
                     

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

  



1.OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİMLER 

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi IV. Olağan Genel Kurulu 18- 
Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşmiş bulunmaktadır. Genel Kurulumuzda tek 
liste ile yönetim kurulu seçimlerinde aday olup, IV. Çalışma Dönemi için 
üyelerimiz tarafından yeniden görevlendirilmiştir. 

Yönetim Kurulumuzda görev alan meslektaşlarımızca görev dağılımları şu 
şekilde belirlenmiştir: 

  

Başkan: Berivan Güneş 
II. Başkan: Çekdar Taşkıran 
Sekreter: Neriman Baran 
Sayman: Nurhak Sinan Akıncı  
Üye: Abdulvahap Karakaya 
Üye: Çetin Aydın 
Üye: İskender Demir 

Yedek üyeler  

Üye: Dünya Dilan Demir 
Üye:  Osman Aybar 
Üye:  Mahmut Özkeskin 
Üye:  Melek Atalay 
Üye:  Zeynep Kutlu 
 



 
2.ETKİNLİKLER 
Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi ve Şubeleri ile birlikte canlı yayında  
#KarantinaEtkinlikleri  düzenledik.  
 
Şehir plancıları odası Diyarbakır Şube öncülüğünde “Salgın, Neoliberalizm ve 
Azman Metropolleşmenin Geleceği” başlığı ile Dr. Ali Ekber Doğan ve Leyla 
Burcu Yakar moderatörlüğünde  sunum gerçekleştirdik 
 

 
 
12 Mayıs Salı günü Üyelerimiz için canlı müzik etkinliğini gerçekleştirdik.  

 



Son süreçlerde bölgemiz de artan kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili kurumlarımızı ve mahalle temsilcilerini bilgilendirmek 
amacıyla Diyarbakır Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şube öncülüğünde “Kentsel Dönüşüm Atölyesi” gerçekleştirdik.  İKK ile 

birlikte çalışmamızın sonunda Sonuç Bildirgemizi yayınlayıp üyelerimize gönderdik.  

 
 



 



 KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI SONUÇ BİLDİRGESİ 

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu tarafından, Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi öncülüğünde 21 Kasım 2020 
tarihinde Diyarbakır`da Kentsel  Dönüşüm Çalıştayı düzenlenmiştir. Kentsel Dönüşüm Çalıştayı Haziran 2020 tarihinde geniş 
katılımlı şekilde gerçekleştirilmesi ön görülmüş ancak pandemi koşulları nedeniyle ertelenmek zorunda kalınmış ancak daha 
sonra dar kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.  
 
Nasıl bir Kentsel dönüşüme aranan cevap da  TMMOB`nin   (Mühendis, mimar ve şehir planlama disiplinlerinin) yaklaşım 
esasları dahilinde  teknik, bilimsel ve yasal gereklilikleri ile teknik ilkelerin gözetildiği; ormanları, kıyıları, doğal kaynakları, 
kent tarihini, kültürünü esas alan yaklaşımlarla bir kentsel dönüşüm model hedeflenmiştir. Hak arama hürriyetini esas alan 
toplumsal dayanışma ile toplumu ve kentleri kimliksizleştirmeyen bir "kentsel dönüşüm" anlayışının kabul edilebilir olacağı 
görüşü hakim kılınmıştır. 
 
Kentlerimizde yapılan kentsel dönüşüm uygulamalarına perspektif oluşturması amacı ile yapılan çalıştay 1 gün, 5 oturum 
olarak düzenlenmiştir. Bu 5 oturumda sırasıyla; Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Nasıl Olmalı, Mevcut Kentsel Dönüşüm 
Uygulamalarında İşleyiş, Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkileri, Kentsel Dönüşüme İlişkin Yasal Düzenlemeler-Hukuki 
Süreç ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Örgütlenme-Deneyim Paylaşımları başlıkları altında sunumlar paylaşılmıştır.  
  
Kentsel dönüşüm kavramı öz ifadeyle; kentlerin fiziksel, ekonomik ve sosyal olarak çöküntü haline gelmiş alanlarının 
yenilenmesi ya da rehabilite edilmesidir.  
Kentler karmaşık ve dinamik yapıları olan yerleşim birimleridir. Bu dinamik yapıları nedeniyle kuruldukları günden bu yana 
sürekli bir büyüme ve değişim içinde olmuşlardır. Batı ülkelerinde 19. yy. sanayi devrimi sonrası, Türkiye`de ise özellikle 
1950 sonrası ve 1990`lı yıllarda gelişen iç çatışma sonucu kentlere yoğun nüfus akışları olmuş ve bununla birlikte başta 
plansız(imarsız) ve denetimsiz yapılaşma olmak üzere kentsel sorunlar da baş göstermiştir. Tüm bu sorunların açığa 
çıkmasıyla birlikte kentsel dönüşüm kavramı gündeme gelmiştir. Özellikle Avrupa`da İkinci Dünya Savaşı sonrası yıkılan 
kentlerin yeniden inşası amacıyla kentsel dönüşüm uygulamaları hız kazanmıştır.  



  
Kentsel dönüşüm kavramı; Türkiye`de özellikle 1999 Marmara depremi ile gündeme gelmiştir. Türkiye başta deprem olmak 
üzere çeşitli doğa olaylarından sıkça etkilenen bir coğrafyada bulunmaktadır. Türkiye`de sadece depremler değil diğer doğa 
olayları da birer afete dönüşerek can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. Bunu anlamak için yaşadığımız son 30 yılına 
bakmak bile yeterli olacaktır. Bunların başında en fazla kayıp verilen Gölcük ve Düzce depremleri, Bingöl depremi, Van 
depremi, son olarak da Elazığ ve İzmir depremi verilebilir. Türkiye`de özellikle 99 depreminden sonra bu imarsız ve 
denetimsiz yapılaşmanın doğal afetlerdeki can kayıplarını nasıl arttırdığı gerçeği daha görünür olmuştur.  Ancak günümüz 
Türkiye`sinde hala kontrolsüz(yanlış) kentleşmenin ve denetimsiz inşanın önü alınmış değil. Bütüncül planlamadan uzak, 
proje bazlı, yeterli alt yapı ve sosyal donatıdan yoksun, tarihi, kültürel ve mimari doku kaygısı taşımayan politik nüfusu 
dağıtma amaçlı ve rant odaklı inşaat faaliyetleri yürütülmektedir. Bunun bir ayağı da kentsel dönüşüm uygulamalarıdır. 
Kentsel dönüşüm uygulamaları daha çok politize olmuş nüfusun yoğun bulunduğu alanlarda, çarpık kentleşme ve 
gecekondu bölgelerinde, ekonomik olarak alt gelir grubu olarak tanımlanan nüfusun barındığı 
alanlarda gerçekleştirilmektedir. Ne yazık ki Türkiye`deki bu uygulamalar sağlıklı kentleşme adına iyi sonuçlar 
doğurmamaktadır. Bu uygulamalarla birlikte bir kaç yılda bir çıkarılan İmar Affı yasası ile birlikte bu sorunlar daha da 
derinleştirmektedir.  
  
Bu amaçlarla gerçekleşen kentsel dönüşüm projeleri ile mülksüzleştirme, ‘soylulaştırma` ile birlikte yeni sosyolojik sorunlar 
oluşmakta, aynı zamanda çevre ve doğa tahribatını arttıran sorunlu kentler oluşmaktadır.  
  
Bütün bu örneklerle birlikte coğrafyamızda da bu durum farklı yürütülmemektedir. Özellikle son dönemde şehirlerde 
yaşanan çatışmalardan sonra kentsel dönüşüm adı altında kentlerin doğasına, tarihine, kültürüne ve kentlinin hafızasına 
yok etmeye dönük uygulamalar ve çalışmalar geliştirilmektedir. Kentlerde güvenlik gerekçeleri öne sürülerek, riskli alan 
ilanları yapılmış acele kamulaştırma kararları ile de ilan edilen riski bölgelerdeki parseller kamulaştırılmıştır.  Özellikle tarihi 
Sur içi gibi bölgelerde çatışmalar sonrası hasar görmemiş yapıların da yıkımına başlanmış ve insanlar göçe zorlanmıştır. 
TOKİ eliyle inşası tamamlanan ve yapımı süren geleneksel dokuya uygun olmayacak şekilde sağlıksız yapılar inşa edilmiş ve 
göç eden nüfusun geri dönmesi için uygun koşullar yaratılmamıştır. Yıkılan kentlerde; her kentin kendi özgül koşulları 



dikkate alınarak uygulamalar geliştirilmemiştir. Tüm yıkımlara rağmen bölgesel dokunuşlarla kentler eski haline yakın bir 
forma getirilip, yerel halkın barınması sağlanabilir, göçlere engel oluna bilinirdi. Son dönem de yapılan uygulamalar 
incelendiğinde, yerleşim alanları 6306 sayılı afet riski atındaki alanların dönüştürülmesine dair kanun ile riskli alanlar ilan 
edilmiş ve parçacı planlama yaklaşımları ile kent dokusu, kent mimarisi, sosyolojik, ekonomik, demografik vs. gibi birçok 
etken göz ardı edilmiş olduğu görülmektedir. Bölgemizde en son Diyarbakır Merkez İlçelerinden Bağlar İlçesi Kaynartepe 
Mahallesi`nin bir bölümü ile Mardin Merkez İlçelerinden Artuklu İlçesi Saraçoğlu ve Ensar Mahalleleri` nin bir bölümü  Riskli 
alan ilan edilmiştir. Bu 6306 sayılı afet riski atındaki alanların dönüştürülmesine dair kanununa esas kentsel dönüşüm 
çalışmalarının başlatıldığı açıklanmıştır. TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu ve ilgili meslek odalarımız Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Diyarbakır Bağlar Belediyesi ve Mardin Büyükşehir 
Belediyesi`ne bölgemizde yürütülen kentsel dönüşüm uygulama projelerinin biz meslek odaları ile paylaşılması için bilgi 
talebinde bulunulmuş buna rağmen herhangi bir bilgi paylaşılmamıştır. Ne yazık ki bu uygulamalar sadece biz meslek 
odalarından değil yerel halktan ve kent dinamiklerinin tümünden kopuk bir şekilde kapalı kapılar ardında yönetilmektedir.  
  
Nasıl bir kentsel dönüşüm olmalı sorusuna yanıt oluşturması amacı ile yaptığımız çalıştayda değerlendirmeler sonucunda;  

-Öncelikle, yerel halkın gelmiş olduğu yer, eğitim durumu, yöreden hoşnutluğu, ekonomik durumu, kültürel 
özellikleri, gelenekleri ve görenekleri, bilinçlilik düzeyi, kullanıcı türünün çeşitliliği vb. dönüşüm alanında alınacak kararları 
etkilemeli, biçimlendirmeli ve yönlendirmelidir.  
  
-Kentsel Dönüşüm alanlarında planlamanın ve tasarımın bütüncüllüğü, sürdürülebilirliği, dönüşümün planlamanın doğal bir 
parçası olarak ele alınabilmesi, yaşam kalitesini ve toplumsal yapının niteliğini yükselten planlama ve tasarım kararları 
doğrultusunda projeler üretilmelidir.  
  
-Sosyalleşme, erişebilirlik, yeterli sosyal donatı, belediye hizmetleri, güçlü altyapı, toplu taşım olanakları, fiziksel ve tarihi 
çevre koruma ve iletişim olanakları iyi değerlendirilmelidir. 
  



-Kentsel dönüşüm projeleri her şeyden önce ulusal (1961 Anayasası, Anayasası 1982) ve uluslararası hukukta yer alan, ülke 
olarak taraf olunan ve imzalanan sözleşmelerin ( İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, BM 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi) gereğine uygun olarak Barınma Hakkı ve yeterli yaşam düzeyi 
gözetilerek yapılmalıdır.  
  
-İyi bir uygulama, toplumsal sorunları azaltmak, toplumsal kutuplaşmaları ortadan kaldırmak, sosyal programlar aracılığı ile 
yerel ekonomik kapasiteyi geliştirmek, istihdam olanaklarına kavuşma,  nitelikli konutlarda yaşam şansı, mülkiyet 
sorunlarının çözümü, alandaki yaşam ve mekân kalitesini alanın sakinleri için iyileştirmek amacı ile yapılmalıdır.  
  
Tüm bunlarla birlikte yerinden etmenin engellenmesi, alanda yüksek rantın üretiminin engellenmesi, dönüşüm sonrası 
ortaya çıkan rantın topluma hakça bölüşülmesi, rant dengesinde kamunun lehine gelişim modelleri yaratılması, kamunun 
üretilen ranttan aldığı payın kamuya geri dönüşü sağlanmalıdır.  
  
Ne yazık ki ülkemizde kentsel dönüşüm; sistemin yarattığı ekonomik kriz sonucu yoksullaşan topluma herhangi bir yarar 
sağlamadan yapı odaklı ve kullanıcı değişimi merkezli projeler bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Diyarbakır Sur 
ve Mardin Nusaybin`de bakanlık eliyle yapılan ve birer kentsel çöküntü alanına dönüşen kentsel dönüşüm projelerinden 
ders alınması, tüm ülkede ve özellikle Diyarbakır Kaynartepe, Mardin Saraçoğlu ve Ensar Mahallelerinde yapılması 
planlanan kentsel dönüşüm projelerinin yeni kentsel çöküntü alanlarına dönüşmemesi temennisindeyiz.   
  
Ülkemizde ve bölgemizde uygulanan kentsel dönüşüm politikalarının yarattığı tahribatlar endişesi ile yaptığımız Kentsel 
Dönüşüm Çalıştayı`nda bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşan değerli katılımcılarımızdan Pelin Pınar GİRİTLİOĞLU, Erdoğan 
BALCIOĞLU, Cihan UZUNÇARŞILI BAYSAL, Av. Can ATALAY ve Korkmaz ASLAN` a teşekkürlerimizi sunarız.  
  

TMMOB AMED İKK KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONU 
 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

3.KADIN KOMİSYONU ÇALIŞMALARIMIZ  

8 Mart 2020 Etkinliklerimiz 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadın üyelerimizle 

kahvaltı etkinliğinde buluştuk. 

  

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

8 Mart 2021 Etkinliklerimiz 

TMMOB Amed İKK Kadın 8 Mart Etkinliğimiz 



 

 

 

TMMOB Mardin Kadın İKK olarak meslektaşlarımız ile Kahvaltı etkinliğinde 

buluştuk. 



 

“İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz” diye haykırmak; yaşamımızı ve 

haklarımızı korumak için STK  ve kurumlar ile alanlarda olduk. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

4.BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 

 

Bu hukuksuzluğun karşısında meslektaşımız Haknas Sadak‘ın yanındayız! 

            Basına ve Kamuoyuna 

Meslektaşımız ve Şube Üyemiz Haknas Sadak hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştır 20 Kasım 
2020 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sabahın erken saatlerinde 
evlerine yapılan baskında, TMMOB Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi üyemiz Haknas 
Sadak‘ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi "Demokratik toplum kongresi binasında 
farklı tarihlerde yapılan aramalarda elde edilen fiziki ve dijital dökümanlarda isimlerinin 
bulunduğu" iddiası ile gözaltına alınmış, 4 günlük gözaltı süresinden sonra şube üyemiz 
Haknas Sadak haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştır. Evi, adresi belli olan 
meslektaşımızın ‘kaçma şüphesi` ve ‘delil karartma ihtimali` gibi gerekçelerle tutuklanma 
kararının verilmesi, kararın hukuki değil siyasi olduğunu gözler önüne sermiştir. 

Yargı reformunun konuşulduğu bu günlerde İktidarın emir ve talimatlarına göre verilen bu 
kararın hukuki bir gerekçesi olamaz. Tutuklanma ve gözaltılar hükümetin icraatı olup kararları 
siyasi sorumluluk hükmündedir. 

Bu hukuksuzluğun karşısında meslektaşımız Haknas Sadak‘ın yanındayız! 

Biz TMMOB Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi olarak, toplumsal adalet duygusunu 
zedeleyen bu hukuksuz uygulamaların son bulmasını, tutuklu meslektaşımız Haknas Sadak‘ın 
derhal serbest bırakılmasını ve iktidarın STK‘lara saldırma alışkanlığından vazgeçmesini talep 
ediyoruz.  Bu hususta sonuna kadar meslektaşımız ile dayanışma içerisinde kalacağımızı 
belirterek basın ve kamuoyunun bilgisine sunarız. 

