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ÖZET 

Geçmişi çok eski yıllara dayanan Şanlıurfa, günümüzde sosyo-ekonomik göstergeler açısından diğer 
şehirlerin çok gerisinde kalmıştır. Mevcut durum itibari ile birçok ilden daha fazla potansiyele sahip olan Şanlıurfa, 
bunu avantaja çevirerek diğer illeri yakalamalıdır. Bunu yapabilmesi için de gelişmiş bir sanayiye sahip olması en 
öncelikli hedefleri arasında olmalıdır. Bu çalışmada, Şanlıurfa sanayisinin mevcut durumu hakkında bilgi 
verilmiştir. Daha sonra UNDP uzmanları tarafından yapılan Entegre Sınaî Kalkınma Planından bahsedilerek kısa, 
orta ve uzun vadedeki kalkınma stratejileri değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sanayi, Entegre Sınaî Kalkınma Planı, Stratejik Sektörler. 

Şanlıurfa Industry  
And  

Integrated Industry Development Plan 

  ABSTRACT 

Şanlıurfa, which is one of the ancient cities, has remained far behind the other cities in terms of socio-
economic indicators today. As of the current situation, Şanlıurfa has more potentials than many cities, and it must 
catch up others by turning its potential to advantage.  In order to do this, having advanced industry should be one of 
the priority targets.  In this study, the current state of Şanlıurfa industry has been examined. Then short, middle and 
long term development strategies have been evaluated by referring to Integrated Industry Development Plan created 
by UNDP specialists. 

Keywords: Industry, Integrated Industry Development Plan, Strategic Sectors. 
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1. GİRİŞ 

1.1. Tarihçesi 
Şanlıurfa tarihinin Paleolotik çağa kadar uzandığı tespit edilmiştir. Kazılarda Neolitik 

çağ Kalkolitik çağ ve İlk Tunç çağına ait çok sayıda değerli eserler ele geçirilmiştir. Bölge, 
Aramı, Part, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu, Selahattin Eyyubi, Moğol, Memlük ve Osmanlı 
hâkimiyetinde kalmıştır. 

1919 yılında İngilizler ve Fransızların işgaline uğrayan Şanlıurfa, 11 Nisan 1920’de bu 
işgalden kurtarılmış ve 1924 yılında il durumuna getirilmiştir. Kurtuluş Savaş’ında düşmana 
karşı verilen üstün mücadele nedeniyle; 22.06.1984 tarihinde çıkartılan 3020 Sayılı Yasa ile 
ismi, “Şanlıurfa” olarak değiştirilmiştir (TÜİK, 2010). 

1.2. Coğrafi Durumu 
Şanlıurfa doğuda Mardin, batıda Gaziantep, kuzeybatıda Adıyaman, kuzeydoğuda 

Diyarbakır ile çevrilidir. İl'in güneyinde Türkiye - Suriye sınırı uzanır. Yüzölçümü 19 336 
km² olup genelde bir ova görünümündeki il merkezinin rakımı 518 m'dir. Şanlıurfa ili, konum 
itibarıyla Arap Platformu'nun kuzey bölümleri ile Güneydoğu Toroslar’ın orta kısmının güney 
etekleri üzerinde yer almaktadır. İlin kuzeyinde bulunan dağların yükseklikleri düşüktür. 
Dağlar arasında geniş ovalar yer alır. İlin en önemli akarsuyu Fırat Irmağı'dır. Şanlıurfa kenti 
içinde göl olarak nitelendirilen Halil–Ür-Rahman ve Aynzeliha olmak üzere iki göl 
mevcuttur. Ayrıca GAP Projesi ile yapay olarak oluşturulan Atatürk Baraj Gölü Türkiye'nin 
en büyük gölü olup, il sınırları içinde bulunmaktadır. Şanlıurfa ili, genel olarak plato 
görünümünde olup başlıca ovaları şunlardır: Harran, Suruç, Viranşehir, Hilvan, Ceylanpınar, 
Bozova ve Siverek ovalarıdır.  

Şanlıurfa kara iklim özelliği gösterir. Yazları çok kurak ve sıcak, kışları bol yağışlı, 
nispeten ılıman geçmektedir. Deniz etkisinden uzak bir bölgede bulunmaktadır. Bu özellik 
sıcaklık ve yağış bakımından kendisini göstermektedir. Şanlıurfa tabii bitki örtüsü 
bakımından oldukça fakirdir. Tek-Tek Dağları’nda ise geniş bir alanda yabani fıstık ağaçları 
yer alır. Bunlar zamanla aşılanarak üretime kazandırılmıştır. Step kalktıktan sonra bir çöl 
manzarası ile karşılaşılır. Şanlıurfa'nın sulama yapılan alanlarında ve değişik bölümlerinde, 
özellikle Fırat nehri havzasında erozyonu önlemek için ağaçlandırma çalışmalarına hız 
verilmiştir (TÜİK, 2010). 

1.3. İdari ve Sosyo-Ekonomik Durumu 
Şanlıurfa ilinin nüfusu, 2008 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 

1.613.737 kişidir. Nüfusun 899.774 kişisi şehirlerde yaşarken, 713.693 kişisi belde ve 
köylerde yaşamaktadır. Şehirde yaşayanların oranı % 56, köyde yaşayanların oranı % 44’ dür. 
Yine aynı nüfus sayımı sonucuna göre, il merkezi nüfusu 482.323, ilin nüfus yoğunluğu km2 
başına 86 kişidir. Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Merkez, Siverek ve 
Viranşehir’dir. Yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi ise Siverek’tir. Nüfus ve yüzölçümü 
bakımından en küçük ilçe ise Halfeti’dir.  

Şanlıurfa’daki ilçe sayısı 11, belediye sayısı 26 ve köy sayısı ise 1.136’dir. Hızlı nüfus 
artışı ve kırsal alandan kentsel alanlara olan göç nedeniyle il merkezi ve ilçelerde yeni 
okullara ihtiyaç bulunmaktadır. Şanlıurfa’da kurulan ilk yüksek öğretim birimi “Şanlıurfa 
Meslek Yüksekokulu”dur (1976). Sonra Dicle Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesi (1978), 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü (1984) ve Gaziantep Üniversitesine bağlı İlahiyat 
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Fakültesi (1988) kurulmuştur. Daha sonra 1992 yılında Harran Üniversitesi kurulmuş ve daha 
önce var olan okular bu kanuna göre Harran Üniversitesine bağlanmıştır.  

Şehirleşme oranı, kişi başına gayri safi yurtiçi hâsıla, sanayi iş kolunda çalışanların 
toplam istihdama oranı bakımından Türkiye ortalamalarının altındadır. Yıllık nüfus artış hızı 
ve tarım kolunda çalışanların toplam istihdama oranı ise Türkiye ortalamalarının üstündedir. 
Şanlıurfa’nın en önemli özelliklerinden biri dünyanın en büyük entegre bölgesel kalkınma 
projelerinden biri olan GAP’ın merkezinde yer almasıdır. Şanlıurfa, bu projenin hayata 
geçmesiyle birlikte önemli gelişmelere sahne olmaktadır. GAP projesinin kısmen devreye 
girmesi ile birlikte özellikle 1995 yılından sonra Şanlıurfa’da sanayi tarım ürünlerine dayalı 
olarak hızla gelişmeye başlamıştır. Şanlıurfa’nın ekonomik yapısı ağırlıklı olarak tarım 
sektörüne dayanmaktadır. İl, buğday, arpa, antepfıstığı, kırmızı mercimek, nohut, yaş üzüm ve 
susam üretiminde önemli bir yere sahiptir. GAP ile birlikte sulu tarımın yaygınlaşması sonucu 
pamuk üretiminde büyük artışlar olmuştur. Son yıllarda seracılık ve örtü altı tarımda da 
önemli gelişmeler sağlanmıştır. Hayvancılık alanında küçükbaş ön plandadır. Büyükbaş 
hayvancılık beklenen düzeyde olmasa da her geçen gün gelişmektedir. Arıcılığın geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılması için çalışmalar devam etmektedir. Atatürk Barajı ve Fırat Nehri ise 
balıkçılık konusunda önemli bir potansiyel taşımaktadır. Bu bölgemizde, modern balıkçılık 
tesislerinde az da olsa balık üretimi yapılmaktadır. İl ekonomisi açısından önemli olan bir 
diğer husus da Akçakale Sınır Kapısı’dır (TÜİK, 2010). 
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2. ŞANLIURFA SANAYİSİ VE MEVCUT DURUMU 
GAP projesinin kalbinde olan Şanlıurfa’nın şu an itibari ile potansiyelini yansıtan 

