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SUNUġ 

 

Göbekli Tepe ile birlikte 12000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu belirtilen Şanlıurfa, GAP‟ın 

merkezi ve bölgede en fazla tarımsal arazi ve verimli ovalara sahip olan bir kenttir.Hem kent 

merkezinde hem de kırsal alanda Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşen nüfus artışı Şanlıurfa 

için pek çok konuda sorunları da beraberinde getirmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü verilerinden 

derlediğimiz bilgilere göre Cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren 2015‟e kadar Türkiye‟nin 

nüfusu 5-6 kat artış gösterirken Şanlıurfa‟nın nüfusu 9 kat artış göstermiştir. 1980‟li yıllardan 

itibaren aşırı göç sonucu Şanlıurfa‟nın merkez ilçe nüfusu aşırı artış göstermiştir. Bu hızlı ve aşırı 

nüfus artışı beraberinde çevre sorunları, eğitim sorunları, ekonomik ve sosyal sorunlar gibi daha 

pek çok sorunu doğurmuştur. 

Bu çalışmamızda;  

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 2013 yılından itibaren elektrik dağıtımını üstlenen Dicle 

Elektrik Dağıtım ve Anonum Şirketinden kaynaklandığına inandığımız Şanlıurfa'nın elektrik 

sorununu, 

Türkiye‟nin en verimli topraklarına sahip olan Şanlıurfa‟da Özellikle Hazineye ait araziler 

ne yazık ki son yıllarda bazı „Devlet Memur‟larının desteği ile köylüler tarafından bir bir işgal 

edilmeye başlandı. Mera alanları dahil her taraf işgal edilmeye daha doğrusu aleni bir şekilde 

yağmalanmaya başlanınca sonu pek çok kez ölümle sonuçlanan arazi kavgalarını beraberinde 

getirmeye başlayan arazi sorununu,  

Kentsel gelişmesine ve genç nüfusun çok yüksek olduğu Şanlıurfa da istihdama büyük 

katkı sağlayacak olan Organize Sanayi Bölgesi sorununu 

Yaşanan Suriye iç savaşının doğurduğu mülteci sorunundan Türkiye ortalamasının 

üzerinde etkilenen, sadece Şanlıurfa'nın değil neredeyse çok büyük şehirlerin bile kaldırmakta 

zorlanacağı bir göçmen nüfus artışı omuzlarına yüklenen Şanlıurfa'nın yaşamış olduğu Suriyeli 

mülteci sorununu 

2 milyon 500 bin nüfusu ile Türkiye'nin en büyük 10 ili arasında bulunan Şanlıurfa nın, 

uçuş seferlerinde ve uçuş iptallerinde yaşanan sorunlar iş dünyası temsilcilerinin olduğu gibi tüm 



vatandaşların mağduriyetine sebep olan havayolu ulaĢım sorununu 

Ve bu sayılan sorunlar gibi önemli gördüğümüz pek çok sorunu irdelemeye çalıştık. 

Yapmış olduğumuz araştırmada Şanlıurfa'lı birisi olarak sorunları yakından gören, duyan, yaşayan 

biri olarak vakıf olmamızın yanında araştırma kaynağı olarak gördüğümüz interneti de etkin olarak 

kullanmaya gayret ettik.  

Bu çerçevede yararlandığımız kaynakları araştırmamızın içinde belirtmeyi uygun 

gördüğümüzü belirtirken, yaşadığımız ilin sorunlarını gündeme getiren, çözmeye çalışan, bu 

konuda taş üstüne taş koyan bütün herkese teşekkürlerimizi sunmayı görev biliyoruz. 

 

Mustafa PAKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ġANLIURFA’NIN ELEKTRĠK SORUNU 

 

TEDAŞ‟ın özelleştirilmesi kapsamında 2013'den beri Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, 

Mardin,Siirt ve Şırnak illerinde elektrik dağıtımını sağlayan Dicle Elektrik ve Dağıtım Anonim 

Şirketi(DEDAŞ) bu bölgede tek enerjisağlayıcısı konumunda olması nedeniyle,ekonomik 

sıkıntıların yoğun bir şekilde yaşandığı anılan illerdeki bölge halkıiçin son yıllarda başlı başına bir 

sorunhaline gelmiş durumdadır. 

Dedaş'ın yukarıda sayılan bölgedeki illerde bunun yanında Şanlıurfa özelinde hizmet 

vermeye başlamasıyla birlikte sorunlar ve şikayetler katlanarak artmıştır. 

Tarımsal sulamada elektriğin yaygın olarak kullanılması, çiftçiye yansıtılan faturaların çok 

yüklü olması, elektrik kesintilerinden dolayı sulamanın zamanında ve yeterli olarak yapılmaması 

tarımsal ürünlerin ziyan olması sonucunu doğurmakta yüksek faturalar ve uzun süreli elektrik 

kesintileri nedeniyle büyük mağduriyet yaşamaktadır. 

Yaşanan bu mağduriyetler özellikle uzun süreli elektrik kesintileri sadece tarımsal üretimde 

kayba değil, yaşamış olduğumuz küresel virüs salgını dolayısıyla uzaktan eğitimin önem kazandığı  

bu günlerde eğitim başta olmak üzere, elektrik kesintisi dolayısıyla yaşanan su kesintisi sorunuda 

pandemide çok büyük önem teşkil eden hijyen sorununu beraberinde getirmektedir. 

Tarımsal sulama yapılan tüm alanlarda olduğu gibi, Şanlıurfa'da sulamanın elektrikle 

yapılmasının dezavantajları yaşanmaktadır.Elektrik enerjisiyle, sondaj yöntemiyle kuyulardan su 

çekerek sulama yapmak, Şanlıurfa çiftçisinin mecburiyeti haline gelmiştir.Sulama zamanlarında 

binlerce pompanın aynı anda çalışmaya başlamasıyla oluşan teknik problemler, ortaya çıkan talebi 

karşılamakta zorlanan kaynak ve şebeke sıkıntıları çiftçimiz için çok büyük bir sorun haline 

gelmiştir. Sulama zamanlarında sağlığı ve kesintisiz enerji alamadıkları için üretim kaybı yaşayan 

çiftçilerimiz  sene isyan etme noktasına gelmektedirler. Bu sıkıntıların giderilmesi için yürütülen 

çabalar maalesef yetersiz kalmakta, çiftçinin mağduriyeti giderilememektedir.Bununla birlikte 

ortaya çıkan bir başka maliyet ise ekonomik maliyettir.Alım gücüyle kıyaslandığında, OECD 

