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GENEL BİLGİLER
Diyarbakır kentinin yüzey araştırmaları, Çayönü Höyüğü’nde yaşamın M.Ö.
7500-5500 yılları arasında aralıksız olarak, daha sonraki yıllarda ise belirli
aralıklarla sürdüğünü göstermektedir. İnsanların göçebelikten yerleşik köy
yaşantısına, avcı toplayıcılıktan besin üretimine geçtikleri bu yerde,
günümüzdeki kent uygarlığının ilk temelleri atılmıştır. “Neolitik Devrim” olarak
da bilinen yerleşik ve tarıma dayalı bu yaşam biçimi, beslenme
ekonomisi, insan-doğal çevre ilişkileri ve kültür tarihiyle ilgili buluşlarıyla da
birçok ilki içerirken, bu yönüyle de, dünya uygarlık tarihine ışık tutmaktadır.
Diyarbakır, Roma İmparatorluğu’nun doğudaki en büyük kent sınırı,
Akkoyunlular ve Mervaniler Dönemi’nde başkent, Osmanlılar Dönemi’nde 25’e
yakın merkezi yöneten bir eyalet konumundaydı. Ayrıca Artuklu, Emevi ve
Abbasiler döneminde de önemli bir ticaret ve kültür merkeziydi. Her dönemde
yeniliğin, aydınlanmanın, kültürün ve sanatın merkezi olma özelliğini
sürdürmüştür. I. Dünya Savaşı’na kadar Diyarbakır’da Arapça,
Türkçe, Kürtçe’nin Kurmanci ve Zazaca lehçelerini konuşan Müslümanlar,
Ezidiler, küçük bir Musevi cemaat ve çeşitli Hıristiyan mezheplere mensup
(Ortodoks ve Katolik Ermeniler, Ortodoks ve Katolik Süryaniler, Protestanlar,
Nasturiler, Keldaniler ve Rumlar) halklar birlikte yaşamıştır. Diyarbakır bu yönü
ile Osmanlı’nın doğu vilayetleri içinde en kozmopolit merkezdir.

GENEL BİLGİLER
Diyarbakır Belediyesi, 504 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 28.12.1993
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
statüsüne dönüştürülmüştür. 1994-2004 yılları arasında, alan büyüklüğü 26 bin
hektar olan yüzölçümü, 2004 yılında yürürlüğe giren 5216 Sayılı Yasa
ile genişledi. Buna göre; hizmet alanı 110 bin hektara çıkan Büyükşehir
Belediyesi’ne 82 mahalle bağlandı. Büyükşehir Belediyesi, 43’ü merkez, 87’si
kırsal olmak üzere 130 mahalleye hizmet götürmektedir.
Büyükşehir Belediyesi 875 bin nüfuslu Diyarbakır’a 335’i kadrolu memur, 158’i
sözleşmeli, 406’sı kadrolu işçi, 51’i geçici işçi olmak üzere toplam 950 belediye
personeli ve 1452 hizmet alımı personeliyle hizmet üretmektedir.

DEMOGRAFİK YAPI
Diyarbakır ilinin nüfusu, TÜİK'in 2015 verilerine göre 1.635.048'dir. Fakat bu
toplam il nüfusudur, yani köyleriyle ve ilçeleriyle birlikteki nüfustur. Şehir
merkezi yani asıl Diyarbakır kentinin merkez nüfusu ise 843.460'tır. Nüfus
bakımından Gaziantep'ten sonra Güneydoğu'nun ikinci büyük kentidir.
Kilometrekareye düşen insan sayısı Türkiye ortalaması 88 iken Diyarbakır'da bu
sayı 95’tir. 1990-2000 döneminde yıllık nüfus artış hızı binde 21.73, Türkiye
ortalaması binde 18,3'dür.
Diyarbakır nüfusunun yüzde 53'ünü çocuklar oluşturmaktadır. İl genelinde
erkek nüfusunun yarısının 17 yaşından, kadın nüfusunun yarısının da 18
yaşından küçük kişiler oluşturmaktadır. Diyarbakır nüfusunun yüzde 87'sini
Diyarbakır doğumlular oluştururken, Diyarbakır doğumlu olmayan nüfus içinde
ilk sayı Mardin, ikinci sırayı Bingöl doğumlular almaktadır. İl merkezinde evli
olanlar, toplam nüfusun yüzde 53'ünü oluşturmaktadır.

