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GELECEĞİ DOĞRU GÖRMEK... 
 
 

İnsanların ve toplumların aydınlık bir 
gelecek umudunu somut sonuçlara taşıması, 
herkesin “ortak bilincinin ürünleri”nin 
kavranabilir hedeflere ulaştırılmasıyla 
mümkündür. Böyle bir süreçte dünyamız, son 
yıllarda görmediği bir hızla tüm değerlerini 
yeniden gözden geçirirken, kentlerin zengin 
birikimleri de zorlanmaktadır. Doğal olarak 
dünün zaman akışı hızlanmakta, soğukkanlı-
sağlıklı “karar alma süresi”  daralmaktadır.  

 
Bu sıkışıklık içinde, uygarlığın topraklarında yeşerdiği bu coğrafyalar, 
kendilerine “geçmişten armağan” özlü yaşam biçimlerini, doğal-tarihsel-
kültürel miraslarını yitirmektedirler. Oysa, boyutlanması gereken güçlü bu 
varlık, esin kaynağı olarak kesintisiz değerlendirilmek zorundadır. 
Soğukkanlı düşünmeye zaman bırakmayan, hızı gittikçe artan bu yeni 
egemenliğin baskısından, ancak bilinçli yaklaşımlarla uzaklaşılabilir.  
 
Dünden daha çok “önümüzü görmemizi” gerektiren böylesi günlerde, 
baskılara boyun eğmemesi gereken kentler, köşeye sıkışmaktan biraz olsun 
kendilerini kurtarmak istediklerinde, birikimlerine uygun hedefleri zaman 
yitirmeden yeniden belirlemeleri ve bunu öncelikli bir gündeme 
dönüştürmelidirler. Hiç kuşkusuz bu durum, çok boyutlu-derinlikli 
düşünmeyi, ortak inceliklere giden yolu sağlıklı katılımlarla desteklemeyi,  
geleneği kurallara bağlamakla mümkündür.  
 
Bu tür kaygıları dikkate alarak, büyük uygarlık ülkesi Türkiye’ye örnek 
oluşturmak amacıyla Mardin, bölgenin anıtsal varlıklarından en küçük yalın 
evine uzanan ortamı mutlu kılacak özelliklerle donatarak, “yeni bir dünya 
kurmak” istemektedir. Herkesin içinde olduğu bu dünya, inceliği-
birlikteliği, sürekli bilgiyle derinleştirmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Bunun 
doğal sonucu olarak, düşünceye ve birikime uygun tutarlı bir “yol haritası” 
çizmeyi, hepimizin  ortak görev olarak benimsemesi gerekmektedir. 
 
Yarım yüzyıldır, böylesi bir süreçte ÇEKÜL Vakfı üyeleri, Mardin’in kentsel 
kimliğinin  korunmasını tüm varlıklarıyla gündemde tutmaya çalışıyorlardı. 
Geçen zaman içinde Mardin için gösterdikleri çabaların hızı eksilmese de, 
ülkemizin kimlikli kentlerinde yaşanan sorunlar, bir oranda Mardin’e de 
yansıdı. 
 
Artık “Yirmibirinci Yüzyıl”ın ilk yıllarında, “kamu-yerel-sivil-özel” 
birlikteliğine dayanan güçler bir araya gelerek, “hedefleri belirlemek”, 
“incelikleri paylaşmak” istiyorlar. Mardin’in UNESCO’nun Dünya Miras 
Listesi’nde yer alması isteğini de, bu yeni süreç  içinde değerlendiriyorlar. 
 
Tartışmaya açtığımız ortak düşüncelerimiz, “Mardin’i Mardin kılacak” 
niteliklere ulaşmak için kalıcı bir adım olabilirse, kentlerine kutsal bir görev 
yapmanın bilinciyle yola çıkan Mardinlilere ve MAREV Vakfı üyelerine 
destek verenlerin  umutları da yitirilmemiş, güçlenmiş olur.  
 

Dileriz, bir dönem Mardin Valisi olarak görev yapan Temel Koçaklar başta 
olmak üzere, yüreği bu kent için çarpan tüm insanların kalıcılığı zorlayan 
adımları, ülkemizin diğer kentlerinde de öncelikle denenmesi gereken  bir 
“yol haritası”na, kalıcı zemin oluşmasına neden olsun...  

Prof.Dr.Metin SÖZEN
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GİRİŞ 
 
 
 
 
Bir kentin “Yol Haritası”nı, yani geleceğe ilişkin stratejilerini belirlemek çok 
kolay olmamalıdır. Hele bu kent tarihsel olarak bir çok uygarlığı bünyesinde 
barındırmış ise, hele bu kent uygarlığın beşiği Dicle ve Fırat akarsuları arasındaki 
yukarı Mezopotamya coğrafyası içinde ise, hele bu kent taş yapıları ile zamana 
yolculuk imkanını bizlere günümüzde hâlâ verebiliyor ise daha da zor olmaktadır. 
 
Bu zorluğu aşmak ve gerekliliği yerine getirmek amacıyla, İstanbul Mardinliler 
Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) ile Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve 
Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) kuruluşlarının 15. yılı nedeniyle “Mardin’in Yol 
Haritası”nı (Stratejik Planı) hazırlamak üzere bir araya gelmişlerdir.  
 
MAREV-ÇEKÜL birlikteliği,  Mardin Valiliği, Mardin Belediye Başkanlığı, 
Mardin ilini kapsayan Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, 
Ömerli, Savur, Yeşilli kaymakamlıkları, Belediye başkanlıkları ve sivil toplum 
örgütleri ile işbirliğine dönüşmüştür. 
 
İşbirliğinin amacı, özellikle tarihsel ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek 
kuşaklara aktarılması misyonunun yanı sıra Mardin’in ekonomik, toplumsal ve 
fiziksel kalkınmasını sağlayacak politika ve stratejilerin üretilmesine de yardımcı 
olmaktır. 
 
MAREV ve ÇEKÜL, bu çalışma kapsamında bir sivil toplum örgütü bilinci ile 
hareket ederek “aşağıdan yukarı doğru” fikir geliştirme ve örgütlenme 
anlayışının getireceği gücün ve dinamizmin, Mardin için yeni ufuklar açacağını 
temel veri olarak kabul etmiştir. 
 
“Yol Haritası”nda geliştirilen vizyon, stratejik hedefler ve projeler,  Mardin için 
daha önce yapılmış çalışmaların geliştirilmesine yeni bir boyut kazandıracak, yeni 
yapılacak çalışmalar için ise kılavuz olacaktır.  Yol Haritası’nda belirtilen stratejik 
hedefler ve stratejiler, önceliklerin belirlenmesinin ardından Eylem Planı’na 
dönüştürülecektir. Eylem Planı’nda kısa ve orta vadeli projeler zaman, finans ve 
uygulanabilirlik kriterleri çerçevesinde ele alınacaktır. 
 
“Yol Haritası” hazırlanırken Mardin ve İstanbul’da bir dizi toplantı ve görüşme 
yapılmıştır. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır: 
 
 İstanbul Toplantısı, 26 Aralık 2004 
 İstanbul Toplantısı, 13 Mart 2005 
 Mardin Toplantısı, 2 Nisan 2005 
 İstanbul Toplantısı, 26 Kasım 2005 

 
Toplantı ve görüşmelerden ortaya çıkan temel sonuç ise, Mardin’in gelişmesi için 
kamu, özel sektör ve sivil örgütlerin “proje bazında” örgütlenmeleri gerekliliğini 
ortaya koymuştur. Zira toplantılarda, artık “söylem” yerine “eylem” zamanının 
geldiği ve “insanımızın görmediğine inanmadığı” gerçeğinden hareketle de öncü 
projeler için yeni birlikteliklerin kurulması gerektiği sonucu gözler önüne 
serilmiştir. 
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I.DEĞİŞİMİN DİNAMİKLERİ 
 

 
 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, gerek bulunduğu coğrafya, gerekse kültürel 
zenginliği nedeniyle değişim için büyük bir potansiyel taşımaktadır. 
 
Mardin’in kendi içsel dinamikleri ile bölgenin dışsal dinamikleri doğru 
değerlendirilip, harekete geçirildiğinde, hem Mardin hem bölge için büyük fırsatlar 
sağlanacaktır. 
 
Avrupa Birliği’ne (AB) giriş süreci kapsamında uygulamaya koyulan “Bölgesel 
Kalkınma Programı” ile bu programın alt başlıklarından “Kültürel Mirası 
Geliştirme Programı” önemli dinamikleri harekete geçirecek oluşumlar olarak 
devam etmektedir. 
 
Bölge ölçeğinde başlatılan her iki program, Mardin’in geleceğini yakından 
etkileyecektir.  
 
Mardin, tarihinde hızlı değişimler geçirmiştir. Tarihsel süreç içinde Artuklu 
Devleti’nin başkentliğini yapmasının yanı sıra Mezopotamya’nın Tur Abdin 
Bölgesi’nin en önemli merkezi olma özelliğini de üstlenen Mardin’in tarihi, 
Mardin’e farklı özellikler kazandırmaktadır.  
 
Bir takım olanaklar, Mardin’de hızlı bir değişmeye yol açacaktır. Bunlardan 
birincisi “kültür ve inanç turizmi”, diğeri ise “tarımsal potansiyel”dir. 
 
Mardin’in imalat sanayindeki istihdam yapısında, turizme yönelik bir değişimin, 
yani hizmet sektörüne doğru bir yönelişin olacağı görülmektedir. 
 
Ekonomik büyüme beraberinde değişmeyi ve gelişmeyi de getirecektir. Mardin’in 
bu değişim süreci kentsel toprak başta olmak üzere birtakım kaynakların daha iyi 
kullanımını sağlayacak, planlanma fırsatını da beraberinde getirecektir. 
 
 

 
I.1. Bölgenin Stratejik Konumu 

 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, tarih boyunca sürdürdüğü önemli stratejik 
konumunu bugün hâlâ başka boyutta korumaktadır. Özellikle, küresel ekonomi ve 
politikaların ortaya çıkardığı son tablo, bölgenin stratejik önemini daha da 
artırmıştır. 
 
Bölgenin stratejik önemi, günümüze kadar, çeşitli nedenlerden dolayı yeterince 
kullanılmamıştır. Ülke nüfusunun yaklaşık % 10’unun yaşadığı bölgede ekonomik 
kalkınma düzeyi, ülke düzeyinin 1/3’ü seviyesindedir.  
 
20 yılı aşkın süredir uygulanmaya çalışılan “Güneydoğu Anadolu Projesi” (GAP) 
kapsamında gerçekleştirilen ve çalışmaları devam eden yatırımlar, bölgenin 
stratejik önemini arttırmasına rağmen, kalkınma düzeyini hedeflenen noktaya 
getirememiştir.  
 
Özellikle, tarihsel süreç içinde Anadolu, Suriye ve İran üçgeni içinde stratejik 
konuma sahip olan bölge, bugün, bu önemini ticari ilişkiler çerçevesinde yeterince 
kullanamamaktadır. 
 