ülkeleri içerisinde en pahalı elektriği kullanan bir ülkede çiftçiyi elektrikle sulamaya mecbur 

bırakmak çiftçinin cebine giren paraya göz koymaktır.Nitekim, çiftçilerimiz için en önemli 

ekonomik maliyet elektriktir.Çiftçilerimiz, tükettikleri elektriğin parasını nasıl ödeyeceklerini 



hesap ederken, yaşamlarını sürdürmek için gerekli birçok ihtiyaçlarından feragat 

etmektedirler.Aynı zamanda sondajla çekilen su, yeraltı sularının kurumasına, toprağın 

çoraklaşmasına neden olmaktadır.Dünyanın en verimli toprakları, toprak olma özelliğini yitirme 

riskiyle karşı karşıya kalmıştır.Elektrikle sulama yapmanın yarattığı sıkıntıları daha da 

anlatabiliriz; ama önemli olan, bu sıkıntıları giderecek olan çözüm yöntemlerini ortaya 

çıkarmaktadır.Bize göre en önemli ve kalıcı çözüm yöntemi, sulama kanallarının 

tamamlanmasıdır. 

Bu konuda basın yayın organlarına yansıyan konu ile ilgili bazı haberlere araştırdığımız 

konuya açıklık getirmesi açısından burada yer vermeyi uygun bulduk. 

ġanlıurfa'nın Elektrik daha doğrusu DEDAġ ile ilgili basın yayın organlarında yer alan bazı 

haberler. 

1- Mardin, Urfa,Batman, ġırnak ve Diyarbakır'da büyüyen 'DEDAġ' sorunu: Pandemi 

sürecinde insanlar susuz kaldı, hayvanlar öldü , tarlada hasat kurudu 

 

Kaynak: T24.com.tr - 15.07.2020 Bişar ARSLAN 

 

 

 



2- ġanlıurfa'da çiftçiler DEDAġ'ı protesto etti 

 

ġanlıurfa'da elektrik kesintileri ve sulama sorununu protesto eden onlarca çiftçi, lastik yakıp 

yolu trafiğe kapattı. 

Edinilen bilgiye göre olay, ġanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Sevimli Mahallesi 

yakınlarında yaĢandı. Akçakale ilçesine bağlı kırsal Sevimli, YeĢerti, Polatlı mahallelerinde 

iddiaya göre sürekli yaĢanan elektrik kesintileri nedeniyle sulama birliklerince mahallelerine 

sulama suyu verilemeyen ve ekinleri kuruma noktasına gelen çiftçiler protesto yaptı.Dicle 

Elektrik (DEDAġ) ile sulama birliklerine tepki gösteren onlarca çiftçi, yolu çift yönlü trafiğe 

kapatarak lastik yaktı.Uzun süre trafiğe kapanan ġanlıurfa - Akçakale yolunda kilometrelerce 

araç kuyruğu oluĢtu. Ġhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, çiftçilerle yaptığı görüĢme 

sonrası yanan lastikleri yol kenarına çekerek, tekrar trafik akĢını sağladı 

hlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa 

09 Mart 2021 Salı 09:25 

 

 

 

 



3- DEDAġ, ġanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaĢlar hakkında suç duyurusunda 

bulundu 

 

 

ġanlıurfa‟nın Suruç ilçesine bağlı 30 mahallede elektriklerin günde 12 saat boyunca kesilmesi 

nedeniyle mahalleli elektrik duasına çıktı. AĢağı Karıncalı Mahallesi‟nde bir araya gelen 

köylüler, ellerini semaya açarak, “Bu yağmur duası değildir, elektrik duasıdır.Sorunlarımızın 

çözümü için nereye baĢvuru yaptıysak, „Dicle Elektrik Dağıtım Anonim ġirketi‟ne (DEDAġ) 

ancak Allah‟ın gücü yeter‟ diyorlar.Biz de Allah‟a yalvarıyoruz.Allah‟ım bize elektrik ver. 

Allah‟ım bu zulme son ver” diyerek dua etti. 

DEDAġ‟ın yetki alanındaki elektrik kesintileri sorunu çözülmeyince mahallenin ileri 

gelenlerinden Mustafa Tüzün, tarafından yapılan elektrik duasına “ġanlıurfa‟nın Suruç 

ilçesine bağlı AĢağı Karıncalı Mahallesi‟nde bu yaptığımız yağmur duası değil, yaptığımız 

elektrik duasıdır. Sabah saat 06:00‟dan akĢam saat 19:00‟a kadar elektrikler kesik. ĠĢimiz 

Allah‟a kalmıĢ.Uzaktan eğitimi nasıl yapacağız” ifadeleri ile baĢlandı. 

 

“ALLAHIM BĠZE ELEKTRĠK VER" 

DEDAġ‟a tepki gösteren Tüzün ve beraberindekiler ellerini açarak, “Nereye baĢvuru yaptıysak 

DEDAġ‟a ancak diyorlar Allah‟ın gücü yeter. Amenna Allah‟ın gücü her Ģeye yeter.Biz de 

Allah‟a yalvarıyoruz. Allah‟ım bize elektrik ver. Allah‟ım bu zulme son ver. Köyleri jandarma 

ile ev basıyorlar” dua etti. 

Ziraat Odaları dahil gittikleri hiçbir kurumda sorunlarına çözüm bulunamadığını kaydeden 

Tüzün, duaya Ģöyle devam etti: 

 



“Az yaktın diye ceza yazıyorlar.Çok yaktın diye ceza yazıyorlar.Bugün Suruç‟ta 30 mahallenin 

elektriği yok.Kime gidiyorsak tarım sulamadan bizlere yüz binlerce liralık borç 

çıkarıyorlar.Ziraat odalarına gidiyoruz „kimsenin gücü Dicle Elektrik‟e gücü yetmez.Allah‟ın 

gücü ancak yeter‟ diyorlar.Amenna Allah‟ın gücü her Ģeye yeter biz de Allah‟tan elektrik 

istiyoruz.Elektriğimiz yok.Yok mu bir yetkili? Bu Dicle Elektrik‟in zulmüne kim „dur‟ diyecek. 

Yeter artık.Çocuklar elektrik olmadan nasıl uzaktan eğitim yapacaklar. Bugün buraya binlerce 

kiĢi toplanırdı sadece maske mesafe gibi Covid tedbirleri nedeniyle 20 kiĢi toplandık. Bizim 

elektriğimiz yok biz elektik istiyoruz.Su kalmadı biz temizliği nasıl yapacağız.Yetkilere 

sesleniyoruz.Yetmedi mi artık?” 

