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İdarecinin Sesi Dergisi’nin bu sayı-
sındaki konuk şehir Diyarbakır. Biz 
de Diyarbakır’ı tanıtmadan önce 

Diyarbakır’da son 3 yıldır Valilik, son 
1 yıldır da Büyükşehir Belediye Baş-
kan Vekilliği görevlerini başarıyla sür-
düren ve bir çok vizyon projenin ha-
yata geçmesini sağlayan Diyarbakır 
Valisi Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU 
ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 
Sohbete geçmeden önce ülkemizin 
en başarılı bürokratlarından olan ve 
kesintisiz 18 yıldır eylemli Valilik ya-
pan Sayın GÜZELOĞLU’nun öz geç-
mişini sunmak istedik. 

22 Eylül 1964 Ankara doğumlu olan 
Hasan Basri GÜZELOĞLU idareci 

bir aileden gelmektedir. İlk, orta ve 
lise eğitimini yurdumuzun değişik 
yörelerinde tamamlamıştır. Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi Kamu Yönetimi Bölümünden 
04.07.1985 tarihinde birincilikle 
mezun olan Güzeloğlu, 1985 yılında 
açılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam 
Adaylığı sınavını da birincilikle ka-
zanarak Mülki İdare Amirliği mes-
leğine girmiştir.1987 yılında İçişleri 
Bakanlığı tarafından 1 yıllık süre için 
İngiltere'ye mesleki inceleme ve 
staj programı için gönderilen GÜ-
ZELOĞLU; Bakanlık ve Valilik düze-

yinde çok sayıda Takdir ve Teşekkür 
belgelerinin yanı sıra çalıştığı il ve il-
çelerin ”Fahri Hemşerilik” beratları; 
bölge, il ve ilçe sivil toplum kuruluş-
larından alınmış özel ödül ve başarı 
belgelerine sahiptir.

Hasan Basri GÜZELOĞLU, Türk İda-
reciler Derneği ve İçişleri Bakanlığı 
tarafından birlikte yapılan seçim 
sonucu 1996 yılı 'Türkiye'de Yılın 
İdarecisi Hizmet Ödülü'nü almıştır. 
GÜZELOĞLU ayrıca 2002 yılında 
Türk İdareciler Derneği tarafından 
verilen '2002 Yılı İzmir'de Yılın İda-
recisi Hizmet Ödülü'nü de almıştır.

Diyarbakır Valisi 
Hasan Basri Güzeloğlu*

* 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır Valisi olarak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu atanmıştır. 
Kendisine Diyarbakır Valiliği görevinde başarılar dileriz.
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Vali Hasan Basri GÜZELOĞLU, ulusal 
düzeyde yayımlanan birçok basın 
organı ve dergi tarafından 'Yılın Va-
lisi' ödüllerini ve 2003 yılı Anadolu 
Gazeteciler Birliği GAP Oskarı ödül 
töreninde yılın 'En Başarılı Valisi' 
ödüllerini kazanmıştır.

Yayımlanmamış bir adet Sosyolojik 
Araştırması olan GÜZELOĞLU, İngi-
lizce bilmektedir. Ayşe GÜZELOĞLU 
ile yaşamını birleştiren Hasan Basri 
GÜZELOĞLU'nun 2 çocuğu ve 2 to-
runu bulunmaktadır. 

KARİYERİ  

Şanlıurfa-Siverek ve Kütahya-Simav 
İlçeleri Kaymakam Vekilliği yapan 
GÜZELOĞLU;

• 1989 yılı Haziran ayında İçişleri 
Bakanlığında 74. Dönem Kayma-
kamlık Kursunu ikincilikle bitire-
rek tercihi ile Kahramanmaraş İli 
Türkoğlu İlçesine atanmıştır.

• 1991 -1992 Elazığ İli Baskil İlçesi,

• 1992-1993 Bitlis İli Güroymak 
İlçesi,

• 1993-1997 Niğde İli Ulukışla İl-
çelerinde Kaymakam olarak gö-
rev yapmıştır.

• 10 Eylül 1997 tarihinde İçişle-
ri Bakanlığı tarafından başarısı 
doğrultusunda sınıf yükseltile-
rek İzmir İli Menderes İlçesi Kay-
makamlığı görevine atanmıştır.

• 01.02.2003 tarihli Resmi Gaze-
te'de yayımlanan 2003/5221 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Gümüşhane Valiliği'ne,

• 25.08.2004 tarih ve 2004/7790 
tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Karaman Valiliği'ne,

• 04.04.2006 tarihli Resmi Gaze-
te'de yayımlanan 2006/10355 
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Samsun Valiliği'ne,

• 11.05.2010 tarihli ve 2010/407 
Bakanlar Kurulu Kararı ile de 
Mersin Valiliği'ne,

• 15.09.2014 tarihli ve 2014/6780 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Kocaeli Valiliğine,

• 21.06.2017 tarihli ve 
2017/10458 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile de ilimiz Diyarba-
kır Valiliğine atanmıştır.