Bölge ölçeğinde yaşanan bu “özel” sıkıntılar, Mardin ölçeğinde de, aynen devam 
etmektedir. 
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I.2. Mardin’in Stratejik Önemi 
 
Mardin bölge içinde önemli bir konuma sahiptir. Mardin’in önemi, hem tarihinden, 
hem konumundan ileri gelmektedir. Tarih içinde, özellikle bir çekim merkezi 
konumunda olan Mardin; Midyat, Nusaybin, Dara, Cizre ve Hasankeyf’i içine alan 
Tur Abdin Bölgesi’nin önemli kentlerinden biri olmuştur. 
 
Mardin, güneyde Mezopotamya ovası ile kuzeyde Diyarbakır düzlüğü arasındaki 
tek geçiş bölgesi konumundadır.  
 
Mardin, UNESCO Dünya Miras Listesi için doğal adaydır. Geçmişin izleri ve 
değerlerini en iyi şekilde korumaya çalışan önemli bir kenttir. Zengin sivil ve 
anıtsal mimarlık örneklerinin bulunuşu Mardin’in önemini daha da artırmaktadır. 
 
Mardin’in konumsal özelliğinin yanı sıra, kültürel zenginliğine rağmen, hâlâ kişi 
başına düşen gelirinin gayri safi milli hasılada Türkiye ortalamasının dörtte biri, 
yani 1000 Amerikan Doları civarında olması, kalkınma düzeyinin istenen seviyeye 
gelmediğinin en önemli ekonomik göstergesidir. 
 
Sürdürülebilir bir büyüme stratejisi oluşturmak ve bunun ekonomik faydalarını 
ortaya koymak için, birbirini destekleyen bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. 
 
Mardin’in bölge kentlerinden Diyarbakır ve Gaziantep ile birliktelik oluşturması, 
hem bölgenin gelişmesi hem de Mardin’in gelişmesi açısından önemlidir.  

 

 
II. VİZYON, AMAÇ VE STRATEJİK HEDEFLER 
 

 
“Mardin Yol Haritası”, “insan” ve “vizyon” odaklı gelişme stratejileri 
sunmaktadır. “Yol Haritası”nın iki önemli ilişki sistemi bulunmaktadır.  
 
Bunlardan birincisi, “Sürdürülebilir Kalkınma” için, AB’nin  temel ilkeleri olan 
“Ekonomi”, “Eşitlik” ve “Ekoloji” (3E ilkeleri) ile, ÇEKÜL Vakfı’nın “Tarih”, 
“Kültür” ve “Doğa” temel ilkeleri arasında bir ilişki sistemi kurulmaya 
çalışılmaktadır.  
 
Hiç kuşkusuz, bu ilişki sisteminin odağında ise “insan” yer almaktadır.  
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Ancak, bu ilişki sistemini, günümüz yönetim ve planlama anlayışı ile de 
ilişkilendirmek gerekir. O nedenle, diğer sac ayağının temel ilkelerini yine AB’nin 
3E ilkeleri ile stratejik planlamanın kritik aşamaları olan “strateji”, “program” ve 
“proje” oluşturmaktadır.  

 
Bu ilişki sisteminin odağında ise “vizyon” bulunmaktadır. Tüm stratejik hedef  ve 
projeler, ortak vizyon çerçevesinde, bugünün değerlerini geleceğin değerleri ile 
buluşturan ve farklılıkları ortaya koyan nitelikte olmalıdır.    
 
İnsan ve vizyon odaklı geliştirilmekte olan “Yol Haritası”, Mardin’in bugün içinde 
bulunduğu konumdan daha farklı konumlara ulaşmasını sağlayacak tek çıkış 
yoludur. Bu, yalnızca Mardin için değil, tüm kentlerimizin dönüşüm sürecinin 
önemli bir “gelişmişlik aracı” olacaktır. 

 

 
II.1: Vizyon 
 
“Mardin Yol Haritası”, Mardin ve bölgenin geleceğini belirleyecek olan bir 
belgedir. Vizyon, günümüz koşulları ve değişim dinamikleri de dikkate alınarak, 
özellikle uzun vadeli konulmuştur. Hedef ise, 2023 yılına kadar,  Mardin için 
nelerin yapılacağının ortaya konulmasıdır. 

 
 

Mardin 2023 vizyonu:  
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında; 
kentin ekonomik kalkınma düzeyinin ülkenin o 
günkü düzeyine ulaştığı, ekonomik getirinin tüm 
Mardinli’lerce eşit paylaşıldığı, sahip olduğu 
doğal-tarihsel-kültürel değerler sayesinde tüm 
dünya vatandaşlarının buluştuğu bir  Mardin 
yaratmaktır.  
 
 
 Mardin 2010 vizyonu ise: 
Mardinli’nin kişi başına düşen milli geliri ile 
turist sayısının iki kat artırılmasıdır. 
 
 
Hiç kuşkusuz Mardin 2023 vizyonuna ulaşmak için kısa ve orta vadeli hedeflerin 
de belirlenmesi, bu yol haritasının en önemli özelliğidir. O nedenle Mardin 2010 
vizyonu, kısa vadede vizyonun uygulanmasına yönelik program ve projeleri ortaya 
koyacaktır. 
 

II.2: Amaç 
 
“Yol Haritası”nın amacı, Mardin’in, kültürel ve demografik çeşitliliğinin bir fırsat 
olarak ele alınması ve toplumsal, ekonomik ve mekansal sürdürülebilirliğin 
sağlanması için insan ve vizyon odaklı gelişme stratejileri, program ve projeleri 
ortaya koymaktır. 
 
Bu nedenle “Yol Haritası”, özellikle aşağıdan yukarı doğru örgütlenme anlayışı 
çerçevesinde stratejilerini belirlemektedir. Bir başka deyişle “Yol Haritası”, 
Mardin 2023 vizyonuna ulaşmak için “paydaşlar arası işbirliği”  önermektedir. 
 

Mardin 2023 
Sürdürülebilir 
Kalkınma, 
Mardin 2010 
Dört misli 
Büyüme 
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“Yol Haritası”, “proje bazında” örgütlenmeyi hedef alan ve “yerel bazlı” 
örgütlenmeler ile kamu-sivil-özel sektör arasında ilişki sistemi kurmaya önem 
veren bir yaklaşım ortaya koymaktadır. 
 
“Mardin Yol Haritası”, Mardinli’lerin yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde 
iyileştirilmesi için hazırlanan tüm stratejilerin genel çerçevesini oluşturmaktadır.  
 
Sunulan stratejilerin hepsi, ortak vizyonun uygulanabilirliği açısından büyük önem 
kazanmaktadır. 

 
 
II.3: Stratejik Hedefler 
 
 
“Yol Haritası”, belirlenen vizyon ve amaç doğrultusunda, 7 ana ve 21 adet alt 
stratejik hedef sunmaktadır. Stratejik hedefler, AB temel ilkeleri ile ÇEKÜL-
MAREV işbirliğinin temel ilkeleri çerçevesinde ortaya konulmuştur.  
 
Stratejik hedefler ve öncelikleri belirlenirken, “Yol Haritası”nın hazırlanmasına 
katkı sağlayan tüm paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınmıştır. 

 
 
Stratejik hedeflerin belirlenmesinde; 

 
 Mardin’in ekonomisini canlandıran ve çeşitlendiren, 
 Mardinli’nin yaşam kalitesini artıran, 
 Kentsel ve kırsal çevrenin iyileştirilmesini sağlayan, 
 Kültürel ve doğal çevreyi koruyan, 
 İşbirliklerini önemseyen, 
 Yerelleşmeyi teşvik eden, 
 
temalar  önem kazanmıştır. Kısaca, stratejik hedefler, farklı ve özel coğrafyanın 
sağladığı imkanların fırsata dönüştürülmesi için ortaya konulmuştur. 
     
Bu stratejilerin hepsi insan ve vizyon odaklı bir yaklaşımın geliştirilmesi ve 
Mardinli’nin daha iyi yaşam koşullarına ulaşması üzerine kurulmuştur. 
 

 
On yıllık süreç içinde; 

 
• Kişi başına gelirin (2.000 $), 
• Geceleyen turist sayısının (250.000 ), 
• Yatak kapasitesinin (2.000), 

 
şeklinde artırılması bir stratejik hedeftir. 

 
 
“Yol Haritası”nın, vizyonu gerçekleştirmek üzere ortaya koyduğu stratejik hedefler 
ve hedeflere ulaşmak üzere geliştirilen  stratejiler ise şunlardır: 
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STRATEJİK HEDEF VE STRATEJİLER 

 
      

Stratejik Hedef 1:                                        
Bölge Potansiyelinin Değerlendirilmesi 

Strateji 1: Yeni Ufuklar                                         
Mardin, Urfa, Gaziantep, Antakya ilişki Sistemi    
Strateji 2: Bölgesel Stratejik Akslar                     
Mardin-Diyarbakır Aksı                                           
Mardin-Midyat-Nusaybin Aksı                                
Strateji 3: Sınır Ötesi Stratejik Akslar                 
Mardin-Nusaybin-Musul Aksı                                  
Mardin-Gaziantep-Halep Aksı                                 

      

Stratejik Hedef 2:                                         
Kültürel ve Demografik Çeşitliliğin 
Yönetimi 

Strateji 1: Kültür Birlikteliği                                 
Strateji 2: Din ve Dil Birlikteliği                           
Strateji 3: Çeşitliliğin Dinamizmi ve Yönetimi    
Strateji 4: Fırsat Eşitliliğinin Sağlanması 

      

Stratejik Hedef 3:                                        
Yerel Ekonominin Geliştirilmesi 

Strateji 1: Turizmin Geliştirilmesi                        
Strateji 2: Tarım Ürünlerinin Çeşitlendirilmesi  
Strateji 3: Yerel İş yaratma                                   
Kent Atölyeleri                                                         
Çapraz İşgücü Transfer Portföyü                              
Başarı Öyküleri                                                         
Proje Lideri Yetiştirilmesi                                        
Strateji 4: Paydaşlar Arası İş ve Güç Birliği        
Strateji 5: Kaynakların Yeniden Kullanımı 

      

Stratejik Hedef 4:                                        
Kentsel Dönüşümün Sağlanması 

Strateji 1: Tarihi Mardin'i Korumak                   
Strateji 2: Yeni Mardin'i Dönüştürmek               
Barışan Kentler Programı 

      

Stratejik Hedef 5:                                        
Yaşam Kalitesinin Artırılması 

Strateji 1: Kapasite Artırımı                              
Strateji 2: Kamu Kaynaklarına Ulaşım                
Strateji 3: Fonlara Ulaşım                                    
Strateji 4: Kamu Sağlığı ve Hijyen 

      

Stratejik Hedef 6:                                        
Tarihsel, Kültürel ve Doğal Değerlerin 
Korunması 

Strateji 1:Kültürel Miras Envanteri 
Oluşturmak            
Strateji 2: Arkeolojik Alanlar ile Anıtsal ve 
Sivil Yapıların Korunması                                     
Strateji 3: Yapılara Fonksiyon Verilmesi             
Fikir Projesi Geliştirme 

      

Stratejik Hedef 7:                                        
Tarihsel ve Kültürel Zenginliğin 
Tanıtılması 

Strateji 1: Nesiller Arası Buluşma 
Ortamlarının Sağlanması                                       
İnançların ve Kültürlerin Buluşması                         
Nesillerin Buluşması                                              
Strateji 2: Ulusal ve Uluslararası Tanıtım           
Mardin Kültürel Gelişim Stratejisi                          
Kültür Festivalleri                                                     
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Stratejik Hedef 1: 

Bölge Potansiyelinin Değerlendirilmesi 
 
Bölgenin hem tarihsel, hem günümüz koşulları içinde yer alan potansiyellerini 
harekete geçirmek, Mardin’in gelişmesinin temel koşuludur. Günümüzde, artık 
kentlerin tek başlarına, içsel dinamikleri ile kalkınma düzeylerini yakalamaları zor 
görünmektedir. Bu nedenle, “bölgesel kentler” kavramı önem kazanmaya 
başlamıştır. 
 