gelişmiş bir sanayisi yoktur. DPT’nin 2003 yılında yapmış olduğu ‘İllerin Sosyo-Ekonomik 
Gelişmişlik Sıralaması Araştırması’’nda Şanlıurfa imalat sanayisinin 58. sırada olduğu bunu 
açıkça göstermektedir. GAP Projesinin tamamlanması ile tarımsal üretimde gerçekleşecek 
olan miktar ve çeşitlilik ve günümüzde sanayi ile ilgili çalışmaların devam etmesi, yerel 
paydaşların konuya sahiplenmesi, gerek yurt içi gerekse yurt dışında bölgenin potansiyeli ve 
yatırım imkânlarının iyi bir şekilde anlatılarak bölgeye yeni yatırımcıların çekilmesi ile hızlı 
bir yükselişe geçeceği tahmin edilmektedir. 

Şanlıurfa’da Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarında dokumacılık, keçecilik kürkçülük, 
dericilik, sarrafçılık, bakırcılık, kazazlık gibi küçük el sanatları ile iştigal eden esnaflık daha 
yaygın olarak yapılmaktaydı. Bu yıllarda hiçbir sanayi kuruluşu yoktu. Balıklı gölün suyunun 
şehir merkezinden geçtiği güzergâhlarda sayıları 4-5 civarında olan un değirmenleri vardı. 
Şanlıurfa’da 1940 yıllarında Abamor Un Fabrikası unvanıyla bir un fabrikası kurulmuş ve un 
fabrikası sayısı 1967 yılına gelindiğinde 4’e çıkmıştır. 1968-1988 dönemlerinde çeşitli 
konularda üretim yapan fabrika sayısı 17’ye yükselmiştir. 

08.06.1992 tarih ve 92/3095 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Şanlıurfa İlinin Birinci 
Derecede Öncelikli İller Listesi’ne alınmış, Organize Sanayi Bölgesinin kurularak 1992 
yılında sanayi yatırımlarına başlanılmış ve ayrıca 1995 yılında Şanlıurfa tünellerinden Harran 
Ovasına suyun verilmesi ile sulu tarıma geçilmiş ve pamuk üretiminde büyük ölçüde artış 
sağlanmıştır. Bütün bu sayılan gelişmeler sonucunda halk arasında tarımsal ürünlerin 
değerlendirilmesi ve ayrıca tarımdan elde edilen gelirin sanayi sektörüne kanalize edilmesi 
fikrini geliştirmiş ve tarıma dayalı sanayi kuruluşu sayısında artış sağlanmıştır. Aşağıdaki 
grafik bize son yıllardaki bu hızlı artışı net bir şekilde göstermektedir (Şanlıurfa San. ve Tic. 
İl Müd., 2010b). 

Grafik 1:  Yıllara Göre Şanlıurfa’da Faaliyete Geçen Firma Sayısı 

 
Kaynak: ŞUTSO, 2010a; Şanlıurfa San. ve Tic. İl Müd., 2010a. 
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olması gerektiği konumda yer alması için; gerekli çalışmaların yapılması, sanayi altyapısının 
güçlendirilmesi, bölge potansiyellerinin her platformda dile getirilmesi, yatırım koşullarının 
kolaylaştırılması, bölgeye öncülük edebilecek ve yan sanayinin oluşmasına katkı sağlayacak 
büyük firmaların bölgemize çekilmesi ileriki yıllarda bölgenin cazibe merkezi olmasına, 
ekonomik refahına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Sanayi ile uğraşan bu firmaların nevileri incelendiğinde ve Türkiye ile kıyas yapıldığında 
aşağıdaki gibi bir grafik karşımıza çıkmaktadır. 

Grafik 2: Şanlıurfa ve Türkiye’de Kurulan Firmaların Nevilerine Göre % 
Dağılımı 

 
Kaynak:  ŞUTSO, 2010a;  TOBB, 2010.  

 

Grafik 2’de görüldüğü üzere hem Türkiye hem de Şanlıurfa kurulan firmaların büyük 
çoğunluğu limited şirkettir. Limited şirketleri Anonim şirketler takip etmektedir. Urfa’da 
faaliyet gösteren çok büyük çaplı anonim şirketlerinin olmaması nedeni ile limited 
şirketlerinin %’sinin Türkiye %’sinden fazla olduğu anonim şirketlerinin %’sinin ise Türkiye 
% sinden daha az olduğu görülmektedir. Bunun bir nedenini de bölgede ortak iş yapma 
kültürünün zayıf olduğunu gösterebiliriz. 
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2.1. Şanlıurfa Sanayisinin Sektörel Dağılımı 
Şanlıurfa Sanayisi Tablo 1’ deki gibi bir dağılım göstermektedir. 

Tablo 1: Şanlıurfa Sanayisinin Sektörel Dağılımı 

Sektörler Firma Sayısı % Dağılımı 

Tekstil Örme Konfeksiyon ve Deri Sanayi 203 35% 

Gıda İçki ve Tütün Sanayi 197 34% 

Kimya, Kimyasal Ürünler, Petrol, Kömür Lastik ve 
Plastik Sanayi 58 10% 

Seramik, Cam ve Başka Yerde Sınıflandırılmamış 
 Metal Olmayan Ürünler Sanayi 58 10% 

Metal Eşya - Makine Sanayi 43 7% 

Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Basım Ve Baskı Sanayi 7 1% 

Ağaç Mantar Ürünleri ve Mobilya Sanayi 4 1% 

Metal Sanayi 4 1% 

TOPLAM 574 100% 

 Kaynak:  ŞUTSO, 2010a;  Şanlıurfa San. ve Tic. İl Müd., 2010a.  
 