 

“AĞIR CEZALAR VE FATURALAR GELĠYOR” 

"Bu Dicle Elektrik‟in sahibi kim?" diye soran Tüzün, DEDAġ‟tan her çiftçiye 100 bin lira ceza, 

150 bin lira fatura geldiğini ileri sürerek, dua ile karıĢık sorunlarını anlatma devam etti. 

 

“Diyorlar ki tarımsal sulamada abonesi var ise de adam ekim yapmamıĢ 100 bin lira fatura 

çıkarıyorlar. Oraya gidildiğinde üzerine bir de 100 bin lira ceza çıkarıyorlar. Dicle Elektrik‟e 

itiraza gidilince, „git kardeĢim bir ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) belgesi getir senin borcundan biraz 

indirim yaparız.‟ ÇKS‟yi bulup getiriyoruz 50 bin lira çiftçiden düĢürüyorsa 50 bin lira da 

devleti soyuyor. Devleti dolandırıyorlar.Allah‟ım sen bize yardımcı ol.Allah‟ım sen bize 

yardımcı ol. Yağmur duası değil bu. Rahmet yağdı elektriğimiz yok. Elektriğimiz yok Allah‟ım 

bize elektrik ver. Suçu sana atıyorlar haĢa senin her Ģeye gücün yeter.” 

 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/elektrik-duasina-cikan-koyluler-hepimiz-ak-partiliyiz-dic

le-zulmunune-dur-diyoruz-1798756 

 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/584595 

https://www.emo.org.tr/ekler/bfc1c7a33e0e4b7_ek.pdf 
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ġANLIURFA’NIN TARIM ARAZILERININ YAĞMALANMASI VE ĠMARA AÇILMASI 

SORUNU 

2.500.000‟e yakın nüfusu, verimli tarım arazileri, GAP‟ın tamamlanması ve sulu tarıma 

geçilmesi ile birlikte verimliliğin, buna paralel olarak arazinin ve arazi sahibi olmanın gelir getirici 

bir öğe haline gelmesi Şanlıurfa da yasal olmayan metotlar da kullanılarak hazine arazisi ve tüm 

köylünün kullanımına sunulan meraların yağmalanması sorununu da beraberinde getirmektedir. 

Şanlıurfa da hazine arazilerinin sadece tarım arazisi olarak işgal edilmesi değil, çok daha 

büyük bir rant kapısı olan konut arsası olarak da yağmalanması sorunu yaşanmaktadır.Konunun 

daha iyi anlaşılabilmesi için bu konuda görüş belirten değerli gazeteci ve araştırmacılarımızın bazı 

yayımlanmış eserlerine burada yer vermenin uygun olduğunu düşündük. 

GAP‟la birlikte arazilerin değer kazandığı ve tarım sektörünün yeniden canlanması ile 

birlikte Şanlıurfa‟da tarım arazileri son yıllarda değerlenmeye başlandı ve çok yüksek fiyatlarda ise 

alıcı buluyor. 

Türkiye‟nin en verimli topraklarına sahip olan Şanlıurfa‟da bu toprakların büyük bir kısmı 

ise devlete ait, yani hazine malı. Hazineye ait bu araziler ne yazık ki son yıllarda „Devlet 

Memur‟larının eliyle-desteği ile köylüler tarafından bir bir işgal edilmeye başlandı. Mera alanları 

dahil her taraf işgal edilmeye başlanınca doğal olarak köylerde sopası ve silahı olanlar hazine 

arazilerini işlemeye başladılar. 

 Yapılan şikâyetlere ne yazık ki ilçe kaymakamlıkları, maliye hazinesi ve kolluk kuvvetleri 

tarafından sümen altı edildi. Şikâyetleri sümen altı eden ise tabiî ki „devletin Memur‟larıdır. 

 2020 yılında her halde üç haneli rakamlarla ifade edeceğimiz arazi kavgasından kaynaklı 

cinayetler işlendi, insanlar öldürüldü. İzol‟ların davası, Acemoğlu‟larının öldürülmesi, Şeyhanlı 

bölgesinde amca çocuklarının katledilmesi, Asman köyünde güçlünün zayıfı yenmeye çalışması ve 

son olarak bu hafta sonun Bozova yolu üzerinde Remzi köyünde Sorkanlı aşiretine mensup birinci 

derecede akrabaların arazi kavgasında yaşanan vahşet. Yaşanan vahşet 2020 yılının kayıtlara geçen 

beş ölümlü son adli vakası olacaktır. Şanlıurfa‟da arazi kavgalarının birinci sorumlu kurumu ise 

geciken adalet sistemidir. Yıllarca devam eden arazi davaları, kadastro davaları, tapu kayıtlarında 

ki hatalar birçok kez tarafların kavgasına yol açmasına sebep olmuştur. 



 

 Şanlıurfa‟da yıllardır hazine arazilerine göz yuman bir şebeke var. Bu şebekeye „Devlet 

Memur‟larının ortak olduğunu düşünüyorum. Hazine arazilerine açılan davalarda devlet kaç dosya 

kayıp ettiği araştırılmalıdır. Çevre ve şehircilik il müdürlüğünde çalışanların mal varlıkları 

araştırılmalıdır. Hazine arazilerinin mahkemelerine giren avukat ve şahısların ilişkileri 

araştırılmalıdır. Şanlıurfa‟da „DEVLET‟ yok. Şanlıurfa‟da „DEVLET‟ olmuş olsaydı, yüzbinlerce 

dönüm arazi işgal edilmezdi. Tüm hazine arazileri işgal altında, sadece Eyyübiye sınırlarında ki 

gece-kondu evleri yeter. Eyyübiye ilçesinde kaç kişi hazine arazisini kaç bin kişiye sattı. Bu 

şahısların sattıkları araziler Urfa‟da en az 100 fabrika yapılır. 

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Abdullah Erin ve diğer yetkililerin 

Şanlıurfa‟da ki hazine arazilerinin nasıl peşkeş çekildiğine yönelik geçmişi bir araştırması bile bir 

süre hazine arazilerinin işgalini durdurmasına yetecektir. 

 Birkaç yıl önce Şanlıurfa‟da köy muhtarları, aşiret temsilcileri, dini kanaat önderleri ile 

yapılan toplantılar sonuç vermiş ve bir dönem arazi kavgaları, kan davaları gibi hadiseler son 

bulmuştu. 

AyĢegül Uzun 

Kadın Olmak Zor 

gazetecizeki63@gmail.com 

 

Murat Kurum ve Abdullah Erin'e çağrı 



https://www.urfadegisim.com/yazarlar/aysegul-uzun/murat-kurum-ve-abdullah-erin-e-cag

ri/2080/ 

 

Şanlıurfa  şehrindeki  hızlı  nüfus  ve  endüstriyel  gelişme  sonucu  tarım  dışı  

kullanımlar özellikle Şanlıurfa -Mardin, Şanlıurfa –Diyarbakır ve Şanlıurfa- Akçakale ana ulaşım  

koridorları üzerinde yoğunlaşmıştır.  