 



 

 

Basına ve Kamuoyuna 

BAŞTA MESLEKTAŞLARIMIZ EVİN MERCAN VE METİN KARAMAN OLMAK ÜZERE İHRAÇ 
EDİLEN TÜM MEMUR VE İŞÇİLER GÖREVLERİNE İADE EDİLMELİDİR! 

2016 yılında Anti-demokratik yollarla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine 
atanan  kayyum  tarafından açığa alınan ve 31 Mart yerel seçimlerinden sonra  işlerine iade 
edilen 55 memur ve işçi 19 Ağustos 2019 tarihinde ikinci kez belediyeye kayyum olarak 
atanan Hasan Basri Güzeloğlu tarafından yeniden açığa alınmış olup 5 Ekim 2020 tarihi 
itibariyle KHK ile ihraç edilmişlerdir. 

Aralarında meslektaşlarımız Evin Mercan ve Metin Karaman‘ın da bulunduğu bu hukuksuz 
uygulamaların son bulmasını, anti demokratik uygulamalara son verilmesini  bekliyoruz. 

Biz Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi ola 

rak hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden KHK‘ler ile açığa alınmalara ve  işten çıkarmalara son 
verilmesini, hukuk dışı uygulamalarla işine son verilen ve açığa alınan meslektaşlarımızın 
derhal işlerine iade  edilmesini talep ediyoruz! 

 

 



 

 

 

Basına ve Kamuoyuna 

Siyasi iktidarın meslek kuruluşlarının yapısını ve seçim sistemini değiştirerek, 

yetkilerini kısıtlamak ve örgütlü yapılarını zayıflatmak amacıyla gündeme 

getirdiği yasa teklifine karşı mücadele kapsamında "Savunmaya Özgürlük" 

şiarıyla Ankara'ya yürüyen Baro Başkanları'na yapılan saldırıyı ve Ankara'ya 

girişlerinin engellenmesini kınıyoruz. 

 

Diyarbakır Şehir Plancıları Odası olarak Baro'ların her daim yanında 

olacağımızı ve yürüttükleri mücadeleyi selamladığımızı beyan ediyoruz.  

 

 

 



 

Basına ve Kamuoyuna 

 Kentlerimizin Parsel Parsel Satılmasına İzin Vermeyeceğiz! 

Seçimlerle gelen belediye başkanlarının yerine merkezi idare tarafından hukuksuz ve 
antidemokratik yöntemlerle atanan kayyumlar çeşitli usulsüzlük ve yolsuzluklarla borç 
altında bıraktıkları belediyelerin taşınmazlarını satılığa çıkarmaya başladılar. 

 31 Mart Yerel Seçimlerinde halkın ortaya koyduğu iradeyle Mardin Büyükşehir Belediyesi‘ni 
yönetmek üzere seçilen eş başkanların yerine tekrardan kayyum olarak atanan Vali Mustafa 
Yaman Belediyeye ait 18 taşınmazı satılığa çıkarttı. 

 Mardin Büyükşehir Belediyesi`ne ait, Artuklu ilçe sınırlarındaki Diyarbakırkapı, Yalım, Nur, 
Saraçoğlu ve Savurkapı Mahallerinde yer alan arsa ve tarla niteliğinde olan 18 adet taşınmaz 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu`na göre "Açık Teklif Usulü"  ile 18 milyon 57 bin TL bedelle 
ihaleye çıkartıldı. 

İmar planlarında sosyal donatı alanı (yeşil alanlar, eğitim tesis alanları, spor alanları vb.) 
olarak ayrılan alanların kamu hizmetine ayrılması ve kamu yararının gözetilmesi gerekir. 
Mevcut imar planında "eğitim tesis alanı", "park" ve "otopark" olarak planlanan bu alanların 
içeren, Revizyon İmar Planı yapım aşamasında iken bu alanların satışa çıkarılması mümkün 
değildir. 

Mardin`in sosyal donatı alanları açısından kısıtlı bir kent olmasından kaynaklı, iha leye 
çıkarılan bu taşınmazların satışının yapılması Mardin kenti için kamu zararına neden 
olacaktır. Revizyon imar planının yapım aşamasında bu satışların yapılması da planlı 
kentleşme ve kamu yararının tesis edilmesi gibi planlama meslek alanımızın tarihsel birikimle 
oluşmuş temel ilkelerine aykırı bir uygulamadır. 

Yaşam alanlarımızın rant uğruna satılmasına, gasp ve talan edilmesine izin vermeyeceğiz. 
Kamu yararının göz önünde bulundurularak ihalenin derhal iptal edilmesi gerekmektedir. 

Bizler, TMMOB Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi olarak, herhangi bir meşruiyeti 
bulunmayan kayyumların halka ait olan söz konusu kamusal alanları hukuksuz bir biçimde 
ihaleye çıkarmasını önlemek ve kamu yararını savunmak için hukuki süreçleri başlatacağımızı 
kamuoyunun bilgisine sunarız. 



 

Basına ve Kamuoyuna 

SUR HALKININ YANINDAYIZ 

Bilindiği üzere Sur`da yaşanan çatışmalar ileri sürülerek -ilk olarak 6 Eylül de başlatılan- 
sokağa çıkma yasağı aralıklarla devam ettirilmiştir. Sur`a dönük yürütülen askeri operasyon, 9 
Mart 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı`nın resmi açıklamasıyla sona ermiştir. Ancak 2 Aralık 
2015 ten bu yana ise sokağa çıkma yasakları sürekli hale gelmiş ve Sur`un 6 mahallesinde 
hâlâ devam etmektedir 

Yine çatışmaların yaşanması bahane edilerek 21.03.2016 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile 
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu`nun 27. Maddesine dayanılarak Suriçi`ndeki 7714 parselin 
6292`si için Acele Kamulaştırma kararı alınmıştır. Acele kamulaştırma kapsamına alınan 
parseller çatışma yaşanmayan mahalleleri de kapsamaktadır. Bu sebepler ileri sürülerek 
kentin tarihi ve kültürel belleğini oluşturan Sur`da yıkım başlatılmıştır. Kentteki tüm 
dinamiklerin itirazlarına rağmen yıkım devam ettirilmiştir. Yıkım süreci devam ederken Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Uzlaşma Komisyonu oluşturulmuştur. Bu kapsamda mülk 
sahiplerine üç seçenek sunulmuştur. İlki; yıktıkları evlerin kıymet takdir bedellerinin 
verilmesi, ikincisi; Toki`nin şehrin başka bölgelerinde yaptığı dairelerden verme, üçüncüsü ise 
Sur`da yeni yapılacak yapılardan yer verme olarak sıralanmıştır.  Mülk sahiplerinin büyük 
çoğunluğu ise doğduğu büyüdüğü yerde kalıp, Sur`da yeni inşa edilecek evlerden almayı 
kabul etmiştir. Ancak Sur`da kalmayı tercih eden mülk sahipleri geçtiğimiz günlerde Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü`ne çağrılarak sözleşmelerinin iptal edildiği ve arsalarında yeniden 
yapılan mülklerinin yerine dükkânlar yapıldığı bu nedenle de onlara yeni seçenekler 
sunulacağı bildirilmiştir. 

Bunlardan ilki; Alipaşa ve Lalebey Mahallelerinde inşa edilen -kura çekimi ile belirlenecek- 
konutlardan istiyorum. Bu konut kurasının sonucuna göre tekrar bedel sözleşmesi talep 
edebilirim. İkincisi; Kıymet Takdir Raporu üzerinden belirlenen Bedel Sözleşmesi üzerinden 
uzlaşmak istiyorum. Üçüncüsü; Üçkuyular Mevkii ya da Çölgüzeli Mevkiinde bulunan ve kura 
çekimine konu olacak TOKİ konutlarından istiyorum. TOKİ kurasının sonucuna göre tekrar 



bedel sözleşmesi talep edebilirim. Dördüncüsü; Taşınmazımla ilgili Acele Kamulaştırma Dava 
sürecinin başlatılmasını istiyorum.  

Mülk sahiplerine bu şekilde dört seçeneğin sıralandığı bir dilekçe verilmiş ve bu 
seçeneklerden birini tercih etmeleri istenmiştir. Bizler TMMOB Şehir Plancıları Odası 
Diyarbakır Şubesi olarak başta Sur`da kimi tarihi ve tescilli yapılar dahil olmak üzere 
başlatılan yıkım sürecini, yerine inşa edilmek istenilen ve Sur`un mevcut dokusuna uymayan 
yapıları, yerel halkın doğduğu, büyüdüğü, ürettiği alandan zorla yerinden edilmesini, yeni 
ticaret alanları yapılarak başkalarına yeni rant kapıları açılmasını kınıyoruz. 

Yıkımdan bugüne kadar Sur`da yürütülen mevcut barınma politikaları zaten yanlışken, sırf 
yaşadığı alandan kopmamak için bakanlığın sunduğu ve eski geleneksel dokuya uymayan 
yapılarda kalmayı bile kabul eden mülk sahiplerinin Bakanlıkla yaptıkları sözleşmelerinin tek 
taraflı iptal edilmesi ve arsalarının başkalarına yeni rant alanları olarak sunulmasını kabul 
etmiyoruz.  Meslek örgütü olarak Valilik ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü`ne çağrımız; Sur 
halkının nerede ve nasıl yaşayacağına bürokrasinin değil yerel halkın karar vermesidir. Bizler, 
Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi olarak, bununla birlikte yaşanacak hukuki süreçlerde 
Sur halkının yanında olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. 

5.TMMOB AMED İKK İLE ORTAK ÇALIŞMALARIMIZ 

DİYARBAKIR SURİÇİ KENTSEL SİT YASAKLI ALAN TEKNİK İNCELEME RAPORU 

17 OCAK 2020 

 

A. GİRİŞ: 

2 Aralık 2015 tarihinde kentsel sit alanı Suriçi’nin 6 mahallesinde ilan edilen sokağa 

çıkma yasağı ve alana giriş yasağı 28 Ocak 2020 tarihi itibariyle devam etmektedir. 

Söz konusu yasak tarihinden bugüne içerde olup bitenlerle ilgili sağlıklı bilgi 



alınamamıştır. Kamuoyuna yansıyan bilgi ve belgeler bu süre zarfında Sur’un altı 

mahallesinin büyük bir yıkıma uğradığını göstermiştir. Diyarbakır Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29/09/1988 tarih ve 38 sayılı kararı ile Kentsel 

Sit Alanı olarak ilan edilen Diyarbakır Suriçi bölgesinde olup bitene dair Mimarlar 

Odası Diyarbakır Şubesi, Dünya Miras Alan Başkanlığı ve Şehir Plancılar Odası 

Diyarbakır Şubesi olarak Diyarbakır valiliğine çok sayıda yazılı başvuru yapılmasına 

rağmen hiçbir şekilde alanda inceleme yapılmasına müsaade edilmemişti. Kentsel sit 

alanı olması itibariyle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 

koruma kuralları gereği bütünlüklü korunma zorunluluğu bulunan alanda, her türlü 

projelendirme ve uygulama faaliyetleri için Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu’ndan izin alınması gerekmektedir. Ancak sonuç itibariyle; alanda süreç 

içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) 2016 revize planı ile Dicle Vadi projesi gibi 

miras alanı ve tampon bölgelerinin bütünlüğünü bozan plan ve projelerin koruma 

kurulundan ve UNESCO Dünya Miras Merkezi’nden gerekli onaylar alınmadan 

uygulamaya sokulduğu, aynı şekilde alanın tamamını etkileyen ve değiştiren yıkım 

faaliyetlerinde de ilgili Belediye ve koruma kurulundan yasada tarif edildiği şekliyle 

izinlerin alınmadığı tespit edilmiştir. Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi’nin son olarak 

13.12.2019-635 tarih sayılı yazı ile Diyarbakır Valiliğine yapmış olduğu başvuru 

sonucunda alana bir heyetle girilmesine izin verilmiştir. Buna istinaden 17 Ocak 2020 

tarihinde Mimarlar Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları 

Odası Diyarbakır şubeleri ve Dünya Miras Alan eski başkanından oluşan teknik heyetle 

alanda yıkımdan geriye kalabilen tescilli yapılar üzerinde çalışılmış ve bu çerçevede 

Dabanoğlu, Fatihpaşa, Savaş ve Hasırlı Mahallelerinde inceleme yapmıştır. Düz bir 

araziye dönüşmüş olan alanda yıkımdan arta kalan tescilli yapılar ve genel olarak 

kentsel dokuya dair mevcut durumun tespitine yönelik bir çalışma yapılmıştır. Kültür 

Bakanlığı tarafından oluşturulan tespit komisyonunun Temmuz 2016 tarihinde sadece 

tescilli yapılara yönelik yaptığı hasar tespit çalışması raporu ve ekindeki çizelgede; 

yıkım uygulamalarının gerçekleştirildiği 6 mahallede, 332 adet tescilli yapıdan; 147 

adedinin hasarsız, 42 adedinin az hasarlı, 37 adedinin orta hasarlı, 55 adedinin ağır 

hasarlı, 9 adedinin yıkılmış olduğu ve 42 adedinin ise tamamen yok olduğu 

belirtilmiştir. Buna karşın; Dünya Miras Alanı Başkanlığının Mayıs 2016 tarihli uydu 

görüntüsü ile kadastral paftalarının çakıştırılması yoluyla yaptığı tespit çalışmasını 

yayınladığı ve UNESCO Dünya Miras Merkezine de gönderdiği 16 Haziran 2017 tarihli 

raporda; 36 adet tescilli, 50 adette çevresel değerli yapının tamamen yıkıldığı, 36 adet 

yapının kısmen yıkıldığı, 48 adet yapının zarar gördüğü tespit edilmiştir. TMMOB 

Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulunun Şubat 2018 de yayınlanan “2015-2017 Sur 

Raporu’nda 11 Temmuz 2017 tarihli uydu görüntüsü üzerinden yapılan tespitte ise; 

87 adet tescilli yapı, 247 adet çevresel değerdeki yapının yıkılmış olduğu tespit 

edilmiş, dolayısıyla da yıkımın sistematik bir şekilde büyüyerek devam ettiğini 

belgelemiştir. Aynı raporda yıkımın uygulandığı 6 mahallenin 75.3 hektarlık bir alanı 

kapsadığı ve Temmuz 2017 itibariyle alanın 46.3 hektarının yani %61’inin yıkılmış 



olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın, Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 

03.12.2019 tarih ve 19661 sayılı Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi’ne ilettiği yazı 

ekindeki listede verilen 86 adet yapıdan 1 adet tescilsiz, 36 adet tescilli yapının ayakta 

kaldığı, 43 adet yapının ise tamamen yıkıldığı görülmüştür. 

 B. TEKNİK İNCELEME 

 Heyetimizce 17 Ocak 2019 tarihinde yıkımdan geriye kalabilen tescilli yapıların 

bulunduğu Dabanoğlu, Fatihpaşa, Savaş ve Hasırlı Mahallelerinde 36 adet tescilli yapı 

çevresiyle birlikte ele alınarak incelenmiştir. Buna göre; 1. Diyarbakır Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 03.12.2019 tarih ve 19661 sayılı belgeyle yıkıldığı anlaşılan 

43 (kırk üç) adet tescilli yapının kalıntılarının dahi yerinde olmadığı teyit edilmiştir. 

Geriye kalan tescilli yapıların ise yıkım sürecindeki özensiz yaklaşımlardan dolayı 

bütünlüğünün bozulmuş olduğu, kentsel sit alanın düz bir araziye dönüştürüldüğü, 

sokak, ada, parsel sınırlarının korunmadığı, yıkılan veya tahrip olan tescilli yapılara ait 

yapı malzemelerinin de alanda bulunmadığı, çevresel değerde yapı olarak tespit 

edilip, KAİP 2012 planında tanımlanan yapıların ise hiçbir şekilde korunmadığı, 

tamamen yok edildiği görülmüştür. 

2. Heyetimizce, farklı tarihlerde alınan uydu görüntüleri üzerinde yaptığımız 

çalışmalarda görüldüğü üzere her ne kadar alandaki yapılar ağır silahlar ile tahribata 

uğramış olsa da geri dönüşümü imkânsız kılan tahribatın çatışmalardan sonra 

alandaki iş makineleri ile gerçekleştirilen yıkımlarla yaratıldığı tespit edilmiştir. Zira 

kurşun dahi değmemiş onlarca sokağın, yıkım faaliyetleri sonrasında düz bir araziye 

dönüştürüldüğü, Kültür Bakanlığı’nın oluşturduğu tespit komisyonunun Temmuz 2016 

tarihli raporu ve ekindeki tescilli yapıların durumlarını veren listeler ve 

fotoğraflarından anlaşıldığı gibi, uydu görüntülerinde de tespit edilebilmektedir. 