Grafik 3: Şanlıurfa Sanayisinin Sektörel Dağılımı 

 
Kaynak: ŞUTSO, 2010a; Şanlıurfa San. ve Tic. İl Müd., 2010a. 
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“Şanlıurfa arazi dağılımı bakımından Türkiye’deki toplam tarım alanının %4,9’ una 
sahip olup, Konya ve Ankara’dan sonra üçüncü sıradadır”i. Buna bağlı olarak birçok tarımsal 
ürün bakımından Türkiye’de lider konumdadır. Ayrıca Şanlıurfa’nın sanayi gelişimi GAP ile 
özellikle de Harran ovasının sulanması ile doğrudan ilintilidir. GAP kapsamındaki sulama 
yatırımlarının hayata geçirilmesinden önce, Şanlıurfa sanayisi, düşük katma değerli tarımsal 
ürün üretimine dayanmaktaydı. GAP kapsamındaki büyük kamu yatırımları Şanlıurfa 
sanayisinin kademeli olarak düşük katma değerli tarımsal üretimden, daha geniş ürün 
yelpazesine sahip imalat, çırçır, sınırlı iplik üretimi, niş imalat (su pompası, sulama borusu, 
tarımsal ekipman) ve temel gıda işleme (bulgur, un vb.) gibi alanları da içeren yeni ve daha 
gelişmiş bir ekonomiye dönüşmesine katkıda bulunmuştur. Özellikle GAP’ın sulama projeleri 
ile Harran ovası başta olmak üzere sulanabilir arazilerde pamuk üretiminin artması ile bu 
pamuğu işleyen tesislerin hızla artmasına yol açmıştır. Grafik 3’ten de anlaşılacağı üzere 
bulunduğu konum sahip olduğu verimli ve sulanabilir toprakları itibari ile bir tarım bölgesi 
olan Şanlıurfa’daki işletmelerde Tarıma Dayalı Sanayi (Tekstil, Gıda vs.) kuruluşlarının 
sayısının diğer sanayi kuruluşlarından çok daha fazla olduğu görülmektedir. Tekstil ve Gıda 
sektörü Şanlıurfa sanayisinin %69’unu oluşturmaktadır. Bu oran oldukça yüksek olup Türkiye 
ile mukayese edildiğinde aşağıdaki Grafik 4 elde edilmektedir. 

Grafik 4: Şanlıurfa Sanayisinin Sektörel Dağılımının Türkiye ile Kıyaslanması 

 
Kaynak:  ŞUTSO, 2010a;  TOBB, 2010;  Şanlıurfa San. ve Tic. İl Müd., 2010a. 

Grafikten de anlaşıldığı üzere Türkiye’de de Tekstil ve Gıda sanayilerinin ön planda 
olduğu görülmekte iken Metal Eşya Sanayi Türkiye’de en fazla firmanın faaliyet gösterdiği 
alan olarak dikkat çekmektedir. 

Şanlıurfa’nın yukarıda bahsedilen özelliklerinden dolayı Tekstil ve Gıda sanayileri açık 
ara öndedir ve Türkiye’de lider konumda olan Metal Eşya Sanayisi ise Şanlıurfa’da 4. 
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konumdadır. Bunun en önemli nedeni sanayinin henüz gelişme aşamasında olması ve 
sanayinin bölgenin potansiyelleri doğrultusunda ilerleme göstermiş olduğunu söyleyebiliriz. 
Kısa ve orta vadede sanayinin ilerlemesi şu anki mevcut duruma paralel olarak tarıma dayalı 
sanayi kolları üzerinden gelişeceği uzun vadede de sanayi kültürünün oluşması ve belli bir 
noktaya gelmesiyle ile ileri teknoloji ve know-how gerektiren diğer sanayi kollarının 
gelişeceği tahmin edilmektedir. 

2.1.1. Tekstil Sanayi 
Şanlıurfa’nın toplam sanayisi içerisindeki %35’lik payı ile ilk sırada yer almaktadır. Alt 

sektörleri Tablo 2’de incelendiğinde ağırlıklı olarak firmaların Tekstil elyafının 
hazırlanması(Çırçır) ve iplik haline getirilmesi konularında faaliyet gösterdiklerini 
söyleyebiliriz. Şanlıurfa’da birinci sektör olmasına karşın markalaşmış yüksek standartlarda 
imalat yapan firma sayısı çok azdır. Sezonluk çalışan ve geçici istihdam yaratan Çırçır 
tesisleri bu sektörde ön plana çıkmaktadır. 

Tablo 2: Tekstil Sektörünün Alt Sektörleri 

Sektör Alt Sektör Faaliyet Konusu Firma 
 Sayısı 

Toplam 
Firma 
Sayısı 

% 
Dağılım 

Tekstil Örme 
Konfeksiyon ve Deri 

Sanayi 

Tekstil Elyafın 
Hazırlanması, İplik 
Haline Getirilmesi, 

Dokunması, Boya ve 
Terbiye İşlemleri 

Pamuk Çırçır ve Prese 146 

192 94,6% 

Linter Pamuğu 11 
Yün İpliği 1 

İplik Boyama 1 
Elyaf Boyama 1 
Bobin Sarma 1 
Pamuk İpliği 22 
İplik Bükümü 6 
Elastan İplik 1 
İplik Kesimi 1 

Dokuma Kumaş 1 

Örme Kumaş, Çeşitli 
Örme Eşya, Brode Ve 

Nakış İşleme 

Örme Kumaş 2 

7 3,4% Çorap Örme 3 
Çuval Dokuma 1 

Takke Örme 1 

Hazır Giyim ( Tabii 
Deri ve Kürk Dışında 

Kalan) 

Hazır Giyim 3 
4 2,0% 

Ev Tekstili 1 

TOPLAM 203 100,0% 
Kaynak: ŞUTSO, 2010a; Şanlıurfa San. ve Tic. İl Müd., 2010a. 
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Düşük işgücü maliyeti ve zengin Avrupa pazarlarına olan yakınlık avantajlarını 
kullanan Türk tekstil ve giyim sektörü 1980-2005 arasında hızlı bir büyüme kaydetmiştir. 
Ancak günümüzde tekstil ve giyim sektöründe Türkiye, pek çok Batı ülkesinin geçtiğimiz on 
yıllık dönemde karşılaşmış olduğu sorunlarla yüz yüzedir. Bu bağlamda, özellikle Dolar 
bazındaki ücretlerin son on yılda yaşadığı keskin artışlar bağlamında – işgücü maliyeti artık 
bir kurtarıcı değildir. Dünya Ticaret Örgütü Tekstil ve Giyim Anlaşması’nın iptali 
uluslararası tekstil ve giyim ticaretini liberalleştirmiş ve pazarı, başta Asya olmak üzere, 
kızgın bir rekabete açmıştır. Türkiye’de ulusal düzeydeki politikaların sektördeki üreticileri, 
ülkenin doğusuna yönelmeyi teşvik etme konusundaki teşvikleri şu ana kadar sınırlı bir başarı 
elde etmiştir ve sadece birkaç firma yatırımını doğu illerine taşımıştır. Türk tekstil firmaları 
fiyat üzerinden rekabet etmenin artık bir seçenek olmadığının farkına varmıştır. İstanbul, 
Bursa ve İzmir gibi ülkenin daha gelişmiş bölgelerindeki tekstil şirketleri değer zincirinde 
yükselebilmek için ciddi çabalar içine girmişlerdir.  

Şanlıurfa tekstil sektörü bir kavşak noktasındadır ve orta ve uzun vadede önemli 
rekabetçi baskılarla karşı karşıyadır. Yalın, markasız ve değer zincirlerinde ayırt edici özelliği 
olmayan çırçır ve iplik üretme faaliyetleri bu baskıya direnç gösteremeyecektir ve sektör 
önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde küçülme riski ile karşı karşıyadır. Tekstil sektörünün 
değer zincirinde yükselebilmesi amacıyla özellikle tekstil ve giyim tedarik zincirine daha 
fazla basamak entegre edilmesi yoluyla Şanlıurfa bu risk altında hayatta kalabilmeyi 
başarabilecektir. Değer zincirindeki bu basamakların pek çoğu bugün Şanlıurfa’da yer 
almamaktadır. 