Diyarbakır ilinde 2017 
yılından bu yana görev 
yapıyorsunuz. Genel 
olarak Diyarbakır’ı nasıl 
tanımlarsınız?  
Şehirler, insanoğlu için yıldızlar gi-
bidir. Bazıları yakın, bazıları uzak, 
bazıları hep gökyüzünde, bazıları ise 
yok olup gitmişlerdir. Diyarbakır, her 
zaman bize yol gösteren kutup yıldı-
zı gibi insanlığın serüvenine şahitlik 
etmiş çok az şehirden biridir. Ezanın 
1381 yıldır susmadığı ve İslamiyet’in 
Anadolu’ya ilk girdiği şehir olan 
Diyarbakır, 541 sahabe mezarı ile 
Mekke ve Medine’den sonra en çok 
Sahabe-i Kiramların medfun oldu-
ğu 3. Şehirdir. Fetih sırasında Halid 
bin Velid’in oğlu Hz. Süleyman’ın da 
aralarında bulunduğu 27 sahabenin 
şehit düştüğü alanda bazalt taştan 
yapılan Camii, Anadolu’da en çok 
sahabenin bir arada medfun olduğu 
tek yapıdır. 

Diyarbakır’a ilk geldiğinizde sizi bir 
nevi açık hava müzesi niteliğinde-
ki tarihi yapıları karşılar. Binlerce 
yıla uzanan geçmişi sayesinde Di-
yarbakır’ı gezerken kronolojik bir 
zaman tünelindeymişsiniz gibi his-
sedersiniz. Tarih öncesi devirlerin 
kalıntılarına, yazılı dönemdeki bü-
tün medeniyetlerin izlerine, yakın 
dönemimize, inanç zenginliklerine, 
Dicle Nehir'inin can verdiği Hevsel 
Bahçelerinin doyumsuz manzarası 
eşlik eder. İnsanlığın ortak ürünle-
rinden belki de en önemli yapı tasa-
rımı olarak karşımıza çıkan ve kenti 
adeta bir gerdanlık gibi çepeçevre 
saran Diyarbakır Surları, önemini 
her dönemde korumuştur. Diyar-
bakır’ın bereketli toprağından ve 
yaşayan tüm medeniyetlerin mut-
fağından süzülüp gelen lezzetleri, 
size unutamayacağınız anılar bırakır. 
Bu nedenle Diyarbakır’ı tek yön-
lü tanıtmak Diyarbakır’a ve kadim 
kültürüne haksızlık olur. Tarihin her 
döneminde bağrında yetiştirdiği ya-
zarları, fikir adamları ve şairleriyle 
Diyarbakır, geçmişi geleceğe taşır. 

Geçmişte olduğu gibi günümüzde 
de kültür, ticaret ve sanayide önemli 
yolların kavşağında bulunan Diyar-
bakır, ülkemizin özellikle Ortado-
ğu’ya açılan kapısı konumundadır. 
Yetişmiş insan gücünü güçlü giri-
şimci ruha sahip beşerî sermayesi 
ile buluşturan Diyarbakır, her zaman 
bölgesinin kültür, ilim, irfan merkezi 
olmuş ve bölgesinin sosyal ve eko-
nomik gelişimine öncülük etmiştir.  

Diyarbakır tarihte 
önemli bir yeri olan bir 
ilimizdir. Bu bağlamda 
Diyarbakır’ın tarihsel 
geçmişinde öne çıkan 
dönüm noktalarından 
bahsedebilir misiniz? 
Tarihe damgasını vuran büyük uy-
garlıkların ve medeniyetlerin hüküm 
sürdüğü Diyarbakır, insanlığın ilkleri-
ne ve dönüm noktalarına ev sahip-
liği yapmaktadır. Tarihi 12 Bin 500 
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yıl öncesine dayanan medeniyet 
geçmişimizin ve insanlığın en eski 
yerleşimlerinden biri olan Körtikte-
pe kazı alanı, insanlığın ilk kez tarım 
toplumuna geçtiği, ilk kez düzenli 
yapılaşma ile konutlarını inşa ettiği 
Çayönü ve daha yüzlerce eseriyle 
insanlık tarihine tanıklık eden bir 
şehirdir. 

Bu yıl girişimlerimiz sonucu UNES-
CO tarafından Dünya Kültür Mirası 
Geçici Listesi’ne alınan dünyanın en 
iyi korunmuş Roma sınır garnizonu 
Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı 
döneminin iki süper gücü Romalılar 
ve Sasaniler arasındaki mücadeleler 

kültürel, dini ve ticari etkileşimleri-
ne dair bilgi ve sırları bizimle pay-
laşır. Yine aynı listede yer alan ve 
Dünyanın kemer açıklığı açısında 
en geniş taş köprülerinden biri olan 
Malabadi Köprüsü insanları yüz yıl-
larca birbirine bağlamıştır. Surlar 
çağının en muhteşem yapılarından 
biri olan Diyarbakır Surları ile Dic-
le’nin can verdiği Hevsel Bahçeleri, 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
girerek dünyanın ortak değerleri 
haline gelmişlerdir. Bu yönüyle Di-
yarbakır, ülkemizde UNESCO Dünya 
Mirası Geçici ve Kalıcı Listesinde en 
çok eser barındıran şehirlerin başın-
da gelmektedir.