3. Alandaki yapıların mevcut durumu, yıkımların Kültür Bakanlığı uzmanları 

gözetiminde yapılmadığı, yıkımı gerçekleştiren kurumların kontrolsüz, özensiz, 

koordinasyon ve iletişim eksikliğiyle bu çalışmaları yürüttüğü ve şu anki tablonun 

oluşmasına sebep olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, Kültür Bakanlığı Tespit 

Komisyonunun tutanak ve raporlarına bakıldığında açıkça görülebilmektedir.  

4. Bazı tescilli Sivil Mimari örneği ve Korunması Gerekli Çevresel Değerde Yapıların bir 

bölümünün yıkılarak fiili araç yolu olarak kullanıldığı, ayrıca başta özgün sokak yapısını 

korumuş 7 metrelik bir sokaktan 15 metrelik bir caddeye dönüştürülmüş Yenikapı 

sokak olmak üzere birçok sokağın Sur’un geleneksel kent planına aykırı bir şekilde 

genişletildiği, bunun sonucunda da birçok tescilli ve çevresel değerde korunması 

gerekli yapının yıkıldığı tespit edilmiştir. 

5. Yaşanan yıkım sonrasında, 2016 yılında revize edilen Koruma Amaçlı İmar Planı 

(KAİP) ile yüzlerce yıldır korunan ada, parsel ve sokak sınırlarının değiştirildiği, 

parsellerin taban alanı ve kat yükseklikleri artırılarak ticari amaçlı yapıların inşasına 

olanak tanındığı, dolayısıyla kentsel sit alanı olan Sur’un özgün sokak dokusunun, 

bütünlüğünün ve otantikliğinin tamamen yok edildiği görülmüştür. 



6. Çatışmaların sona erdiği Mart 2016 tarihinden beri abluka altında olan ve giriş-

çıkışların güvenlik güçlerinin denetiminde olduğu alanda, bazı yapılarda define amaçlı 

kazıların yapıldığı ve yapıların bu yolla da tahrip edildiği tarafımızdan gözlemlenmiştir. 

7. Alanda yeni yapıların alt yapısı için iş makineleri ile 4 metreyi bulan derinlikte 

kazıların yapıldığı, böylece Sur’un arkeolojik katmanlarının da tahrip edildiği 

görülmüştür. Sokak, yapı adaları ve parsellerin özgün sınırlarının tahrip edildiği ve 

alanda parçacıl bir yaklaşımla inşa faaliyetlerin yürütüldüğü görülmüştür. Alanda 

özgün dokuda sokakta olan rögar ve telekomünikasyon müdahale kapakların bazı 

yapılarda avlu içlerinde kalmasından da anlaşılmaktadır. 

8. Sur açıklıklarına bırakılan ve Dünya Mirası listesindeki Surların görüntüsünü bozan, 

algıdaki sürekliliğini kesintiye uğratan, ağır tonajlı beton blokların hala yerinde 

durduğu görülmüştür. Ayrıca Keçi Burcu’ndan başlayıp İçkale Surlarına dek surun 

dibinden uzanan asfalt çift şeritli yolun yapılması yoğun trafik akışının planlandığını 

göstermektedir. Surların en zayıf noktasını oluşturan doğu Surlarının hemen dibinden 

akacak trafiğin yaratacağı titretişimin büyük tehlike oluşturacağı, Sur’un yıkımına dahi 

neden olacağı muhakkaktır. 

9. Alandaki yeni yapıların özgün geleneksel Diyarbakır mimari dokusuna aykırı, 

tamamen bazalt kaplı betonarme yapılar olduğu, cumba, bazalt taş, geniş avlu, 

sokağa cephe veren kapı pencere açıklıkları, avlu duvar detayları, süs havuzu gibi 

geleneksel Sur mimari evlerinin belirgin özelliklerini taşımadığı görülmüştür. Aynı 

zamanda yeni yapıların cephesinde yapıştırma yöntemiyle kullanılan bazalt taşın 

Diyarbakır’ın özgün bazalt taşı olmadığı görülmüştür. Sokağa cephe veren yüzleri 

geniş açıklıklı, revaklı, büyük pencere ve kapı açıklıklarıyla tasarlanıp uygulanan yeni 

yapıların, özgün sokak dokusuna tamamen aykırılık oluşturduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca geleneksel sokak dokusunda olmayan, geniş boyalı sıvalı cephelerin varlığı 

gözlemlenmiştir. 

10. Protestan kilisesinin de yer aldığı Muallak sokakta olduğu gibi, özgün kotlarına 

uyulmadan 1,5 metrelik kot farkları oluşturulmuştur. Buna benzer olarak yeni kapı 

sokakta iş makineleri vasıtasıyla 4 metre yüksekliğinde moloz ve yapı 

malzemelerinden oluşan dolgular yer almaktadır. 

11. Günümüze kadar üzerindeki çok sayıda anıtsal ve sivil mimari örnekleriyle özgün 

sokak yapısını korumuş olan Yenikapı sokak, yapılan dönüşüm projesiyle birlikte sağlı 

sollu yıkılarak 7 metrelik bir sokaktan 15 metrelik bir caddeye dönüştürülmüştür. Bu 

yıkımla birlikte Surp Giragos ve Keldani Kiliselerinin dükkanları, avlu duvarları yok 

edilmiş, Paşa Hamamı’nın avlu duvarı kaldırılmış, birçok evin tamamı veya yarısı yıkılıp 

bütünlüğü bozulmuş, yolun güney yakasının ise tamamen yıkılıp yok edildiği 

görülmüştür. Sokak üzerinde inşa edilen yeni yapıların ise geleneksel sokak cephe 

dokusuna tamamen aykırı olduğu, ticari amaçlı kullanım için tasarlanan kütlenin 

ortalama kat yüksekliğinden daha yüksek bir şekilde yapıldığı gözlemlenmiştir. 

 

 



C. SONUÇ: 

 Kentsel sit alanı olan Sur’un bu bölgesinde yıkımla başlayan ve yeni yapılaşmayla 

devam eden süreci değerlendirdiğimizde Suriçi’nin özgün kent dokusuna yabancı, 

kimliksiz, ‘modern’, ‘soylulaşmış’ bir kent inşa edilmeye çalışıldığı görülmüştür. Bu 

gözlemler sonucunda kentsel sit alanı Suriçi büyük bir yıkıma, değişim ve dönüşüme 

maruz bırakılmaktadır. Tahribatın bu kadar büyük ölçekte olmasının temel sebepleri 

arasında; çatışma sonrasında zarar görmeyen alanların dahi yıkılması, fiziki ve sosyo 

kültürel yapının değiştirilip dönüştürülmesini amaçlayan karar ve uygulamaların 

olması, tüm bu yıkım ve yok etme süreçlerinin merkezden, katılımcılığı esas almayan 

politikalarla yürütülmüş olmasıdır. 

 

ELAZIĞ DEPREMİ BÖLGE ZİYARETİ 

 

 
 

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu bünyesinde oluşturduğumuz 

ekip Elazığ ve Malatya'da çalışmalarını yapmak üzere depremin 

yaşandığı bölgesini ziyaret edip hasarlı yapıların tespitinde 

bulunduk. 



 

 

 

 

Batman'a giden çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çevre örgütleri bir kez 

daha Hasankeyf'in yaşatılması için mücadeleye çağırdı. 

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, Batman Dernekler Federasyonu, 

Halkların Demokratik Kongresi, Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, İstanbul 

Kent Savunması, İstanbul Tabip Odası, KESK İstanbul Şubeler Platformu 

ve TMMOB Mimarlar Odası, Amed İKK ve İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 

olduğu STK temsilcileri Hasankeyf’e incelemerde bulundu. Su altinda 

kalan antik kenti ziyaret eden heyet, Batman kent merkezinde Petrol-İş 

Sendikası Konferans Salonunda basın açıklaması yaptı. 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASIN AÇIKLAMALARI 

 

 



TMMOB MARDİN İKK'DAN KAMU ALANLARININ SATIŞINA İTİRAZ AÇIKLAMASI 

 

BASINA VE KAMUOYUNA 

Mardin Büyükşehir Belediyesinin 2886 sayılı Devlet ihale kanununa istinaden ihale ile 20 
Mayıs- 28 Mayıs- 2 Haziran 2020 tarihlerinde satışa çıkarmış oldukları tarla ve arsa vasıflı 
taşınmazlar arasında uygulama imar planında kamu alanı olarak bulunan Park, Ortaöğretim 
tesis alanı, Sağlık tesis alanı, Çocuk oyun alanı, oto park ve Kültürel tesis alanı gibi sosyal 
donatı alanları da bulunmaktadır. 

Kentlerin İmar Uygulama Planları sosyal donatı alanları, konut alanları, ticaret alanları, sanayi 
alanları ve rekreasyon alanları ile bir bütün düşünülerek tasarlanmaktadır. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından yapılan 1/100000lik çevre düzeni planı ile kent nüfus projeksiyonları göz 
önüne alınarak ve mekânsal planlama yönetmeliği normlarına göre kamu ve sosyal donatı 
alanları hesaplanarak planlama yapılmaktadır. Sosyal donatılara ve kamu donatılarına çocuk, 
yaşlı ve engelli bireylerin erişimine rahat olacak şekilde tasarlanmaktadır. İlgili kamu 
alanlarının satılması durumunda kamusal alan kullanım erişimleri kısıtlanacaktır. 

Emsal ve yoğunlukları belirsiz parsellerin değerinden daha düşük bir bedel ile satılacağı 
aşikârdır. Detaylarını paylaştığımız söz konusu parsellerin imar planı revizyonu aşamasında  
satışa çıkarılması beraberinde soru işaretlerini akıllara getirmektedir. Bu nedenle bu 
yanlıştan bir an önce dönülmesi gerekmektedir. 

2019 yılında seçimlerden çok kısa bir süre sonra anayasa ve hukuka aykırı olarak seçilmiş 
belediye başkanlarının yerine atanmış olan kayyımların belediye yönetimi üzerinde sınırsız 
yetkiler kullanması kabul edilebilecek etik ölçülerden uzaktır. Aynı zamanda yönetimde 
meşrulukları da tartışmalıdır. 

TMMOB Mardin İl koordinasyonu olarak 20.05.2020 tarih ve 15167 sayılı kayıt numarası ile 
yapılan, arsa satışlarına yönelik gerekçeli itirazımızı ve kaygılarımızı kanuni dayanakları ile 
Mardin Büyükşehir Belediyesine iletmiş bulunmaktayız. Konunun takipçisi olacağımız 
kamuoyu ile paylaşıyoruz 

SATIŞA ÇIKARILAN KAMU ALANLARI: 

1. Artuklu İlçesi Nur Mahallesi 3.694,94 m2 li 1034 ada 1 nolu parseli imar uygulaması 
görüp, uyguma sonrası tamamı Ortaöğretim tesis alanında kalmaktadır. Bu sebeple 
Kamu alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11. 
Maddesine göre satışı mümkün değildir.  



2. Artuklu İlçesi Yalım Mahallesi 327 ada 1 nolu parseli 14.155 m2 olup etrafındaki tüm 

parseller imar uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar uygulaması 

yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı kamu alanı olarak park ve yoldur. Etraftaki 

tüm konut alanlarının merkezinde kalan park niteliğindedir. Bu sebeple Kamu 

alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre 

satışı etik olarak uygun değildir.  

3. Artuklu İlçesi Diyarbakırkapı  mahallesi 2,236,41 m2 li 389 ada 3 nolu parseli imar 
planında otopark alanı olarak geçmektedir. Otopark alanları tescile tabii olmayan 
(park ve yol) nitelikte olduğundan kamu tescilsiz terk edilmesi gerekirken, otopark 
alanı olarak geçen yer hem tescil yapılmıştır, hem de arsa vasfında tescili 
yapılmıştır.Bu tescil hatalı olmakla beraber, bu sebeple kamu alanlarına ayrılan 
yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre satışı mümkün 
değildir. 

4. Artuklu İlçesi Yalım mahallesi 436 ada 1 nolu parseli 36.925,24 m2 li olup etrafındaki 
tüm parseller imar uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar uygulaması 
yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı kamu alanı olarak park ve yoldur. Etraftaki 
tüm konut alanlarının merkezinde kalan park niteliğindedir. Bu sebeple Kamu 
alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre 
satışı etik olarak uygun değildir.  

5. Artuklu İlçesi Diyarkapıkapı mahallesi 703 ada 8 nolu parseli 39.027,19 m2 li ile 703 
ada 7 nolu parseli 47.125,76  olup ta mamı imar planında park olarak kalmakla 
beraber jeolojik olarak uygun olmayan alan ve önlemli alan sahasında 
kalmaktadır.Satışı yapılsa dahi imara açılması jeolojik olarak sakınca barındıracaktır. 
Bu sebeple Kamu alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 
11. Maddesine göre satışı etik olarak uygun değildir.   

6. Artuklu İlçesi Yalım mahallesi 318 ada 1 nolu parseli 2582,20 m2 li olup etrafındaki 
tüm parseller imar uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar uygulaması 
yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı kamu alanı olarak park ve yoldur. Etraftaki 
tüm konut alanlarının merkezinde kalan park niteliğindedir. Bu sebeple Kamu 
alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre 
satışı etik olarak uygun değildir. 

7. Artuklu İlçesi Yalım mahallesi 360 ada 1 nolu parseli 3642,14 m2 li olup etrafındaki 
tüm parseller imar uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar uygulaması 
yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı kamu alanı olarak park ve yoldur. Etraftaki 
tüm konut alanlarının merkezinde kalan park niteliğindedir. Bu sebeple Kamu 
alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre 
satışı etik olarak uygun değildir. 

8. Artuklu İlçesi Nur mahallesi 1019 ada 1 nolu parseli 3186,74 m2 li olup etrafındaki 
tüm parseller imar uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar uygulaması 
yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı kamu alanı olarak park ve yoldur. Etraftaki 
tüm konut alanlarının merkezinde kalan park niteliğindedir. Bu sebeple Kamu 
alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre 
satışı etik olarak uygun değildir.  

9. Artuklu İlçesi Nur mahallesi 1024 ada 1 nolu parseli 2200,00 m2 li olup etrafındaki 
tüm parseller imar uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar uygulaması 
yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı kamu alanı olarak park ve yoldur. Etraftaki 



tüm konut alanlarının merkezinde kalan park niteliğindedir. Bu sebeple Kamu 
alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre 
satışı etik olarak uygun değildir.  

10. Artuklu İlçesi Yalım mahallesi 401 ada 6 nolu parseli 6023,52 m2 li olup etrafındaki 
tüm parseller imar uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar uygulaması 
yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı kamu alanı olarak park ve yoldur. Etraftaki 
tüm konut alanlarının merkezinde kalan park niteliğindedir. Bu sebeple Kamu 
alanlarına ayrılan yerlerden olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre 
satışı etik olarak uygun değildir.   

11. Artuklu İlçesi Yalım mahallesi 288 ada 1 nolu parseli 12541,19 m2 li olup etrafındaki 
tüm parseller imar uygulaması görmüştür. Sadece bu ilgili parsel imar uygulaması 
yapılmadan kalmıştır. İlgili parselin tamamı kamu alanı olarak çocuk bahçesi,kültürel 
tesis alanı,sağlık tesis alanı ve yoldur. Etraftaki tüm konut alanlarının merkezinde 
kalan kamu alanları niteliğindedir. Bu sebeple Kamu alanlarına ayrılan yerlerden 
olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 11. Maddesine göre satışı etik olarak uygun 
değildir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bizler aşağıda imzası olan sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri olarak; 
sivil toplum faaliyetlerini ve siyaseti kriminalize eden bu soruşturmaları 

kınıyoruz. Tutuklananların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. 

 

 

 



Diyarbakır’da İçerisinde şubemizin de bulunduğu STK,  Meslek Odası ve Derneklerden 
oluşan 38 sivil toplum örgütü, milletvekillikleri düşürülen Leyla Güven, Musa Farisoğulları 
ve Enis Berberoğlu ile ilgili basın açıklamasında bulundular. 