Bir başka deyişle,günümüz koşulları içinde,  kentler arası dayanışma kaçınılmaz 
hale gelmektedir. “Kentsel İttifak” ya da “Kentsel Koalisyon” kentsel ve 
bölgesel gelişmeler için önemli potansiyeller yaratacaktır. 
 
Hiç kuşkusuz GAP, bölge için önemli bir kalkınma projesidir. GAP kapsamındaki, 
büyük altyapı yatırımları ile toplumsal kalkınma programları, kentler arası ilişki 
sistemlerinin kurulması için önemli bir fırsattır.  
 
İkinci fırsat ise, TBMM gündeminde bulunan yasa ile ülkemizde 26 adet “Bölgesel 
Kalkınma Ajansı” kurulmasıdır. Mardin, Batman, Şırnak, Siirt illerini kapsayan 
“Bölgesel Kalkınma Ajansı”, ajans kapsamındaki illerin kalkınma amaçlı 
yönetiminde kamu, özel sektör ve sivil örgütlerle işbirliği ortamları yaratmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bir anlamda “Kentsel Koalisyon” olarak adlandırabileceğimiz bu ilişki sistemi, 
yerelleşme konusunda yeni imkanlar sağlayacaktır. 
 
Ancak, bütün bu gelişmelerin yanı sıra istatistiki ya da idari birliktelikler yerine 
coğrafi ve ekonomik birlikteliklerin yaratılacağı havza ölçeğinde yeni eşiklere 
gereksinim vardır. 
 
Mardin, sahip olduğu sosyo-ekonomik koşullar dikkate alındığında, kentin “kentler 
arası ilişkiler sistemi”ne ihtiyacı bulunmaktadır. 
     
Ayrıca, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa illerini kapsayan batı gelişim aksı 
“Fırat Havzası” ile Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan 
ve bölgenin orta kesimini oluşturan “Dicle Havzası” bu ilişki sisteminin ekonomik 
ve coğrafi boyutlarını güçlendirmektedir. 
 

 
 
 

ŞIRNAK

BATMAN SİİRT

Kalk
ın

m
a A

ja
nsı

DİYARBAKIR

MARDİN

Kentsel İttifak
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Strateji 1: Yeni Ufuklar 
 
 
Mardin’in gelişim stratejileri belirlenirken yeni ufuklara gereksinim vardır. Yeni 
ufuk, Mardin’in denizle olan bağlantısını kurmaktır. 
 
 
Mardin-Urfa-Gaziantep-Antakya ilişki sistemi 
 
Mardin odaklı güney-batı gelişme aksı özellikle turizm gelişme stratejileri 
açısından önem kazanmaktadır. Mardin’in Akdeniz limanları ile bağlantısını 
sağlayan bu aksın, Mardin ekonomisinin gelişimine etkisi büyük olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Strateji 2: Bölgesel Stratejik Akslar 
 
Bölgesel ölçekte Mardin odaklı yakın çevre ile ilişkili iki önemli aks 
bulunmaktadır. Bu akslar, önemini tarihsel süreç içinde hep koruyan Mardin- 
Diyarbakır ile Mardin- Midyat-Nusaybin’dir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mardin 
Sınır ötesi 
Kentler ile 
Stratejik 
İttifaklar 
Oluşturmalıdır. 

MARDİN

Kızıltepe

Derik

Mazıdağı

Savur

ÖmerliY
eşilli

Nusaybin

Midyat

Dargeçit

Antakya

Gaziantep

Urfa

SURİYE

Kızıltepe

MARDİN
Nusaybin

Midyat

Diyarbakır

Yeni Ufuklar

Sınır Ötesi Stratejik Akslar

Bölgesel Stratejik Akslar
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Mardin-Diyarbakır Aksı 
 
Mardin ve Diyarbakır işbirliği her iki kent için önemli fırsatlar yaratacaktır.Tarih 
boyunca da önemini koruyan bu aksın günümüz koşullarında yeniden 
güçlendirilmesi gerekmektedir. 
 
Mardin ve Diyarbakır kentsel birlikteliği, her iki kentin gelişmesi için de 
önemlidir. Diyarbakır Havaalanı, Mardin’de havaalanı bulunmasına rağmen yine 
de merkezi konumdadır.  
 
Mardin-Midyat-Nusaybin Aksı 
 
Tarihsel süreç içinde Doğu Hristiyanlarının merkezi olan bu aks, turizm odaklı 
önemli bir gelişme imkanı sunmaktadır. Bu aks üzerindeki Savur ve  
Dara yerleşmelerinde yer alan antik kentler ve anıtsal yapılar, bu aksın bir çekim 
merkezi olmasını gündeme getirmektedir. 
 
Strateji 3: Sınır ötesi Stratejik Akslar 
 
Mardin’in geleceğinin belirlenmesinde sınır ötesi ilişkiler sistemi büyük önem 
taşımaktadır. Mardin’in sınır ötesi Musul ve Halep ile ekonomik ilişki kurması, 
Nusaybin’in gelişmesini ve Mardin ile Gaziantep’in “kentsel ittifak” oluşturmasını 
sağlayacaktır. 
 
Mardin-Nusaybin-Musul Aksı 
 
Nusaybin odaklı Mardin ve Musul hattında ilişkilerin geliştirilmesi, Mardin 
ekonomisini geliştiricidir. Günümüzde ticari ilişkileri yeterince olmamasına 
rağmen, gelecek için büyük potansiyel taşıyan bu aksın çalıştırılması için, iki ülke 
arasında diplomatik ilişkilerin kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. 

 
Mardin-Gaziantep-Halep Aksı 
 
Yine Mardin odaklı Gaziantep-Halep aksı ise hem Gaziantep hem de Mardin için 
stratejik öneme sahip diğer önemli bir akstır. Gaziantep ve Mardin sanayi sektörü 
arasında kurulacak ilişki sistemi, Mardin’in gelişimi için önemli bir fırsat olacaktır. 

 
 

 
Stratejik Hedef 2: 

Kültürel ve Demografik Çeşitliliğin Yönetimi 
 
Bölge ve Mardin, tarih boyunca, Anadolu’nun zengin kültürel ve demografik 
çeşitliliğine sahne olmuştur. Bu zenginlik belirli dönemlerde kesintiye uğramış ise 
de izleri günümüze kadar gelebilmiştir. 
 
Kültürel ve demografik çeşitlilik Mardin’in gelişmesinin en önemli dinamizmini 
oluşturmaktadır. Önemli olan bu dinamizmin nasıl harekete geçirileceğidir. Bir 
başka deyişle, “zenginliğin yönetimi” başlı başına ele alınması gereken ve öncelikli 
bir konudur. 
 
Mardin, Anadolu’nun bir çok yerleşiminin sahip olduğu zengin etnik ve dinsel 
yapıya sahiptir. Bu zenginliğin izleri mekansal olarak izlenmektedir. Türk, Arap, 
Süryani, Yezidi ve Kürt etnik gruplarının bağlı olduğu farklı inançların ürünü pek 
çok dinsel yapı önemli çeşitlilik ortaya koymaktadır. 

 
 
 

Mardin, 
Tarih boyunca, 
Çeşitlilik içinde 
Birlikteliğin 
Sağlandığı bir kent 
Olmuştur. 
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Strateji 1: Kültür Birlikteliği 
 
“Mardin Yol Haritası”, çok kültürlülüğü, gelişmenin ve değişimin en değerli temel 
verisi olarak ele almaktadır. Kültürel geçmişini koruyan, değerlere saygılı-
hoşgörülü olmayı sürdürülebilir bir değer olarak gören bir toplumun oluşturulması, 
yol haritasının en önemli stratejik hedefidir. 
 
Bu stratejik hedef doğrultusunda, kültür ve gelenekleri yaşatmak isteyen ve bu 
amaca yönelik olarak özellikle sivil toplum çatısı altında örgütlenen paydaşların 
üretecekleri kültürel ve toplumsal projelere destek verilmesi önerilmektedir. 
 
Mardin bu yönü ile en avantajlı kentlerimizden biri konumundadır. 
 
 
Strateji 2: Din ve Dil Zenginliği 
 
Tarih boyunca, Hıristiyanlık, Müslümanlık, Musevilik ve Yezidiliğin yanı sıra bu 
inançlara bağlı değişik etnik grupların oluşturduğu kültürel yapı, zengin bir dil 
çeşitliliğini de beraberinde getirmiştir. 
 
Bu çeşitlilik, Mardin’in mekansal çeşitliliğine de yansımıştır. Deyr-ul Zaferan, 
Mor Yakup, Ulu Cami, Kasımiye Medresesi gibi dinsel yapılar önemli mimari 
örneklerdendir. 
 
Bu zenginliğin özellikle turizmin geliştirilmesi için önemli bir kaynak olarak 
değerlendirilmesi gereklidir. 

 
 
Strateji 3: Çeşitliliğin Dinamizmi ve Yönetimi  
 
Kültürel çeşitlilik Mardin için çok önemli bir fırsattır. Ancak  Mardin bu 
çeşitliliğin fırsatını yeterince kullanamamaktadır. Bu kadar zengin kültürel ve 
demografik çeşitlilik potansiyelinin yönetimi ise, farklı bir örgütlenme gerektirir.  
 
Türkçe, Süryanice, Arapça ve Kürtçe’nin  konuşulduğu; Müslümanlık, 
Hıristiyanlık, Süryanilik, Yezidilik  ve bu inançlara bağlı etnik kimliklerin 
oluşturduğu kültürel yapı ile tarihsel süreç içinde bunların yarattığı mekansal izler 
Mardin’in en önemli çeşitliliği  ve zenginliğidir. Mardin’i anlayabilmek ve bu 
potansiyeli yönetebilmek, “Yol Haritası”nın en önemli stratejik hedeflerinden 
birisidir. 
     