Diyarbakır tarihi Surların ilk bölümü 
olan İçkale’de yer alan Amida Hö-
yük’te yıllar sonra bizim dönemimiz-
de kazıları tekrar başlattık. Robotik 
biliminin öncüsü El Cezeri’nin ya-
şadığı ve çalıştığı Artuklu Sarayı’nın 
bulunduğu bu kazı alanından şehrin 
zenginliklerle örülü geçmişinden 
yeni keşifleri heyecanla bekliyoruz. 

İslam medeniyetinin ana aksların-
dan biri konumunda bulunan Di-
yarbakır, 5’inci Haremi Şerif ve Ana-
dolu’nun İlk Camisi unvanına sahip 
Ulu Cami, Eğil’deki Elyasa ve Zülküf 
Peygamberlerin naaşlarını bulundu-
ğu türbeleri, Hz. Süleyman Cami ve 
Sahabelerin kabirleri bize doyum-
suz bir manevi haz yaşattır. 

Diyarbakır, tarihi ve 
kültürel varlıkları, sanayi, 
ticaret, tarım potansiyeli, 
doğal kaynakları, 
turizmi, yaşam tarzı ve 
gelenekleri ile tanınan 
illerinden biridir. 
Bu konuya yönelik 
çalışmalardan söz 
edebilir misiniz? 
Binlerce yıllık geçmişe sahip Di-
yarbakır Hurri, Asur, Roma, Emevi, 
Selçuklu, Osmanlı gibi 33’e yakın 
medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 
Mevcut yüzlerce tescilli yapısında 
bu medeniyetlerin izlerini halen 
görmek mümkündür. Diyarbakır’ın 
turizmdeki bu müthiş potansiyelini 
değerlendirmek için bir yandan tu-
rizm altyapısını geliştirme ile ilgili 
çalışmalar yürütürken diğer yandan 
Diyarbakır’ı hakkettiği marka kent 
kimliğine kavuşturmak konusunda 
çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalar sonu-
cunda Diyarbakır için yıllık 5 milyon 
turist hedefine çok rahat ulaşabile-
ceğimize inanıyorum. 

Diyarbakır’ın tarım ve hayvancılık 
alanında da önemli gücü ve potansi-
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yeli mevcuttur. Bitkisel ve hayvansal 
üretim miktarı açısından ülkemizin 
önde gelen illerinden biridir. Diyar-
bakır orta vadede bölgesini ve Or-
tadoğu’yu rahatlıkla besleyebilecek 
bir potansiyele ulaşacaktır. GAP’ın 
en önemli sulama projelerinden biri 
olan Silvan Projesi kapsamında ku-
rulacak barajlar ve sulama kanalları 
sayesinde 2 milyon 350 bin dönüm 
arazi sulu tarıma açılacak. Yaklaşık 
10.6 Milyar TL’lik yatırımla hayata 
geçecek proje sayesinde artan ürün 
çeşitliliği ve üretim ile yıllık 1.2 Mil-
yar TL gelir sağlanacak. 300 bin ki-
şiye doğrudan istihdam sağlanması 
hedeflenen proje sayesinde ülkemi-
zin ve özellikle bölgemizin en büyük 
sorunlarından biri olan işsizlik soru-
nu ortadan kalkmış olacaktır. 

Diyarbakır’ın tarıma dayalı sanayiye 
uygun büyük miktarda tarımsal üre-
timi, genç ve dinamik iş gücü, sınır 
kapılarına olan yakın konumu ve 
ilimize özgü güçlü devlet teşvikleri 
ile son yıllarda sanayi yatırımlarına 
olan talep artmıştır. Artan bu yatı-
rım taleplerinin hızlı bir şekilde kar-
şılanması için biz de sanayi altyapı-
sını güçlendirme ile ilgili çalışmalara 
devam ediyoruz. 

Diyarbakır Birinci Karma Organize 
Sanayi Bölgesi halihazırda üç etap-
ta yatırımcılara hizmet vermekte-
dir. Ancak gelinen aşamada mevcut 
OSB’de yatırımcıların yoğun ilgisi 
ile beraber bu üç etaptaki parselle-
rin tamamı dolmuş durumdadır Bu 
noktada yeni yatırımcıların taleple-
rine cevap verebilme adına 4. etap 
genişleme alanı çalışması başlattık. 
Çalışmalarda sona gelindi ve parsel 
tahsislerine başlandı. Genişleme ala-
nının tam olarak faaliyete geçmesi ile 
birlikte önümüzdeki dönemde Diyar-
bakır OSB’de 20 bin kişilik istihdama 
ulaşılması hedeflenmektedir. Ayrıca 
yıllardır gündemde olmasına rağ-
men bizden önce bir türlü kurulama-
yan OSB’nin evsel ve endüstriyel atık 
su artma tesisi inşasına 2019 yılında 
başladık. Tesisin tamamlanması ile 
hem sanayi üretiminin çevreye olan 