 

BASINA VE KAMUOYUNA 

Türkiye’de devam eden otoriter sistem uygulamalarına 04/05/2020 günü bir yenisi eklenmiş, 
anayasa tarafından güvence altına alınan seçme ve seçilme hakkının ihlaline tüm dünya 
tanıklık etmiştir. Halkların Demokratik Partisi Hakkâri milletvekili Leyla GÜVEN ve Diyarbakır 
milletvekili Musa FARİSOĞULLARI ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Kadri Enis 
BERBEROĞLU’nun milletvekillikleri haklarından kesinleşen ceza hükümlerini içeren 
tezkerenin TBMM’ye gönderilmesi ile düşürülmüş ve akabinde TBMM üyeliği düşürülen 
vekiller gece yarısı gözaltına alınıp cezaevine konulmuşlardır. Böylelikle 2016 yılında 
Anayasaya eklenen geçici bir madde ile dokunulmazlıkların kaldırılmasının yolu açılmasından 
bu yana 13’ü HDP’li 1 ‘i CHP’li toplam 14 parlamenterin milletvekillikleri düşürülmüş oldu. 

Muhalefet partilerine üye üç milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesi ile, halkın seçme ve 
seçilme hakkı ihlal edilmiş, seçmen iradesi yok sayılarak gasp edilmiştir. 2016 yılından 
itibaren çoğunluğu HDP/DBP yönetiminde bulunan belediyelere yönelik olan Kayyum atama 
uygulamaları ile süregelen antidemokratik uygulamalara milletvekillerinin vekillik sıfatı 
düşürülmesi ile devam edilerek kayyum rejimi uygulaması olağan hale getirilmek 
istenmektedir. 

Siyasi iktidar tarafından hayatın hemen her alanına yansıyan baskı ve otoriterleşmenin bir 
boyutu olan milletvekilliklerinin düşürülmesi durumu, toplumun legal siyasete ve onun 
temsilcilerine olan inancını zayıflattığı gibi toplumsal kutuplaşmanın da artmasına neden 
olmaktadır. Milletvekillikleri düşürülen her 3 vekilin de haklarında açılan davalar milletvekili 
seçildikleri tarihlerden önceki zamana ait olup almış oldukları ceza miktarı ile tutuklulukta 
geçirmiş olduğu süreler karşılaştırıldığında cezaların infazının neredeyse tamamlandığı 
açıktır. Gerek anayasa hükmü gerekse teamüller gereği ilgili vekillerin almış oldukları 
cezaların infazını tamamlamaları için yasama döneminin sonunun beklenmesi gerekirken 



apar topar bir şekilde vekilliklerin düşürülmesi ve akabinde milletvekilleri hakkında yakalama 
kararı çıkarılması ve son zamanlarda kadın kurumlarına baskı ve tutuklamalarla beraber 
iktidarın toplumsal muhalefete olan tahammülsüzlüğünü bir kez daha göstermektedir. 

Biz aşağıda imzası bulunan örgütler olarak siyasi iktidarın yargı eli ile gerçekleştirmiş olduğu 
bu müdahalenin demokratik siyasette onarılması çok zararlar verdiğini ve toplumsal barış 
çabalarını zayıflattığını ifade etmek istiyoruz. Yargı mekanizmasının siyasi iktidarın 
müdahaleleri sonucu içinin boşaltıldığı sürecin sonucu olarak vekillerin yargılandıkları dosya 
hakkında verilen yargı kararlarının da tarafsızlığının ve bağımsızlığının takdirini kamuoyunun 
dikkatine sunuyoruz. 

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN DİYARBAKIR HALKINA ÇAĞRI 
 
Son günlerde artış gösteren Covid-19 vakaları sayısında belirgin artış gözlemlenmesi 
üzerine STÖ’lerinden Diyarbakır halkına duyarlılık çağrısı 
 
Çin’den başlayarak hızla dünya geneline yayılan, Pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs 
salgını yaşamın tüm alanlarını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Dünyayı ve ülkemizi 
tehdit eden bu salgınının yaratacağı olumsuzlukları ve can kayıplarını en aza indirmenin en 
akılcı yolu önerilen tedbirlere uyarak hastalığın yayılmasına engel olmaktır. 
Kentimiz özelinde alınan tedbirlerle hemşerilerimizin can güvenliğinin sağlanması için kamu, 
özel sektör ve biz sivil toplum, emek-meslek örgütlerinin ortak çalışmaları devam 
ettirilmektedir. 
Salgın tehlikesi devam etmektedir. Salgının kontrol altına alındığına dair elimizde hiçbir veri 
yoktur.  Bulaşıcılığı yüksek, etkili aşısı ve bilinen bir tedavisi olmayan bir salgın etkeni ile karşı 
karşıyayız. Bu nedenle alınan tedbirler insan sağlığı açısından son derece önemli ve bir o 
kadar da gereklidir. Ancak alınan bütün tedbirlere rağmen ilimizde salgından kaynaklı vaka 
sayısı son günlerde olağanüstü artış göstermiştir. Vaka sayısındaki artışın bu hızla devam 
etmesi durumunda istenmeyen sonuçlara yol açabilecek, 
 kentin sağlık alt yapısının zorlanmasına neden olabilecektir. 
Salgında başarının yolu bulaşıcılığı-hastalanmayı önlemektir. İnsanların birbirleriyle temas 
oranlarını azaltarak virüsün hasta kişiden sağlıklı kişiye bulaşmasına engel olmaktır.  
Son günlerde artış gösteren vaka sayısının daha da artmaması, can kayıplarının yaşanmaması 
ve kentimizin sosyo-ekonomik yaşamının sekteye uğramaması için; 
 Kişisel hijyen kurallarına uyalım. 

 Bu dönemde hasta kişilerle karşılaşmamıza ve hastalığın yayılmasına neden olacak toplu 
bir araya gelişlerimizi (ev ziyaretleri, düğün, nişan, mevlit gibi etkinlikleri) erteleyelim. 

 Zorunlu haller dışında mümkün olduğunca dışarı çıkmayalım, evlerimizde kalalım, 

 İnsanlarla temas ettiğimiz her yerde Ağız ve Burnumuzu kapatacak şekilde Maske takalım, 

 Toplu taşıma araçlarına, alış-veriş merkezleri gibi yerlerde fiziksel mesafe kurallarına (En 
az 2 metre uzaklık) titizlikle uyalım, 

 Evimizden çıkmak zorunda kaldığınız her an maskemizi takmayı, ellerimizi sıkça sabunla 
yıkamayı ihmal etmeyelim, 

Unutmayalım ki bu zorlu günleri ancak hep beraber kurallara uyarak, toplumsal dayanışma 
göstererek aşabiliriz. 



Amed Emek ve Demokrasi Platformu: İktidar ülkenin yarısında giriş çıkışları 
yasaklı hale getirmiştir. 

 

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak; geçmişten bugüne tekçi, otoriter, gerici politika ve 
uygulamalara karşı demokrasi, adalet, özgürlük ve barış talepli eylem ve etkinliklerin içinde 
yer almış, dayanışma içerisinde olmuşuzdur. HDP’nin yürüyüşü meşru anayasal bir haktır. Bir 
kez daha iktidarı hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik politikalarına, baskılara, 
barışçıl gösteri, eylem ve etkinlikleri engellemeye son vermeye çağırıyoruz. 

ARİN ZÜMRÜT ARKADAŞIMIZ BİR AN ÖNCE SERBEST BIRAKILARAK, 
ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMASINI TALEP EDİYORUZ 

 

BASINA VE KAMUOYUNA 

26 Haziran 2020 cuma günü, Sivil toplum örgütleri ve meslek örgütü yöneticileri ile üyelerinin 
de aralarında bulunduğu birçok eve baskınlar düzenlenmiş ve gözaltılar olmuştur. 28.06.2020 
tarihinde ise Savcılık gözaltında bulunanları tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etmiş; 
meslek ve sivil toplum örgütü yöneticisi ve çoğunluğu kadın olan 23 kişi tutuklanmıştır. 



Bir yandan tüm Dünyayı etkisi altına alan covit19 salgını ile toplumsal olarak mücadele 
devam ederken diğer yandan yaşanan ekonomik kriz ve bunların yol açtığı sosyal ve 
toplumsal etkileri minimize etmeye çalışan sivil toplum kurumlarına hukuksuzca ve adil 
olmayan yöntemlerle yönelmek kabul edilir değildir. Toplumun kutuplaştırılması, 
ötekileştirilmesi ve ayrıştırılması söylemlerinin bu süreçlerde yoğunluklu hissettirtilmesi ve 
bu yönlü uygulamaların yaşamsallaştırılması düşündürücüdür.  Barıştan, insan haklarından, 
demokrasiden yana söylemler toplumun yararına olurken iktidarın zararına olduğu için bu 
alanda çalışma yürüten kurumlar, meslek odaları, dernekler illegalize edilerek toplumla bağı 
kopartılmak istenmektedir. Gerçekleştirilen hukuksuz tutuklamalar da bunun bir 
göstergesidir. 

Sistemin ve siyasal iktidarın özellikle beslediği şiddete eğilim, toplumda en çok kadınları ve 
çocukları etkilemektedir. Öyle ki 26 Haziran 2020 tarihinde gözaltına alınırken işkenceye 
maruz kaldığı açıkça görünen Rojbin Çetin için kademeli kuvvet uygulanmıştır demek şiddet 
algılarının ölçütünü göstermektedir. Aynı şekilde toplumda yaşanan hukuksuzluğa, şiddete, 
çocuk istismarlarına ve siyasal ranta karşı çıkan kadın kurumları ve kadın mücadelesi yürüten 
kurum yöneticileri hedef alınarak çalışmaları kriminalize edilmek istenilmektedir. Kadının 
dayanışması ve mücadelesi engellenmeye çalışılmaktadır. 

Tutuklananlar arasında bulunan Arin Zümrüt, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır 
Şubesi yönetim kurulu üyesidir. Arin Zümrüt aynı zamanda, kadına yönelik şiddet ve hak 
ihlalleri alanında çalışma yürüten STK, sendika ve meslek örgütlerinin oluşturduğu Şiddetle 
Mücadele Ağı çalışmalarına, TMMOB İKK Kadın Çalışma grubunu temsilen katılmaktaydı. Arin 
Zümrüt’ün yaşadığı diğer bir hukuksuzluk ise KHK ile ihraç edilmesidir. 

Bugün artık kadınların yaşamın her alanına müdahil olmaları ve çözüm gücünü sergilemeleri 
maalesef ki iktidarı rahatsız etmekte ve kadına daha acımasız saldırmasını beraberinde 
getirmektedir.  Yaşadığımız coğrafya da ise sorunlar daha katmerli yaşanmaktadır. Kürt 
halkına ve kadının mücadelesine baskı ve saldırılar sistematik bir şekilde kesintisiz devam 
etmektedir. Tarihten günümüze kadar bu saldırıların sebebi aynı tekçi zihniyet olsa da saldırı 
argümanları kısmen şekil değiştirmiştir. 

Biz kadınlar olarak meslektaşımız, yol arkadaşımız Arin başta olmak üzere tüm kadınlar 
üzerindeki baskıların ve hukuksuz tutuklamaların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Yaşam 
hakkımızı savunurken, özgürlüğümüzden alıkonularak cezalandırılmak istemiyoruz. Nefes 
almak ve birbirimize nefes aldırmak istiyoruz. İktidarın sözünü esirgemeyen, sivil toplum 
faaliyeti içinde yer alan arkadaşlarımıza muhalif tutumlarından dolayı bu denli saldırmasını 
kabul etmiyoruz. 

Her fırsatta kadının sesini kısmaya çalışan iktidarın, kadın mücadelesi yürüten kadınları 
baskılamak için değil TACİZCİLERİN, TECAVÜZCÜLERİN, ÇOCUK İSTİSMARCILARININ 
cezalandırılması için çalışma yürütmeleri gerektiğini söylüyoruz. 

Astım hastası olan Arin’in pandemi döneminde hapishanede tutulması sağlığını tehlikeye 
atmakta ve bizleri endişelendirmektedir. Arvin’in annesi Arin’i beklediği gibi biz de, bize güç 
veren arkadaşımız, meslektaşımız, yöneticimiz, temsilcimiz Arin’i bekliyoruz. Bir an önce 
serbest bırakılarak, özgürlüğüne kavuşmasını talep ediyoruz. 

TMMOB AMED İL KOORDİNASYON KURULU KADIN ÇALIŞMA GRUBU 

 



TMMOB AMED İL KOORDİNASYON KURULU BASIN AÇIKLMASI 

Yakın dönemde kurumların yapmış olduğu ihaleler ve ilimizdeki kent suçlarına dair 
TMMOB AMED İKK tarafından basın toplantısı düzenlendi. 

 

İktidar; doğayı, doğal yaşam alanlarını, kentleri, kültürel ve tarihi miras alanlarını toplum 
gerçekliğini bir taraf bırakarak ekonomik ve politik rant amaçlı kullanarak ülkenin geleceğini 
ipotek altına almak istemekte, geri dönüşü olmayan doğal felaketlerin yaşanmasını da 
beraberinde getirecek çalışmalar yürütmektedir. Bilimden, bilimsel yaklaşımdan uzak bu 
çalışmalarda kendinden olmayan farklı kesim ve kültürlerden, siyasi yapılardan, STK’lardan ve 
meslek örgütlerinden gelen görüşlere de kulaklarını tıkayarak bildiğini okumaktadır. Kendi 
gibi düşünmeyen fikir ve görüşünü savunmayan, çıkar ve amaçlarına hizmet etmeyen tüm 
toplumsal örgütlenmeleri karşısına alarak, her alana hukuksuzca müdahalelerde 
bulunmaktadır. 

Demokrasinin vazgeçilmez koşulu seçimlerin yapılmasıdır. Ancak Türkiye’deki antidemokratik 
anlayış sonucu artık seçimle iş başına gelen seçilmişler süreci cezaevlerinde geçirmekte ve 
yerlerine kayyımlar atanmaktadır. 

                31 Mart 2019 yerel seçimlerde her türlü baskıya rağmen halkımız seçimini yapmış 
ve yerel yöneticilerini seçmişti. Ancak iki dönemdir seçimlerin sonucunu sindiremeyen ve 
demokrasiyi yok sayan iktidar, bölgemizdeki birçok belediyeye kayyım atamıştır. Sonuç 
olarak antidemokratik tüm uygulamalara karşı halkın kullanmış olduğu tercihlerle kayyımlara 
cevap olmuştur.Ne var ki bu durumu içine sindiremeyen iktidar özellikle büyükşehirlerde 
seçimleri kaybedince demokrasiyle bağdaşmayan kayyım politikalarını tekrar devreye 
sokmuş ve zamanla bölgedeki birçok belediyeye kayyum atamıştır. Seçimle birlikte giden 
kayyımların ardında bıraktığı belediyelerin; yüksek miktarda borçlandırıldığı, kişilere özel 
ihaleler yapıldığı, hiç olmamış yapılmamış işler için milyonların ödendiği, kentlerin ranta 
kurban edildiği, kendi lüks ve şatafatlarına harcama yaptıkları, kişilere özel milyonlarca liralık 
tatlı, çerez, tespih ve hediyelik eşya alındığı medyada çıkan haberlerle ve belgelerle gözler 
önüne serilmişti.  Bu süre zarfında büyükşehir ve ilçe belediyelerinin çalışma faaliyetleri 
değerlendirildiğinde geçmiş dönemi tekrar eden tablolarla karşı karşıya olduğumuzu ve bu 
coğrafyanın, bu kentin payına düşenin yine talan olduğunu, kamu kaynaklarının halkın 



yararına kullanılmadığını ve yandaşlara peşkeş çekildiğini belirtmek istiyoruz. Kayyım 
süreciyle birlikte, 

1. Kentin birçok noktasında kaçak yapılaşma artmıştır. Bilgi Edinme Kanunu kapsamında 
ilgili kurumlara yaptığımız 15’ten fazla başvuruya ya hiç cevap verilmemiş ya da cevap 
verilmesine rağmen yasal sorumluluklarını yerine getirmemişlerdir. Bu hukuksuz 
suskunluklar, mesleki faaliyetlerimizin sürdürülmesine, kamu yararına ve kente dair 
çalışmalarımızı engellemekte, telafisi mümkün olmayan tahribatlara ve yıkımlara 
sebep olmaktadır. 

İlgili kamu kurumları, yerel yönetimler; görev ve sorumluluklarında olmasına rağmen İmar 
Kanunu ve yönetmeliklere aykırı uygulamalara karşı gereği yerine getirilmemektedir. 

  

1. Uygulama imar planlarında kişilere özel düzenlemeler yapılarak imar rantları 
sağlanmaktadır. Plan tadilatları ile parsel vasıfları değiştirilerek haksız emsal artışları 
yapılmış, bu emsal artışları nüfus, trafik, yapılaşma yoğunluğuna sebep olmaktadır. 