 

Strateji 4: Fırsat Eşitliğinin Sağlanması 
 
“Yol Haritası”, etnik kimliği, dini, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun tüm bireyleri 
kapsayan bir stratejiler bütünü ortaya koymaktadır. Ayrıca “Yol Haritası”,  
herkesin eşit ve bağımsız bir şekilde toplumsal hayata katılabildiği, tercihlerini 
özgürce ortaya koyabildiği, onurlu bir şekilde yaşayabileceği ortamları yaratmayı 
genel ilke kabul etmektedir. 

 
“Yol Haritası”nın diğer bir genel ilkesi de “eşitlik”tir. Barınma, iş, hizmet, kültürel 
özgürlük gibi konularda fırsat eşitliği, “Yol Haritası”nın olmazsa olmaz temel 
ilkesidir. 
 
Gönüllü ve toplumsal oluşumlar, sosyal adaletin sağlanması konusunda en önemli  
görevi üstlenmektedir. Bu nedenle, “Yol Haritası”nda özellikle  ÇATOM’ların ve 
Kent Konseyleri’nin önemi büyüktür. Bu oluşumların çalışmalarının desteklenerek 
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katılım mekanizmalarının ve genişleme stratejilerinin belirlenmesi, yerel halkın 
proje kararlarına katılımını sağlayan ortamların yaratılması gerekmektedir. 
 
“Yol Haritası” bugünkü oluşumları da dikkate alarak yeni örgütlenme yaklaşımları 
önermektedir. 

 
 

 
Stratejik Hedef 3: 

Yerel Ekonominin Geliştirilmesi 
 
Mardin yerel ekonomisinin en temel sorunlarını, işsizlik oranının yüksek olması, 
nitelikli işgücü kapasitesinin bulunmaması, ekonomik çeşitliliğin yaratılmaması 
olarak sıralayabiliriz.  
 
Mardin ili yaklaşık 800.000 kişilik nüfusu ile bölge içinde 4. büyük il 
konumundadır.  
 
Mardin’de yerel ekonominin geliştirilmesine yönelik güçlükler söz konusu 
olmasına rağmen çok önemli fırsatların da bulunduğu bir gerçektir. Önemli olan 
ekonomik fırsatların harekete geçirilmesi için birtakım strateji ve hedefleri, 
öncelikleri dikkate alarak geliştirmektir. Bu yönde geliştirilebilecek stratejiler 
şunlardır: 
 
• Turizm büyümesinin kolaylaştırılması 
• Tarımsal ürün yenilenmesinin yaratılması 
• Ticaret ve taşımacılık altyapısının geliştirilmesi 
 

 
 
Strateji 1: Turizmin Geliştirilmesi 
 
Mardin’in en önemli potansiyeli, il genelindeki tarım bir yana, turizmdir. Turizm 
sektörü yıllar itibariyle önemli gelişme kaydetmiştir. Son yıllarda eklenen butik ve 
dört yıldızlı oteller potansiyelin göstergesidir. 
 
2005 yılı itibariyle yılda 30.000 olan turist sayısının, 5 yıl içinde 250.000 kişiye, 
konaklama süresinin ise en az 2 geceye çıkarılması hedeflenmelidir.  
 
Bu hedeflere ulaşmak için otel yatırımının artırılmasının yanı sıra, Mardin 
evlerinin ayrıcalığı ve kentsel dokunun gizemi de dikkate alınarak, butik otelciliğin 
ve pansiyonculuğun da geliştirilmesi gerekmektedir. Pansiyonculuğu geliştirmenin 
iki önemli ön koşulu olan eğitim ve mekansal altyapının sağlıklaştırılması 
konularına ilişkin Valilik – Belediye ve halk işbirliği ile proje başlatılmalıdır. 
 
Ayrıca, özellikle Savur’a bağlı Dereiçi Köyü dikkate alınarak, boşalan köylerin 
turizme kazandırılması yönünde birtakım farklı modellerin de devreye 
sokulmasında yarar bulunmaktadır. 

 
 
Strateji 2: Tarım Ürünlerinin Çeşitlendirilmesi 
 
Günümüzde Mardin’deki tarımsal koşullar, ülkemiz genelindeki tablodan farklı 
değildir. Mardin ekonomisinin, turizmin yanı sıra, özellikle tarih dokusu dışında 
kalan ilçeler için tarım odaklı geliştiği bilinerek, tarım ürünlerinin yenilenmesinde 
büyük yarar vardır. 
 

Mardin 
“Dil” ve “Kültür” 
ile 
Temsil 
Edilmektedir  
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Kısa ve orta vadeli yeni ürünlerin yetiştirilmesi konusunda, özellikle yerel halkın 
eğitimi ve tarımsal teşvik konularına ilişkin çözüm önerilerini kapsamalıdır. 

 

 
Strateji 3: Yerel İş Yaratma 
 
Mardin ekonomisi daha çok küçük sanayi ve tarım sektörüne dayanmaktadır. 
Sektörel gelişme oldukça zayıftır. Kamu yatırım önceliklerinde bölgenin düşük bir 
payla değerlendirilmesi ve kamusal yatırımların sürekliliğinin olmayışı, yeni yerel 
odaklı ekonomik gelişmelerin yaratılmasını zorunlu hale getirmektedir. 
 
Mardinlilerin özellikle turizme dayalı hizmet sektöründeki istihdam olanaklarından 
yararlanabilmesi için, eğitim ve kapasite artırımına önem vermeleri gerekmektedir. 
Becerileri geliştirme ve istihdamın önündeki engelleri kaldırmanın yanı sıra, 
özellikle kadınların karşılaştığı engellerin kaldırılması da daha geniş sosyal 
amaçları da teşvik edecektir. 
 

 
Bu nedenle, özellikle kadın nüfusun istihdamına yönelik olarak; 
 
• Yöresel el sanatları 
• Yemek kültürü 
• Restorasyon çalışmaları 
• Turizm 

 
 
konularında yerel odaklı AB destekli fonlardan yararlanılarak “İş Geliştirme 
Programları”nın başlatılmasında yarar vardır. 
 
 
Kent Atölyeleri 
 
Mardin için olabilecek en büyük sektör “korumaya dayalı sektör”dür. Kentte 
bulunan anıtsal ve sivil mimarlık örneklerinin bakım, onarım ve restorasyonu başlı 
başına potansiyel bir sektördür. Sektörün en önemli sorunu ise, nitelikli işgücünün 
bulunmamasıdır. 

 
Örneğin, “taş işciliği” Mardin için çok önemli bir potansiyeldir. Midyat Taş 
Atölyesi modelinin geliştirilmesi ve restorasyon odaklı, “Kent Atölyeleri” olarak 
adlandırılabilecek,  yeni atölyelerin organize edilmesi, hem işgücü yetiştirme hem 
de yeni iş olanakları yaratılması açısından önemlidir. 
 
Kent Atölyeleri kapsamında ele alınacak konular, yalnızca restorasyon ve bakım-
onarım konularıyla sınırlı kalmayıp,  yemek kültürünün, el sanatlarının 
geliştirilmesi gibi turizm odaklı iş yaratma konularını da içeren bir yapıya 
kavuşturulmalıdır. 
 
Bunun en güzel örneği ise özel sektöre dayalı bir girişimci tarafından uygulamaya 
sokulan “yemek atölyesi”dir. 
 
 
Çapraz İşgücü Transfer Portföyü (ÇİT Portföyü) 
 
Kent atölyelerinde yetişen nitelikli işgücünün bölge ve bölge dışındaki illerde 
istihdamı ve mesleğin sürdürebilirliğini sağlamak üzere web üzerinde kurulacak bir 
site ile Çapraz İşgücü Transfer Portföyü’nün oluşturulmasında büyük yarar vardır. 
 
Başka bir deyişle, ÇİT Portföyü’nde yer alan işgücü daha rahat pazar bulma 
şansına kavuşmuş olacaktır. 
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Başarı Öyküleri 
 
Mardin, taş işçiliği, yöresel ev yemekleri, sivil toplum örgütlenmesi konularında 
başarı öykülerine sahiptir. 
 
Midyat Taş Atölyesi, yöresel ev yemeklerinin sunulduğu Cercis Konağı ve onun 
yemek atölyesi, sivil örgütlerin bir araya geldiği Kent Konseyi, başarı öykülerinin 
örnekleridir. 
 
 
Proje Lideri Yetiştirilmesi 
 
Her türlü ölçek ve çeşitlilikteki projelerin başarı şansı aşağıdan yukarı doğru 
örgütlenme becerisi ile yakından ilgilidir. Özellikle yerel ölçekte geliştirilen 
projeler için yerel halkın kapasitesi artırılarak “proje lideri” yetiştirilmelidir. 
 
Proje liderleri yerel halk ile proje arasındaki iletişimi ve yerel halkın projeye aktif 
katılımını sağlayacaklardır. Proje lideri yetiştirilmesi için ise Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile ortaklaşa program geliştirilmesinde yarar vardır. 

 
 
Strateji 3: Paydaşlar Arası İş ve Güç Birliği 
 
“Mardin Yol Haritası”, özellikle yerel ekonominin geliştirilmesi ve yeni iş 
olanaklarının sağlanması amacıyla kamu, özel ve sivil işbirliği ile güç birliği 
yaklaşımına önem vermektedir. 
 
“Yol Haritası”, paydaşlar arası işbirliğinin özellikle “proje bazında” ele 
alınmasını önermektedir. Özellikle, kısa vadeli uygulanabilir projelerin hayata 
geçirilmesi için “Proje Ortaklığı” kurulmalıdır. Proje ortaklıkları özellikle yerel 
halkın ya da projeden doğrudan etkilenen paydaşların söz sahibi olabilecekleri 
ortamları yaratmalıdır. 

 
 

Strateji 4: Kaynakların Yeniden Kullanımı 
 
Kısıtlı bulunan kamu kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak üzere 
bölge ve Mardin ölçeğinde yeni bir “Kaynak Kullanma Stratejisi”ne gereksinim 
bulunmaktadır. 
 
Özellikle bölge ölçeğinde öncelik ve yarışabilirlik kriterlerinin yeniden 
belirlendiği, yerel halkın beklentileri ile gereksinimlerinin ve paydaşlar arası 
işbirliği projelerinin de dikkate alınacağı bir stratejinin oluşturulması 
gerekmektedir. 
 
 
 

Stratejik Hedef 4: 
Kentsel Dönüşümün Sağlanması 
 
“Tarihi Mardin”, kentleşme süreci içinde, kentsel topografya, kentsel doku ve 
mimari yapı gibi kentsel ölçüler çerçevesinde özgün yapısını korumaya 
çalışmaktadır. “Tarihi Mardin” kentini korumaya çalışırken, “Yeni Mardin” ise 
ülkemiz kentlerinin genel yapısından farklı değildir. Kısaca, “Tarihi Mardin” ile 
“Yeni Mardin” bir karşıtlık oluşturmaktadır. 
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Bu karşıtlığı ortadan kaldırmak için bir “Kentsel Dönüşüm Programı”nın 
başlatılmasına, programın başlatılması için ise “Mardin Mekansal Stratejik 
Planı”na gereksinim vardır. 
 