olumsuz etkisi minimize edilmiş ola-
cak hem de ülkemizin en önemli pa-
muk üretim merkezlerinden biri olan 
Diyarbakır’da, tekstil sektörünün de-
ğer zincirinde önemli bir halka olan 
boyahane yatırımlarının önü açılmış 
olacak. Böylelikle ilimizde pamuktan 
ipliğe, iplikten kumaşa ve kumaştan 
konfeksiyona tüm üretim süreçleri 
entegre bir şekilde yapılabilir hale 
gelecektir. Bu sayede Diyarbakır 
tekstil ve hazır giyim üretim merkezi 
olma konusunda önemli bir avantaj 
elde edilmiş olacaktır.

Diyarbakır ilinde canlanan ekonomik 
hayatla birlikte yatırımcı talepleri 

ve hükümetimizin hayata geçirece-
ği yeni teşvik politikaları sayesinde 
sadece mevcut Organize Sanayi 
Bölgesinin talebi karşılayamayacağı 
açıktır. Ayrıca sanayi üretiminde yı-
ğılmanın tek bir lokasyonda olması 
yerine farklı akslarda da OSB’lerin 
kurulmasında fayda görülmektedir. 
Bu kapsamda Diyarbakır Karacadağ 
OSB kuruluş çalışmalarını başlattık. 
Karacadağ OSB 2018 yılı sonunda 
tüzel kişilik kazandı. 2020 yılının son 
çeyreğinde bu alanda da parsel tah-
sislerine başlamayı planlıyoruz.

Diyarbakır gerek yüksek pamuk üre-
timi gerekse sağlanan teşviklerle 
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ülkemiz tekstil ve hazır giyim sek-
törünün yeni cazibe merkezi olma-
ya başladı. Artan talebi karşılamak 
adına kısa zamanda Türkiye’de ilk 
tekstil ihtisas organize bölgesi olan 
Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB ku-
ruluş çalışmalarını tamamladık. 10 
Bin kişiye istihdam sağlayacak olan 
Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB’de bu-
lunan 105 sanayi parselin 101’i kısa 
zamanda yatırımcıya tahsis edildi. 
Şu ana kadar 61 firma, 1,3 Milyar 
TL’lik yatırımla 8 bin 687 kişilik istih-
dam taahhüdünde bulundu.

Diyarbakır ili, sanayisi, ticareti, Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesinin eko-
nomik merkezi olması ile, demiryolu 
bağlantısı da olan büyük ölçekli bir 
lojistik merkeze sahip olması gereken 
illerimizin başında gelmektedir. Şehir 
ayrıca “lojistik sektörünün” vazgeçile-
mez kavşaklarından biridir. Biz de bu 
potansiyelden hareketle bölgede lo-
jistik operasyonlara başlamak isteyen 
firmalara lojistik depolama imkanları 
sağlamak amacıyla Lojistik Merkez 
kurma çalışmalarını başlattık. Lojistik 
merkezin konumu demiryolu ve kara-
yolu gibi iki farklı ulaşımı kesiştirmesi 
yönüyle avantajlı bir bölgededir. Diyar-
bakır Lojistik Köyü, ithal edilen ürün-
lerin ve hammaddelerin, ihraç edilen 
ürünlerin, iç piyasaya gönderilecek 
her türlü malzemenin depolama, kara 
taşıması ve demiryolu taşımasının ko-
layca yapılabileceği, hizmet kalitesinin 
artacağı, maliyetlerin düşürüleceği bir 
merkez olacaktır. Alanın İmar planı ve 

fizibilite çalışması tamamlanmış olup 
yönetim modeli çalışmaları devam 
etmektedir. Alan, Sayın Cumhurbaş-
kanımızın olurlarıyla 12 Aralık 2020 
tarihinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 
Proje Alanı olarak ilan edildi. 2020 yılı 
Nisan ayı içerisinde alanın tapularını 
aldık. Altyapı proje çalışmalarını baş-
lattık. 2020 yılının sonunda ilk kazma-
yı vurmayı hedefliyoruz. Diyarbakır’ı 
bölgesel bir dağıtım üssü yapacak bu 
mega projede doğrudan 5400 kişi is-
tihdam edilecek.

İlin sanayi, ticaret, 
ulaştırma, tarım, 
kültür-turizm ve 
istihdam potansiyelini 
değerlendirerek; 
Diyarbakır’ın farklı 
alanlarda sahip olduğu 
potansiyelin ülkemize 
ve ülke ekonomisine 
katkıları konusundaki 
düşüncelerinizi bizimle 
paylaşır mısınız? 
Diyarbakır halihazırda zaten TÜİK’in 
açıkladığı 2018 yılı verilerine göre 
35 milyar TL Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
miktarı ile ülke ekonomisine önemli 
katkı sunmaktadır. 81 il arasında bu 
açıdan 22’nci sırada yer alıyoruz. 