Kentsel planlama çalışmalarının bütününde, her tür ve ölçekteki mekânsal planların, kamu 
yararı amacıyla yapılması koşulu bulunmaktadır. Ancak Diyarbakır ve ilçeleri özelinde yapılan 
uygulamalar; kentsel rant alanları yaratan, nüfus yoğunluğu artışı amaçlanan, bütüncül 
planlama ilkesiyle bağdaşmayan planlama uygulamaları, kente ve kentliye dayatılmaktadır. 
Kent makroformu üzerinde ticari kaygılar güdülerek yapılan planlama uygulamaları parçacıl 
kalmaktadır ve bu uygulamalar sonucunda ticari rant ve beraberinde ticari ‘soylulaşma’ 
getirmektedir. Ulaşım planlamasının göz ardı edilerek yapılan ticari alanların parçacıl olarak 
arttırılmasının başka bir sonucu ise trafik yoğunluğudur. Bu tarz sorunlar kenti ve kentli 
yaşamını olumsuz etkilemektedir. Planlama hiyerarşisi ve mesleki etiği tanımı mevcut 
düzenlemelerce maalesef ‘’emsal artışı’’ olarak tanımlanmaktadır. Kentsel donatı alanlarının 
etki alanları, erişim mesafeleri, kapasiteleri gibi konularda değerlendirme yapmadan; bu 
alanlar ‘’kamu yararı” ilkesi gözetilmeden parçacı imar plan değişiklikleri ile amacı dışında 
kullanılmaktadır.Bu tür uygulamalar, hem kentsel dokuyu zedelemekte hem de kentlinin 
yaşam kalitesini düşürmektedir. 

1. Kamu İhale Kanununa hukuktan yoksun eklemelerle bir ayağı zaten sakat olan İhale 
süreçleri şeffaflıktan uzak kamu yararı gözetilmeden yapılmaktadır.  Doğrudan temin, 
mal, hizmet alımları ve yapım işlerinin maliyetlerinde ciddi artışlar görülmektedir. 
Yaptığımız karşılaştırmalı tablolarda aynı kapsam ve içerikteki bir ihalenin açık ihale 
usulü ile pazarlık usulü arasındaki fahiş maliyet farkları dikkat çekmektedir. Özellikle 
pazarlık usulü yapılan ihalelerin belirli firma ve kişilere verildiği görülmektedir. Kurum 
ihalelerinin belirli çevrelere  pazarlık usülü ile nasıl verildiği Kamu İhale Platformunun 
ilan panolarında açıkça yer almaktadır. 

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)EKAP’tan alınan bazı bilgileri paylaşmak gerekirse; 

*Bağlar Belediyesinde açık yapılması durumunda yaklaşık maliyetin yüzde 30-40 aralığında 
daha düşük fiyatlara gidecek ihaleler yüzde 1-5 aralığında göstermelik pazarlıklarla belirli 
kesimlere verilmiştir ve son dönemde neredeyse tüm ihaleler pazarlık usulü ile 
yapılmaktadır. 



*2019 yerel seçimi öncesinde Suriçi Melikahmet Caddesi’de yol ve kaldırım zemin döşemeleri 
kaldırılarak yenileme çalışmaları yapıldı. Yapılan milyonlarca liralık masraftan kısa bir süre 
sonra 16 Nisan 2020 tarihinde MELİKAHMET CADDESİ VE BAĞLANTI YOLLARI KÜP TAŞ YAPIM 
İŞİ adıyla ikinci, yeni bir ihale yapıldı. 1.837.850,00 TL olarak sözleşme imzalandı.  Yaklaşık 2 
yıllık zaman diliminde tekrarlanan bu yapım ihalesi sonucu kamu milyonlarca liralık zarara 
uğratılmıştır. 

*Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yakın dönemde Silvan Yolu, Urfa Bulvarı ve Elazığ 
Yolu üzerinde orta refüjlerde yaya geçişlerini kontrol altına almak için panel çit ve 
beraberinde bordür yenileme çalışmaları yapıldı. Aradan 1 yıl geçmeden üçüncü defa 
neredeyse bütün çitler söküldü yerine farklı bir model kullanılarak yeni bir uygulama yapıldı. 

  

30.04.2019 tarihinde Karayolları 9 Bölge Müdürlüğü Sınırlarındaki Yollarda Çelik 
Konstrüksiyon Yaya Üst Geçidi ve Orta Refüje Ferforje Yaya Korkuluğu Yapılması İşi ihalesi 
yapıldı. Sonuç ilanında kilometrelerce uzunlukta kaldırım, bordür taşı yenilemesi için 
milyonlar harcandığı görülmektedir. 

  

*Mardin ilinde 2 yıl içinde toplamı 103.000.000,00 TL’yi (yüzüçmilyon Türk Lirası)  aşan 15 
adet yapım işi pazarlık usulü ile tek bir firmaya verilmiştir. 

Bunun gibi yüzlerce örnek mevcuttur. Bütün bunların yanında sonuç ilanı yayınlanmayan 
yüzlerce ihale hakkında da aynı sonuçların olduğu konusunda ciddi şüphelerimiz 
bulunmaktadır. Nitekim yapılan bu ihalelerin yerinde ne kadar uygulamaya geçildiği de ayrı 
soru işaretlerini barındırmaktadır. 

  

Bütün bu tespitler doğrultusunda içinde bulunduğumuz bu ekonomik krize, halkın ve 
meslektaşlarımızın yaşadığı işsizliğe rağmen bu tür haksız kazançların büyük suç teşkil ettiğini 
belirtmek isteriz. 

Yasaların uygulanmadığı rekabet koşulu sağlanmayan bu tür ihalelere, kişilere sağlanan 
rantlara ve oluşan kamu zararlarına karşı yetkilileri görev ve sorumluluklarının gereğini yerine 
getirmeye çağırıyoruz ve toplum adına bu sürecin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TMMOB DİYARBAKIR İKK: KENTİMİZİN YEŞİL KUŞAĞINA DOKUNMA 

 
 

BASINA VE KAMUOYUNA 

Bilindiği üzere Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü yerleşkesi, Maliye Bakanlığı tarafından büyük  
bir cami külliyesi ve ticari mekânlar yaptırılmak üzere, 01.10.2013 tarihinde Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na tahsis edilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı`nın 04.10.2013 tarih ve 9812 sayılı 
yazısına istinaden, Yenişehir ilçesinde bulunan yerleşkenin 28.500  m2 büyüklüğündeki alanı 
usulsüz bir şekilde ifraz edilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yeni plan 
tadilatıyla `Dini Tesis Alanı`na dönüştürülmüştü. Bu plan 12.11.2013 tarihinde resen 
onaylanmıştı. Alanın tahsisinden sonra belirli merkezlerin icazetiyle çalışan Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, daha önce aldığı yanlış kararlara bir yenisini daha 
ekleyerek, yerleşkedeki 11 adet tescilli yapının tescil şerhini kaldırarak yıkımlarının önünü 
açmıştı. 

Bu kanunsuz, ısmarlama uygulamalara karşı defalarca yaptığımız açıklamalara, uyarılara ve 
başlatmış olduğumuz hukuki süreçlere rağmen, bütün kurumlar iş birliği içerisinde 
davranarak bu yanlış kararların uygulanmasına sebep olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada 
mevcut Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan yüzlerce ağaç kesilmiş, bir çok 
tescilli yapı yıkılmış, adeta doğa ve kültür katliamı gerçekleştirilerek mevcut alan yapılaşmaya 
açılmıştı. Allah’ın bir lütfu diye eline aldıkları OHAL’i de fırsat olarak kullanan mevcut iktidar, 
Merkez Camii adında estetikten ve şehrin özgün mimarisinden uzak devasa bir beton kütlesi 
ile kentin temel nefes koridoruna ilk darbeyi vurmuştu. 

RANTA, YIKIMA VE TALANA doymayan mevcut iktidar, karayolları yerleşkesinin geriye kalan 
parseline de bugün tekrar göz dikmiştir. Yerleşke konum itibariyle kent trafiğinin en yoğun 
olduğu yerleşim bölgesinde yer almaktadır. Tarihi Suriçi’nde onlarca cami olmasına rağmen 
Merkez Cami ile oluşturulan yoğunluk yerleşkede yeni yapıların yapılması ile birlikte daha da 
artacaktır. Mevcut lojman ve ek idari bina dahil toplamda 7 blok yapıyı yıkarak, yerine 9500 
m² kapalı alan, 4592 m² bodrum kat olacak şekilde Z+2 Katlı Ek idari bina, Bodrum + 5 katlı 
1624 m² kapalı alana sahip özel müdür lojmanı, Bodrum+8 katlı her biri 7080 m² alandan 
oluşacak 4 blok personel lojmanı, 66 araçlık kapalı otopark ile bunlara ait galeri ve bağlantı 
yolları yapılması planlanmaktadır. Mevcut yapılara kıyasla kat yüksekliği ve yapı yoğunluğu 2 



katından fazla arttırılmıştır. Kentin nefes alan koridoru önünde açıkça bir ‘beton bariyer’ 
olarak planlanan proje, yapılması durumunda yarım yüzyıldan fazla ömre sahip yüzlerce 
ağacın da katledilmesi demektir. 

Yenişehir Mahallesi 491 Ada 74 nolu parselde yapılması planlanan söz konusu projenin ihale 
süreci Ankara’dan yürütülmüş ve ihale Ankara’da yapılmıştır. Kurumun kendisine ait; kent 
merkezine çok yakın, yeni yerleşim bölgelerinde konum, alan büyüklüğü, ulaşım ve diğer 
birçok konuda çok daha uygun arsaları olmasına rağmen projeyi bu alanda gerçekleştirmeyi 
planlaması art niyet taşımaktadır. Haberdar olduğumuz an itibariyle il koordinasyon 
kurulumuz tarafından bir heyet oluşturularak Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü’nden randevu 
talep edilmiştir. Alanın kent merkezi için çok önemli nefes alma koridoru olduğunu anlatmak, 
içerisinde kalan son Tescilli Yapıyı ve her biri tescile değer yarım yüzyıllık yüzlerce ağacı 
korumak amacıyla bir görüşme talep edilmiştir. Görüşmede genel müdürün iletişime kapalı 
olduğu, kente yapılan bu tahribatın farkında olduğu ve isteyerek bilinçli bir şekilde bunu 
yapmak istediği alenen görülmüştür. 1930 yılında, Suriçi’ne hava akışını sağlamak, kentin sur 
dışına doğru gelişimini kolaylaştırmak ve dönemin ulaşım araçlarının daha rahat geçişi için, 
kenti çevreleyen tarihi surların yıkılmasına karar veren sorumsuz ve bilinçsiz bürokratları, 
üzerinden yüzyıla yakın zaman geçmesine rağmen bu halk nasıl unutmamış ve beddua ile 
anıyorsa bugün bu kararı verenler ve buna sebep olanlarda aynı kötülükle anılacaktır ve 
hukuk önünde bu kanunsuz uygulamaların hesabı sorulacaktır. 

İktidarın; rant, talan ve hırsızlık politikalarını uygulamaya sokmadan önce ruhsatsız, izinsiz ve 
projesiz bir şekilde camii inşaatlarına başladığı bütün kamuoyunca bilinmektedir. Talan ve 
hırsızlığın üstünü örtmek için ‘’bunlar din düşmanları, camilere karşıdırlar’’ algısını yaratarak 
ve halkın dini duygularını istismar ederek yürüttükleri politikalar herkesin malumudur. Ancak 
kent savunucularını susturmak amacıyla rant ve talan faaliyetlerine alan açmak için 
yürüttükleri bu tür politikalar artık teşhir olmuş durumdadır. Burada yapılan camii inşaatı 
sürecinde halktan bağış toplamak için duvarlara yazılan ve sonrasında üstü kapatılan IBAN 
hesap numaraları ile yapılan büyük hırsızlık bütün halk tarafından bilinmektedir. Acil bir 
şekilde kentin ihtiyacı olarak başlanan camii inşaatı da ne hikmetse beş yıldır hala 
tamamlanmamıştır! 

Kentimiz için büyük önem taşıyan, yeşil kuşak alanını ve aynı zamanda kentin nefes alma 
koridorunu birilerinin rantına ve talanına kurban etmeyeceğimizi, anıtsal durumda olan yarım 
yüzyıllık yüzlerce ağacı kestirtmeyeceğimizi belirtiyoruz. 

KENTİMİZİ RANT, TALAN VE YIKIM POLİTİKALARINIZA ALET ETMEYECEĞİZ. 

Kentimizin bütün demokratik sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilerine ve halkımıza 
çağrımızdır: 

KENTİMİZİN NEFESİNİ KESEREK BETONA GÖMMEK İSTEYENLERE KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE 
EDELİM.   

KENTİMİZİ, DOĞAMIZI VE DEĞERLERİMİZİ BİRLİKTE SAVUNALIM. 

BU KENT BİZİM, BİRLİKTE KORUYALIM. 
 

 



Bileşeni olduğumuz Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Batman ve 
Şırnak ta yaşanan çocuk istismarlarıyla ilgili basın açıklaması yapıldı. 

 

Diyarbakır’da bulunan 21 Sivil Toplum Örgütü TCDD 5. Bölge Müdürlüğü’nün 
kent merkezinde yapacağı İhata Duvarına ilişkin açıklama yaptı. 
 

 
 

BASINA VE KAMUOYUNA 
 

Devlet Demir Yolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 2020/184956 ihale kayıt numarası 
ile 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI DİYARBAKIR ŞEHİR MERKEZİ KM:500+000 – 504+000 
ARASINA PANEL TİPİ İHATA YAPILMASI adı altında bir ihale yapmıştır. 
Bu ihaleyle kent merkezini başından sonuna kadar ikiye bölen tren hattının her iki yanına 50 
cm yüksekliğinde beton duvar, üzerine 180 cm yüksekliğinde panel çit ve 50 cm yüksekliğinde 
jiletli tel yapılması planlanmıştır. 
İhale kentin son yıllarda gerçekleştirilen bütüncül gelişmelerine dikkat edilmeden ve bugüne 
kadar uygulanan kent dinamikleri ile paylaşım iradesine başvurulmadan gerçekleştirilmiştir.  
Bu çerçevede değerlendirdiğimizde, yapılan bu proje ile kentin; eğitim, sosyal, psikolojik ve 
ekonomik yaşamı ile yaşam kalitesi gözden ırak tutulmuştur. 



İdari kurumların kente dair bir planlama yaparken teknolojik, bilimsel verileri sosyal verilerle 
birleştirip analizler yaparak, insanı esas alan projeler geliştirmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 
Maalesef Cumhuriyetin ilk dönemlerine ait bir raylı sistemimiz, hala değiştirilmeyen bir kara 
tren ile devlet demir yolları bu kentte çalışmaları yürütmektedir. Yine kentin tam merkezinde 
kalan bu sistem cumhuriyetin ilk dönemlerinden bu yana hiç revize edilmemiştir ve şehir 
merkezinde gürültü kirliliğine sebep olmaktadır. 
Bu proje ile şehir baştan sona ikiye bölünmekte ve kentin sorunlarına bir yenisi daha 
eklenmektedir. 
İlgili proje bütünüyle ele alındığında, raylı sistemin etrafında planlanan ve ihalesi yapılan bu 
korkulukların fen, sanat ve sosyal hayat gibi olguları dikkate almadan yapıldığı görülmektedir. 
Yayalar, hayvanlar, araçlar gibi kentin temel unsurları için hiçbir geçişin gözetilmediği ve 
bununla ilgili herhangi bir önlemin de alınmadığı görülmektedir. 
Çalışmayla ilgili görüştüğümüz yetkililerin dile getirdikleri sorunlar, sundukları raporlar, 
alanda yaptığımız keşifler ve teknik değerlendirmeler sonucunda; bütün karar ve 
uygulamaların bilim ve teknikten yoksun, herhangi bir ÇED raporu olmaksızın hazırlandığı 
görülmektedir. 
Kamu yararı ilkesinin hiçbir surette gözetilmediği değerlendirilmektedir. 
Uygulamasına geçilmiş projede yukarıda sayılan hiçbir asgari önlem alınmamıştır. 
Ayrıca, 
 Ofis semtindeki yaya geçiş noktaları kapatılmakta, 
 Ofis-Koşuyolu-Batıkent Sitesi ve bölgede bulunan anaokulu, ilköğretim, liselerde eğitim 

gören öğrencilerin geçişleri engellenmekte, 
 Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde, sanayi sitesi kullanıcılarının ve esnafın ihtiyaç ve 

taleplerine yönelik yaya, araç geçişleri kısıtlandırılmakta, 
 DSİ 10. Bölge Müdürlüğü çevresinde bulunan eğitim yapıları ile tren yolunun diğer 

tarafında kalan yerleşim bölgesinden burada eğitimlerini sürdüren öğrencilerin ulaşımı 
engellenmekte 

 Yenişehir Belediyesi ve yakınında bulunun Alışveriş merkezi gibi yoğun yaya kullanıcısı 
olan alanlara yaya erişimi ortadan kaldırılmakta , 

 Eski Tekel Fabrikasından Eğitim Araştırma Hastanesine, oradan 4. Sanayi Sitesine kadar ki 
güzergahta hiçbir yaya ulaşımı bırakılmamakta, 

 Eğitim Araştırma Hastanesi ve 4. Sanayi Sitesine kadar ki güzergahta yoğunluklu küçükbaş 
olmak üzere hayvan otlatan vatandaşların geçişleri engellenmekte, 

 Şehrin bazı bölgelerinde yaşamını sürdüren sahipsiz veya yabani hayvanların yaşamı hiçe 
sayılmakta ve bu hayvanlar kentin bir bölgesine hapsedilmekte, 

 Tren yolunun her iki tarafında bulunan ailelerin, komşuların, esnafın tüm 
ilişkileri koparılmaktadır. 