2010 yılı itibariyle, istihdam rakamları tekstil sanayisinde yaklaşık 4200 kişinin 
çalıştığını ve şehirde kayıtlı 574 imalat şirketinin 203’ünun tekstil ve hazır giyim sektöründe 
faaliyet gösterdiğini ortaya koymaktadır – bu oran, toplam imalat istihdamının üçte birinden 
fazladır. Ancak, bu firmaların 146 tanesi, düşük katma değerli ve sezonluk faaliyet gösteren 
çırçır tesisleridir. Yerel firmalar, coğrafik veya hammadde avantajlarından faydalanmaktadır 
ancak, zamanında imalat, ürün geliştirme, pazarlama ve satış konularında yeterli uzmanlığa 
sahip değildir. Tekstil sektörü, yerel ölçekte işbirliği yapma ve entegre bir sistem dâhilinde 
çalışma noktasında başarılı olamamıştır ve uluslararası rekabette yetersiz ve zayıf 
konumdadır. Günümüzde, Şanlıurfa’da pamuk varlığı bile tek başına yeterli bir avantaj 
değildir: Şanlıurfa’da üretilen pamuk, Türkiye’deki en düşük kalitelerden pamuk cinsleri 
arasında sayılmakta olup, Şanlıurfa’nın Türkiye genelindeki pamuk üretimine ilişkin imajı 
zayıf olduğu için koordinasyon dışsallıkları daha yüksek kalitede pamuk üretimine geçişi 
teşvik etmemektedir (ŞSYYP, 2010). 
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Grafik 5: Tekstil Sektörünün Yıllar İtibari ile Gelişimi 

 
Kaynak: ŞUTSO, 2010a; Şanlıurfa San. ve Tic. İl Müd., 2010a. 

Grafik 5’de Şanlıurfa’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren firma sayıları yıllar itibari 
ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Görüldüğü üzere GAP projesi ile bölgede pamuk 
ekilmeye başlanması ve özellikle pamuk elyafı hazırlamaya yönelik çalışan çırçır 
fabrikalarının hızla kurulması bu sektörün oluşmasındaki en büyük etmenlerdir. 

Yine grafikten 2008 yılına kadar birkaç farklı alanda da olsa bu yatırımların devam 
ettiği ama son 2 yıl yeni tesislerin faaliyete geçmediği anlaşılmaktadır. 

2.1.2. Gıda Sanayi 
Şanlıurfa’nın toplam sanayisi içerisindeki %34’lük payı ile ikinci sırada yer almaktadır. 

Son yıllarda Şanlıurfa sanayisi içerisindeki payı hızla artmakta olan gıda sanayi ileride yatırım 
yapılabilecek sektörlerin başında gelmektedir. 9 ili kapsayan GAP’ın tamamlanacak olan 
sulama projelerinin %48’i Şanlıurfa’dadır. Bu durum ilin sulanabilir arazi miktarının, tarımsal 
çeşitliliğin ve tarımsal üretimin hızla artması anlamına gelmektedir. 

Grafik 6: Şanlıurfa’nın Sulama Projelerinin GAP’ın Sulama Projelerine Oranı 

 
Kaynak: DSİ XV. Bölge Müd., 2009.   
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Grafik 7: Şanlıurfa’da Üretilen Başlıca Ürünler 

 
Kaynak: Şanlıurfa Tarım İl Müd., 2009. 

Grafik 7 incelendiğinde mevcut durumda tarımsal üretim olarak Türkiye’de Pamuğun % 
54’ü, Fıstığın %51’i, Mercimeğin %35,1’i, Mısırın %13’ü, Arpanın %10’u ve Buğdayın %8’i 
Şanlıurfa’da üretilmektedir. Bunun sonucu olarak Gıda sanayinde bu ürünleri işleme tesisleri 
yoğunluk kazanmıştır. Tekstil sektöründe olduğu gibi birkaç alt sektör yerine daha çeşitli bir 
üretim yelpazesine sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 3: Gıda Sektörünün Alt Sektörleri 

Sektör Alt Sektör Faaliyet Konusu Firma 
Sayısı 

Topla 
Firma 
Sayısı 

% 
Dağılım 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gıda İçki ve 
Tütün 
Sanayi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezbaha Ürünleri, Et 
Mamulleri, Deriler Yan Ürünler Hayvan Eti 2 2 1,0% 

Süt ve Süt Ürünleri Süt Ve Süt Ürünleri 11 11 5,6% 

Sebze ve Meyve İşleme Sanayi 

Hazır Yemek 17 

21 10,7% 
Domates Salçası 1 

Biber Salçası 1 

Pekmez Reçel 2 

Bitkisel ve Hayvansal Yağlar 

Ham Yağ 30 

33 16,8% Saf Zeytinyağı 1 

Tahin Susam 2 

Un ve Un Ürünleri 
Buğday Unu 7 

8 4,1% 
Mısır Unu 1 

İşlenmiş Unlu Ürünler Ekmek 14 14 7,1% 

Şekerleme, Kakao, Çikolata 
Tahin Helvası 2 

5 2,5% 
Lokum 3 

 
Başka Yerde Sınıflandırılmamış 

Gıda Maddeleri 
 

Bulgur, Mercimek 35 

93 47,2% Kırmızı Pul Biber 7 

Yufka 1 
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Gıda İçki ve 
Tütün 
Sanayi 

 
 
Başka Yerde Sınıflandırılmamış 

Gıda Maddeleri 

Dondurma Külahı 1 

Kuruyemiş 2 

Antep Fıstığı 4 

Mısır Kurutma 42 

Gıda Paketleme 1 

Hayvan Yemleri Hayvan Yemi 6 6 3,0% 

Alkolsüz İçecekler 
Gazlandırılmış Meyve Suları, 

Kolalar, Doğal Kaynak (Memba) 
Suları, Maden Suları 

Meyve Suyu 1 

4 2,0% 
Gazoz 3 

TOPLAM 197 197 100% 

Kaynak: ŞUTSO, 2010a; Şanlıurfa San. ve Tic. İl Müd., 2010a. 

Şanlıurfa’daki tarım alanları, Türkiye’deki toplam ekilebilir alanların önemli bir kısmını 
oluşturmakta olup, toplam yerel işgücünün % 23’ü bu sektörde istihdam edilmektedir. 
Şanlıurfa, Türkiye’nin toplam ticari mahsulleri üretiminin önemli bir kısmını da 
gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra, Şanlıurfa, giderek Türkiye’nin önde gelen organik 
tarım üretim merkezlerinden birisi haline gelmekte olup, özellikle pamuk olmak üzere 
ülkedeki tüm organik ürünlerin (özellikle pamuk) % 22’si Şanlıurfa’da üretilmektedir. 

Tarım sektörü, Şanlıurfa ekonomisinin temel sektörü olmasına rağmen, Şanlıurfa’daki 
gıda sanayi gelişmemiştir ve tarımsal ürünlerin çok az bir bölümü yerelde işlenmektedir. 
Tarıma dayalı gıda değer zincirinin sanayi kısmı yerel ölçekte düşük üretkenlik gibi bir dizi 
sorunla karşı karşıyadır ve sektördeki verimsizliğin temelinde tarım sektöründeki yetersiz 
üretkenlik ve ürün çeşitliliği yer almaktadır. Tarımsal üretkenlik geçtiğimiz on yıllık dönemde 
bir artış göstermiş olmasına rağmen, 2004’ten bu yana bir düşüşe geçmiştir. Sulamanın 
ilerlemesi buğday üretimi, artan ürün rotasyonu ve pamuk, mısır, domates ve patlıcan gibi 
daha geniş ürün çeşitliliğine imkân tanımakta iken, bu ivme, daha yüksek verimli ürünler veya 
daha etkin teknolojilere yapılan yatırımlar ile desteklenememiş, dolayısıyla da 
sürdürülmemiştir. Çiftçiler, belirli bir ürün türü seçmelerinin temel nedeni olarak; o ürüne 
yönelik tarımsal sübvansiyonların mevcut olmasını göstermektedir. Sonuç olarak, mevcut 
teşvik sistemi ürün çeşitliliğinin sınırlı kalmasında etkili olmuştur. Benzer bir şekilde, gıda 
işleme sektörü sezonluk üretim yapan, birbirini taklit eden, markasız ticari ürünler üreten 
küçük firmalar tarafından temsil edilmektedir. Örneğin hali hazırda 35 adet bulgur-mercimek 
üreticisi, daha yüksek katma değer üretimi veya ürün çeşitliliği olmadan, kapasitelerinin çok 
altında üretim yapmaktadır (ŞSYYP , 2010). 
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Grafik 8: Gıda Sektörünün Yıllar İtibari ile Gelişimi 

 
Kaynak: ŞUTSO, 2010a; Şanlıurfa San. ve Tic. İl Müd., 2010a. 