Diyarbakır’ın turizm, tarım, sanayi 
gibi alanlarındaki mevcut gücünden 
ve potansiyelinden biraz önce bah-
settik. Yine bahsetmiş olduğumuz 
altyapı projelerini tamamlarsak Di-
yarbakır’ın ülke ekonomisine olan 
katkısı önemli ölçüde artacaktır. 

Diyarbakır-Mersin Limanı demiryo-
lu bağlantısı ile Hızlı Tren ve Yüksek 
Hızlı Tren çalışmalarının başlatıl-
ması, Otoyol yatırımları gibi makro 
ölçekli ulaşım projeleri ilimizin ve 
bölgenin daha güçlü bir şekilde dış 
pazarlara açılmasını sağlamanın ya-
nında, yeni yatırımların da artması 
yolunda pozitif etki sağlayacaktır.

Her şeyden önce Diyarbakır, dinamik, 
dünya ile iletişim içinde olan 25 yaş 
altı 910 Bin kişilik genç nüfusu, yüksek 
katma değer üreten, küresel rekabet 
gücü yüksek olan önemli bir kenttir. 
Öte yandan Diyarbakır şehircilik ve 
kentsel yaşam kalitesi bakımından da 
son yıllarda önemli gelişmeler kaydet-
miştir. Geçmişten bugüne bölgesinin 
hizmet merkezi olan Diyarbakır, ya-
pacağımız yatırımlar, hayata geçire-
ceğimiz projeler, ekonomik ve sosyal 
gelişmelerdeki atılımlarla ülkemizin 
yüksek yaşam kalitesi sunan güçlü 
kentleri arasına girecektir.  

Diyarbakır İli’nin ileriye 
dönük vizyonu nedir? 
Cumhuriyet’in 100. 
Yılı’nda Diyarbakır’ı 
nerede görmek 
istersiniz? Bununla ilgili 
bir yol haritanız var mı? 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu-
nun 100. yılında Türkiye'nin belir-
leyici kentleri arasında yer almayı 
kendine şiar olarak kabul etmiş 
Diyarbakır, Küresel Rekabet açısın-
dan imalat sanayinde yüksek katma 
değer üreten, bilgi ekonomisi ve 
sanayi 4.0 ile teknolojik dönüşüme 
öncülük eden tarım, dış ticaret ve 
lojistik kenti konumuna ulaşmayı 
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hedeflemektedir. Bu doğrultuda 
Diyarbakır, sahip olduğu potansiyeli 
harekete geçirerek tarımsal verimli-
likte dönüşüm yaşayan ve Ortado-
ğu-Kuzey Afrika (MENA) ülkelerini 
besleyen bir gıda üssü olacaktır. 
Aynı zamanda UNESCO Geçici ve 
Kalıcı Miras Listesinde eşsiz eser-
lere sahip olan Diyarbakır, kültürel 
ve doğal zenginlikleri ile öne çıkan, 
sağlık, termal turizm ve gastronomi 
değerleri sayesinde ulusal ve ulusla-
rarası düzeyde Marka Kent kimliği-
ne kavuşmuş bir şehir olacaktır.

Siz Valilik görevinizin yanı 
sıra son bir yıldır aynı 
zamanda Büyükşehir 
Belediyesi Başkan 
Vekilliği görevini de 
yürütüyorsunuz. Bu 
kapsamda Diyarbakır’da 
başlamış olan ve vizyon 
açısından özellikle 
önem verdiğiniz proje 
ya da projeler var mı? 
Bahsedebilir misiniz? 
Yıllarca terörün gölgesinde kalan 
kentin bu değerlerini herkese duyu-
racak pek çok proje yürütmekteyiz. 
Bizim nazarımızda önem arz eden 
ve sadece Diyarbakır’ın değil Türki-
ye’nin önemli projelerin birkaçına 
değinmekte fayda var. Bunlardan 
birincisi Diyarbakır Lojistik Merkez 
projesidir. Proje, Türkiye’nin ilk Lojis-
tik Köyü olarak tescillendi. Bu alanda 
bütün sosyal ve destek alanlarıyla 
beraber Uluslararası standartlarda 
A+ Depo yapılacak. İçinde demir-
yolunun geçtiği, Lisanslı depolama 
alanının olacağı merkezde en az 5 
bin 400 kişinin istihdam edilmesini 
hedeflemekteyiz. Yatırımcıların bu 
alana büyük bir teveccühü var, pek 
çok yatırımcı ile görüşmelerimiz de-
vam ediyor. 2020 yılı içerisinde ya-
tırımcılara tahsis edilmesini, 2020 

yılının sonunda ilk kazmayı vurmayı 
ve 2021 senesinde de faaliyete ge-
çirmeyi planlamaktayız.

