Yeni yeflil alan ve rekreasyon alanlar› yarat›lmas›. Mevcut park alanlar›n›n
iyilefltirilmesi

Faaliyet 148 Dicle Vadisi Rehabilitasyon ve Koruma Projesi (ayr› bir faaliyet)

Gerekçe  
Mikroklimatik özellikler, rekreatif kaynaklar ve flora fauna bak›m›ndan potansiyeli olan ancak
de¤erlendiremeyen Diyarbak›r’›n bu konularda en önemli de¤erlerinden olan Dicle Vadisi’ne yönelik
plan kararlar›na uygun bir proje haz›rlanacak ve uygulanacakt›r.

Dönem

2006 Proje yar›flmas›na haz›rl›k

2007 Birinci etap uygulama

2008 di¤er etaplar›n tamamlanmas›

Ölçüm kriterleri • Dicle Vadisi Rehabilitasyon Projesi gerçekleflme oran›

Sorumlu birimler Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤›, ‹mar ve fiehircilik Daire Baflkanl›¤›

Paydafl Dicle Üniversitesi, DS‹, Çevre ‹l Müdürlü¤ü, Kent Konseyi

Faaliyet 149 A. Zarakolu Park›’n›n hizmete aç›lmas›

Gerekçe 
Aktif yeflil alan ve rekreasyon alanlar›n›n miktar›n›n art›r›lmas› amac›yla Kayap›nar’da büyük bir kent
park› yap›lmas›

Dönem 2006

Ölçüm kriterleri • Hizmete aç›lmas›

Sorumlu birimler Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 150 Sümerpark’›n düzenlenmesi ve hizmete aç›lmas›

Gerekçe 
Kent içinde kifli bafl›na düflen yeflil alan miktar›n›n artt›r›lmas› amac›yla yeflil alan düzenlemesi
yap›lmas›

Dönem 2006

Ölçüm kriterleri • Hizmete aç›lmas›

Sorumlu birimler Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 151 Devegeçidi Piknik Alan›n› hizmete açmak

Gerekçe Kent d›fl›nda rekreatif olanaklar sunan alanlar›n gelifltirilmesi 

Dönem 2006

Ölçüm kriterleri • Hizmete aç›lmas›

Sorumlu birimler Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 152 Trafik Otopark›n›n park alan› olarak hizmete aç›lmas›

Gerekçe 
Kullan›m bak›m›ndan yeflil alana dönüfltürülme potansiyeli olan alanlar›n kentin ihtiyac›na göre bu
amaç do¤rultusunda dönüfltürülmesi

Dönem 2006

Ölçüm kriterleri • Hizmete aç›lmas›

Sorumlu birimler Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›
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Faaliyet 153 Kent Orman› Projesi

Gerekçe 
Yeflil alan bak›m›ndan standartlar›n oldukça alt›nda olan kentin çeperinde büyük yeflil alanlar
oluflturulmas›

Dönem 2006 - 2007

Ölçüm kriterleri
• 2006 projelendirilmesi

• 2007 hizmete aç›lmas›

Sorumlu birimler Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 154 Bar›fl Orman› Projesi

Gerekçe A¤açland›rma çal›flmalar› yetersiz olan bar›fl Orman›’nda bu çal›flman›n yeterli düzeye çekilmesi

Dönem 2007 - 2009

Ölçüm kriterleri • A¤açland›r›lmas›

Sorumlu birimler Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 155 Talaytepe - Mastfrofltepe alan›n›n a¤açland›r›lmas›

Gerekçe 
Kente topo¤rafyas› bak›m›ndan belirgin bir estetik katk› sa¤layan bu ki tepenin a¤açland›r›larak
estetik düzeyinin üst seviyeye ç›kar›lmas›

Dönem 2006

Ölçüm kriterleri • Y›llara göre a¤açland›rma miktar›

Sorumlu birimler Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 156 Pasif yeflil alan miktar›n›n art›r›lmas›; Yamaç, bulvar ve refüj düzenlemeleri yap›lmas›

Gerekçe 
Yeflil alan miktar› standartlar›n çok alt›nda yer alan Diyarbak›r’da aktif ve pasif yeflil alanlar›n
oluflturulmas›; caddelerde refüj düzenlemeleri, yamaç, bulvar ve di¤er  potansiyel  yerlerde
a¤açland›rma yap›lmas› gereklidir.

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm Kriterleri

• 50.000 adet bitki / y›l

• 500.000 çiçek / y›l

• 5.000 adet a¤aç / y›l

• 5.000 m bordür/y›l

Sorumlu birimler Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 157 Mevcut yeflil alanlar›n ve parklar›n rehabilitasyonu ve gelifltirilmesi

Gerekçe 
Kullan›m nedeniyle eskiyen ve günün ihtiyaçlar›na göre fonksiyonlar›n›n yenilenmesi gereklili¤i belir-
lenen park ve yeflil alanlar›n altyap› ve kent mobilyalar›na yönelik yenileme çal›flmalar› yapmak

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri • Y›lda 3 adet park›n yenilenmesi

Sorumlu birimler Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Faaliyet 158 Kent mobilyalar›n›n ve yeflil alan altyap›s›n›n iyilefltirilmesi

Gerekçe 
Olumsuz etkenlerden dolay› bozulan kent mobilyalar›n›n,yeflil alanlar›n ve yollar›n bak›m› süreklilik
gerektirmektedir. Yeni kent mobilyalar›n›n al›m›n›n ekonomik olarak dezavantajl› oldu¤u, yeflil alan ve
yol açma potansiyelinin olmad›¤› yerlerde mevcut olanaklar›n kullan›lmas› önemlidir.

Dönem 2006 - 2009

Ölçüm kriterleri • Program›n gerçeklefltirilmesi

Sorumlu birimler Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤›, Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›
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