  
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum göz önünde bulundurulduğunda, milyonlarca 
liralık yatırımın izlenen yöntem itibariyle yerinde olmadığı ve toplumu son derece rahatsız 
edeceği düşünülmektedir. 
Bu projenin Diyarbakır halkına hiçbir fayda sağlamayacağını ve halkın yaşam kalitesine 
olumsuz yönde etki yapacağını düşünmekteyiz. 
Nitekim yetkililer ile yaptığımız toplantılarda, bahsettiğimiz konuların göz önünde 
bulundurulmadığı anlaşılmış ve bu eksikliklerin ne zaman ve ne şekilde giderileceğine dair 
herhangi bir işarete şahit olunamamıştır. 



Bu nedenle, kent için çok önemli olan ve yaşamın her alanını ilgilendiren, başta yaya ulaşımı 
olmak üzere, kent dokusuna, ekonomiye, doğaya, toplum ilişkilerine vb. birçok konuya etki 
edecek bu uygulamanın çok basit ve dar bir çerçevede ele alındığını düşünmekteyiz. 
Bütün bu tespitler sonucunda projenin bilimsel ve teknik yeterlilikten, toplumcu olmaktan ve 
kamu yararından bu kadar uzak düzenlenmesi bizleri rahatsız etmektedir. 
Bu çalışma hakkında kentin dinamikleri ile beraber yapılabileceğine inandığımız çözüm 
önerileri şunlardır: 
 Çalışmaların bir an önce durdurulması, gerekli saha tespitleri, teknik veriler, ÇED raporu 

hazırlanarak ihtiyaç duyulan noktalarda uygulama yapılmasının sağlanması, 
  
 Taşıma amacıyla kullanılmak üzere şehrin dışından geçen ayrı bir hat yapılması ve Yük 

trenleri ile ve tehlikeli madde sevkiyatının bu hattan gerçekleştirilmesi, 
  
 Mevcut hattın, çağın gereklerine ve teknolojisine uygun hale getirilmesi suretiyle sadece 

yolcu taşıma için kullanılması 
  
Diyarbakır var olduğu günden bugüne kadar tarihin her döneminde insanlığın izlerini 
biriktirmiş ve günümüze kadar eşsiz değerde miras ve hafıza bırakmıştır.  Bu mirasa sahip 
çıkmak, korumak ve geleceğe taşımak bu kentte yaşayan, misafir olan veya görevle gelen her 
bireyin olduğu gibi bütün kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri ve toplum 
dinamiklerinin sorumluluğudur. 
Bu minvalde, biz aşağıda imzası bulunan Sivil Toplum Örgütleri olarak; bu projenin yukarıda 
saydığımız sorun ve öneriler dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini ve yeni bir planın 
şehrin bu güne kadarki gelişimine uyum sağlayacak şekilde tasarlanıp uygulamaya 
konulmasını bütün kalbimizle inanarak destekliyoruz. 
Kentin gelişimini engelleyecek, hatalı ve değersiz gelişmelere sebep olacak uygulamalardan 
vazgeçilmemesi halinde, hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz. 

 
 
Amed, Emek ve Demokrasi platformu 1 Eylül Barış Günü dolasıyla basın 
açıklaması düzenledi. 

 



DİYARBAKIR, MALATYA’DAN YÖNETİLEMEZ 

Diyarbakır’da bulunan 21 Sivil Toplum Örgütü TCDD 5. Bölge Müdürlüğü’nün kent 
merkezinde yapacağı İhata Duvarına ilişkin açıklama yaptı. 

 

BASINA VE KAMUOYUNA 
 

Bilindiği gibi Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve İstanbul 
Haydarpaşa’dan başlayarak Batman/Kurtalan güzergahında yolcu ve yük taşıyan tren hattı 
Diyarbakır kent merkezinden geçmektedir. 1935 yılında inşa edildiğinde kent yerleşim alanı 
dışında kalan TCDD Diyarbakır Tren Garı kentin gelişimi ile birlikte kent merkezinde kalmıştır. 
Dolayısıyla tren rayının yaklaşık 25 Kilometrelik kısmı şimdilerde kentsel yerleşim alanında 
bulunmaktadır. 
Yine bu güzergahın geçtiği Diyarbakır Seyrantepe semtinde ray koruma bandının hemen 
yanına 50 yıl önce inşa edilmeye başlanan Diyarbakır 1 ve 2 nolu Küçük Sanayi Sitesi ile 
Diyarbakır Marangozlar Sitesi o zamanlar kent yerleşim alanı dışında kalmaktaydılar. Ancak 
bu siteler de zamanla kent merkezinde kalmış ve çevrede konut alanları oluşmuştur. Yerleşim 
alanları ile birlikte siteye giriş ve çıkışlar da artmış ve tren raylarının olduğu yönden de hem 
araç hem de yaya geçişleri başlamıştır. İhata duvarının olmaması nedeniyle zamanla birçok 
hurdacı da tren rayı koruma bandı çevresine yerleşerek bu alanları adeta hurda çöplüğü 
haline getirmişlerdir. Bu durum can ve mal güvenliğini tehdit ettiği gibi çevre kirliliğine de 
neden olmaktadır. 
2007 ile 2013 yılları arasında gerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gerekse de 1 ve 2 nolu 
Küçük Sanayi Sitesi başkanları Malatya’da bulunan TCDD 5. Bölge Müdürlüğüne 1.600 
metrelik ihata duvarı yapımı için talepte bulunmuşlardır. Ancak TCDD Bölge Müdürlüğü 
tarafından kamulaştırılmış bu alanda ihata duvarı yapmadığı gibi Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapılmasına da izin vermemiştir. 
Diyarbakır 2 nolu Küçük Sanayi Sitesi esnafları 2009 yılında kendi imkanları ile 1600 metrelik 
kısmın ancak 100 metresine ihata duvarı örmüşlerdir. Dolayısıyla gerek 1 ve 2 nolu küçük 
sanayi siteleri, gerekse de Marangozlar sitesi esnaflarının yoğun talepleri üzerine 24.07.2019 
tarihinde İl Valiliğimizin de katılımı ile yapılan bir toplantıda konu değerlendirilmiş ve burada 



alınan karara istinaden 1600 metrelik kısma ihata duvarı örülmesi talebi Diyarbakır Ticaret ve 
Sanayi Odasının 08.08.2019 tarihli yazı ile TCDD 5. Bölge Müdürlüğüne iletilmiştir. 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan müracaat yazısından da anlaşılacağı gibi 
talep sadece Seyrantepe semtinde bulunan 1 ve 2 nolu Küçük Sanayi Sitesi ile Marangozlar 
Sitesinin batı cephesindeki tren hattı güzergahının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 
ihata duvarı ile kapatılmasından ibarettir. 
15 yıl boyunca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Küçük 
Sanayi Sitesi esnaflarının ihata duvarı örme taleplerini karşılamayan TCDD 5. Bölge 
Müdürlüğü Diyarbakır’daki hiçbir kurum ve kuruluşun görüş ve önerilerini almadan ihata 
duvarı işini ihale etmiştir. 
İşin ihale edilmesi ve yüklenici firmanın çalışmalara başlaması üzerine biz sivil toplum 
örgütleri çalışmalardan haberdar olduk. 30.04.2020 tarihinde ihale edilen ve çalışmalarına 
başlanan işin detayı hakkında bilgi almak üzere Diyarbakır’a davet ettiğimiz TCDD 5. Bölge 
Müdürü ve ekibiyle 28.07.2020 tarihinde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında bir toplantı 
yapılmıştır. 
TCDD 5. Bölge Müdürü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı ve 
kentimizdeki sivil toplum örgütlerin katılımı ile yapılan toplantıda yapılan ihalenin detayı 
hakkında bilgi edinilmiştir. 
Bu toplantıda yapılan sunumda Diyarbakır Tren Garının hemen yakındaki Ofis hemzemin 
geçitten itibaren yaklaşık 10 Km. uzunluğundaki tren raylarının iki tarafında ihata duvarı 
örüleceği belirtilmiştir. İhale şartnamesinde ise bu güzergahın çift taraflı olarak 20 cm. temel 
üzerine 50 cm. yüksekliğinde beton duvar, beton duvar üzerine 180 cm. yüksekliğinde panel 
çit ve bunun da üzerine 50 cm. yüksekliğinde jiletli tel ile kapatılması belirtilmiştir. Ancak 
ihalenin ilk aşamasında sadece Ofis Hemzenin geçitten başlayıp Küçük Sanayi Sitelerinin 
çıkışına kadar olan 4 Km.lik kısım ihale edilirken, daha sonra her nedense ikinci bir ihale 6 
Km.lik kısmın daha çift yönlü ihata duvarı yapım işinin ihale edilmiştir. 
TCDD 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de hazır bulundukları ve Diyarbakır Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Serbest 
Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu gibi bir çok 
sivil toplum örgütü ile yapmış olduğumuz değerlendirme toplantılarında örülecek ihata 
duvarının kentin sosyal, kültürel ve ticari yaşamına verebileceği zararlar ilgililerle paylaşılmış, 
sadece Seyrantepe semtinde bulunan 1 ve 2 nolu Küçük Sanayi Sitesi ile Marangozlar 
Sitesinin batı cephesinden geçen tren raylarının tek tarafında ihata duvarı örülmesi ve 2 adet 
de kontrollü hemzemin geçidin yapılması diğer kısımlara ihata duvarı örme işini ise iptal 
edilmesi, kentteki sivil toplum örgütlerinin de görüş ve önerilerinin alınarak farklı 
alternatiflerle çözümlerin üretilmesi ilgililere iletilmiştir. 
TCDD 5. Bölge Müdürlüğü ile mütemadiyen yapmış olduğumuz görüşmelerde kent 
bileşenlerinin kaygı ve önerileri dile getirilmiş, katılımcı yol ve yöntemlerle çözümlerin 
üretilmesi için çaba sarf edilmiştir. Bütün bu çaba ve önerilerimize rağmen TCDD 5. Bölge 
müdürlüğü önerileri dikkate almayarak kentin yaşam alanlarını kısıtlayan duvar örme işine 
devam etmiştir. 
Bizler bu kentin sivil toplum örgütleri olarak kentimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamını 
olumlu yönde etkileyecek her projeye her türlü desteğimizi vermeye devam edeceğimiz gibi 
yarardan çok zarar getirebilecek projelere karşı kentimizin haklarını koruyacak pozisyonda 
olmaya devam ediyor olacağız. 
TCDD 5. Bölge Müdürlüğü de yapmakta olduğu bu işi durdurmadığı takdirde yasal haklarımızı 
kullanarak ilgili mahkemelere suç duyurusunda bulunacağımızı belirtmek isteriz. 



SİVİL TOPLUM PANDEMİ KOORDİNASYONUNDAN BASINA VE KAMUOYUNA  

Hem Kamu idaresine hem de Diyarbakır halkına önerilerimiz ve yapabileceklerimize dair bir 
yol haritamız olacak

 



 

 

 



 

 



ŞEFFAF BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM İSTİYORUZ! 

 

Kentsel dönüşüm kavramı, kentsel sorunların çözümüne yönelik son dönemlerde ortaya 

çıkan yeni bir seçenektir. İlk kez Batı ülkelerinde sosyal ve ekonomik açıdan çöküntü 

alanlarının yeniden canlandırılmasına yönelik müdahalelerin yapılmasıyla başlamıştır.  

 
Türkiye’de ise 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna 
dayanılarak yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm İlgili Kanunun amaç bölümünde; ".... fen ve 
sanat norm ve standartlarına uygun sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere 
iyileştirme, tasfiye ve yenileme" şeklinde tarif edilmektedir. Yetkililer tarafından yapılan 
açıklamalarda, depreme karşı dayanıklı, sağlıklı yapı ve yerler inşaa ederek vatandaşı koruma 
amacı sıklıkla dile getirilmektedir. Ancak, kentsel dönüşüm özellikle riskli alan uygulamaları 
batıda rant bölgemizde ise ranta güvenlik amacı da eklenerek yürütülmektedir. 

Kentsel dönüşüm projeleri, detaylı teknik, ekonomik, sosyal ve toplumsal gibi birçok 
araştırmaların yapıldığı, yerel halkın sürecin tamamında yer aldığı, kent dinamiklerinin 
süreçlere dahil edildiği, rant amacı gütmeyen projeler olmalıdır. Ne yazık ki Türkiye’de 
uygulanan örneklerinin çoğu bu minvalde değildir. Türkiye örnekleri bir tarafa coğrafyamızda 
özellikle çatışmalı süreçlerden sonra kentler bir bütünen yıkılmasa bile güvenlik gerekçesi ile 
tamamen riskli alan ilan edildi ve sığ bir kentsel dönüşümün yolu açılmış oldu. Bunun en 
güncel örneği ise tüm yıkılan kentlerle birlikte Sur ve Nusaybin özelindedir.  Bu nedenle 
Kaynartepe mahallesinde yapılması düşünülen kentsel dönüşüm projesi sürecini endişe ile 
takip etmekteyiz. 

Bağlar, Diyarbakır’ın en büyük ve en kalabalık merkez ilçesidir. Özellikle köy boşaltma 
politikalarıyla ile birlikte yoğunca bir göç artışına maruz kalmıştır. Kırdan kente göçlerle 



birlikte tüm kentlerde olduğu gibi Bağlar da fiziksel, demografik, sosyo-kültürel, ekonomik ve 
sosyolojik değişime uğramıştır. Günümüzde ise orta ve alt gelir grubu olarak tanımlanan 
kesimin tercih ettiği bir yaşam alanıdır. Kaynartepe Mahallesi de yoğun nüfusa sahip Bağlar 
ilçesi merkez mahallelerindendir. 

25.09.2020 tarih ve 3027 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yayınlanan ve 6306 sayılı 
afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun 2. ve ek 1. maddeleri 
gereğince Kaynartepe Mahallesi riskli alan ilan edildi. Riskli alan kapsamına toplamda 53.000 
m2 lik alan, 7.000 nüfus ve 1.354 adet hanenin alınacağı ve bu alanda kentsel dönüşüm 
çalışmalarının başladığı yetkililer tarafından beyan edildi. 

Kaynartepe kentsel dönüşüm projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, Bağlar 
Belediyesi ve projenin diğer bileşenleri ile bir ekip kurularak halka projenin anlatılacağı beyan 
ediliyor ancak  proje çalışmalarının başladığı ilk günden sürece dahil edilmesi ve  danışılması 
gereken biz meslek odaları ile herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmamıştır. İlgili Kurumlara konu 
ile ilgili yazdığımız yazılara ya cevap verilmedi ya da bilgi belge yok denilerek sürece dahil 
olmamız istenmedi. 

Yetkililer, projenin halka anlatılması için irtibat büroları kurulacağını ifade etmektedir. 
Kentsel dönüşüm projelerinin halka anlatılması değil halkın projenin her aşamasına dahil 
edilmesi gerekir. Ayrıca 1,5 yıldır ön hazırlıkların yapıldığı beyan ediliyor, peki bu neden şimdi 
halkla paylaşılıyor? 