Gıda Sektörünün yılar itibari ile gelişimi incelendiğinde artan bir ivme ile büyüdüğü 
görülmektedir. Yine bu gelişimde Şanlıurfa’nın tarımsal üretim potansiyelinin büyük 
olmasının etkisi söz konusudur. Bu gelişime rağmen sektörün yeterli olmadığı firmaların ve 
sayıların verildiği tablo 3 incelendiğinde rahatlıkla anlaşılmaktadır.  
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2.1.3. Kimya Sanayi 
Şanlıurfa’nın toplam sanayisi içerisindeki %10’luk payı ile üçüncü sırada yer 

almaktadır. Kimya sanayinin sektörel dağılımı incelendiğinde ise aşağıdaki tablo çıkmaktadır. 

Tablo 4: Kimya Sanayi Alt Sektörleri 

Sektör Alt Sektör Faaliyet Konusu Firma 
 Sayısı 

Toplam 
Firma 
Sayısı 

% Dağılım 

Kimya, Kimyasal 
Ürünler, Petrol, 
Kömür Lastik ve 

Plastik Sanayi 

Boya, Vernik, Reçine 
Tiner 5 

8 13,8% 
Boya 3 

İlaçlar (Tıbbi ve İspenciyeri 
Müstahzarat Fabrikaları) 

Kimyasal Aşı 1 
3 5,2% 

Sıvı Yaprak Gübresi 1 
Kimyasal İlaç 1 

Sabun, Deterjan, Kozmetik 
ve Diğer Tuvalet 

Malzemeleri 

Kolonya 1 
2 3,4% 

Sıvı Deterjan 1 

Başka Yerde 
Sınıflandırılmamış 
Kimyasal Ürünler 

Kauçuk Esaslı Yapıştırıcı 1 
17 29,3% Biodizel 14 

Gaz Dolumu 2 

Madeni Yağ İmalatı ve Atık 
Madeni Yağların Arıtılması 

Muhtelif Madeni  
Yağ 4 4 6,9% 

Plastik Sanayi Ürünleri 

Plastik Torba 4 

24 41,4% 

Pe Granül 1 
Sulama ve Yağm.  
Bor.-B.B.Eleml. 7 

Su Hortumu 1 

Plastik Eşya 5 

Pvc Doğrama 3 
Cam Takviyeli  
Plastik Boru 1 

Pvc Boru 2 

TOPLAM 58 100,0% 

Kaynak: ŞUTSO, 2010a;  Şanlıurfa San. ve Tic. İl Müd., 2010a. 

Tablo 4 incelendiğinde sektör plastik sanayi ürünleri üretimi alt sektörü üzerine 
yoğunlaşmış olduğunu görmekteyiz. Başka yerde sınıflandırılmış kimyasal ürünlerin 14’ünü 
biodizel üretim tesisi oluşturduğu görülmektedir.  

Bu sektörde son yıllarda bölgenin sulu tarıma geçmesiyle birlikte modern tarımın gerekliliği 
olan sulama sistemlerinin kullanımı yaygınlaşmaya başlamış ve gerek kendisi gerekse de 
çevresinde bu sistemler ile ilgili büyük bir pazar hacmi oluşmuştur. Bu konuda faaliyete 
geçen işletmelerin olmasına karşın sulama ekipmanlarının üretiminde Türkiye ve bölgesinde 
hala önemli bir rol oynayamamaktadır. Sulama ekipmanları üreten yerel firmalar, ürün 
çeşitliliğine yönelmekten ziyade, kendilerini daha çok boru ve pompa gibi parçaların münferit 
tedarikçisi olarak görmektedirler.  
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 Bunun yanında gelişme potansiyeli hızlı ve yüksek olması beklenen tarıma dayalı 
sanayi ürünlerinin bu bölgede işlenmesi ve paketlenmesi ile plastik ambalaj sanayinin hızla 
gelişeceği tahmin edilmektedir.   

2.1.4. Metal Olmayan Ürünler  
Şanlıurfa’nın toplam sanayisi içerisinde sahip olduğu %10’luk payıyla kimya sanayi ile 

birlikte üçüncü sırada yer almaktadır. Metal olmayan ürünler sanayisinin sektörel dağılımı 
incelendiğinde ise aşağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 5: Metal Olmayan Ürünler Sanayi Alt Sektörleri 

Sektör Alt Sektör Faaliyet Konusu Firma 
Sayısı 

Toplam 
Firma 
Sayısı 

% 
Dağılım 

Seramik, Cam Ve 
Başka Yerde 

Sınıflandırılmamış 
Metal Olmayan 
Ürünler Sanayi 

Cam ve Cam 
Ürünleri Cam Ürünleri 2 2 3,4% 

Pişmiş Kilden Yapı 
Gereçleri Blok Tuğla 1 1 1,7% 

Çimento, Klinker, 
Kireç Çimento 1 1 1,7% 

Başka Yerde 
Sınıflandırılmamış 

 Metal Olmayan 
Mineral Ürünleri 

Bazalt Plaka 1 

54 93,1% 

Mermer Plaka 2 
İşlenmiş Mermer 2 

Urfa Taşı 1 
Sıcak Asfalt 1 

Derz Dolgu, Seramik Yapş. 2 

Karo, Parke Taşı, Bordür, 
Beton Büz, Izgara Taşı,  

Çit Direği, Briket, Muayene 
Bacası, C Parçası 

13 

Kırma Taş İmalatı 16 

Hazır Beton ve Prekast Y.E. 11 
Kuyumculuk Ürünleri 2 
Protez ve Porselen Diş 2 

Porselen Tabak 1 
TOPLAM 58 100,0% 

Kaynak: ŞUTSO, 2010a; Şanlıurfa San. ve Tic. İl Müd., 2010a. 

Burada dikkati çeken en önemli unsurun %93’lük bir pay ile özellikle inşaat sektöründe 
kullanılan ürünlere yönelik faaliyet gösteren firmaların çok olmasıdır. Bunun yanında 
Şanlıurfa ihracatının yaklaşık %80’inii Suriye ve Irak’a yapmakta olup toplam ihracatının da 

                                                
i. TİM (2009). İller Bazında Ülke Rakamları 
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yaklaşık %45’inii Çimento ve toprak ürünleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda sektör olarak 
Şanlıurfa’nın ihracatına büyük katkı sağlamaktadır. 

2.1.5. Metal Eşya ve Makine Sanayi 
Türkiye’de lider konumda olan Metal Eşya ve Makine Sanayi Şanlıurfa’da gelişmekte 

olan sektörler arasında yer almakta ve sanayi kuruluşu bakımından ilde 4. sektör konumunda 
bulunmaktadır.  