İLÇELER
Diyarbakır kentine bağlı 17 ilçe bulunmaktadır:
BAĞLAR

BİSMİL

ÇERMİK

ÇINAR

ÇÜNGÜŞ

DİJLE

EĞİL

ERGANİ

HANİ

HAZRO

KAYAPINAR

KOCAKÖY

KULP

LİCE

SİLVAN

SUR

YENİŞEHİR

ÖRGÜTLENME YAPISI

BELEDİYE MECLİSİ
Belediye Meclisi'nde 69 DBP, 20 AKP, 1 CHP'li üye bulunmaktadır.

Komisyonlar:
Etik Komisyonu
Meclis Araştırma Komisyonu
Sosyoekonomik Eşitsizlik ve Yoksunlukla Mücadele Komisyonu
Kadın ve Hayat Komisyonu
Ekoloji ve Çevre Komisyonu
Kentli Hakları Komisyonu
İnançlar ve Azınlıklar Komisyonu
Kültür ve Sanat Komisyonu
Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Komisyonu
İmar ve Şehircilik Komisyonu
Ulaşım Komisyonu
Halk Sağlığı Komisyonu
Gençlik Komisyonu
Çocuk Komisyonu
Engelsiz Diyarbakır Komisyonu
Hayvan Hakları Komisyonu
Yaşlılar Komisyonu
Turizm Komisyonu

BASIN VE HALKLA
İLİŞKİLER
Sosyal Medya ve Basın:

Yurttaş Başvuruları:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kurumsal
web sitesi üzerinde Türkçe, İngilice, Kürtçe,
Zazaca dillerinde hizmet verilmektedir.

Belediye Başvuru Masası, 7/24 Çağrı
Merkezi, internet, web sitesi, eposta, sosyal medya ve mobil uygulama
üzerinden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
ile ilgili en güncel haberler, duyurular,
etkinlikler, ihale ilanları ve daha bir çok
bilgiye kolayca ve anında erişilebilmektedir.
Yurttaşlar Şikayet/Öneri ve Çek Gönder
formlarını kullanarak rahatlıkla iletişime
geçilebilmektedir.

Belediye adına açılmış olan sosyal paylaşım
hesablarında Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi ile ilgili en güncel haberler,
duyurular, etkinlik paylaşımları 4 dilde
yapılmaktadır.
Diyarbakır Şehir Televizyonu 7/24
Diyarbakır kentinin güncel haber paylaşımı
yapılmaktadır.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve
Sanat yayınlarından biri olan Diyarbakır
e-Bülteni Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak
üzere 3 dilde yayınlanmaktadır.

BASIN VE HALKLA
İLİŞKİLER

FAALİYETLER, PROJELER, ETKİNLİKLER

Belediyenin faaliyetleri, proje ve etkinlikleri beş ana
çerçevede şekillenmektedir:

1

Sosyal Hizmet Politikaları

2

Kadın Politikaları Politikaları

3

Aile, Çocuk ve Gençlik Politikaları

4

Çevre, Kent ve Ekoloji Politikaları

5

Projeler

Sümer Park Sosyal Destek Merkezi
Kentteki dört büyük yeşil alandan en büyüğü
olan toplam 80.000 m2’lik parkın
10.000m2’lik kapalı fabrika alanında
kurulmuştur. Merkez, dört ana hedef grubu
olan kadın, çocuk, genç ve engellilerin yaşam
kalitesini yükseltme, sorunlarını çözme ve
toplumsal yaşama katılımlarını sağlama
amacını gütmektedir. Sümerpark Ortak
Yaşam Alanı'nda yaklaşık 250 personeli ve
100’ün üstünde gönüllüsü ile günde ortalama
1000 kişiye hizmet verilmektedir. Bünyesinde
ortak kullanıma yönelik çok amaçlı salonlar,
sinema, derslikler ve atölyeler ile birlikte
kafeterya bulunmaktadır. Eğitim, sağlık
rehabilitasyon hizmetleri ile spor ve kültür
aktivitelerin gerçekleştirildiği hizmet
merkezleri, inşaat çalışmalarının
sonlandırılması ile 2009 yılı başından
itibaren yurttaşın hizmetine sunulmuştur.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu sosyal
merkez ile kentin tüm dinamiklerinin, sivil
toplumun, örgütlü-örgütsüz tüm bireylerin
mahalle ölçeğinde başlayarak kentsel karar
verme süreçlerine katılımını amaçlayan bir
Diyarbakır Modeli yaratmayı hedeflemektedir.