Şanlıurfa –Mardin ve Şanlıurfa- Akçakale ana ulaşım karayolu hattı arasında kalan alanlar  

(Harran ovası) tarımsal potansiyelleri çok yüksek alanlar olduğu gibi çok zayıf zemin 

stabilitesine sahip alanlardır.  Yine  yüksek  tabansuyu ve sel riski  olan  alanlardır. Bu nedenle 

bu  alanlara  çok katlı  şehir  yapılarının  kurulması,  yerleşim  amacıyla  kullanılması  son  

derece  yanlıştır.  En  kısa zamanda Şanlıurfa –Mardin ve Şanlıurfa- Akçakale karayolları 

arasında kalan alanda yapılaşmanın durdurulması gereklidir.   

2000‟li yıllardan sonra Karaköprü köyünedoğru şehir büyümüştür. Karaköprü köyü çökme 

ve erime sonucu oluşmuş bir polye ovası olduğundan buradaki verimli saha bağ ve fıstık tarımının 

yapıldığı  alanlarla  kaplıydı.  Karaköprü  köyünün  doğusundaki  Maşuk  ve  batısındaki  

Yağlıca tepeleri  yerleşmeye  açılması  gerekirken  bunun  yerine  polye  ovası  yerleşmeye  

açılmış,  değerli tarımsal alanlar yok edilmiştir.  

2013 yılında Harran ovasındaki Konuklu köyü ve daha güneyindeki ovanın imara açılması  

birinci sınıf tarım arazilerini çok şiddetli olarak tehdit etmektedir. Sözü edilen alana doğru 

yeni hal pazarı, Şire pazarı, itfaye, Gap arena stadyumu, vb. kamu kurumlarının yapılmasıyla 

ovanın kuzeyi tamamen istilaya uğramıştır.  

Şanlıurfa-  Diyarbakır  karayolunun  batısındaki  Maşuk  köyünün  imara  

açılmasıyla  40 yaşından  sonra  gerçek  anlamda  ürün  veren  Antep  Fıstığı  bahçelerinin  

yok  olmasına  zemin hazırlamıştır.  

Şanlıurfa  –Adıyaman  karayolunu  genişletilmesiyle  bu  yol  üzerinde  bulunan  

çimento fabrikası ve çevresi Karaköprü Belediyesi tarafından ticari alan olarak ilan edilmiştir. Bu 

durum o alanda bunan binlerce fıstık ağacının yakın zamanda yok edileceğinin işaretidir.  

https://www.urfadegisim.com/yazarlar/aysegul-uzun/murat-kurum-ve-abdullah-erin-e-cagri/2080/
https://www.urfadegisim.com/yazarlar/aysegul-uzun/murat-kurum-ve-abdullah-erin-e-cagri/2080/


Şanlıurfa‟nın üzerinde bulunduğu saha incelendiğinde şehrin batıya  doğru gelişmesi arazi 

kullanımı açısından  hiçbir  sakınca  yoktur.  Bu  alan tarımsal  açıdan fazla  bir  önem arz  

etmeyen Şanlıurfa  –Gaziantep  yolu  üzerindeki  platoluk  alandır.  Bu  alan  yüksek  

olduğundan  yazın  serin olduğu için ve zemin özellikleri bakımında ana kaya yüzeyde olduğu 

için daha sağlamdır. Ayrıca bu  alan  fazla  pahalı  olmadığından  dolayı  yapılacak  şehir  

yapılarının  maliyetini  düşüreceğinden Şanlıurfa şehrindeki uçuk konut fiyatlarının da 

normalleşmesine neden olacaktır 

Şanlıurfa  şehrini  batıya  doğru  gelişmesini  sağlamak  için  batıya  tek  bağlantı  

yolu  olan  

Şanlıurfa  –Gaziantep  virajlı  ve  riskli  yolunun  dışında  Akabe  TOKİ‟lerini  

şehrin  merkezine bağlayacak  alternatif  ana  bağlantı  yolların  yapılması  şehrin  batıya  

doğru  gelişmesini tetikleyecektir. Ayrıca şehrin batısında bulunan yamaç arazilere yönelik birçok 

proje geliştirilerek şehir daha güzelbir görünüme kavuşacaktır. Çünkü Şanlıurfa şehrinin ufuk 

görüntüsü ne yazık ki yamaçta kurulan iki katlı gecekondu görünümle evlerden oluşan kötü bir 

görüntü vermektedir.  

1988 yılına ait uydu görüntülerinden elde edilen sonuçlara göre Şanlıurfa şehri bu 

dönemde„Merkezi İş Alanı‟ içerisinde yer alan saha ve bu sahanın yakın çevresine doğru yayılma 

eğilimi göstermiştir. Önceleri „Dergezenli‟ olarak adlandırılan ve günümüzde İpekyol, Şehitlik, 

Hızmalı ve Kamberiye  mahallelerinin  kapladığı  saha  ile  bu  mahallelerin  yakın  

çevresindeki  alanlar günümüzdekinden  farklı özellikler  göstermekle  beraber  (bu  

mahalleler 1987  yılında ayrılmıştır)  

1988 öncesi dönemin önemli yerleşim sahalarıdır. Bu tarihte şehrin kuzeye doğru yayılma 

eğilimi gösterdiği gözlenmektedir. Fakat gelişmenin doğu ve batı yönlerinde de meydana  geldiği 

göz ardı edilmemelidir. Bu durum, şehrin  kuzey ve  batı yönlerinde gelişimi açısından 1988  yılı  

itibariyle henüz  ciddi  problemlerin  olmadığını,  ancak  doğuya  doğru  kaymasının  

oluşturacağı  sorunların öngörülmesi açısından bu tarihin önemli olduğu sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır.  