İkinci önemli projemiz ise Diyarba-
kır Tekstil İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi (DTİOSB) Projesi. Diyarbakır 
Türkiye’de genç nüfusun en fazla ol-
duğu illerin başında geldiğinden, bu 
genç nüfusu istihdam edecek emek 
yoğun sektörleri bölgemize çekmek 
için Türkiye’nin ilk hazır giyim orga-
nize sanayi bölgesini 2018 yılında 
kurduk. 2019 yılında arsa tahsisleri-
ne başladığımız DTİOSB’deki bütün 
sanayi parsellerini tahsis ettik. Hali 
hazırda eş zamanlı olarak firmalar 
fabrikalarını inşa ederken biz de 
altyapıyı ivedilikle bitirmeye çalışı-
yoruz. Fabrikalar, tam kapasite ile 
çalıştıklarında en az 10 bin kişilik 
bir istihdam öngörüyoruz. Burada 
konuya sadece istihdam odaklı da 
bakmıyoruz. Burayı Türkiye’nin bir 
tasarım ve moda merkezi yapmak 
için projelerimiz var. Şu anda Kara-
cadağ Kalkınma Ajansı’nın desteğiy-
le Moda ve Hazır Giyim Akademisi 
fizibilitesini hazırlıyoruz. Yapılan 
çalışmada ortaya konulacak yol ha-
ritasını önümüze alıp, nitelikli bir 
akademinin hayata geçmesini sağ-
layacağız. Yine DTİOSB’de faaliyet 
gösteren firmaların kümelenmeleri-
ni sağlayacak ortak alanların yapımı 
için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın-
dan Cazibe Merkezlerini Destekle-
me Programı kapsamında bir proje 
desteği aldık. Bu alanları 2021 yılı-

nın ilk çeyreğinde bitirerek sanayici-
lerimizin hizmetine sunacağız.

Diyarbakır’ı geleceğe hazırlamak 
ve bölgesinin gıda üssü haline ge-
tirmek için üretim değer zincirini 
bütün aşmalarıyla geliştirme gayesi 
içerisindeyiz. Silvan Projesi ile Diyar-
bakır’da üretilen ürünlerin Diyarba-
kır’da işlenip küresel pazarlara su-
nulması için iki kritik aksta yer alan 
Ergani ve Bismil’de İhtisas OSB’ler 
kuracağız. Hedef en az 5.000 kişilik 
doğrudan istihdam.

Kentimize son yıllarda artan talebi 
karşılamak adına en az 12 bin kişiye 
istihdam sağlayacağını ön gördüğü-
müz Karacadağ OSB kuruluş çalış-
malarını tamamladık. Alanın imar 
ve parselasyon işlemleri tamam-
lanma aşamasına geldi. 2020 yılının 
ikinci yarısında parsel tahsislerine 
başlayacağız. 

Yapılan saha çalışmalarında Diyar-
bakır’da şehir içinde kalmış düzen-
siz Sanayi Siteleri haricinde şehir içi-
ne dağılmış ve zor koşullarda üretim 
yapan çok sayıda imalatçının bu-
lunduğu tespit edilmiştir Bu soruna 
çözüm üretmek ve üreticilerin kent 
dışında nitelikli koşullarda üretim 
yapmasını sağlamak amacıyla yak-
laşık 6000 dönümlük yeni bir alanın 
işlevlendirilmesine yönelik süreci 
başlattık. Şehir içinde sıkışmış, dar 
ve sağlıksız alanlarda faaliyetlerini 
sürdüren küçük işletmelerimizin 
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şehir dışında belirli alanlarda çağın 
gereklerine uygun olarak faaliyet 
göstermeleri adına dev bir ortak sa-
nayi sitesi adası kuruyoruz. 

Dicle Teknokenti agro teknokent 
formatına dönüştürmeye yönelik 
çalışmalarımızı geçtiğimiz yıl baş-
lattık. Teknokentin Yönetim Kuru-
lu yapısını daha etkin çalışmalar 
yapabilmesi adına revize ettik ve 
sermaye artırımına gittik. Yeni dö-
nemde Büyükşehir Belediyemiz de 
artık Teknokent yönetiminde yer 
alacak. Dicle Teknokenti girişimci-
lerin iş fikirlerinin ticarileşeceği ve 
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin 
taşıyıcı merkezi haline getireceğiz. 
Teknokenti 2023 yılında Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Endeksinde ilk 
10’a çıkarmayı hedefliyoruz.