SOSYAL HİZMET
POLİTİKALARI
Kadın Destek Merkezi
Çocuk Destek Merkezi
Sağlık Destek Merkezi
Gençlik ve Spor Merkezi
Kent Gönüllüleri Merkezi
Meslek Edindirme Merkezi
Engelli Destek Merkezi

Giysi Bankası
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler
Daire Başkanlığı, yoksullukla mücadeleyi sınırı belli
olmayan geçici uygulamalar yerine kalıcı
çalışmalarla yürütmek için Sümer Park Ortak Yaşam
Alanı’nda tüm yoksulların yararlanabileceği Giysi
Bankası’nı hizmete açmıştır. Diyarbakır il sınırları
içerisinde bulunan yoksul mahalle ve semtleri
ziyaret ederek, yoksul olduğu tespit edilen ailelerin
giysi ihtiyacının Giysi Bankası’ndan karşılanmaktadır.
Aileler randevu usulü ile gelip mağazadan alışveriş
ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Giysi Bankası çalışmaları belediyenin imkanları ve
yardımseverlerin bağışlarıyla sürdürülmektedir.

SOSYAL HİZMET
POLİTİKALARI
Kadın Destek Merkezi
Temel eğitim programları, psiko-sosyal
destek ve rehberlik hizmetleri, sanat
atölyeleri, spor etkinlikleri, fitness merkezi,
yaşam becerileri eğitimleri, sosyo-kültürel
faaliyetler, çamaşır evleri gibi hizmetleri
sunmak üzere tasarlanmıştır.

Çocuk Destek Merkezi
Anne-babaların bilgisinde çocukların psikolojik
ve sosyal gelişimine destek, sanat-drama
atölyeleri, oyun odaları –parkları, okuma odası,
çocuk hakları konusunda çocukların ve annebabaların bilgilendirmesi, spor etkinlikleri
platformunun oluşturulması, gönüllü eğitimleri,
panel,söyleşi, sempozyum düzenlemesi gibi
hizmetleri sunmak üzere tasarlanmıştır.
Meslek Edindirme Merkezi
Bilgisayarlı muhasebe, web tasarımı, grafik
tasarımı, ileri motor teknikleri, doğalgaz,
mobilyacılık, matbaacılık, girişimcilik, satışpazarlama, kuaförlük, çocuk bakıcılığı, takı
tasarımı, tekstil, İngilizce ve yeni yaşam
atölyeleri(cam, seramik, heykel, müzik ve resim
atölyeleri) gibi hizmetleri sunmak üzere
tasarlanmıştır.
Sağlık Destek Merkezi
Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Ana-Çocuk
Sağlığı Merkezi’nde sağlık güvencesi
olan/olmayan herkes koruyucu, tedavi edici
ve güvenli annelik hizmetleri verilmektedir.