“Mekansal Stratejik Planı”nın hazırlanması için de yeni bir vizyonun ortaya 
konulması gerekmektedir. Vizyonun gerçekleştirilmesi için, stratejik hedefler ve 
öncü projeler saptanmalıdır. 
 
“Mekansal Stratejik Plan”ın iki önemli stratejisinden biri “Tarihi Mardin’i 
korumak”, diğeri ise “Yeni Mardin’i dönüştürmek” olmalıdır. Stratejilerin 
uygulanmasına yönelik öncü projenin ise, “Barışan Kentler” programı 
çerçevesinde başlatılmasında yarar vardır. 
 

 
Strateji 1: Tarihi Mardin’i Korumak 
 
“Tarihi Mardin”i korumanın en önemli koşulu “Yeni Mardin”in gelişme stratejileri 
ile yakından ilgilidir. “Tarihi Mardin”in özellikle kentsel dokusu ile tarihsel 
mimari yapısının korunması için birtakım yenilikçi yaklaşım ve tekniklerin 
devreye sokulması gerekmektedir: 

 
o Kentsel dokunun korunması, 
o Koruma kılavuzu yayımlanması, 
o Anıtsal ve sivil mimarlık örneklerinin restorasyonu, 
o Restorasyonu yapılan binalara fonksiyon verme, 

 
gibi konularda stratejiler geliştirilmelidir. 
 
“Tarihi Mardin”in korunmasının birinci ve olmazsa olmaz şartı, Mardin kent 
kimliğine uymayan, sayısı 50’yi bulan kamu ve özel kesim binasının 
sağlıklaştırılmasına yönelik strateji geliştirmektir. 
 
Söz konusu yapıların bir bölümünün taş kaplama ile dokuya uyumu sağlanmalı, bir 
bölümünün kat yüksekliği azaltılmalı, bir bölümü ise yıkılıp, yeniden inşa 
edilmelidir. 
 
“Kentsel Dokuya Uyum Operasyonu”na  bir kamu binasından başlanarak bu  
yönde bir örnek oluşturulmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Strateji 2: Yeni Mardin’i Dönüştürmek 
 
“Eski Mardin”i korumanın en temel koşulu “Yeni Mardin”in dönüşümünü 
sağlayacak olan mekansal dönüşüm stratejilerinin ve koşullarının saptanmasıdır.  
 
En başta, Kızıltepe’ye kadar uzanan ve “Mardin denizi” olarak nitelenen görünümü 
korumak, “Yeni Mardin”i yaratmanın en önemli koşuludur. 
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“Yeni Mardin”i dönüştürmenin diğer  koşulları ise şunlardır: 

 
 Kentsel altyapının iyileştirilmesi 
 Kentsel arsaların yeniden değerlendirilmesi 
 Yeni kentsel gelişme aksları ve odaklarının yaratılması 
 Kentsel hizmet standartlarının arttırılması 
 Dengeli sektörel gelişmenin sağlanması 
 Ekolojik dengenin korunması, 
 
Bu koşulların sağlanması için ise “Mardin Mekansal Gelişim Stratejik Planı”nın 
hazırlanması gerekmektedir. Planda belirtilen ilkeler doğrultusunda “Mardin İmar 
Planı”nın hazırlanması, planların uygulanabilirliği ve katılım açısından önemlidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Barışan Kentler” Projesi 
 
“Barışan Kentler” projesinin amacı, geçmiş ile bugünü öncü alt-projelerde 
barıştırmaktır. Bir başka deyişle, geçmişin izleri ve değerlerini bugünün koşulları 
ve değerleri ile bir araya getirecek projeleri kentlerin gündemine oturtmaktır.  
 
“Barışan Kentler” projesini, Mardin kentinin gündemine taşımak, “Tarihi Mardin” 
ile “Yeni Mardin” arasındaki ikili yapının ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır.  
 
İlk örnek çalışma, “Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Sağlıklaştırma Projesi” 
olmalıdır. Proje, Mardin’in önemli ticari caddesi üzerinde yer alan ve meydana 
cepheli binaların sağlıklaştırılması ve eski doku ile uyumunun sağlanması 
çalışmalarını kapsamalıdır. 

 
“Barışan Kentler” projesinin ikinci önemli başlığı ise, kentsel dokuya uyum 
sağlamayan 50 adet binanın belirlenecek yeni kriterler çerçevesinde 
Sağlıklaştırılmasıdır. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Barışan 
Kentler; 
Geçmiş ile 
Bugünün, 
Gelecek ile 
Buluşması 
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Stratejik Hedef 5: 

Yaşam Kalitesinin Artırılması 
 
“Mardin Yol Haritası”nın önemli stratejik hedeflerinden biri olan yaşam kalitesinin 
arttırılabilmesi için yerel halka, ekonomik ve toplumsal   fırsatların eşit olarak 
sunulması  gerekmektedir. Bunun için halkın kapasitesinin arttırılması, kamu 
kaynaklarına ve proje fonlarına ulaşmasının kolaylaştırılması, özellikle turizmin 
önemli şartlarından biri olan hijyenin sağlanması konuları büyük önem 
kazanmaktadır. 

 
 
Strateji 1. Kapasite Artırımı 
 
Yerel işgücünün eğitimi ve kapasitesinin artırılması, ekonominin gelişmesini ve 
yaşam kalitesinin yükselmesini sağlayacaktır. Kapasite arttırımı özellikle AB gibi 
uluslararası örgütlerden sağlanan fon kaynaklarına ulaşabilmek için önemlidir.  
Örneğin, AB kapsamında ÇEKÜL Vakfı liderliğinde yürütülen “Kültürel Mirası 
Geliştirme Programı”, Mardin için fon kaynaklarına ulaşmada önemli bir fırsat 
yaratabilecektir. 

 
Turizm odaklı kentsel ekonomik gelişmenin en önemli koşulu insan kapasitesinin 
arttırılmasıdır. Hizmet sektöründe başarı, müşteriye verilecek hizmet kalitesi ile 
doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle kapasite arttırma eğitim programlarının kamu 
odaklı geliştirilecek projeler ile uygulamaya sokulması gerekmektedir. 
Yürütülmekte olan programların hızla gözden geçirilerek özellikle işgücü sağlama 
yönünden ele alınması sağlanmalıdır. 

 

 
Strateji 2. Kamu Kaynaklarına Ulaşım 
 
Gelişmenin ve yaşam kalitesinin arttırılmasının diğer önemli koşulu ise, halkın 
kamu hizmet ve kaynaklarına  kolayca ulaşabilmesi ve bu hizmetlerden eşit 
yararlanma koşul ve ortamlarının yaratılmasıdır.  
 
Bunu sağlamanın yolu ise halkın bilinçlendirilmesidir. Halkın bilinçlendirilmesi 
için “Kent Konseyi” ile birlikte hareket edilmeli ve ortak programlar yürürlüğe 
konulmalıdır. 

 
 
Strateji 3: Fonlara Ulaşım 
 
Yerel halkın proje geliştirme kapasitesinin ve kendi sorunlarının çözümüne yönelik 
proje üretme becerilerinin arttırılması, fonlara ulaşmak için izlenmesi gereken 
yoldur. Bu nedenle, yerel gücün proje bazında örgütlenmesi ve projeden etkilenen 
gruplarla ortaklık geliştirilmesi, özellikle uluslararası fonlara ulaşmak için önemli 
fırsatlar oluşturmaktadır. 
 
Fonlara ulaşma ve yerel halkın proje geliştirme konusunda kapasitesinin 
arttırılmasına yönelik en önemli çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 
ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin  faydalanan taraf olduğu “Bölgesel Kalkınma 
Program”ı kapsamında geliştirilen alt-programlar çerçevesinde sağlanan “Proje 
Döngüsü Yönetimi” eğitimleridir. 
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Strateji 4. Kamu Sağlığı ve Hijyen 
 
Yaşam kalitesinin artırılması ve turizmin geliştirilmesi için Mardin ve bölgenin 
öncelikli sorunlarından olan kamu sağlığı ve hijyen konularının çözülmesi 
gerekmektedir. 
 
Mardin’in iklimsel yapısı, kamu sağlığı ve hijyen başlıklarını gündemin öncelikli 
konusu haline getirmiştir. Sorunun çözümünde en etkili araç ise eğitim ve altyapı 
olanaklarının arttırılmasıdır. 
 
Kamu sağlığı ve hijyen konularında hem esnaf  hem de yerel halka yönelik 
programlar, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ile birlikte geliştirilmeli 
ve kamunun bu yönde denetim mekanizmaları uygulaması sağlanmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Stratejik Hedef 6: 

Tarihsel, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması 
 
 
Mardin’deki tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin korunması “Yol Haritası”nın 
stratejik önceliğidir. Kültürel değerlerimizin korunmasına yönelik bugüne kadar 
yapılan çalışmalar, özellikle turizmin gelişmesine büyük katkı sağlamış ve bu 
gelişmeyi, ekonominin gelişmesinin itici gücü haline getirmiştir. 
 
Ayrıca, kültür varlıklarımızın korunmasına yönelik, ortaya çıkan son yasal 
düzenlemeler  birtakım önemli fırsatlar sunmaktadır. Özellikle, özel sektörün 
kültür değerlerine yapacağı bağış ve yardımların gelir vergisinden % 100 oranında 
muaf tutulması önemli olanaklar yaratacaktır. 
 
Bunun yanı sıra, imar hakları kısıtlanmış alanlarda potansiyel imar hakkının bir 
başka alana transferi ve bu hakkı menkul kıymete dönüştürmeye yönelik yenilikçi 
yaklaşımlar da çok önemli fırsatlar sunmaktadır. 
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SON YASAL DÜZENLEMELER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strateji 1: Kültürel Miras Envanteri Oluşturmak 
 
Tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin korunması için ivedilikle bir envanter 
çalışması yapılması ve bunun kamuoyunun bilgisine sunulması gerekmektedir. Bir 
sistematik içerisinde yapılması gereken envanter çalışması, Mardin için bugüne 
kadar yapılan tüm araştırma, proje ve diğer çalışmaları da kapsamalıdır. 
    

 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilen 
yaklaşık 850 adet yapının yanı sıra tescil kapsamına alınmayanlar da dikkate 
alındığında, Mardin’de 1000’in üzerinde mimari değere sahip yapı olduğu ortaya 
çıkmaktadır.  
 
Öte yandan, çok kültürlü ve çok dinli bir kent olan Mardin’in, yöresel ürünlerinin 
de envanterinin oluşturulması zorunludur. 
 
Somut ve somut olmayan kültürel değerleri ile, bunların korunmasına ilişkin gerek 
kamu, gerekse diğer kuruluşlar tarafından yapılan tüm çalışmaların bir sistematik 
içinde değerlendirileceği bir envanter çalışmasının hızla gündeme alınması 
gerekmektedir. 
 