Tablo 6: Metal Eşya ve Makine Sanayi Alt Sektörleri 

Sektör Alt Sektör Faaliyet Konusu Firma 
Sayısı 

Toplam 
Firma 
Sayısı 

% 
Dağılım 

Metal Eşya - 
Makine Sanayi 

Metal Mutfak Eşyaları, El 
Aletleri, Hırdavat 

Malzemeleri 

Tarım Makineleri 8 

36 83,7% 

Transformatör 7 
Dalgıç Pompa 4 

Boru 3 
Çelik Raf 1 

Çelik Konstrüksiyon 2 
Transformatör Soğ. Paneli 2 

Elektrikli Ev Aletleri 1 
Vitrinli Buzdolabı-P.D. Panel 1 

Yağ Fab. Makineleri 1 
Çırçır Fab. Makineleri 1 

Eksoz Borusu ve Susturucusu 2 
Çelik Kapı 1 

Kablo Kesme Mak. Aparatları 1 
Araç Üstü Vinç 1 

Başka Yerde 
Sınıflandırılmamış 
Elektrik Makine ve 

Aletleri 

Akümülatör 1 1 2,3% 

Asansör Montajı Asansör Montajı 3 3 7,0% 
Oto Tamir ve Bakım 

Hizmetleri Oto Tamir ve Bakım Hizmetleri 3 3 7,0% 

TOPLAM 43 100,0% 

Kaynak: ŞUTSO, 2010a; Şanlıurfa San. ve Tic. İl Müd., 2010a. 

Yukarıdaki tablodan sektör incelendiğinde, Şanlıurfa’nın bir tarım bölgesi olmasının 
etkilerinin sektörün gelişmesine nasıl yansıdığını net bir şekilde görmekteyiz. Özellikle tarım 
makineleri ve sulamada kullanılan dalgıç pompa üretimi bu sektörde önde gelen faaliyetler 
arasında yer almaktadır. Daha öncede bahsedildiği gibi bölge potansiyelleri incelendiğinde 
gerek kendisi gerekse de komşu iller ve ülkelerdeki (Suriye ve Irak) tarım potansiyelleri göz 
önüne alındığın metal eşya makine sanayinin Türkiye’deki pozisyonu yakalayabilecek büyük 

                                                
i GAİB (2009). Bölgemiz İlleri Sektörel İhracat Değerleri 
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potansiyellerinin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu konuda da Şanlıurfa gelişmeleri 
yakından takip etmeli ve etrafındaki pazar fırsatlarını değerlendirerek bu sanayi kolunun 
geliştirilmesi ile ilgili stratejik çalışmaları hızla planlayarak hayata geçirmelidir.   

2.1.6. Diğer Sektörler 
Şanlıurfa’da yukarıdaki sektörlerin dışında az sayıda da olsa Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri, 

Ağaç Mantar ve Mobilya Ürünleri ve Metal Sanayi kollarında faaliyette bulunan firmalar 
mevcuttur. 

Tablo 7: Kâğıt Sanayi Alt Sektörleri 

Sektör Alt Sektör Faaliyet Konusu Firma 
Sayısı 

Toplam 
Firma 
Sayısı 

% Dağılım 

Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri 
Basım ve Baskı Sanayi 

Kâğıt ve Karton 
Peçete, Tuvalet Kâğıdı 1 

2 28,6% 
Koli Bandı 1 

Basım ve Baskı Sanayi 
Ürünleri 

Matbu Evrak Basımı 4 
5 71,4% 

Paket Baskı 1 

Toplam 7 1 

Kaynak: ŞUTSO, 2010a; Şanlıurfa San. ve Tic. İl Müd., 2010a. 

Tablo 8: Ağaç Ürünleri Sanayi Alt Sektörleri 

Kaynak: ŞUTSO, 2010a; Şanlıurfa San. ve Tic. İl Müd., 2010a. 

Tablo 9: Metal Sanayi Alt Sektörleri 

Sektör Alt Sektör Faaliyet Konusu Firma 
 Sayısı 

Toplam 
Firma 
Sayısı 

% 
Dağılım 

Metal 
Sanayi 

Demir ve Çelik Sanayi 

Sanayi Borusu 1 

3 75,00% Döküm 1 

Demir Tel 1 
Demir Dışı Metal Sanayi 

Haddehaneleri Alüminyum İletken Tel 1 1 25,00% 

TOPLAM 4 100,00% 

Kaynak: ŞUTSO, 2010a; Şanlıurfa San. ve Tic. İl Müd., 2010a. 

Sektör Alt Sektör Faaliyet Konusu Firma 
Sayısı 

Toplam 
Firma 
Sayısı 

% Dağılım 

Ağaç Mantar Ürünleri ve 
Mobilya Sanayi 

Ağaç ve Mantar 
Ürünleri 

Yatak ve Yemek Odası Tk. 1 

4 100,0% 
Dolap: Kapağı 1 

Ahşap Kapı 1 

Büro Masası 1 

TOPLAM 4 100,0% 
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Grafik 9: Yıllar İtibariyle Sektörlerin Gelişim Grafiği 

 
Kaynak: ŞUTSO, 2010a; Şanlıurfa San. ve Tic. İl Müd., 2010a. 

Grafik 9’da Şanlıurfa’da faaliyet gösteren öncelikli 5 sektörün gelişimi karşılaştırmalı 
olarak incelenmeye çalışılmıştır. Görüldüğü üzere Tekstil ve Gıda sektörlerinin gelişim 
hızının diğer sektörlere göre çok daha hızlı olduğu, diğer sektörlerin gelişim hızlarının 
birbirine yakın bir seyirde olduğu anlaşılmaktadır. Tekstil ile Gıda sektörü 
karşılaştırıldığında; Gıda sektörünün artan bir ivme ile büyüdüğünü Tekstil sektörünün ise 
sanayileşmenin başlangıcında hızlı bir yükseliş sergilediğini daha sonra azalan bir ivme ile 
geliştiğini görmekteyiz. Herhangi bir müdahale yapılmaz ise son yılarda kurulan firma 
sayıları göz önüne alındığında Tekstil sektörünün yavaşlayıp belli bir seviyede ilerleyeceğini 
Gıda sektörünün ise hızlı yükselişinin devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer 
sektörlerde ise kısa vadede mevcut gelişim seyrini sürdüreceği orta ve uzun vadede de daha 
hızlı bir yükseliş göstereceği ön görülmektedir.  

  

0

50

100

150

200

250

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sa
yı

Tekstil Sektörü 
Sanayi Kuruluşu
Sayısı

Gıda Sektörü 
Sanayi Kuruluşu
Sayısı

Kimya Sektörü 
Sanayi Kuruluşu
Sayısı

Metal Olmayan 
Ürünler Sektörü 
Sanayi Kuruluşu
Sayısı

Metal Eşya 
Sektörü Sanayi 
Kuruluşu
Sayısı



 

T. C. 
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 

Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi 
 

 

18 
 

3. ŞANLIURFA SANAYİSİNİN MEKÂNSAL DURUMU 
Şanlıurfa’da sanayinin mekânsal olarak dağılımı incelendiğinde faaliyetlerin ağırlıklı 

olarak merkez ilçede gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Grafik 10: Şanlıurfa Sanayisinin İlçe Bazında Dağılımı 
 

 
 Kaynak: ŞUTSO, 2010a; Şanlıurfa San. ve Tic. İl Müd., 2010a. 

Merkez ilçeyi sırasıyla Viranşehir, Akçakale, Ceylanpınar ve Birecik ilçeleri takip 
etmektedir. Merkezdeki firmaların % 45’i Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini devam 
ettirmekte olup diğer firmalar özellikle Akçakale yolu üzerinde ve Evren Küçük Sanayi 
Sitesinde ağırlıklı olmak üzere ilçenin değişik yerlerinde faaliyetlerini sürdürmektedirler.  