Kaynartepe kentsel dönüşüm projesi için “Yerinde dönüşüm modeli ile isteyen evinin ya da iş 
yerinin bedelini alıp çıkacak isteyen de burada kalacak. Tercih tamamen aziz milletimizin 
olacak. “ diye ifade ediliyor. Ancak bunun böyle yürütülmediğine Suriçi bölgesinde yapılan 
kentsel dönüşüm projelerinde de tanık olduk. İşin içine rant girince yerinde kalmayı tercih 
eden halkın sözleşmeleri dahi iptal edildi. Bu gibi mağduriyetlerin yaşanmaması için 
vatandaşın haklarının yasal dayanaklarla garanti altına alınması gerekmektedir. Bağlar’daki 
kentsel dönüşüm uygulamasının, Suriçi Bölgesinde yapılan kentsel dönüşüme benzetilmesine 
izin vermeyeceğiz. 

Ayrıca vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Rantçı iktidar ve çevresi vatandaşların evlerine 
şimdiden göz dikmişler. vatandaşların doğru kanallardan doğru bilgiye ulaşmadan her hangi 
bir protokolü imzalamamaları ve yasal haklarını araştırarak hareket etmelerinin doğru 
olacağını düşünmekteyiz 

Biz TMMOB olarak; güvenlik ve rant amacı gütmeyen halkı merkeze alan ve yerinde yapılacak 
dönüşüme karşı değiliz. Bu nedenle, bu sürecin şeffaf yönetilmesini, projenin tüm 
süreçlerinin yerel halkla birlikte yürütülmesini, hak sahiplerinin mağdur edilmemesini, 
kentteki tüm dinamiklerin projenin bileşeni yapılmasını, dönüşüm alanında yeterli analizlerin 
yapılmasını ve bu analizler doğrultusunda yerelin ne istediğine odaklanarak çözümler 
üretilmesini gerektiğini söylüyoruz. Aksi takdirde her türlü yasal haklarımızı kullanacağımızı 
kamuoyu ile paylaşıyoruz. 

TMMOB AMED İL KOORDİNASYON KURULU 

 
 
 
 



SUR TARİHİN İZLERİ İLE MİRASTIR    

 

SUR TARİHİN İZLERİ İLE MİRASTIR TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Bileşenlerinin 
katılımıyla Dünya ortak mirası olarak kabul edilen tarihi Sur ilçesinde son yıllarda yaşanan 
tahribatlar ile ilgili basın açıklamasında bulunuldu. 

SUR TARİHİN İZLERİ İLE MİRASTIR    

Bin yıllardır insanlık tarihine tanıklık eden, surlarıyla koruyan, hevsel bahçeleriyle besleyen, 
diclenin suyuyla serinlettiği tarihi Sur ilçemiz, onlarca medeniyete ait izlerini günümüze kadar 
taşıyabilmiştir. Her medeniyet her topluluk tarihin akışı içerisinde bu değere kendisinden bir 
iz bırakarak dünyanın ortak mirası değerini oluşturmuştur. 

Ancak son yıllarda artarak yaygınlaşan tarihi ve kültürel miras alanlarının tahribatı ve belki de 
katliamları tüm bu medeniyet izlerinin silinmesinin kimliksizleştirme ve talan politikasının 
uygulamaları olduğu ortadadır. Bu zihniyetin yaygınlaşması, geliştirilmesi, farklılıkları yok 
sayan, kendine yontan ve her alanı ranta çeviren mevcut iktidar düzeninin zihniyetidir. 

Bu yaklaşım koruma ve geliştirme kültürü yerine, yok eden-tahrip eden, Kentsel Sit Alanı olan 
Suriçi bölgesinde yıkılan tescilli ve tescile değer tarihi -kültürel yapılara ait taşların dahi 
çalınması pratiğini ortaya çıkarmıştır.  2015 yılından bu güne değin bilimsel yaklaşımdan ve 
teknikten uzak keyfi karar ve uygulamalar ile Suriçinde bir yıkım ve talan projesi 
yürütülmüştür. İktidarın her kademesi de bu projeye kendi imzasını atmak için adeta yarış 
içerisine girmiştir. 

*2015 yılında bölgedeki çatışma ortamı gerekçe gösterilerek Suriçi Bölgesi insansızlaştırılmış, 
tarihi dokusu değiştirilmiş ve tabiri yerindeyse ucube yapılar yapılmıştır. 

Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) 2016 revize planı ile Dicle Vadi projesi gibi miras alanı ve 
tampon bölgelerinin bütünlüğünü bozan plan ve projelerin koruma kurulundan ve UNESCO 
Dünya Miras Merkezi’nden gerekli onaylar alınmadan uygulamaya sokulmuştur. 

  



 *2016 Yılında dönemin başbakanı sur ilçesini “Toledo” yapmaktan bahsetmiştir. Tarihi Sur 
kentinin büyük bölümü çatışmalı ortamın sona ermesi sonrasında yerle bir edilmiş, ağır iş 
makineleriyle bir dünya kültürel miras alanı yok edilmek istenmiştir. Yer üstünde görünen 
tarihi, tescilli yapılar kadar yer altındaki tarihi suyolları ve kanalizasyonlar da geri dönüşü 
olmayacak şekilde yok edilmiştir. 

*2018 yılında Diyarbakır valisi ve kayyumu millet bahçesi adı altında hevsel bahçelerine 
müdahalenin yolunu açmıştır. Surların dicle vadisine bakan çevresi araç trafiğine açılmış, 
tarihi yeni kapının açıldığı merdivenler kesme bazalt plaklarla kaplanmış ve sur duvarlarına 
ucube ahşap balkon çıkmalar çakılmaktadır. 

Bütün bu olumsuzluklar yaşanırken bugünlerde Diyarbakır valisi ve kayyumu tarafından 
gündeme getirilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafında 19.09.2020 tarihlinde 
Diyarbakır da açıklanan; yıktırılan sur duvarının yeniden inşa edileceği ise akıllara durgunluk 
veren bilimden uzak talihsiz bir açıklamadır. 

Diyarbakır Kalesi’nin 1930 yılında yine bir vali eliyle bilimden ve gerçeklikten uzak 
yaklaşımlarla yıktırılmış olması iktidar ve gücün kullanılma biçiminin ifadesidir. Ve şimdilerde 
tarihi kentin geçiş noktası olan Dağkapı Meydanından geçtiği bilinen kalıntısı dahi kalmamış 
olan sur duvarlarının yeniden inşa edileceği açıklanmıştır. 

1930 yılında yıkımla gerçekleşen durum tarihi yapıya ne kadar zarar vermiş ise bu gün aynı 
yerin yeniden inşa edileceği mantığı ikinci kez bu tarihi yapıya aynı derecede zararı verecektir 
diyoruz. 

Bu sebepledir ki sur duvarlarının yeniden inşa edileceği beyanın olabilirliği bizlerde ciddi 
endişeler yaratmıştır. Var olanı en sade ve doğru biçimiyle korumak asıl hedef olmalıdır. Bu 
yeniden inşa çalışmaları süresince Dünya Mirası olan Diyarbakır Surlarının tahrip edilmeden 
yapılabilmesinin mümkün olmadığını biliyoruz. Diyarbakır Surları dünyanın özgün ortak 
mirasıdır, Surların özgünlüğü valilerin kişisel tatminleri uğruna zarar verilemeyecek kadar 
önem arzetmektedir. Yapılacak herhangi bir yanlış uygulama surların tarihi ve evrensel 
değerine zarar verecektir diye tekrar üstüne basa basa ifade ediyoruz. 

Diyarbakır surlarının, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 06.07.2020 tarihinde ihale 
edilen ve 10.08.2020 Tarihinde yer teslimi yapılan restorasyon projesi şu anda 
uygulanmaktadır. Surların hala ayakta kalan kısımlarında ciddi restorasyon çalışmalarına 
ihtiyaç duyulduğu kuşkusuzdur. Ancak tarihi varlıkların rölöve, restitüsyon ve restorasyon, 
çalışmalarının bilimsel temellere dayandırılması ve kültür varlığına olumsuz etkilerine mahal 
vermemek adına; aceleci bir yaklaşımla, eksiklikleri olan, sürekli ve yeterli denetim 
yapılmayan uygulamaların yürütülmemesi açısından yapılacak restorasyon uygulamaları 
şeffaf, denetlenebilir olmalıdır diyoruz. 

2015 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilen ‘’Diyarbakır Kalesi ve Kültürel Peyzaj 
Alanı’’ insanlığın ortak mirasıdır. Geçmişten günümüze gelen bu miras, üzerindeki izlerle 
korunarak geleceğe aktarılabilmelidir. Bu sebeple valilerin hayali projelerine değil Surları 
olduğu gibi koruyacak ve geleceğe aktaracak projelere ihtiyacımız vardır. 

Diyarbakır surları ortak hafızamız, ortak mirasımızdır. Surlarımıza çakılacak her çivinin 
takipçisi olacağımızı buradan tekrar kamuoyuna duyuruyoruz.                                                       

TMMOB DİYARBAKIR İL KORDİNASYON KURULU 



Saraçoğlu ve ensar mahallesinde yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi ile ilgili basın 
açıklaması gerçekleştirdik. İlgili kurumları sürecin şeffaf bir şekilde tüm meslek odaları, 
STÖ'ler ve mardinde yaşayan yurttaşlarlarla birlikte yürütülmesi gerektiğine çağrı yaptık. 

 

 



Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aziz YAĞMUR'un hukuksuzca 
gözaltına alınmasına dair TMMOB İKK olarak basın açıklaması yapıldı. 

 

TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU HUKUKSUZ TUTUKLAMALARA KARŞI 
BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİ. 

 

BASINA VE KAMUOYUNA 

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası üyemiz Haknas Sadak 20 Kasım 2020 tarihinde Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcılığının  “ Demokratik Toplum Kongresi binasında farklı tarihlerde yapılan 
aramalarda elde edilen fiziki ve dijital dökümanlarda isimlerinin bulunduğu” iddiası ile 
yürütülen soruşturma kapsamında aralarında diğer meslek örgütlerinin de bulunduğu 100’ü 
aşkın kişi ile birlikte sabahın erken saatlerinde evlerine yapılan baskınla gözaltına alınıp, 3 



günlük gözaltından sonra sevk edildiği mahkeme tarafından 23 Kasım 2020 tarihinde 
tutuklanmıştır. 

Ev ve işyeri adresi belli olan, kaçma ve delil karartma şüphesi bulunmayan Haknas Sadak’ın 
ifadeye çağrılmak yerine pandemi sürecinde çok sayıda kolluk kuvvetiyle evi basılarak 
gözaltına alınması, Anayasa ve uluslararası insan hakları sözleşmeleri ile güvence altına alınan 
kişi hürriyeti ve güvenliği, maalesef fütursuz bir şekilde ihlal edilmiştir. Bu tarz gerekçelerle 
tutuklanma kararının verilmesi, kararın hukuki değil siyasi saikler güdülerek yapıldığına işaret 
etmektedir. 

Yargı reformunun konuşulduğu bugünlerde iktidarın emir ve talimatlarıyla üretilen güvenlik 
politikalarının vesayeti altında bulunan yargı kurumları, bu ve benzer soruşturmaları 
sürdürerek, hukuk ve adalet anlayışında telafisi gittikçe imkansızlaşan bir tahribata yol 
açmaktadır. Haksız-hukuksuz tutuklamalara yol açan ve hiçbir hukuki gerekçesi bulunmayan 
bu soruşturmalar toplumsal adalet duygusunu zedelemektedir. 

Bu hukuksuzluğun karşısında HAKNAS SADAK’ın yanındayız. 

Biz TMMOB AMED İKK olarak, toplumsal adalet duygusunu zedeleyen bu haksız-hukuksuz 
uygulamaların son bulmasını, tutuklu arkadaşlarımız Haknas Sadak ve diğer STK 
yöneticilerinin serbest bırakılmasını ve siyasi iktidarın STK’lara saldırma alışkanlığından 
vazgeçmesini istiyoruz. Hukuksuz bir şekilde tutuklanan meslektaşımız Haknas Sadak başta 
olmak üzere bütün arkadaşlarımız ile dayanışma içerisinde kalacağımızı belirtiyor ve bir an 
önce özgürlüklerine kavuşmalarını istiyoruz. 

TMMOB AMED İL KORDİNASYON KURULU 

 
 
TMMOB AMED İL KOORDİNASYON KURULU'nun Elektrik Dağıtım Sirketlerinin 
kazançlarına kazan katacak “Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Tebliğ” e ilişkin basın açıklaması düzenledi. 

 



ROBOSKİYİ UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ...  

 

 

Amed Emek ve Demokrasi Platformu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin 
gözaltına alınmasına tepki göstererek, öğrencilerin serbest bırakılmasını 
istedi. 

 



21 ilden,347 kurumun imzacı olduğu bölgesel deklerasyon 
için bir kurumlarla basın açıklaması yapıldı. 

 

"HDP kapatma davası reddedilsin, yeni sivil bir anayasa hazırlansın" HDP’nin kapatılması 
ve milletvekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin, Doğu-Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde bulunan 184 kurum ve kuruluş tarafından yapılan ortak açıklamamız.

 



 

TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu  ile beraber  28 Nisan 2021 tarihinde 

"Mardin kenti imar rantına kurban edilmiştir" başlıklı bir basın açıklaması yaptı. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

6.SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARIMIZ 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 





7.İTİRAZLAR VE DAVALAR 

YER PLN. ASKI 
TARİHİ 

İTİRAZ 
TARİHİ 

BÖLGE DOSYA AÇIKLAMA 

DİYARBAKIR BŞB 17.02.2020 11.03.2020 DİYARBAKIR İLİ BAĞLAR İLÇESİ ALİPINAR MAHALLESİ 
4150 ADA 3 VE 4 NOLU PARSELLERE AİT NAZIM İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞi 

mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 
ölçekli uygulama imar planında “Rekreasyon Alanı” iken 
öneri nazım ve uygulama imar planında ''ibadet alanına'' 

DİYARBAKIR BŞB 13.03.2020 26.03.2020 DİYARBAKIR İLİ KAYAPINAR İLÇESİ, KAYAPINAR 
MAHALLESİ 4549 ADA 1 NOLU PARSELE AİT NAZIM 
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ  

yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında “300 
k/ha yoğunlukta Konut + Ticaret Alanı” olduğu, 
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde 
ise parselin bir kısmının “Ticaret Alanı (T1) E:3.00 TAKS: 
0.75 Yençok:29.50 ” olarak değiştirildiği tespit edilmiştir.  

DİYARBAKIR BŞB 13.03.2020 26.03.2020 DİYARBAKIR İLİ KAYAPINAR İLÇESİ, KAYAPINAR 
MAHALLESİ 1844 ADA 1 NOLU PARSELE AİT NAZIM 
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ  

yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Otogar 
Alanı” olduğu, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
değişikliğinde ise parselin bir kısmının “Turizm Alanı ve 
Yol” olarak değiştirildiği tespit edilmiştir. 

DİYARBAKIR BŞB 13.03.2020 26.03.2020 DİYARBAKIR İLİ EĞİL İLÇESİ, KONAK MAHALLESİ 104 
NOLU PARSELE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

yürürlükteki imar planlarında “Plansız Alan” olduğu, 
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde  ise 
parselin “Özel Sosyal Donatı Alanı ( Rekreasyon Alanı) 
E:0.1 Yençok: 6.50” olarak değiştirildiği tespit edilmiştir. 

DİYARBAKIR BŞB 17.04.2020 20.05.2020 DİYARBAKIR İLİ BİSMİL İLÇESİ, TÜRKDARLI MAHALLESİ 
441 NOLU PARSELE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ  

yürürlükteki imar planlarında “Kamu Hizmet Alanı” 
olduğu, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
değişikliği ise parselin bir kısmının “İbadet Alanı” olarak 
değiştirildiği tespit edilmiştir. 



MARDİN BŞB   27.05.2020 710 ada 6 parsel Park + Konut Alanı, 710 ada 7 parsel 
Park + Eğitim Alanı, 
703 ada 7 ve 8 parseller Park Alanı, 389 ada 3 parsel 
Otopark Alanı, 
663 ada 7 parsel Park Alanı, 1034 ada 1 parsel Eğitim 
Tesis Alanı, 
 327 ada 1 parsel Park Alanı, 436 ada 1 parsel Park 
Alanı, 
 605 ada 16 parsel Park + Okul + Kültürel Tesis + Konut 
Alanı PARSELLERİN SATIŞA SUNULMASI 

İHALENİN İPTAL İSTEMİ 

DİY ÇŞB İL MÜD.   07.07.2020 Diyarbakır ili, Sur İlçesi, Yukarı Kızıltaş Mahallesi sınırları 
içerisinde bulunan Dicle Vadisi Rekreasyon Alanı (Doğa 
Parkı) ve Ağaçlandırma Alanı 1.Uygulama Etabı'na ilişkin 
1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişiklikleri  

imar plan değişikliklerinin iptaline ilişkin verilen danıştay 
kararının uygulanmamasına yönelik bildirim yapmak 

DİYARBAKIR BŞB 12.06.2020 07.07.2020 DİYARBAKIR İLİ KAYAPINAR İLÇESİ, YOLBOYU 
MAHALLESİ 642, 643, 645 ve 1039 NOLU PARSELLERE 
AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

yürürlükteki imar planlarında “Toplu ve Organize İş yeri” 
olduğu, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
değişikliği ise “Konut Alanı, Ticaret Alanı ve Park Alanı” 
olarak değiştirildiği tespit edilmiştir.  