 Mehmet ÖZCANLI – Abdulkadir GÜZEL 
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Şanlıurfa Şehri‟nin  artan  nüfusuna  paralel  olarak,  konut  ihtiyacının  artması,  

sanayi  

faaliyetlerinin gelişmesi ile yeni ticaret ve sanayi tesislerinin kurulması, eğitim veya spor 

amaçlı tesis sayısının artması,  yanlış  yer seçimi  nedeniyle beraberinde  önemli  bir sorunu da  

getirmiştir. Her şeyden  önce bu  konut  alanlarının  vetesislerin önemli  bir  kısmının  şehrin 

hemen  yakınında bulunan I. derece tarım alanlarında kurulmuş olması, şehirsel gelişmenin 

getirmiş olduğu olumsuz bir özelliktir. Ülkemiz için  daha verimli bir şekilde kullanılması 

gereken, tarım alanlarının amacı dışında  kullanılması(Şanlıurfa  Şehri  çevresinde  de  

görüldüğü  gibi)  önemli  miktarda  ekonomik kayba sebep olmaktadır. Şanlıurfa Şehri'nin 

önemli bir kısmı I. ve II. derece tarım alanları üzerinde yer  almaktadır,  (Benek,S.,  Şahinalp,  

M.S.,  Güzel.  A.,Çelik,M.A.  ve  Gülersoy,  A.E., Aydoğdu, M.). 

Şehrin  çevresinde  bulunan  tarım  alanlarının  amacı  dışında  kullanılması,  ilk  

olarak gecekondu alanlarında görülmüştür.  Hızlı nüfus artışı, şehrin çevresindeki tarım alanları  

üzerinde şehirsel  bir  baskı  oluşturmuştur.  Esasında  bu  baskı,  arsa  yetersizliğinden  

değil,  yanlış  yer seçiminden kaynaklanmıştır. 1960'lı yıllarda ilk gecekondu alanları  her  ne  

kadar  Şanlıurfa  kalesi batısında ve güneyinde kalan alanda ortaya çıkmışsa da, bu durum 

özellikle 1990‟lı yıllardan sonra şehrin güneyinde bulunan tarım alanlarına yayılmıştır. Fakat tarım 

alanlarının sadece gecekondular tarafından işgal  edildiğini  düşünmemek  gerekmektedir. 

Çünkü,  Şair  Nabi, Yenişehir, Yeşildirek İ.Bakır,  Sırrın,  Karşıyaka,  ve  V.Karani  

mahalleleri  gibi  çoğunlukla  modern  konutların  hakim olduğu alanlar daönemlitarım 

alanları üzerinde gelişme göstermiştir.  

Bugünkü Recep Tayip Erdoğan Bulvarının kuzeyi ve güneyinde kalan alanın tamamı 

esasolarak  tarım arazisi  özelliğindedir. 1990 yılından sonra  Abide kavşağından ayrılan  

Diyarbakır    -Mardin karayolu arasında kalan alanda Eskiden çok seyrek olan yerleşme dokusu 

Şimdiki otogarın üzerinde  bulunduğu  çevre  yoluna  kadar  (ki  bu  yol  Diyarbakır  ve  



Mardin  karayolunu  bağlayan çevre  yoludur.)  konutların  yayılmaya  başlaması  ile 2000  

yılı  itibariyle  konut  özellikli  yerleşme unsurlarıyla tamamen dolmuştur.   

Tarım alanlarının işgal edildiği diğer bir saha da, Şanlıurfa-Mardin karayolunun çevresidir.  

Bu karayolu genel itibariyle birinci sınıf tarım arazileri üzerinden geçmektedir. Yolun 

kuzeyinde kalan alan ve özellikle Karşıyaka Mahallesi ve jandarma komutanlığı arasında kalan 

saha  modern özellikliçok katlıyapılaşmanın yoğunlaştığı görülmektedir.Bu yoğunlaşma 

jandarma komutanlığı yanındaki Cumhuriyet Parkının açılması ile bu parkın kuzeyinde bulunan 

Dağeteği köyüne doğru hızlı bir yapılaşmayı da beraberinde getirmiştir.Özellikle 2005 yılından 

sonra  şehrin bu karayolu boyunca  da ticari  amaçlı  gelişme  göstermesi  bu  alanların  

daha  sonra  konutlar  tarafından  işgal edilmesine neden olmuştur.   

Şanlıurfa –Mardin kara yolunun kuzeyinde kalan alanda Şekat petrolle kadar (yani Ulubağ  

Mahallesinin  bulunduğu  alan)  da  yapılaşma  tüm  hızıyla  devam  etmektedir.  

Ulubağ  mahallesi içinden 12 katlı bloklar  yükselmeye başlamıştır.  Bu  konut  alanları  

arasında tarım yapılan alanlar bulunmaktadır.   

Bu karayolunun sağında ve solunda birçok kurum ve ticari  işletmenin açılması (akaryakıt  

İstasyonları, Otomobil  firmaları,  TÜV  Türk,  İnşaat  malzemeleri  satış  

mağazaları,  ve  Harran Üniversitesi  Osmanbey  yerleşkesinin  bu  yol  üzerinde  

bulunması)  bunlara  bağlı  olarak  şehir  içi nakil hatlarının buralara doğru sefer yapmalarına 

neden olmuştur. Bu durum şehir içi ile bağlantıyı kolaylaştırmakta ve dolayısıyla yapılaşmayı  da  

hızlandırıcı  bir  etki yapmaktadır.   

 

 

 

 

 

 



HAVALİMANI SORUNLARI 

Şanlıurfa gerek nüfusu, gerekse önemli bir potansiyele sahip bir turizm şehri olması 

dolayısıyla  uçuş yolcusu potansiyelinin günlük 2 Ankara seferini, 3 İstanbul havalimanı, 2 Sabiha 

Gökçen, haftada 6 İzmir seferini kaldırabilecek potansiyelde olduğu düşünülmektedir. 

 

https://www.ajansurfa.com/gundem/artik-bezdirdi-urfa-da-yine-ayni-dert-h39026.html 

 

''Hali hazırda Şanlıurfa Gap Güney Havalimanına Anadolujet ( Ankara, İzmir ve Sabiha 

Gökçen ), Türk Hava Yolları ( İstanbul Havalimanı), Pegasus Havayolları ( Sabiha Gökçen ve 

İzmir Adnan Menderes ) sefer düzenlemektedir. Bu seferler Anadolu jet‟te Sabiha Gökçen 

Uçuşlarında stabil hergün tek sefer, Pegasus havayolları Sabiha Gökçen uçuşlarında stabil günde 1 

sefer, yine Pegasus Havayolları İzmir Adnan Menderes havalimanında haftada 3 sefer, Anadolujet 

Şanlıurfa- İzmir uçuşları haftada 3 sefer olarak yapılmaktadır.  

Şanlıurfa Havayolu ulaşımının tüm Ticari Uçuşlar için bir türlü cazip hale gelemiyor. 