Diyarbakır’da ar-ge ve yeniliğin il 
gündeminde tutulması, ar-ge ve 
yenilik ile ilgili faaliyetlerin ortak viz-
yon çerçevesinde bütüncül olarak 
yönlendirilmesi, yenilik ekosistemi-
nin oluşturulmasına katkı sunulma-
sı, ar-ge ve yenilik ile ilgili kurumsal 
yapıların etkinliklerinin artırılmasına 
katkı sunulması, İlde ar-ge ve yenilik 
konusunda farkındalık düzeyinin ar-
tırılması ve ar-ge ve yenilik ile ilgili 
kurumsal iş birliklerinin geliştirilme-
si amacıyla Valiliğimiz başkanlığında 
Diyarbakır İl Yenilik Platformu’nu 
kurduk. İl Yenilik Platformu 2020 
yılında Diyarbakır’ın ülke ortalama-
sı oranı bakımından %0,2 olan pa-
tent başvuru oranını ve %0,5 olan 
faydalı model başvuru oranını %1’e 
yükseltmek gibi iddialı bir hedef be-
lirlemiştir. Bu kapsamda paydaşlara 
düşen görevler belirlenmiş ve süreç 
başlatılmıştır. İl Yenilik Platformu 
ayrıca aylık olarak ildeki ekonomik 
göstergeleri analiz edecek, kamu-
oyu ile paylaşacak ve geliştirilmesi 
gereken göstergeler konusunda ka-
rarlar alacaktır. Bu kararlar doğrul-
tusunda il ekonomisinin gelişimine 
altlık teşkil edecek müdahale araç-
ları belirlenmiş olacaktır. 

Diyarbakır’daki gençlerin istihdam 
edilmesi için farklı alanlarda çalış-
malarımız devam ediyor. Bu amaçla 
çağrı merkezleri yatırımlarını des-
tekleyerek ilimize kazandırıyoruz. İlk 
etapta elimizde atıl durumda olan 
binalardan birini bir firmaya 1.500 
kişilik istihdam taahhüdü karşılı-
ğında tahsis ettik. Ayrıca toplamda 
2700 kişi istihdam etmeyi taahhüt 
eden başka iki uluslararası firma 
için de yer tahsis işlemlerini başlat-
tık. Bu üç firmanın ilimize yapacağı 
yatırımlar sonrası en az 4.200 kişilik 
ek istihdam sağlanmış olacaktır.

Diyarbakır’ın son yıllarda artan fu-
arcılık potansiyelini uluslararası bo-
yuta taşıyacak modern bir Ortadoğu 
Fuar ve Kongre Merkezi etüt proje 
çalışmalarını başlattık. Bu merkez 
sayesinde Diyarbakır’ı fuar ve kong-
re turizminin parlayan yıldızı haline 
getireceğiz.

Diyarbakır günden güne büyüyüp 
merkez olma kimliğini pekiştirirken 
maalesef bazı sorunlu alanlarda çö-
züme dönük hiçbir adım atılmamıştır. 
Diyarbakır’da 25 yıldan bu yana çöp-
ler evsel katı atık vahşi depolama sa-
hasına dökülüyor. Patlama noktasına 
gelen çöp sahası birçok çevresel riski 
beraberinde getiriyor. Biz Büyükşe-
hir Belediye Başkan Vekilliği görevini 
devraldıktan sonra bu sorunu çözme 
adına adımlarımızı attık. Vahşi depo-
lama yönteminden Entegre Katı Atık 

Sistemine geçiş için ihale hazırlık çalış-
malarımızı tamamladık. Önümüzdeki 
haftalarda ihale ilanına çıkmış olaca-
ğız. Proje kapsamında yeni düzenli 
depolama sahası yaparak depolama 
alanında oluşan gazlardan elektrik 
enerjisi üreteceğiz.

Hevsel Bahçelerini tarihteki özgün 
karakterine uygun olarak restitüs-
yon ve yeniden düzenleme projesi 
ile projelendireceğiz. Bu doğrultuda 
Hevsel Bahçelerini Diyarbakır mut-
fağına uygun sebze ve meyvelerin 
yetiştirildiği, yürüyüş ve dinlenme 
alanlarının olduğu tarihi ve kültürel 
bir kent bahçesine dönüştüreceğiz. 
Tarihte olduğu gibi Hevsel Bahçe-
lerinde bahar aylarında uzun süreli 
yeme-içme temalı festivallerde bu-
luşacak ve şehir kültürümüzü tüm 
dünyaya tanıtacağız.

Binlerce yıldır şehrimize ve kültü-
rümüze hayat veren Dicle Vadisini, 
doğal niteliği koruyarak yeniden 
projelendireceğiz. Vatandaşlarımızın 
doğayla bütünleşebileceği ve Dicle 
Vadisinin gerçek dokusunu hissede-
bileceği kendi içinde tematik bir yak-
laşım barındıran yeşil alanlar, bisiklet 
yolları, patikalar, sosyal donatılar, ışık 
ve ses gösterileri rekreasyon alanla-
rını halkımızın hizmetine sunacağız.

Evliya Çelebinin “Bu balıklı abı-ı ha-
yat bir sudur, bir dolu insan bu suda 
yıkanıp humma ve cüzzam gibi has-
talıklardan kurtulmuşlardır” diye söz 
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ettiği türkülere konu olmuş Tarihi 
Anzele Suyu ve Balıklı Havuzu çevre-
sinde gerekli çevre düzenlemelerini 
yaparak turizme kazandıracağız.