3.1. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgeleri 
Organize Sanayi Bölgesi,  tarıma elverişsiz olan arazilerin kapsamlı bir plana göre 

parsellenerek, gerekli altyapı hizmetleri ile donatılıp diğer hizmetlerle birlikte yatırımcıların 
yatırım yapmaları için oluşturulan toplu sanayi yerleridir.  

Türkiye, yetişmiş insan gücü potansiyeli, kaynakları ve uluslar arası konumu ile 21. 
Yüzyıla gelişmiş ülkeler arasına girmek zorundadır. Sanayileşmek, zenginleşmek demektir. 
Sanayileşen devletler zengin devletler, sanayileşmeyen devletler fakir devletlerdir. 
Sanayileşen devletlerde işsizlikten, fakirlikten, enflasyondan, büyüme hızının eksiler 
düzeyinde olmasından bahsetmek mümkün değildir. Artık üstümüze çöken bu fakirlik 
kâbusunu, işsizlik korkusunu kırmak istiyorsak sanayileşmeye gitmek mecburiyeti vardır. 
Teknoloji ile gelişmelerin hızlanması ve giderek ağırlık kazanması sonucu, çağımızda 
geleceğe yönelik sanayi yatırımları büyük önem kazanmaktadır. Gelişmekte olan bir ülke 
olarak teknolojik gelişmelerin dışında kalmamız mümkün değildir. Teknolojik gelişmeler 
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ışığında, Ülkemiz sanayisinin güçlenmesi ve kalkınması yarışında gerek İlimize gerekse 
Bölgemize bu dalda,  hizmette ve katkıda bulunmaktır. Spekülatif hareketlere meydan 
vermeden bizzat Sanayiciye arazi temini, yol, su, elektrik,  kanalizasyon gibi altyapı 
hizmetlerinin ekonomik olarak sağlanması, haberleşme ve arıtma tesisleri kurulması yanında 
sosyal tesislerle donatılması gibi önemli avantajlar sağlayan Organize Sanayi Bölgelerinin 
kurulma amacı, Sanayicinin belirli bir plan dâhilinde yerleşmesine ve gelişmesine katkıda 
bulunmaktır.  Gelecek yıllarda ürün ömrü kısalacak, enerji ve çevre konularında yoğun bir 
teknoloji ile gelişme ortamı yaratılacaktır. Bölgeler arası gelişme farklılıklarını gidermede, 
Dünyadaki teknoloji, kalite ve verimlilik konularındaki gelişmelere ve çevre koşullarına uyum 
sağlamada yaygın ve dengeli bir sanayileşme modelinin en önemli unsuru Organize Sanayi 
Bölgeleri olmaktadır. Organize Sanayi Bölgeleri temel olarak şu üç amacın 
gerçekleşmesinden ortaya çıkmıştır: 

 Orta ve Küçük Ölçekli Sanayi İşletmelerinin gelişimini sağlamak ve bunlara daha iyi 
üretim hazırlamak 

 Ekonomik açıdan farklılaşan bölgeler arasında dengeli kalkınmayı gerçekleştirmek 
 Sanayici kuruluşlarını büyük şehir merkezlerinden çıkararak uygun, planlı ve 

programlı yerleşimini sağlamaktır. 

Şanlıurfa’da şu an 3’ü faaliyette, 3’ü henüz tüzel kişiliğini kazanmamış ve 1’i de yatırım 
programına alınmayı bekleyen İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere toplam 7 
OSB mevcuttur.  

3.1.1.  I. Organize Sanayi Bölgesi (I. OSB) 
Şanlıurfa I.OSB Müteşebbis Teşekkül Heyeti 05.12.1989 tarihinde kurulmuş ve 

05.01.1991 tarihinde çalışmalara başlamıştır. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde temel 
atma 26.07.1992 tarihinde yapılmıştır. Müteşebbis Heyeti Şanlıurfa Valisi’nin Başkanlığında 
İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odası kuruluşlarından 4’er, ŞUSİAD derneğinden bir üye, 
Evren Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinden de iki üye olmak üzere 11 üyeden teşekkül 
etmektedir.  

Şanlıurfa OSB ilk etapta 150 hektarlık bir alan üzerine kurulmuş olup söz konusu bu 
alana 1995 yılında 100 hektarlık bir alan eklenerek 250 hektara çıkarılmıştır. Organize Sanayi 
Bölgesinde yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin artmasından dolayı; OSB alanına 1996 
yılında 41 hektar bir alan ilave edilerek toplam 291 hektara çıkarılmıştır. Daha sonraki 
yıllarda ihtiyaca binaen yapılan İlaveler ile 459 hektara çıkarılmış bulunmaktadır. Şanlıurfa 
I.OSB mevcut alanı 459 hektar olup, sanayi parsellerine tekabül eden alan ise 208 hektardır. 
Bölgede mevcut parsel sayısı 305 olup, Yatırım yapmak üzere 188 Müteşebbise Sanayi 
Parseli tahsis edilmiştir. Şanlıurfa I.OSB’de 153 Müteşebbis yatırımını tamamlamış olup,  168 
Tesisi faaliyete geçirmiştir. Arsa tahsisi yapılan 153 Müteşebbis yatırım yapmış tesisi ile ilgili 
inşaat çalışmalarını tamamlayarak 168 tesisi faaliyete geçirmiş, 10 müteşebbisinde 10 tesisin 
inşaat çalışmaları devam etmekte olup, 6 Müteşebbiste yatırım ile ilgili olarak proje 
çalışmaları halen devam etmektedir. Toplamda 168 müteşebbis farklı konularda da faaliyette 
bulundukları için faaliyet konularına göre sınıflandırmada 201 firma görülmektedir.  

 Ayrıca Şanlıurfa I.OSB’ne ilave edilen alanda 13 hektarlık Alanın parselasyon 
çalışmaları devam etmektedir. İlave edilen ve imar planı hazırlanan alanda hazırlanan 18 Adet 
sanayi parselinin müteşebbislere tahsis edilebilmesi için özel mülkiyete ait alanların Rıza-en 
Satın alınması veya kamulaştırılması ve altyapı inşaatlarının yapılması gerekmektedir 
(Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi, 2010). 
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Tablo 10: Şanlıurfa I. OSB’nin Fiziksel Bilgileri 

I. OSB GENEL BİLGİLER 

İl Şanlıurfa 
OSB Adı Şanlıurfa 1. Organize Sanayi Bölgesi 
Kuruluş Yılı 05.12.1989 
OSB Temel Atma Tarihi 26.07.1992 
Adres Şanlıurfa - Gaziantep Karayolu 16.Km. / Şanlıurfa 
En Yakın Karayolu( İsmi, Mesafesi ) Gaziantep Karayolu ( E - 24 Karayolu ) 0 Km 
En Yakın Liman ( İsmi, Mesafesi ) İskenderun - 400 Km 
En Yakın Demiryolu( İsmi, Mesafesi ) Akçakale - 66 Km 
En Yakın Havalimanı( İsmi, Mesafesi ) Şanlıurfa GAP - 60 Km 
En Yakın Gümrük( İsmi, Mesafesi ) Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü - 16 Km 
En Yakın İl Merkezi( İsmi, Mesafesi ) Şanlıurfa -15 Km 
En Yakın Yerleşim Merkezi( İsmi, Mesafesi ) Koçören Köyü - 2 Km 
En Yakın Üniversite( İsmi, Mesafesi ) Harran Üniversitesi - 37 Km 

İmar ve Parsel Bilgileri 
Büyüklüğü 459 Hektar 
Sanayi Parseline Tekabül Eden Alan 208 Hektar 
Planlanan İlave Alan 13 Hektar - 21 Adet Parsel Oluşmaktadır. 
Sanayi Parseli Sayısı 314 Adet 
Müteşebbis Adeti 168 Adet 
Faaliyet 154 Firma - 296 Parsel - 178 Tesis 
İnşaat 10 Firma - 14 Parsel - 10 Tesis 
Proje 4 Firma - 4 Parsel - 4 Tesis 
Mevcut İstihdam Edilen İşçi 8500 - 10.000 Arası 
Yeşil Alan Büyüklüğü 451.335 m2 