SOSYAL HİZMET
POLİTİKALARI
Kent Gönüllüleri Merkezi
Vatandaşların birbirlerine karşı hak ve
sorumluluklarının tüm kente yayılmasına
katkıda bulunması amacıyla kent
gönüllüleri platformunun oluşturulması,
gönüllü eğitimleri, panel-söyleşisempozyum düzenlemesi gibi hizmetleri
sunmak üzere tasarlanmıştır.
Gençlik ve Spor Merkezi
Çocuklara, gençlere, yetişkinlere ve
engellilere yönelik sportif, sosyal, kültürel
ve eğitsel faaliyetler, futbol okulu ve
turnuvaları, halk oyunları, modern dans,
satranç, fotoğrafçılık, aerobik, tekvando,
spor programları ve şenlikleri gibi
hizmetleri sunmak üzere tasarlanmıştır.
Engelli Destek Merkezi
Engellilere yönelik eğitim, üretim ve rehberlik
hizmetleri, engellilerin yaşam kalitelerinin
iyileştirilmesine dönük özel eğitimler, temel
eğitim ve mesleki eğitim kursları, engellilere ve
ailelerine psikolojik ve sosyal destek, spor
etkinlikleri gibi hizmetleri sunmak üzere
tasarlanmıştır.

KADIN POLİTİKALARI
Kadın Politikaları Daire Başkanlığı'nda, Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadın Ekonomisini Güçlendirme Şube Müdürlüğü bulunmaktadır...

Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama
Merkezi (DİKASUM)

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Şube
Müdürlüğü

Kadın sorunlarını tespit etmek amacıyla
saha araştırmaları yapan merkez,tespit
edilen sorunların çözümüne dönük projeler
geliştirmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği
perspektifi, kadın hakları, kadına karşı
şiddetle mücadele yöntemleri gibi
konularda farkındalığı yayma amacıyla
eğitim programlar DİKASUM tarafından
düzenlenmektedir.

Şiddete maruz kalan veya kalma riski bulunan
kadınlara, sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki
destek hizmetleri, oluşturulan hizmetlerin
kapasitesini arttırma, mağdurun bu destekleri
alabilecekleri başkaca kurum, kuruluş,
merkezlerle irtibatında
kolaylaştırıcılık, Şiddetle Mücadele Müdürlüğü
tarafından sağlanmaktadır.

KADIN POLİTİKALARI
Kadın Ekonomisini Güçlendirme Şube
Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları
Daire Başkanlığı’nın, mevsimlik işçi
göçünün önüne geçmek ve organik tarımı
teşvik etmek amacıyla Kayapınar
Diclekent’te 12 bin metrekarelik alanda
oluşturduğu kent bostanı yer almaktadır.
Kent bostanından faydalanan 4
aile topladıkları karpuz, kavun, salatalık,
biber, domates, fasulye gibi sebze ve
meyveleri pazarda satmaktadır. Yaz
mevsiminin ardından aynı arazide kışlık
üretim için sera kurularak ailelerin, serada
kışın da çalışmaları sağlanmaktadır.

AİLE, ÇOCUK VE GENÇLİK
POLİTİKALARI
Çocuk ve Gençlik Merkezi
Diyarbakır Büyükşehir Gençlik ve Çocuk Merkezi'nde özellikle ihmal ve istismara maruz kalan
çocuklara hizmet verilmektedir. Diyarbakır kent nüfusunun yaklaşık yüzde 50’si çocuktur.
Kentte çocukların, sokak işçiliği, madde bağımlılığı veya istismarla ilgili maruz kaldığı birçok
sorun yer almaktadır. Bu noktada merkez çocukların bu tür sorunlarıyla ilgilenmektedir. Ayrıca
çocuk işçiliği konusunda da bu merkez mücadele etmektedir.
Çocuk ve Gençlik Merkezi’nin içerisinde sosyal servis odaları, revir, duş yeri ve idari birimlerden
oluşmaktadır. Çocukların merkezde kalma imkanları da vardır.

AİLE, ÇOCUK VE GENÇLİK
POLİTİKALARI
Diyarbakır Çocuk Eğitim Merkezi
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 450 Evler ve Bağcılar Mahallesi’nde 550
öğrenci kapasiteli iki kreş yer almaktadır. 2678 metrekarelik alanı kapsayan 450 Evler‘deki kreş, 250
öğrenci kapasitelidir. Kreşte, çocuk oyun alanı, kum havuzu, doğa ve bilim bahçesi bulunuyor.
Bağcılar Mahallesi’nde ise 2500 metrekarelik alana sahip olan ikinci kreş ise 300 öğrenci kapasiteli
olarak hizmet vermektedir.