KAYAPINAR    09.07.2020 1593 Ada 1 Nolu Parsel (HOBİ BAHÇESİ) yürürlükteki imar planlarında “Park Alanı (Yeşil Alan)” 
olarak yer almakta olup İmar Kanunu’nun 18. Madde 
uygulaması (Düzenleme Ortaklık Payı) ile elde edilmiştir. 
95.000 m² alan üzerine kurulacak olan Hobi Bahçesi 
projesinde toplam 512 adet uygulama bahçesinin yer 
alacağı ve her bir bahçenin 15 m² kapalı oturma alanı 
(Hobi Evi), 85 m² doğal ürün yetiştirebileceği bahçesi 
olmak üzere toplam 100 m² alandan oluşacağı ve 
içerisinde 300 m² kapalı alana sahip idari bina, çocuk 
oyun alanı, otopark, su deposu, foseptik çukuru ve bekçi 
kulübesinin yer alacağı İHALENİN İPTALİ İSTEMİ 



DİY ÇŞB İL MÜD. 02.09.2020 10.09.2020 Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Suriçi bölgesi Kentsel Sit 
Alanında Kalan Hançepek Meydanı ve Çevresine Yönelik 
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 
Diyarbakır Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı 
Uygulama Hükümleri Değişikliği  

Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Suriçi bölgesi Kentsel Sit Alanında 
Kalan Hançepek Meydanı ve Çevresine Yönelik Koruma 
Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Diyarbakır 
Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı Uygulama 
Hükümleri Değişikliği  

MARDİN BŞB   09.09.2020 kentsel dönüşüm projeleri hk bilgi talebi Artuklu İlçesi Ensar ve Saraçoğlu Mahallelerinin Kentsel 
Dönüşüm alanını kapsayan yürürlükteki 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı, plan notları, plan açıklama raporu 
ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, plan notları ve plan 
açıklama raporu ayrıca tarafınızca hazırlanan 1/1000 
ölçekli uygulama İmar Planı, plan notları, plan açıklama 
raporu ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, plan notları 
ve plan açıklama raporu, yerleşim planları ve konut 
projeleri 

DİYARBAKIR BŞB 09.12.2020 29.12.2020 diyarbakır ili kayapınar ilçesi peyas mahallesi revizyon 
nazım imar planı 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddelerine 
aykırı olduğu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Ek-
2 de belirtilen standartların altına düşürecek alan 
kullanım kararlarını olduğu  

DİYARBAKIR BŞB 08.12.2020 29.12.2020 : DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, TALAYTEPE 
MAHALLESİ 1497/6, 1497/7, 1498/1, 1508/1, 1508/2, 
1592/1 VE 1593/1 NUMARALI PARSELLERE AİT NAZIM 
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK. 

Yürürlükteki Nazım İmar Planında “Park, yol ve Kamu 
Hizmeti Alanı” olarak planlanmış olup, önerilen Nazım 
İmar planında “yol” olarak ayrılan alanın bir kısmının 
kaldırıldığı.  İlgili yönetmeliklerde görüldüğü gibi 
tarafınızca onaylanan nazım imar plan revizyonu 
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddelerine 
aykırı olduğu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Ek-
2 de belirtilen standartların altına düşürecek alan 
kullanım kararlarını olduğu görülmektedir. Ayrıca Park 
Alanı ile Kamu Hizmet Alanı’nın yerinin değiştirilmesi ile 
kullanışsız park alanı yaratılmış  



 

ŞEMDİNLİ 
BELEDİYESİ 

08.03.2021 02.04.2021 ŞEMDİNLİ İLAVE REVİZYON NAZIM VE UYGULAMA İMAR 
PLANI 

  

DİY ÇŞB İL MÜD. 22.03.2021 27.04.2021 DİYARBAKIR İLİ BAĞLAR İLÇESİ KAYNARTEPE SINIRLARI 
DÂHİLİNDE BULUNAN YAKLAŞIK 5.36 HEKTAR 
BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ RİSKLİ ALANA İLİŞKİN 1/5000 
ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ  

hukuka aykırı oldugu, söz konusu planların yogunluk 
düsürücü gibi görünse de azalan nüfusa ragmen ilave 
yogunluk öngördügü, planlama çalısması için yürütülen 
anketin bilimsel arastırma teknikleri gözetilerek 
hazırlanmadıgı, planlama alanı için yapılan GSFT 
Analizinin dogru kurgulanmadıgı, plan kararlarının 
planlama ilke ve esaslarına, planlama mevzuatına ve aynı 
zamanda planın kendi amacına aykırı oldugu, plan 
kararlarının ulasım sorunlarını ve trafik yogunlugunu 
artıracak nitelikte oldugu, söz konusu planların planlama 
hiyerarsisine aykırı oldugu 

DİY ÇŞB İL MÜD. 12.08.2021 09.09.2021 DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, KAYAPINAR 
MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 
8071  PARSELE  İLİŞKİN  1/100.000 ÖLÇEKLİ ADIYAMAN-
ŞANLIURFA-DİYARBAKIR PLANLAMA BÖLGESİ ÇEVRE 
DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM 
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA  İMAR  PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HK. 

park alanından il k önce askeri alana dönüştürüp daha 
sonra askeri alanı küçültüp küçük ve dagınık park alanları 
ile beraber gelişme alanları ticaret alanı ve şehir 
hastanesi amacıyla sağlık tesisi alanı yapılması 

ÇŞB TOKİ İDARESİ   30.11.2021 Mardin İli Yeşilli İlçesi Gül Mahallesi 175 Adet Konut ve 
6 Adet Dükkân İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 
yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale  

İHALENİN İPTAL İSTEMİ 

BATMAN ÇŞB   21.12.2021 BATMAN MERKEZ 863 ADA 4 PARSEL NAZIM VE UYG 
İPD 

  



DAVALAR 

 

YER 
PLN. ASKI 
TARİHİ 

İTİRAZ/DAVA 
TARİHİ 

BÖLGE DAVA SONUÇ 

DİYARBAKIR 
BŞB 17.02.2020 11.03.2020 

DİYARBAKIR İLİ BAĞLAR İLÇESİ ALİPINAR 
MAHALLESİ 4150 ADA 3 VE 4 NOLU PARSELLERE 
AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞi 

İPTAL (24.02.2021) 

DİYARBAKIR 
BŞB 12.11.2020 29.12.2020 

Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Peyas Mahallesi 
Revizyon Nazım İmar Planı  

İPTAL (10.11.2021) 

DİY ÇŞB İL 
MÜD. 22.03.2021 27.04.2021 

DİYARBAKIR İLİ BAĞLAR İLÇESİ KAYNARTEPE 
SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN YAKLAŞIK 5.36 
HEKTAR BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ RİSKLİ ALANA İLİŞKİN 
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 
VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ  

YÜRÜTME DURDURMA İSTEMİ 
(28.10..2021) 

DİYARBAKIR 
BŞB 12.08.2021 01.11.2021 

Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Kayapınar 
Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 
8071  parsele  ilişkin  1/100.000 ölçekli 
Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır Planlama Bölgesi 
Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25000 ölçekli 
Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  Planı 
değişikliği 

  



 

KURUM İTİRAZ DAVA 

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 8   

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BEELEDİYESİ 2   

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 3   

KAYAPINAR BELEDİYESİ 1  2  

TOKİ İDARESİ  1 2 

BATMAN BELEDİYESİ  1 
 TOPLAM 16 4 

    

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YAZDIĞIMIZ İHALE İPTALİ İTİRAZIMIZI BASIN 

AÇIKLAMAMIZDAN SONRA İPTAL EDİLMİŞTİR. 

DİYARBAKIR KAYAPINAR BEELEDİYESİNE YAZDIĞIMIZ HOBİ BAHÇESİ İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.BASINDA ŞUBEMİZ 

Diyarbakır’ın 'Berlin Duvarı'na ihtiyacı yok 

TCDD, Diyarbakır’da kentin içinden geçen tren rayları boyunca duvar örmeye başladı. 

Ulaştırma Bakanlığı tepkiler üzerine projeyi şimdilik durdurdu. Kentin yazarı Şeyhmus Diken, 

müzisyen ve mimar Mehmet Atlı ve Şehir Plancısı Neriman Baran Yiğit, söz konusu duvara 

ihtiyaç olmadığını söylediler. 

 

 

 

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/09/03/diyarbakirin-berlin-duvarina-ihtiyaci-yok 

 

 

 



Bağlar’da kentsel dönüşümü kim istiyor? 

Diyarbakır'ın Kaynartepe mahallesinin sakinleri ve mahallenin muhtarı, kentsel dönüşüm 

projesinden birinci derecede etkilenecekler. Mahalleli projenin ayrıntıları kendileriyle 

paylaşılmadığı için önümüzdeki günlerden endişeli. Sur örneği endişelerini artırıyor. 

 

 

 

https://www.gazeteduvar.com.tr/baglarda-kentsel-donusumu-kim-istiyor-
haber-1501250



Elazığ’a depremden sonra verilen sözler tutuldu mu? 

 

 

 

 

https://www.gazeteduvar.com.tr/elaziga-depremden-sonra-verilen-sozler-tutuldu-mu-
haber-1504026 

https://www.gazeteduvar.com.tr/elaziga-depremden-sonra-verilen-sozler-tutuldu-mu-haber-1504026
https://www.gazeteduvar.com.tr/elaziga-depremden-sonra-verilen-sozler-tutuldu-mu-haber-1504026


İstinaf Dicle vadisini sahiplendi! 
 

 

 

 

 

 

https://www.diyarbakirsoz.com/diyarbakir/istinaf-dicle-vadisini-sahiplendi-210628 



Bağlar'da kentsel dönüşüm adı altında rant projesi 

 

 
 

 

 

http://mezopotamyaajansi29.com/search/content/view/112069?page=1&key=4a3228dbb86c720

b3421c6223e7bfe18 

 

 

http://mezopotamyaajansi29.com/search/content/view/112069?page=1&key=4a3228dbb86c720b3421c6223e7bfe18
http://mezopotamyaajansi29.com/search/content/view/112069?page=1&key=4a3228dbb86c720b3421c6223e7bfe18


 

 

https://gazetekarinca.com/2020/09/seyh-saidin-ismi-asildigi-meydandan-silinmek-isteniyor/ 

 

 

 



Kentsel dönüşümde mağdur edilmek istemiyorlar 

 

 

https://www.evrensel.net/haber/415688/kentsel-donusumde-magdur-

edilmek-istemiyorlar 

 

 

 

https://www.evrensel.net/haber/415688/kentsel-donusumde-magdur-edilmek-istemiyorlar
https://www.evrensel.net/haber/415688/kentsel-donusumde-magdur-edilmek-istemiyorlar


Diyarbakır’da kiralardaki dengesiz artışa yurttaş tepkili: Bu duruma el atılmalı 

 

 

https://www.evrensel.net/haber/424779/diyarbakirda-kiralardaki-dengesiz-artisa-

yurttas-tepkili-bu-duruma-el-atilmali 

 

 

https://www.evrensel.net/haber/424779/diyarbakirda-kiralardaki-dengesiz-artisa-yurttas-tepkili-bu-duruma-el-atilmali
https://www.evrensel.net/haber/424779/diyarbakirda-kiralardaki-dengesiz-artisa-yurttas-tepkili-bu-duruma-el-atilmali


Diyarbakır'da kentsel dönüşüm adı altında rant projesi 

Meslek odaları daha önce Sur'da 'acele kamulaştırma' kapsamında yapılan ve hak 

sahiplerinin mağdur edilmesi nedeniyle Bağlar ilçesindeki kentsel dönüşüm kararına temkinli 

yaklaşıyor. 

 

 

https://artigercek.com/haberler/diyarbakir-da-kentsel-donusum-adi-altinda-rant-projesi 

 

 

 

 

 

https://artigercek.com/haberler/diyarbakir-da-kentsel-donusum-adi-altinda-rant-projesi


 

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2016 

yılında yaşanan çatışmalardan beri 

kapalı olan 6 mahalle, kentsel 

dönüşüm ve restorasyon süreçleri 

yapılarak açıldı. Yeni yapılan evlerin 

‘cezaevi yerleşkesine’ benzemesi 

kamuoyunda tepkiyle karşılandı. 

İnşa edilen evlerin Diyarbakır 

mimarisiyle ilgisi olmadığını belirten 

STK temsilcileri, sivil toplumun ve 

meslek odalarının inşa süreçlerine 

dahil edilmesi gerektiğini belirtiyor. 

https://www.sivilsayfalar.org/2021/

07/14/stklar-surdaki-yenilenme-

surecine-dahil-edilmeli/ 

 

 

 

 



 

 

https://twitter.com/Jinha_Turkce/status/1392367291489300482 

https://twitter.com/Jinha_Turkce/status/1392367291489300482


 

https://www.evrensel.net/haber/434137/diyarbakirdaki-tramvay-projesinin-
trafik-sorununu-ne-olcude-cozecegi-muamma 

https://www.evrensel.net/haber/434137/diyarbakirdaki-tramvay-projesinin-trafik-sorununu-ne-olcude-cozecegi-muamma
https://www.evrensel.net/haber/434137/diyarbakirdaki-tramvay-projesinin-trafik-sorununu-ne-olcude-cozecegi-muamma


 

https://www.evrensel.net/haber/443819/diyarbakirda-sehircilik-ilkelerine-
aykiri-imar-planina-mahkemeden-dur-
karari?utm_source=twitter&utm_medium=twitter_ap&utm_content=194&ut

m_campaign=29-09-202110:00 

 

https://twitter.com/tr_hbr/status/1443113889063968769 

 

https://www.evrensel.net/haber/443819/diyarbakirda-sehircilik-ilkelerine-aykiri-imar-planina-mahkemeden-dur-karari?utm_source=twitter&utm_medium=twitter_ap&utm_content=194&utm_campaign=29-09-202110:00
https://www.evrensel.net/haber/443819/diyarbakirda-sehircilik-ilkelerine-aykiri-imar-planina-mahkemeden-dur-karari?utm_source=twitter&utm_medium=twitter_ap&utm_content=194&utm_campaign=29-09-202110:00
https://www.evrensel.net/haber/443819/diyarbakirda-sehircilik-ilkelerine-aykiri-imar-planina-mahkemeden-dur-karari?utm_source=twitter&utm_medium=twitter_ap&utm_content=194&utm_campaign=29-09-202110:00
https://www.evrensel.net/haber/443819/diyarbakirda-sehircilik-ilkelerine-aykiri-imar-planina-mahkemeden-dur-karari?utm_source=twitter&utm_medium=twitter_ap&utm_content=194&utm_campaign=29-09-202110:00
https://twitter.com/tr_hbr/status/1443113889063968769


 

https://twitter.com/ArtiTV_/status/1443181826638495754 

 



 

 

https://www.gazeteduvar.com.tr/orada-bir-koy-var-diyarbakirda-ikiye-
bolunmus-haber-1542358 

 



 

 

https://www.sivilsayfalar.org/2020/06/29/millet-bahcesi-hevselin-
dogalligini-tehdit-ediyor/ 

 



 

 

http://yeniyasamgazetesi2.com/ozel-savas-alanlari-tokiler-ve-kafeler/ 

 



 

 

https://politikahaber.org/ozel-savas-mekanlari-toki-ve-kafeler/ 

 



 

 

http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/152968 

 



 

 

https://www.otekileringundemi.com/manset/gunes-sur-da-ayni-sekilde-
cezaevi-tarzi-binalar-yapildi-h67572.html 

https://www.otekileringundemi.com/manset/gunes-sur-da-ayni-sekilde-cezaevi-tarzi-binalar-yapildi-h67572.html
https://www.otekileringundemi.com/manset/gunes-sur-da-ayni-sekilde-cezaevi-tarzi-binalar-yapildi-h67572.html


 

http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/143610 

 

 

http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/143610
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