Diyarbakır’ın zengin mutfak kültü-
rünü ulusal ve uluslararası boyutta 
tanıtmak amacıyla Diyarbakır’da 
gastronomi turizmini geliştireceğiz. 
Yöresel ürün ve lezzetlerimizi mar-
kalaştıracak, yerel ve kırsal kalkın-
mayı destekleyeceğiz. Tarihi Suriçi 
bölgesinde yer alan Cemilpaşa Ko-
nağı’nı restore ederek yöresel lezzet 
durağı haline getireceğiz. 

Diyarbakır’da başta kadınlar olmak 
üzere tarım ve sanayi sektörlerinde 
büyük girişimlere altlık oluşturacak 
kooperatiflerin kurulmasını teşvik 
edecek ve onları destekleyeceğiz. 
Kamu kurum ve kuruluşlarının bu 
kooperatiflerin ürettiği ürünleri ön-
celikli olarak satın almasını sağlaya-
cak ve böylece kooperatiflerin ayak-
ta kalmasına katkı sunacağız.

Geleneksel bölge merkezi olan Di-
yarbakır, hinterlandının genişliği 
sebebiyle son 50 yıldır yoğun göç 
almıştır. Alınan göçler kentin bazı 
bölgelerinde çarpık yapılaşmaya se-
bep olmuştur. Düzensiz yapılaşma-
nın olduğu alt bölgelerde “Sürdü-
rülebilir Kentsel Dönüşüm” kentsel 
yenileme çalışmaları yaparak kentsel 
sorunların çözülmesini sağlayacağız. 
Aynı zamanda tarihi eserlerimizi gün 

yüzüne çıkartacak ve mahalle kültü-
rünü yeniden yaşatacağız.

Diyarbakır’ın ulaşım problemini 
tamamen çözecek ve önümüzdeki 
döneme dair stratejileri içerecek 
Diyarbakır Ulaşım Master Planı ça-
lışmalarına başladık. Bu kapsamda 
Aselsan ile çalışarak akıllı ulaşım sis-
temleri, büyük toplu taşıma proje-
leri, kavşak, sinyalizasyon gibi trafik 
çözümlemeleri, teleferik projeleri, 
bisiklet yolları gibi alternatif ulaşım 
sistemleri ve başta Suriçi ve Ofis ol-
mak üzere yayalaştırma projelerini 
hayata geçirerek şehrimizi güvenli, 
çevreci ve çağdaş bir ulaşım siste-
miyle tanıştırmış olacağız.

Bütün bu çalışmalarımızı Diyarba-
kır’ın 2023 hedeflerine ulaşması ve 
Cumhuriyetimizin 100. Yıl hedefleri-
ne katkıda bulunması için büyük bir 
titizlik ve ivedilikle sürdürüyoruz. 
Hedefimiz 2023 yılına kadar Diyar-
bakır’da ilave 44 bin 727 doğrudan 
istihdam yaratmaktır.  

Son olarak Dergimizin bu 
sayısında kapak konusu 
olarak yer verilecek 
olan, “112 Acil Çağrı 
Merkezleri” ile ilgili 
düşüncelerinizi öğrenebilir 
miyiz? Ülke genelinde 

hizmet vermekte olan 
110 İtfaiye, 112 Sıhhi 
İmdat, 155 Polis İmdat 
ve 156 Jandarma gibi 
birden fazla olan acil çağrı 
numaralarının tek numara 
(112) ve tek bir merkez 
altında birleştirilmesi 
ve acil çağrıların bu 
merkezlerden karşılanarak 
sevk ve koordine 
edilmesi çalışmaları 
İçişleri Bakanlığımız 
koordinesinde 
yürütülmektedir.
Ulusal düzeyde yeni bir organizas-
yon olan Acil Çağrı Merkezilerinin 
üstlendiği misyon; idare sistemimiz-
de meydana gelen değişimle, insa-
nımıza sunulan can ve mal güven-
liğine yönelik kamu hizmetlerinin 
etkin, süratli bir şekilde yerine geti-
rilerek insan hayatının sürdürülmesi 
esaslı sonuç ve hedef odaklıdır. Bu 
itibarla hizmet odaklı 112 Acil Çağrı 
Merkezleri süreçlerinin tüm yönle-
riyle en az hatayla yönetilmesi esas-
tır. Bu kapsamda yönetici, idari, tek-
nik, uzman çağrı alıcı, uzman çağrı 
yönlendirici ve diğer personelinin 
bilgi ve becerilerinin yeterli olması 
büyük önem arz etmektedir.

Bakanlığımızın prestij projelerinden 
biri olan ve tamamen yerli ve milli ola-
rak üretilmiş bulunan Yeni Nesil Acil 
Çağrı yazılımı bakanlığımız bünyesin-
de üretilmiş, uluslararası ödüle layık 
görülmüş bir yazılım olmasıyla birlik-
te acil durumlarda vatandaşın tek bir 
numara ile gereken tüm kurumlara 
hızlı ve koordineli bir şekilde ulaşma-
sını sağlayan bir sistemdir. 112 Çağrı 
Merkezleri sayesinde vatandaşların 
hızlı ve etkili bir şekilde sorunlarına 
çözüm bulunması sağlanmıştır.