Bu çalışmalar iki yönden zorunludur: Birincisi, bu çalışmaların yeni sanat 
ürünlerinin üretilmesinde ve sanatçıların gelişiminde önemli rolünün bulunması, 
ikincisi ise bölgenin kültür tüketicileri için bir çekim merkezi haline gelebilecek 
olmasıdır. 
 
Envanterin oluşturulması için Mardin Valiliği önderliğinde bir grubun 
kurulmasında yarar vardır. Grup, bugüne kadar yapılan tüm çalışmaları bir çatı 
altında toplayarak, bunları bir web sitesi aracılığı ile kamuoyuna sunmalıdır. 
 
 

 

5393 Sayılı Yasa Belediyeler Bakım Onarım 

5302 Sayılı Yasa İl Özel İdaresi 
Belediye sınırları içinde ve dışında 
Kültür Turizm Yatırımları 

2863 Sayılı Yasa 
Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını 
Koruma 

Denetim Büroları, 
Eğitim Birimleri, 
Vergi muafiyeti, 
Emlak Katkı Payı %10, 
Toplu Konut % 10 
Alan Yönetimi, 
İmar Hakları Aktarımı, 
Menkul Kıymet Çıkarma, 

5225 Sayılı Yasa 
Kültür Yatırımları 
ve Girişimlerini 
Teşvik Yasası 

Taşınmaz Mal Tahsisi, 
Gelir Vergisi Stopaj İndirimi, 
Sigorta Primi İndirimi, 
Su indirimi, Enerji Desteği, 
Diğer 

5228 Sayılı Yasa Sponsorluk Gelir Vergisinden %100 indirim 

5226 Sayılı Yasa 

Yıpranan Tarihi 
ve Kültürel 
Taşınmaz 

Varlıklarının  
Yenilenerek 

Korunması ve 
Yaşatılarak 
Kullanılması 

Veraset ve İntikal Vergisi İstisnası, 
KDV İstisnası, 
Harç İstisnası, 
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Strateji 2: Arkeolojik Alanlar ile Anıtsal ve Sivil Yapıların 
Korunması 
 
Artuklu döneminden günümüze kadar ulaşan anıtsal ve sivil mimarlık örneklerinin 
korunmasına yönelik bir “Kültürel Mirasın Korunması Eylem Planı” ve 
“Yönetim Planı” hazırlanmalıdır.  
 
Avrupa Birliği kapsamında hazırlanan “Kültürel Mirasın Korunması ve Turizmin 
Geliştirilmesi  Planı”ndan da yararlanarak hazırlanacak “Eylem Planı” 
çalışmasından hemen sonra yeni yasa çerçevesinde ortaya çıkan “Alan Yönetimi” 
çalışması proje bazında başlatılmalıdır. 
 
Bu çerçevede, başta Dara olmak üzere 11 arkeolojik alanda ve 4 kentsel sit 
alanında bu çalışmanın aşamalı olarak gündeme alınması gerekmektedir. 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yasa ve yönetmeliklerde yapılan son 
değişikler dikkate alınarak tarihsel ve kültürel yapıların bakım ve onarımı için 
Belediye ve Valilik işbirliği çerçevesinde bir büro oluşturulmalıdır. 
 
 

Strateji 3: Yapılara Fonksiyon Verilmesi 
 
Kamu tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla çok sayıda yapı, müze, kültür 
merkezi, kent müzesi gibi fonksiyonlarla donatılmıştır. Bugün, sayısı az olan 
restorasyon çalışmaları yakın bir gelecekte hızla artacaktır. Özellikle, Valiliğin 
hızlı çalışmaları, sivil örgütlerin duyarlılığı ve uluslararası fonlar bu harekete ivme 
kazandırmaktadır. 
 
Restorasyon çalışmaları devam eden, programa alınan veya kentteki potansiyeli 
dikkate aldığımızda, yakın gelecekte restore edilecek yapılara hangi fonksiyonların  
verileceği konusu önem kazanacaktır. Şimdiden, bir “İhtiyaç Programı”nın 
hazırlanmasında yarar vardır. 
 
Fikir Projesi Geliştirme 
 
Yakın bir gelecekte koruma çalışmalarının ve yeni yasalar çerçevesinde 
uygulamaların hızlanacağı dikkate alınarak, “fikir projeleri” geliştirilmelidir. Fikir 
projeleri, proje ortakları kurularak güçlendirilmeli ve finansmanları için fonlara 
başvuru yapılmalıdır. 
 

 

 
 
Stratejik Hedef 7: 

Tarihsel ve Kültürel Zenginliğin Tanıtılması 
 
 
Strateji 1: Nesiller Arası Buluşma Ortamlarının Yaratılması 
 
 
Mardin’in tarihsel ve kültürel zenginliğinin ulusal ve uluslararası düzeyde 
tanıtılması, özellikle Mardin dışındaki Mardinlilerin çabaları ile olacaktır. Örneğin, 
MAREV Vakfı bu misyonu üstlenmiştir. 
 
Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışında bulunan Mardinlilerin bir araya gelecekleri 
ortamların yaratılması kentin tanınma düzeyini artıracaktır. 
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“İnanç”ların ve “Kültür”lerin Buluşması 
 
Bu yıl gerçekleştirilen dört inancın bayramının ortak kutlanması, “Dinler 
Buluşması” etkinliğinin süreklilik kazanması ve geleneksel hale dönüştürülmesi 
Mardin için çok önemlidir. 
 
 
“Nesil”lerin Buluşması 
 
Mardin’in uluslararası platformlarda tanıtılması başta, Mardin dışında yaşayan 
Mardinliler tarafından sağlanacaktır. Bunun için, özellikle yeni neslin Mardin’i ve 
kentin kültürel zenginliğini çok iyi tanıması gerekmektedir. Bunun yolu ise yeni 
nesil için “Mardin Buluşmaları”  düzenlenmektir. ÇEKÜL Vakfı’nın UNESCO 
desteği ile Midyat’ta uyguladığı “Kentler Çocuklarındır Kültürel Eğitim 
Programı”, Mardin kenti ve ilçelerinde de uygulanmalı, bu program kapsamında 
yetişen “Kültür Elçileri” ile Mardin’den göç etmiş yeni nesil Mardinliler arasında 
bir bağ kurulması sağlanmalıdır. 
 

 
Strateji 2: Ulusal ve Uluslararası Tanıtım 
 
Mardin’in bilinen yöntemler dışında tanıtımı için de birtakım stratejiler 
geliştirilmelidir. “Mardin Tanıtım Stratejisi”nin hazırlanmasında iki konu öne 
çıkartılmalıdır. Birincisi, Mardin’in “fark”ını vurgulamaktır.  
 
İkincisi ise bu “fark”ı bir bütünlük içinde kurumsal kimlik anlayışıyla sunmaktır.  

 
 

Bu amaçla yapılması gerekenler şunlardır:  
 

o Öncelikle, Mardin ve çevresinin ayrıştırıcı öğelerini ortaya çıkararak, 
bunların sembolleştirilmesi; örneğin antik kentler, çok dinli ve kültürlü 
olmak, mimari doku vb. gibi, 

 
o Soyut veya somut her öğenin tanıtıcı broşürlerinin üretilmesi. Önemine 

göre bu broşürlerin kapsamının genişletilmesi ve gerekirse görsel-işitsel 
materyallerle desteklenmesi, 

 
o Kapsamlı bir kent kültürel haritasının oluşturulması. 

 
o Kent kültür ve sanat sitesinin sanal ortamda kurulması, 

 
o Üretilen tüm tanıtım malzemelerinin, kente girenlerin her an 

ulaşabilecekleri “tanıtım ofisleri”nden sağlanması. Bu ofisler bazen bir 
banka, bazen bir otel veya lokanta içinde yer alabilir. 

 
o Mardinlilerin Mardin dışında oluşturdukları dernek ve vakıfların bu ortak 

kurumsal tanıtım anlayışı içinde eğitilmeleri ve donanımlarının 
sağlanması, 

 
o Yapılacak tüm kültürel etkinliklerin uluslararası ortamda duyurulması. 

Bunu gerçekleştirmek için bir veri bankası oluşturmak gerekmektedir. 
Etkinlik konularına göre sınıflandırılmış bu banka, sistemin en önemli 
parçası olacaktır. 

 
o Tanıtım işlerinin koordinasyonunu da bir merkezden, bağımsız sivil bir 

kuruluş veya paydaşların oluşturacağı bir “kültür şirketi” yapmalıdır. 
 

“Kültür ve İnanç 
Turizmi” ile “Tarım”, 
Mardin için itici 
Potansiyel güçtür.
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Mardin Kültürel Gelişim Stratejisi 
 
Tarihi, coğrafi, sosyal ve derin kültürel özellikleri sayesinde Mardin, ilçe ve 
köyleriyle birlikte, bölgede önemli bir kültürel merkez olma işlevini üstlenebilir.  
 
 
Bölgede daha önce var olan Beyrut, Bağdat gibi kentlerin bu işlevi yerine 
getiremez olmaları Mardin’e bir şans yaratmaktadır. 
 
Bu avantajı kalkınma verisi olarak kullanmak için yapılması gereken stratejik 
planlar da farklı ve önemli projeler içermelidir. 
 
Bu düşünceden hareket ederek aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmek gerekmektedir. 
 
Kültür Festivalleri: Mardin’de kurgulanacak kültür ve sanat festivalleri sadece 
ülkemizde değil dünya gündeminde de yer almalıdır. Bölgenin çok kültürlü olma 
özelliğinden yararlanarak, evrensel, özgün bir platform oluşturmak gerekmektedir.  
Kentte, düzenlenecek etkinlikler başka yerde gerçekleştirilemeyeceği için, dünya 
sanat çevresini özgün olmalarından dolayı Mardin’e çekecektir. 
 
Bu etkinliklerin tümünün bir sivil kurum veya kurulacak bir “kültür şirketi” 
tarafından gerçekleştirilmesinde yarar vardır. Bu kuruluş, Belediyeler, 
Kaymakamlıklar, Valilikler ve Sivil Toplum Örgütleriyle paydaş olarak 
çalışacaktır. 
  
Film Festivali: Türkiye, İran, Irak, Suriye, İsrail, Filistin, Ürdün, Kuveyt gibi 
ülkelerin özgün ürünlerinin sergilendiği bir festival olarak kurgulanacaktır. 
Festivale katılan filmler, özgün bir anlatım dili olan eserler arasından seçilecektir. 
Böylece diğer bölgesel sinema festivallerinden ayrı ve farklı, özgün bir festival 
gerçekleştirmek olasıdır. 
 
Etnik Müzik Festivali: Tüm Yakın ve Uzakdoğu ile Kuzey Afrika ülkelerinin 
katılımıyla düzenlenecek bir festival, Mardin’i, 2000 yılına doğru başlayan ve 
dünyayı saran etnik müziğin bu bölgedeki merkezi haline getirebilir. 

 
Mardin Yemekleri Haftası: Mezopotamya’da binlerce yılda oluşmuş ve gelişmiş 
yemek kültürü, Anadolu mutfağına temel oluşturmuştur. Bu mutfağın uluslararası 
platformda tanıtımı Mardin için değerli bir katkı olacaktır. 
 