Bunun en büyük nedenlerinden biri Yurtdışı bağlantılı yolcuların azlığı ( Havayolu nitelikli gelir 

dediği fiyatlandırmayı istiyor ), Sanayi sektörünün yetersizliği , Şanlıurfa‟nın Turizm ve Tarım 

şehri olması ( her iki sektörde sezonluktur. ) Yukarıda belirttiğimiz sebepler nedeni ile Havayolları 

için cazip olmayan uçuş noktaları arasında bulunmaktadır.  

https://www.ajansurfa.com/gundem/artik-bezdirdi-urfa-da-yine-ayni-dert-h39026.html


Ne Yapılmalıdır : 

Öncelikle Şanlıurfa‟nın yolcu potansiyeli günlük 2 Ankara Seferini, 3 İstanbul 

Havalimanını, haftada 6 İzmir seferini ve günde 2 Sabiha Gökçen seferini kaldıracak durumdadır. 

Bu uçuşlar Yaz- Kış demeden sürekli hergün yapılmalıdır. Özellikle Cuma- Pazar ve Pazartesi 

günleri uçuşlar için en hareketli günlerdir. Bu seferlerin bir tanesinin iptal edilmesi veya geri 

çekilmesi otomatik olarak diğer seferin dolmasına ve fiyatının yükselmesine sebep olmaktadır. 

Yoğun dönemlerde ise bu seferler artırılarak yolcu potansiyelinin artırılması sağlanmalıdır.  

Kültür turlarının şuan Türkiye içerisinde Lokomotif İllerinden biri olan Şanlıurfa özellikle 

çok sayılı organizasyonlarda ( toplantı, kongre, fuar gibi ) ulaşım yetersizliğinden dolayı çevre 

illerinin seferleri tercih edilmektedir ve buda Şanlıurfa‟nın olması gereken yolcu potansiyelinin 

diğer illerin hanesine kaymasına sebep vermektedir.  

Ulaşım sıkıntısı için yapılması gereken tek nokta ; THY günde 3 İstanbul havalimanı , 

Anadolujet  günde 2 Ankara Esenboğa ,Anadolu jet hergün 1 sefer Sabiha Gökçen, Anadolujet 

haftada 3 frekans Şanlıurfa- İzmir,  Pegasus Havayolları hergün 1 sefer Sabiha Gökçen, Pegasus 

Havayolları Haftada 3  Frekans İzmir Adnan Menderes havalimanı seferlerini  YAZ- KIŞ sezonu 

demeden sabitlemesi ve bu seferlere dokunulmamasıdır. Sizde takdir edersinizki sefer sayılarının 

çokluğu yolcunun alternatif uçuş  arayışının önüne geçmekte ve Tüm Havayolları için önemli olan 

Nitelikli GELİR ( yurtdışı bağlantısı olan biletler )konusuna katkı sunmaktadır.  

Bu uçuşlar sabitlendiğinde neler olacaktır; Hergün 3 alternatifli İstanbul havalimanı, 

hergün 2 alternatifli Ankara Uçuşu, Hergün 2 alternatifli Sabiha Gökçen Uçuşu, Haftada 6 kez 

İzmir uçuşu yolcularımızın başka İstasyona kaymasına engel olacaktır. Yolcumuz 2-3 gün 

içerisinde istediği fiyat alternatifini bularak uçmasını sağlayacaktır.  

https://www.medyaurfa.com/gundem/urfa-nin-havayolu-tasimaciligi-sorunlari-h84654.html 
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SURĠYELĠ MÜLTECĠLER 

 

Bir sınır kenti olarak Şanlıurfa Suriye iç savaşından en fazla etkilenen kentlerin başında 

gelmektedir. Halihazırda Göç İdaresinin rakamlarına göre  423.359 Suriyeli mültecinin yaşadığı 

Şanlıurfa'da bu sayı nüfusunun %20'sine tekabül etmektedir.. Şanlıurfa'ya gelen Suriyeli 

sığınmacılar kira fiyatlarından işçi ücretlerine kadar onlarca farklı alanda önemli bir değişim 

yaşanmasına neden olmaktadır. 

Sınır boyunda yaşanan çatışmalar kimi zaman Şanlıurfa'da köy ya da ilçelerde okulların 

tatil edilmesine neden olmaktadır. Suriyeli olup da, Şanlıurfa‟da kuma (ikinci eş) olarak alınan 

kadın sayısı 30 bine yaklaşmaktadır. Suriye'deki iç savaşın neden olduğu bu değişim kentin 

kimyasını bozmuş durumdadır. Artan sorunlar karşısında taraflar arasında iletişim ve yardımlaşma 

azalırken, gerilim giderek artmaktadır.  

Süleyman Demirel Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2016, C.21, S.3, 

s.995-1014. 

ġANLIURFA'DA YAġAYAN SURĠYELĠ SIĞINMACILARIN KENTLE UYUM SORUNU 

Doç. Dr. Mithat Arman KARASU* 

 



Araştırmacı Ahmet Doğan ve ekibi tarafından yapılan saha çalışmasında Urfa‟da yerleşik 

halkın Suriyeli mültecilere bakışını ele alan bir analiz ortaya çıktı. Anket sonuçlarına göre; 

Suriyelilerin geri döneceğine dair umut yok. Halk ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı olsa da mülteciler 

hakkında daha çok negatif algı ön planda. Ekonomik, sosyal alana ve birlikte yaşama dair 

çözümsüzlük bu algıyı daha da perçinliyor.      

Suriye‟ye komşu kentlerden biri olan Urfa, iç savaşın ardından en çok mülteci barındıran 

şehirlerden biri oldu. Araştırmacı Ahmet Doğan yönetiminde yapılan anket çalışması göçün 8. 

yılında yerleşik halkın Suriyelilere bakışını analiz etmeye çalışıyor. “Şanlıurfa‟da Yerel Halkın 

Suriyeli Sığınmacılara ya da Mültecilere Yönelik Algısı” başlıklı rapora göre; „Savaş kısa vadede 

bitmez, Suriyeliler geri dönmez‟ diyenlerin oranı yüzde 90. “Savaşın nedeni sizce nedir?” sorusuna 

verilen yanıtlarda ankete katılanların yüzde 34‟ü “emperyalist güçler” yanıtını veriyor. Savaşın 

nedenini “Esad güçleri” olarak açıklayanların oranı ise yüzde 41. Savaştan Türkiye Hükümetini 

sorumlu tutanlar da yüzde 5 civarında. Daha önce diğer kentlerde de ortaya çıktığı üzere; “Savaş 

bizde olsa kaçmazdık, savaşırdık” diyenlerin oranı da yüzde 20‟lere ulaşıyor. 

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI DA ÖN YARGIDAN NASİBİNİ ALDI  

Anket çalışmasına yanıt verenlerin öğrenim durumu da çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkarıyor. 