AİLE, ÇOCUK VE GENÇLİK
POLİTİKALARI
Diyarbakır Mesleki Eğitim Merkezi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi bünyesinde mesleki eğitim
programları düzenlenmektedir. Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, Doğalgaz, Sıhhı
Tesisatçılık, Tekstil, Web Tasarım, Aşçılık, Otomotiv (araç bakım onarım) Kuaförlük, Cilt bakımı,
Halkla İlişkiler, İngilizce, Autocad, Diksiyon gibi programlarla Diyarbakır’da kırdan kente göç
eden 15 – 45 yaş aralığında, yoksul ailelerin kente ekonomik uyumunu kolaylaştırmak için
mesleki eğitim yoluyla vasıflı hale getirmek amaçlanmaktadır.

ÇEVRE, KENT VE EKOLOJİ
POLİTİKALARI
Diyarbakır Güneş Evleri
Kendi enerjisinin tamamını üretebilen ve
“Enerji Mimarlığı” ilkelerine göre inşa
edilmiş Türkiye'deki ilk yapı olarak hizmet
vermektedir.Sümer Park alanında, Eğitim
ve Uygulama Parkı Projesi çerçevesinde,
Avrupa Birliği Sürdürülebilir Kalkınma
Desteği kullanarak inşa edilen bina; temiz
ve sürdürülebilir enerji kullanma
biçimlerini başarı ile sergilemektedir.
Diyarbakır Entegre Katı Atık Tesisleri
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Katı Atık
Yönetim Sistemi kapsamında tasarlanan
Atık Bertaraf Tesisleri'nin atık depolama
alanı, ön ayırma, kompost ve ayırma
tesisi, atık pil geçici depolama alanı,
tıbbi atık sterilizasyon alanı, atık su
arıtma tesisi, gaz yakma tesisi, mevcut
aktarma istasyonu rehabilitasyonu ve yan
tesislerden oluşmaktadır.

EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT
POLİTİKALARI
Mesleki Eğitim

Kültür Sanat Okulları

Bilgisayar Kullanım, Saç Bakımı ve
Kuaförlük, İngilizce A1. Kademe, İngilizce
A2. Kademe, Hasır Örücülüğü, Aşçı
Çıraklığı, Aile Eğitimi, Evde Çocuk
Gelişimi, Resim, Çini, Seramik, Ahşap
Oyuncak, Bağlama, Erbane, Gençlik
Korosu, Kurdela Nakışı, Kürtçe
(Destpêk), Kürtçe (Asta 1.), Tekstil ve Moda
Tasarımı, Cilt Bakım ve Makyaj, Autocad
Çizim Programı, Bilgisayarlı
Muhasebe, Takı Tasarım, Deri
İşlemeciliği, Ahşap Boyama, Cam kursları
ile kadınlar, gençler ve engellilerden
oluşan gruplara yönelik mesleki eğitim ve
sertifika programları
verilmektedir. Mesleki Eğitim Şube
Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Şube
Müdürlüğü, Spor Şube Müdürlüğü,
Engelliler Şube Müdürlükleri bünyesinde
eğitim çalışmaları sürdürülmektedir.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 4
farklı ilçede yer alan kültür ve sanat merkezleri
yer almaktadır. Çocuklara yönelik tiyatro film ve
atölye çalışmalarının yanı sıra kadınların
uğradıkları hak ihlalleri, toplumsal cinsiyet ve
çocuk eğitimleri verilmektedir.

KARDEŞ KENTLER
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Kardeş Kentler çalışmaları
çerçevesinde Almanya Aşağı Saksonya Eyaleti Başkenti Hannover Belediyesi ile
Hannover Dostluk Grubu oluşturulmuştur.

PROJELER
Her Mahalleye Bir Spor Salonu

Kültür ve Kongre Merkezi

Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi

Gürdoğan Mahallesi Kreşi

Telefon : (0216) 411 48 33
(0216) 411 48 34
Adres: Bayar Caddesi, 19 Mayıs Mahallesi
Sultan Sokak No: 18 KADIKÖY / İSTANBUL
Posta Kodu: 34736
akademi@kadikoy.bel.tr