Taş Ustalığı Yarışması: Ulusal bir yarışma sonucunda, üretilen eserlerle bir 
“Açıkhava Taş Süslemeciliği Müzesi” oluşturulacaktır.  
 
Mardinli Sanatçılar Toplu Gösterimi: Mardinli olup da Mardin’de yaşayan, 
yaşamayan, her dalda sanat ürünü vermiş sanatçıların (şair, yazar, tiyatro sanatçısı, 
sinema sanatçısı, ressam, v.b.) ürünlerini değişik mekanlarda sunarak 
gerçekleştirilecek bir etkinlik olacaktır. 
 
 
Kültür Evleri Projesi 
 
Mardin’de, ilçelerinde ve hatta köylerinde oluşturulacak kültür evleri, geleneksel 
sanatların öğrenildiği ve uygulandığı yerler olacaklardır. Bu evler ulusal ve 
uluslararası sanat kurumlarıyla ilişkilendirilerek geleneksel sanatların günümüze 
uyarlanması işlevini de yürüteceklerdir. 
 
Buralarda verilecek eğitimler profesyonel ve ileri düzeyde olacaktır. Bu sanatları 
öğrenmek isteyenler için özel ve ayrıcalıklı bir seçenek olmasına önem 
verilecektir. 
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III. MARDİN GELİŞİM STRATEJİSİ 
 
“Mardin Yol Haritası”, Mardin’in mekansal, toplumsal ve ekonomik gelişmesini 
sağlamak üzere sorunların çözülmesi ve geleceğe ilişkin yeni oluşumların ortaya 
konulmasını sağlamak üzere strateji geliştirmekte ve projeler önermektedir. 
 
“Yol Haritası” bir yandan kent ekonomisinin gelişmesini sağlayan stratejileri 
ortaya koyarken, bir yandan da mekansal gelişim stratejilerini oluşturmaktadır. 
 
Mardin’in gelişim stratejisi, Mardin’i ve çevresini ele alacağından  beş adet gelişim 
stratejisi belirlenmiştir. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır: 

 
 Tarihi Mardin Merkezi’nin Canlandırılması, 
 Kale ve Çevresinin Yenilenmesi,  
 Nusaybin Kızıltepe Aksının Korunması, 
 Mardin-Savur-Midyat Aksının Kuvvetlendirilmesi, 
 Tarihi Mardin ve Yeni Mardin İlişkisinin Kurulması, 
 Mardin İl Geneli Projelerin Geliştirilmesi ve Örnek (pilot) Uygulamaların 

Başlatılması. 
  

“Mardin Gelişim Strateji Planı”nın en önemli konularından biri paydaşlar arası 
işbirliği ve ortaklıklar olmalıdır. Kamu, yerel, sivil, özel paydaşlar ile özellikle, 
proje odaklı kurulacak olan işbirlikleri ve ortaklıklar Mardin’in gelişiminin 
dinamizmini oluşturacaktır. 
 
Kentlerin yönetiminde ve proje geliştirilmesinde çok merkezli yapının ve 
merkezler arasında koordinasyon sağlamanın güçlüğü bilinen bir gerçektir.  

 
Ana şema, “Yol Haritası”nda bahsedilen öncelikli bölgesel gelişim stratejilerindeki 
gibi şekillenmektedir. Çevre yerleşimler ve akslar ile koridorlar, Mardin 
merkezinin büyüme potansiyelini göstermektedir. 
 
Mardin’in gelişim potansiyeli, kentin ilçelerini kapsayan iç halka ile, bölgeyi 
kapsayan dış halka arasındaki ilişkiler sistematiğinin doğru kurulması ile yakından 
ilgilidir. 
 
Halkalar arası içsel ve dışsal dinamikler, Mardin’in Gelişim Stratejisi’nin 
oluşturulması için kaçınılmaz fırsatlar ortaya koymaktadır. Önemli olan, bu 
dinamiklerin harekete geçirilmesi yolunda üretilecek stratejiler ve önceliklerin 
doğru belirlenmesidir. 
 
 
Tarihi Mardin Merkezi’nin Canlandırılması, 
 
Strateji 1: Geleneksel Çarşının İyileştirilmesi, 
 
Strateji 2: Meydan, Çarşı ve Sokak ilişki Sisteminin Kurulması 

 
     

Kızıltepe Ovasının Korunması, 
 
Strateji 1: Kızıltepe Ovasının Korunması ve Nusaybin ile Birlikte Ele Alınması, 

 
 
Mardin Midyat Aksının Kuvvetlendirilmesi, 
 
Strateji 1: Mardin, Midyat Tarihi ve Kültürel Aksın Canlandırılması, 
 
Strateji 2: Aks Üzerinde Yeni Yerleşim Politikalarının Belirlenmesi, 

 
Mezopotamya, 
Mardin’in  
Ufuk Çizgisi ve 
Derinliğini 
Oluşturmaktadır. 
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Tarihi Mardin ve Yeni Mardin İlişkisinin Kurulması, 

 
Strateji 1: Yeni Yaşam Alanlarının yaratılması, 
 
Strateji 2. Kentsel Standartların Artırılması, 
 

 
 

IV.VİZYON VE ÖNCÜ PROJELER 
 

“Yol Haritası”nda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için ekonomik, toplumsal 
ve mekansal birtakım vizyon ve öncü projeler tanımlanmıştır.  
 
Mekansal projelerin gerçekleştirilmesi için “yeni tasarım ilkeleri”ne gereksinim 
vardır. Mardin’in 3000 yıllık geçmişi ve çeşitli kültürlerin bırakmış olduğu izler, 
mekansal tasarımı birinci gündem maddesi yapmaktadır. 
 
İyi bir tasarım, toplumsal ve tarihsel içeriğin de iyi anlaşılmasını sağlar. İyi bir 
tasarım, yeni ekonomik faaliyetleri de beraberinde getirir. Mardin’de yoğun, alçak 
katlı ve birbiri içine geçmiş yapılaşmalardan oluşan yerleşim birimleri, yani 
Mardin’in kentsel dokusu ve mimari  tasarımının ipuçlarını da vermektedir. 
 
Mardin’in taş yapı mirasını, “yoğun yerleşim stratejisi” içinde korumak, hem tarihi 
binalara,  hem de bunların çevrelerine özen göstermeyi beraberinde getirir. 
 
Mardin’in belli başlı imaj noktalarının manzaralarını, kale gibi stratejik alanları 
korumak, yapıları korumak kadar önemlidir. Bu nedenle, “stratejik doğal manzara 
alanları”nı saptamak gerekmektedir.  
 
Örneğin, “Yol Haritası”, “kent manzarası” ve “ufuk çizgisi”ni koruma üzerine 
strateji önermektedir. 
 
Tüm planlama çalışmalarında, “görüş çizgileri”, “izleme koridorları” ve “imaj 
noktaları” dikkate alınmak zorundadır. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IV.1 Vizyon Projeleri 
 

 
 
 
Mardin 2023 VİZYONU”nu gerçekleştirmek için orta ve uzun vadeli vizyon 
proje ve programlarının şimdiden hazırlanması gerekmektedir. Vizyon projelerinin 
uygulanabilirliği paydaşlar arası işbirliğinin kurulacağı proje ortaklıkları ile 
doğrudan ilgilidir. 

Ufuk Çizgisi, 
İmaj noktaları 
ve koridorlar 
Planlamanın 
Temel girdileri 
Olmalıdır. 
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“Yol Haritası”, Mardin’in geleceğini etkileyecek üç adet vizyon projesi 
sunmaktadır. Toplumsal, mekansal ve ekonomik gelişmeyi sağlayacak olan vizyon 
projelerinin fikir geliştirme aşamasında kamu, askeri, yerel ve sivil tüm 
paydaşların bir araya gelmelerinde büyük yarar vardır. 
 
 
Vizyon Projesi 1: Stratejik Akslar Geliştirme Projesi 
 
Mardin’in gelişmesinin en önemli fırsatı, stratejik konumunu iyi değerlendirip 
bölge ve sınır komşuları ile yapacağı kentsel ittifaklardır. 
 
Bölge içinde “Diyarbakır-Gaziantep-Antakya Stratejik Aksları” ile bölge dışında 
“Halep-Musul Stratejik Aksı”nın yaratacağı potansiyeller ve akslar arası stratejik 
ilişkiler sistemi hem bölge hem de Mardin için vazgeçilmez fırsatlardır. 
 
 
Vizyon Projesi 2: Sınırda Birleşen Bilim ve Kültür Projesi 
 
Türkiye ve Suriye sınırları arasında bulunan, özellikle Nusaybin sınır kapısı 
çevresindeki askeri bölgenin mayınlardan temizlenmekte oluşu, bölgenin gerek 
tarımsal gerekse kültürel odaklı projeler ile değerlendirilmesi her iki ülke için de 
büyük bir potansiyel yaratmaktadır. 
 
Her iki ülkenin birbirine benzer kültürel yapısının, sınırda birtakım aktivitelerde 
birleşmesi barış ortamının sağlanması için de önemlidir. 

 
Proje kapsamında; 

 
 Ekolojik Tarım, 
 Kültür Köprüsü, 
 Bilimsel Araştırma Merkezi, 
 Arkeolojik Araştırma ve Kazı Programları yer alabilir. 

 
Hiç kuşkusuz projenin hayata geçirilmesi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerle 
sağlanacaktır. Bu nedenle, fikir projesi ve buna bağlı olarak eylem planının 
hazırlanarak her iki ülke kamuoyunun gündemine getirilmesinde büyük yarar 
bulunmaktadır. 
 

 
Vizyon Projesi 3: Kent ve Ova Ufuk Çizgisinin Güçlendirilmesi Projesi 
 
“Kale, Kent ve Ova”, Mardin’i Mardin yapan üç temel öğedir. Üç imaj noktasının, 
birbirleri ile olan doğal ilişkilerinin yanı sıra, Mardin mekansal gelişme ilişkisi 
açısından da önemi büyüktür. 
 
Proje kapsamında üç temel öğeyi ele alan bir imaj çalışması yapılmalıdır. Proje 
kapsamında “Yaşayan Kent, Yaşayan Kale: Mardin” projesi öncelikle gündeme 
alınmalıdır. 

 
 

IV.2 Öncü Projeler 
 

Mardin 2023 VİZYONU”nun aşamalı olarak gerçekleştirilmesi için , örnek 
olabilecek, diğer projeleri tetikleyecek kısa ve orta vadeli  proje ve yatırımlara da 
gereksinim vardır. 
 
“Mardin Yol Haritası” dört adet öncü proje sunmaktadır. 

 
 
 

Kale, 
Kent, 
Ova 
Mardin’in üç 
Temel 
İmaj  
Noktasıdır. 
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Öncü Proje 1: Yaşayan Köyler Programı 
 
 
Mardin çevre yerleşmelerinde, çeşitli nedenlerle terk edilen köylerde, yaşamın 
yeniden başlaması için, ilk olarak Dereiçi Köyü ele alınarak  bir program hayata 
geçirilmelidir. 
 