Toplam 100 kişi üzerinden yapılan anket çalışmasına yanıt verenlerin yüzde 49‟u üniversite 

mezunlarından oluşuyor. Bu durum eğitimli olan kesimlerde de Suriyeli mültecilere bakışta 

belirgin ön yargılar olduğunu gösteriyor.  

Bugüne kadar mültecilere yapılan yardımlar konusunda verilen yanıtlar da bu gerçeği 

doğruluyor. Öyle ki, ankette “Maddi yardımlar çok yapıldı, daha fazlasına gerek yok” diyenlerin 

oranı yüzde 45‟e ulaşıyor. “Bize yardım yapılacağına mültecilere yapılıyor” diyenlerin oranı ise 

yüzde 35‟e varıyor. İkisinin toplamı ise yüzde 80‟lere ulaşıyor. Yine “Geri Kabul Antlaşması”nda 

Avrupa‟yı haksız bulup eleştirenler yüzde 62‟ye ulaşırken, antlaşmada Türkiye‟nin de imzacı taraf 

olması pek yer tutmuyor.  

Bir başka çarpıcı veri de “güvenlik” algısına dair. Ankete katılanların yüzde 82‟si 

mültecileri kendi güvenlikleri için risk görürken, ters orantılı biçimde “mültecilerin de güvenliği 

yok” diyenlerin oranı yüzde 62‟ye ulaşıyor. Mültecilere yönelik ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığını 

düşüneler de az değil. Zira bu soruya da “evet” diyenlerin oranı yüzde 72 seviyesinde. 



EKONOMİK ALGI DA SANCILI  

Urfa‟da özellikle merdiven altı üretim, tarım ve inşaatta yoğun bir mülteci sömürüsü 

yaşanmasına rağmen; ankete katılanların yüzde 64‟ü mültecilerin ekonomiye „katkısı‟nın 

olmadığını düşünüyor. Ucuz ve kayıtdışı sömürüyü teslim edenlerin oranı ise yüzde 10‟da kalıyor. 

Mültecileri işsizlik nedeni olarak görenler yüzde 19 civarında. 

Ankette yer alan “Mültecilerin açlık, yoksulluk, işsizlik sorunu nasıl çözülebilir?” sorusuna 

verilen yanıtlar da şöyle: Fikri olmayanlar 37, “Kısa vadede çözülmez, geri dönsünler” diyenler  

yüzde 29, “Ekonomik hayata katılmalılar” diyenler de yüzde 12. Bu cevaplar işsizlik ve yoksulluk 

konusunda ortak bir çözüm geliştirmenin henüz kafalarda yer etmediğinin de işareti.  

Yerleşik halkın, “mültecilere çalışma izni çıkarılmas”ı konusundaki algısı da daha çok 

redde dayanıyor. Ankete katılanların yüzde 61‟i “Çalışma izni verilmesini doğru bulmuyorum” 

derken , “Verilsin” diyenler  yüzde 22‟de kalıyor. “Kontrolllü ve belirli alanlarda verilecekse 

sıcak bakarım” diyenler ise yüzde 17 civarında. Bu veriler kayıtdışı sömürü ile çalışma izni 

arasındaki bağın da yeterince kavranamadığını ortaya koyuyor.  

https://www.evrensel.net/haber/380737/urfa-multeci-algisi-raporu-cozum-uzadikca-neg

atif-algi-artiyor              Ercüment AKDENĠZ  Ġstanbul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.evrensel.net/haber/380737/urfa-multeci-algisi-raporu-cozum-uzadikca-negatif-algi-artiyor
https://www.evrensel.net/haber/380737/urfa-multeci-algisi-raporu-cozum-uzadikca-negatif-algi-artiyor


ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠNĠN SORUNLARI 

 

Ülkemizin doğu ve batı bölgeleri arasında gelir düzeyi açısından doğu aleyhine önemli bir 

farklılık söz konusudur. Bu durum doğudan batıya doğru göçe yol açmakta ve gelişmiş yörelerde 

oluşan nüfus artışı paralelinde plansız kentleşme, yaşam kalitesinde azalma ve çevre sorunlarının 

ortaya çıkmasında önemli bir etken olmaktadır. Bu sorunların önüne geçmek için 1960‟lı yılların 

sonundan bu yana bölgeler arası gelir farklılıklarını azaltma amacını güden politikalar 

uygulanmaktadır. 

Bu kapsamda sanayinin yeni yeni gelişmeye başladığı Şanlıurfa‟da Organize Sanayi 

Bölgesinin çözülmesi gereken pek çok sorunu bulunmaktadır.  

Bunların başında tüm Şanlıurfa‟nın sorunu olan ve çalışmamızın 1. Bölümünde uzunca 

değinmeye çalıştığımız enerji özellikle elektrik sorunu önemli yer tutmaktadır. Sürekli elektrik 

kesintilerinin yaşanması bölgedeki sanayiciyi çok zorluyor. Yakın zamanda bu konuda yerel 

medyada yer alan bir haber şu şekildedir. 

ġanlıurfa'da sanayiciye elektrik kesintisi darbesi! 

ġanlıurfa'da habersiz yapıldığı iddia edilen elektrik kesintileri nedeniyle Organize 

Sanayi Bölgesi'nde üretim durdu. Çok sayıda iĢveren iĢçilerini geri göndermek zorunda kaldı. 

ġanlıurfa'nın elektrik kesintileri ile sınavı devam ediyor. 

Yaz kıĢ fark etmeksizin sürekli kesintiler yaĢanan kentte bu kez mağduriyet Organize 

Sanayi Bölgesi'nde yaĢandı. Ġddiaya göre haber verilmeden sabah 06.00'dan itibaren kesintinin 

yaĢandığı sanayi bölgesinde saatler geçmesine rağmen elektrikler gelmeyince iĢe gelen iĢçiler 

saatlerce çalıĢmadan beklemek zorunda kaldı. Çünkü yapılan aramalarda sürekli enerjinin 

verileceği belirtildi. Ancak keisntinin 8 saati bulması üzerine iĢverenler 16:00 / 24:00 

vardiyasına gelecek olan iĢçilerin geliĢini de iptal etti. 

ĠĢverenlerden biri "Bize elektrik kesilecek diye daha önceden bilgi verilirdi, her 

fabrikaya kağıtta detaylı Ģekilde kesinti saatleri yazardı. Biz de elemanlara hatta vardiyalara ona 

göre izin verirdik ama bugün habersiz kesinti yapıldı. Birazdan enerji vereceğiz diyorlar 



yaklaĢık 8 saattir elektrik yok" diyerek habersiz yapılan kesintilere tepki gösterdi.  