Program kapsamına alınacak diğer köylerle birlikte özellikle turizme yönelik 
konaklama aktivitelerini kapsayan bir proje başlatılmalıdır. 

  
 
 

Öncü Proje 2:Yeni Kent-Tarihi Kent-Ova ( Zinnar Vadisi-Kale arası ) 
 
 
“Yeni Mardin” ve “Tarihi Mardin” arasında doğal ilişki sistemini oluşturan Zinnar 
Vadisi, kentin ekolojik sisteminin yeniden kurulması için önemli potansiyel 
sunmaktadır. Potansiyeli değerlendirmek üzere bir proje geliştirilmelidir. 
 
 
 
Öncü Proje 3:Cumhuriyet Meydanı Çevre Düzenleme Projesi 
 
 
“Tarihi Mardin” merkezinde bulunan “Cumhuriyet Meydanı Çevre Düzenleme 
Projesi”, “Yol Haritası”nın öncelikle uygulanmasını önerdiği projedir. 2005 yılı 
içinde meydan düzenlemesi bitirilmeli ve hemen ardından cadde üzerinde bulunan 
ve tarihsel dokuya hiç uymayan 5 binanın kamulaştırması yapılarak yıkılması 
gerekmektedir. Bu proje kapsamında ayrıca, “Tarihi Mardin” dokusuna uymayan 
yaklaşık 50 betonarme binanın yıkılması ya da cephelerinin taş kaplanması da 
gündeme alınacaktır. 

 
 

 
Öncü Proje 4: Kent Müzesi 
 
 
Mardin kentinin belleğini ortaya koyacak olan etnografya müzesi projesinin 
tasarım aşamasından uygulama aşamasına gelmesi çok önemli bir gelişmedir. 
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MARDİN 

 

 ‘’Yaşayan Kent, Yaşayan Kale: Mardin’’ Projesi 
 
 Tarihi Çarşı Bölgesi'nin Geleneksel Üretim Merkezine Dönüştürülmesi 

Projesi, 
 
 Eski Vilayet Binası, Mardin Kent Müzesi ve Sanat Galerisi Merkezli Meydan 

Geliştirme Projesi, 
 
 Mardin Artuklu Kültürü Araştırmaları Merkezi, 
 
 Kasimiye Medresesi Akkoyunlu Kültür Merkezi, 
 
 Sultan İsa Medresesi Odaklı Doğa ve Kültür Eğitimi Merkezi, 

 
 

DERİK 

 

 Eski Çarşı ve Geleneksel Konut Bölgesi’nin Canlandırılması Projesi, 

 Dara Arkeolojik Alanı ve Köyü’nü Sağlıklaştırma Projesi, 
 

 Derik İlçesindeki Doğal-Arkeolojik-Kültürel Varlıkları Bütünleştirme Projesi, 
 

 Derik Çarşı ve Çevresi Canlandırma Projesi, 

 
KIZILTEPE 

 Kızıltepe Ulu Cami Çevresinde Artuklu Dünyası Kültür Parkı Projesi, 
 

 Gurs Köyleri Doğal Doku Koruma Projesi, 

DARGEÇİT 

MAZIDAĞI  Çarşı ve Çevresindeki Geleneksel Dokusunu Sağlıklaştırma Projesi, 

MİDYAT  Midyat-Estel Tarihi Çarşı Bölgeleri’nin Sağlıklaştırılması Projesi, 

 
 
NUSAYBİN 

 Çağçağ Vadisi Doğal-Kültürel Varlıklarını Koruma-Değerlendirme Projesi, 
 
 Nusaybin Arkeolojik Değerlerini Saptama-Araştırma Merkezi, 
 
 Zeynel Abidin Camisi-Mor Yakup Kilisesi İnanç Parkı Projesi, 
 

 ÖMERLİ  Ömerli ve Yakın Çevresindeki Doğal-Kültürel Değerlerin Envanteri Projesi 
 

YEŞİLLİ  Yeşilli Konaklarının ve Yakın Çevresindeki Bağların ve Siluetin Koruma ve  
İşlevlendirilmesi Projesi   

 

 
 
SAVUR 

 Savur Kalesi’nin ve Kentsel Kimliğinin Korunması ve İşlevlendirilmesi 
Projesi, 

 
 Dereiçi Odaklı Doğal-Tarihsel-Kültürel Varlıkların Yaşatılması Projesi, 
 
 Çağçağ Vadisi ve Çevre Köylerin Geliştirilmesi, 

MARDİN VE ÇEVRESİ PROJE DEMETİ 
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V. UYGULAMA İÇİN GEREKSİNİMLER 

 
 

“Mardin Yol Haritası”nda önerilen strateji ve projelerin uygulanması için birtakım 
yenilikçi yaklaşım ve modellere gereksinim vardır. Bunlar, kurumsal yapılanma, 
proje finansmanı ve yasal çerçeve başlıkları altında ele alınmıştır. 
 
Uygulama için belirtilen gereksinimler mevcut düzen dışında birtakım yeni 
yapılanmaları da gündeme getirmektedir. 

 
 
V.1   Kurumsal Örgütlenme 
 
Bir kentin geleceğine ilişkin strateji ve hedefler belirlenirken, sürdürebilir kentsel 
gelişmeyi sağlayacak örgütsel düzenlemelerin de ortaya konulması gerekmektedir. 
 
Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde, kurumsal örgütsel yapıyı geliştirmek üzere 
aşağıda belirtilen stratejiler üretilmiş ve bunlardan biri üzerinde yoğunlaşmışlardır. 
 
 

o Mevcut kurumları kullanarak onların etkinlik alanlarını genişletmek, 
 

o Kamu kurum ve kuruluşları ile belli bir yatırım ya da proje bazında 
işbirliği yapmak, 

 
o Kamu, özel sektör ve sivil örgütlerin bir araya gelecekleri kurumsal yapıyı 

oluşturmak, 
 

“Mardin Yol Haritası”nda önerilen stratejiler ve projelerin uygulanmasında en 
belirgin yapı kamu, yerel, sivil, özel paydaşların işbirliğine dayalı “proje odaklı 
örgütlenme” yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın en önemli nedenlerinden biri, örnek proje 
ve örnek ortaklık yapısının ortaya konulmasıdır. 
 
Stratejik ortaklık yapısının, “Proje Geliştirme Şirket Yapısı” şeklinde olmasının 
esneklik ve uygulama becerisi açısından önemi büyüktür. 

 
 
V.2    Proje Finansmanı  
 
“Yol Haritası”nda belirtilen projelerin gerçekleştirilmesi için proje finansmanı ve 
fonlara ihtiyaç bulunmaktadır. Senaryosu doğru yazılmış ve ortakları iyi 
belirlenmiş projelerin finansman bulma şansı daha fazla olacaktır. 
 
“Yol Haritası”nda belirlenen projelerin finansmanı için  kamu finansmanının yanı 
sıra, koruma yasalarında belirlenen kaynak ve yöntemler ile özel sektörün 
yatırımını sağlayacak  yeni proje ortaklıklarına gereksinim vardır. 

 
Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çıkarılan 5228 sayılı sponsorluk 
yasası uyarınca kültürel değerlerin korunmasına yönelik yapılacak her türlü proje 
ve uygulamanın gelir vergisinden %100 oranında muaf tutulması önemli bir fırsat 
sunmaktadır. 
 
Henüz kamuoyunda pek bilinmeyen bu yasanın sunduğu imkanların özellikle 
Mardin kökenli ulusal ve uluslararası firma yöneticilerine anlatılması için     ‘1 
Hemşehri, 1 Eser’ kampanyasının başlatılmasında yarar bulunmaktadır. 
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Kampanyanın hedefi ise 2010 yılına kadar 20 eserin korumaya alınması, 
onarılması ve işlevlendirilmesi olmalıdır. 

 
 
V.3    Yasal Öneriler  
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından son günlerde çıkarılan yasalar özellikle 
koruma alanlarında yapılacak yatırımlar için hem mülk sahibine hem de 
girişimciye büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlardan yararlanılmalıdır. 
 
Özellikle 2863 sayılı Koruma Yasası kapsamında yer alan “İmar Hakları Aktarımı” 
ve “İmar Haklarının Menkul Kıymete Dönüştürülmesi” yönteminin, bir an önce 
yönetmeliği hazırlanmalıdır.  
 
“İmar Hakları Aktarımı” ve “İmar Hakkının Menkul Kıymete 
Dönüştürülmesi” yöntemleri özellikle “Tarihi Mardin”in sit alanında imar hakları 
kısıtlanmış yapıların korunması için kaynak yaratılmasını ya da söz konusu 
yapıların kamu eline geçmesini sağlayacaktır. 
 
“Kültürel Miras Fonu”nun oluşturulması için yasal bir düzenlemeye gereksinim 
olacaktır. 2863 sayılı Koruma Yasası’nda yapılacak değişiklik söz konusu fonun 
oluşturulması için yeterli olacaktır. 

 

 
V.4: İzleme ve Gözden Geçirme 
 
“Mardin Yol Haritası”, kamu, yerel, sivil, özel paydaşların işbirliği ile uygulamaya 
sokulacak bir belgedir. “Yol Haritası”nda ortaya konulan stratejiler ile projelerin 
gerçekleştirilmesinde öncü rolü ya da liderliği “kamu” üstlenmek durumundadır. 
Kamunun koordinasyonunda, özel sektör ve sivil inisiyatifin oluşturacağı 
işbirlikleri daha geniş katılımlı bir gücü ortaya koyacaktır. 
 
“Mardin Yol Haritası”nda ortaya konulan projelerin gerçekleştirilmesinde merkezi 
yönetimin politikaları, fonları, teşvikleri önem kazanmaktadır. “Yol Haritası”nın 
etkin bir biçimde uygulanması için Mardinlilerin de gelecekleri konusunda daha 
fazla söz sahibi olabilmeleri ve toplumsal hayatta daha fazla yer almaları 
gerekmektedir. 
 
“Yol Haritası”nda ortaya konulan stratejik hedeflere ulaşılmasında ölçütleri 
belirlemek için birtakım performans kriterleri uygulanacaktır. Sözü edilen 
stratejinin uygulanmasında kaydedilen ilerleme de “Yol Haritası”na eklenecektir. 

 
İlerleme yıllık raporlar halinde izlenecektir.Yıllık izleme raporu kamu, yerel, sivil, 
özel paydaşların temsilcilerinden oluşan “İzleme Kurulu” tarafından 
değerlendirilecektir. 

 
“Yol Haritası” her yıl bu komite tarafından gözden geçirilecek ve yeni gelişmeler 
çerçevesinde revize edilecektir. 

 
“Yol Haritası”, Mardin Valiliği, Mardin Belediye Başkanlığı, Kent Konseyi ile 
MAREV Vakfı ve ÇEKÜL Vakfı web sitelerinde yayımlanarak interaktif tartışma 
ortamına açılacaktır.  