 

 

http://www.urfagazete.com/sanliurfa-da-sanayiciye-elektrik-kesintisi-darbesi/18967/ 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Köklü tarihi geçmişi, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) merkezi olması, aşiretlerin 

kent içindeki etkinliği, göç alan ve veren dinamik demografik yapısı, sınır boyunda yer alması 

Türkiye‟de kentler içinde Şanlıurfa‟ya farklı bir yer kazandırmaktadır. Bu özgün kimlik içerisinde 

Şanlıurfa sanayiye dayanmayan yüksek kentleşme hızıyla sağlıksız kentleşmenin tipik bir örneği 

durumundadır. Kentte tarıma ve ticarete dayalı ekonomik gelişme nispeten varlık gösterirken, 

sosyo-kültürel gelişme daha yolun başındadır. 

Şanlıurfa‟ya gelen yerli turistlerin geliş nedenlerinin başında gelen kültürel nedenlerden 

sonra, bunu Şanlıurfa‟nın bilinirliği ve ulaşım kolaylığı izlemektedir. Ulaşım kolaylığının 

artırılması için GAP havalimanın daha aktif hale getirilmeli, uçak sefer sayıları artırılmalı ve özel 

havayolu şirketleri teşvik edilmelidir. Ayrıca ilin bilinirliğinin artırılması için ildeki seyahat 

acentaları tanıtım araçlarını daha etkin kullanmalıdırlar. 

GAP Projesi'nde yaşanan ilerlemeye rağmen bölgedeki adil olmayan toprak dağılımı hem 

aşiret yapısının sürmesine ve kentin gelişmesine engel olmakta hem de GAP‟ın sağladığı 

zenginliğin toplumda adil olarak paylaşılmasını zorlaştırmaktadır. GAP Projesi'nde her ilerleme, 

adil olmayan toprak bölüşümünden dolayı, kentteki gelir dağılımında mevcut bulunan 

adaletsizliğin daha da bozulmasına neden olacaktır. 

Toprak mülkiyetindeki dengesizlik, toplumsal tabakalar arasındaki farklılıkları beslemekte 

ve pekiştirmektedir. Bu durum, başkasının toprağında çalışanlar ile toprak sahipleri arasında çeşitli 

biçimlerde ve düzeylerde ekonomik ve sosyal bağımlılıkları da beraberinde getirmektedir. Ortaya 

çıkan bu bağımlılık ataerkil aile yapısını ve aşiret düzeninin devam etmesini sağlamakta, toplumsal 

değişimi geciktirmektedir. 

Şanlıurfa‟da büyük bir tarım potansiyeli bulunmakla beraber, bu potansiyeli sanayiye 

aktaracak sermaye birikimi ve yetişmiş işgücü, girişimci ruh kentte mevcut değildir. Aşiret kültürü 

içinde ticaretle uğraşmak ayıp sayılmaktadır. Kentte tarımdan elde edilen gelir önemli ölçüde 

gayrimenkul yatırımlarında kullanılmaktadır. Bu durum Şanlıurfa‟daki kentsel rantın büyük 

boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır. 1- 2,5 milyon TL‟ye konut satılan kentte, kira fiyatları 

600-3500 TL arasında geniş bir bant içinde değişmektedir. Arsa fiyatlarındaki yıllık artış kimi 



yıllar (pamuk fiyatlarının yüksek olduğu yıllarda) % 250‟ye varmaktadır. İstihdam ve yatırım için 

ayrılması gereken kıt kaynaklar kentsel rant uğruna heba edilmektedir (Karasu ve Karakaş, 2012). 

Kent içinde sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitilmiş işgücü konusunda büyük sıkıntı 

çekilmektedir. Kentte yaşayan 1,8 milyon insandan, 145 bini okuma-yazma bilmemektedir. Bu 

sayının 118 bini kadındır. 1,8 milyon nüfus içinde fakülte mezunu olan kişi sayısı yalnızca 50 

bindir (TÜİK, 2013). 

Şanlıurfa‟nınsorunlarının tespiti ve kalkınması için MÜSİAD‟ın yapmış olduğu bir 

çalışmada şu tespitlere yer verilmiştir.  

Özellikle sanayinin gelişmesi gerektiği belirtilerek. Bölgede tarıma dayalı sanayi gelişimi 

öngörülmektedir.  

• Tarım sektöründeki yatırımların, özellikle de sulama projelerinin bir an önce 

tamamlanması gerekmektedir.  

• Şanlıurfa‟da sanayinin gelişmesiyle beraber, kalifiye eleman sıkıntısı çekilmektedir. 

Kalifiye Eleman Yetiştirme ve Eğitim Merkezlerinin kurulması, sanayinin gelişmesi açısından 

yararlı olacaktır.  

• Tipik bir kalkınma sorunu olarak, Şanlıurfa‟da sınırlı sermaye birikimi bulunmaktadır. 

Ortak girişimcilik anlayışının gelişmemiş olması sebebiyle, yöredeki yatırımcılar bir araya gelerek 

optimal büyüklükteki yatırımları gerçekleştirememektedirler. Küçük boyutlarda yapılan 

yatırımlarda ise, hem yatırım sürecinde, hem de işletme, üretim ve pazarlama süreçlerinde bir 

takım sorunlarla karşılaşılmaktadır.  

• Şanlıurfa‟daki yatırımcılar, yeterli araştırma ve inceleme yapmadan, genellikle başarılı 

çalıştığı tahmin edilen mevcut bazı sanayi işletmelerini örnek alarak, yatırım yapmakta, böylece 

atıl kapasite oluşturmaktadır. Örneğin; un ve pamuk işleme konusunda ihtiyaçtan fazla yatırım 

yapılmıştır. Teşvik mekanizmasının da aynı duyarsızlık ve verimsizlik içinde heba olmasının 

nedeni, gelişi güzel tahsis edilmesidir.  

• İhracata dönük rekabet gücü olan ve yeni teknolojiyi uygulayan öncelikli sektörlere 

selektif yatırım teşvik tedbiri getirilmelidir. Bu çerçevede, GAP Bölgesi‟nde yatırım aşamasındaki 

teşviklerin üretim ve pazarlama aşamasında da devam ettirilmesi yararlı olacaktır.  



• Kalite ve standartlar hususunda destek verilmelidir.  

• Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne üyelik süreci göz önünde bulundurularak, GAP 

Bölgesi‟nde üretilen ürünlerin Avrupa ve diğer ülke piyasalarında pazarlanabilmesi için, gerekli 

görülen kalite ve standartlara uygunluğunu belgeleyen bir kalite ve standardizasyon merkezinin 

Şanlıurfa‟da kurulması yararlı olacaktır.  