Trafik Yollarının Uzunluğu 26.173 m 
İçme Suyu Şebekesi Uzunluğu 16.443 m 
İsale Hattı Uzunluğu ( Hacı Eyyüpler Köyü + 
OSB Depo Arası ) 16.504 m 

Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu 15.290 m 
Sağlanan Su Miktarı 24 Saat / 7.500 Ton 
Yağmur Suyu Şebeke Uzunluğu 6.170 m 
Sosyal Tesis Alan Toplamı 54.648 m2 

Bina Tipi Trafo 42 Adet 
Direk Tipi Trafo 118 Adet 
Kurulu Fabrika Trafoları 160 Adet 
Toplam Kurulu Gücü * 215.000.000 KVA 
Posta İşletme Hizmette 
Telekom Santral Hizmette 
Jandarma Karakolu Hizmette 
TEAŞ İndirici Merkez Hizmette 

112 Acil Yardım Servisi Kapalı ( Eleman Sıkıntısı Nedeniyle                                              
Şuanda Kapalı Bulunmaktadır.) 

KOSGEB Hizmette 
Ticaret Borsası Başkanlığı Hizmette 

Şanlıurfa Ticaret Ve Sanayi Odası Tekstil Kalite 
Laboratuarı Hizmette 

Kaynak: Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, 2010a. 
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3.1.1.1. Şanlıurfa I.OSB’de Kurulan Firmaların Sektörel Dağılımı 
Firmaların sektörel dağılımına baktığımızda, genel sanayinin dağılımına yakın bir 

durum olduğu görülmektedir. 

Tablo 11: I. OSB Sektörel Dağılım 

SEKTÖR SANAYİ ÜRETİM OSB TOPLAM % 
Dağılımı 

Gıda İçki ve Tütün 
Sanayi 

Süt ve Süt Ürünleri Süt 1 

51 25,4% 

Sebze ve Meyve İşleme 
Sanayi 

Hazır Yemek 3 

Pekmez Reçel 1 

Bitkisel ve Hayvansal 
Yağlar 

Ham Yağ 18 

Tahin Susam 2 

Un ve Un Ürünleri Buğday Unu 2 

İşlenmiş Unlu Ürünler Ekmek 1 

Şekerleme, Kakao, 
Çikolata 

Tahin Helvası 2 

Lokum 1 

Başka Yerde 
Sınıflandırılmamış 

Gıda Maddeleri 

Bulgur, Mercimek 8 

Kırmızı Pul Biber 3 

Dondurma Külahı 1 

Antep Fıstığı 1 

Mısır Kurutma 7 

Tekstil Örme 
Konfeksiyon ve Deri 

Sanayi 

Tekstil Elyafın 
Hazırlanması, İplik 
Haline Getirilmesi, 

Dokunması, Boya ve 
Terbiye İşlemleri 

Lif Pamuk 
67 

110 54,7% 

Çiğit 

Linter Pamuğu 6 

Pamuk İpliği 20 

İplik Bükümü 5 

Elastan İplik 1 

İplik Kesimi 1 

Dokuma Kumaş 1 

Örme Kumaş, Çeşitli 
Örme Eşya, Brode ve 

Nakış İşleme 

Örme Kumaş 2 

Çorap 2 

Çuval 1 

Takke 1 

Hazır Giyim( Tabii 
Deri ve Kürk Dışında 

Kalan) 

Hazır Giyim 2 

Ev Tekstili 1 

Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri 
Basım ve Baskı Sanayi Kâğıt ve Karton Koli Bandı 1 1 0,5% 

 
 
 
 

Kimya, Kimyasal 
Ürünler, Petrol, Kömür 
Lastik ve Plastik Sanayi 

 
 

Boya, Vernik, Reçine 
Tiner 3 

22 10,9% 

Boya 2 

İlaçlar (Tıbbi ve 
İspenciyeri 

Müstahzarat 
Fabrikaları) 

Kimyasal Aşı 1 

Kimyasal İlaç 1 

Başka Yerde 
Sınıflandırılmamış 
Kimyasal Ürünler 

Kauçuk Esaslı Yapıştırıcı 1 

Biodizel 6 
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Kimya, Kimyasal 
Ürünler, Petrol, Kömür 
Lastik ve Plastik Sanayi 

Madeni Yağ İmalatı ve 
Atık Madeni Yağların 

Arıtılması 
Muhtelif Madeni Yağ 3 

Plastik Sanayi 
Ürünleri 

Plastik Torba 1 

Pe Granül 1 

Sulama Ve Yağm.  
Bor.-B.B.Eleml. 2 

Su Hortumu 1 

Seramik, Cam ve Başka 
Yerde 

Sınıflandırılmamış 
Metal Olmayan Ürünler 

Sanayi 

Başka Yerde 
Sınıflandırılmamış 

Metal Olmayan 
Ürünler 

Briket 

2 

4 2,0% 

Karo 

Parke Taşı 

Bordür 

Beton Büz 

Çit Direği 

C Parçası 

Muayene Bacası 

Izgara Taşı 

Hazır Beton Ve 
Prekast Y.E. 1 

Porselen Tabak 1 

Metal Sanayi Demir ve Çelik Sanayi Sanayi Borusu 1 1 0,5% 

Metal Eşya - Makine 
Sanayi 

Metal Mutfak 
Eşyaları, El Aletleri, 

Hırdavat Malzemeleri 

Tarım Makineleri 1 

12 6,0% 

Transformatör 5 

Çelik Konstrüksiyon 1 

Transformatör Soğ. Paneli 1 

Elektrikli Ev Aletleri 1 

Vitrinli Buzdolabı 1 

Eksoz Borusu Ve 
Susturucusu 2 

TOPLAM 201 201 100% 

Kaynak: ŞUTSO, 2010a. 
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Grafik 11: I. OSB’deki Firmaların Sektörel Dağılımı 

 
Kaynak: ŞUTSO, 2010a. 

Grafik 11’de tekstil sektörünün daha ağırlıklı olduğunu görülmektedir. Bölgede pamuk 
üretimin çok olması ile bunları pamuk elyafı haline getiren çırçır fabrikalarının hızla 
kurulmasına neden olmuştur. OSB’deki tekstil firmaların da %60’ı çırçır fabrikalarından 
oluşmaktadır. I. OSB bu şekilde yapılan yatırımlara izin verilmesi ile şu an yeni yatırımcılara 
yer verme konusunda sıkıntılar yaşanmış olup yeni bir OSB yapılması ihtiyacına yol açmıştır. 
Aynı zamanda pamuk hasadından sonra dönemsel olarak çalışan bu firmalar yılın sadece 4-5 
ayında faaliyet göstermekte diğer aylarda herhangi bir faaliyette bulunmamaktadırlar. Bu 
nedenle yıl boyu istihdam sağlayacak olan diğer sanayi kuruluşlarının yer sıkıntısı ile karşı 
karşıya kalmasında önemli rol oynamaktadırlar. 

3.1.1.2. Şanlıurfa I. OSB’nin Altyapı Durumu 
I.OSB’nin alt yapısı hemen hemen tamamlanmış olup herhangi önemli bir eksiği 

bulunmamaktadır. 

 Kanalizasyon inşaat çalışmasının % 100’ü, 
 İçme ve kullanma suyu şebekesinin %100’ü, 
 İsale hattı şebekesinin % 100’ü, 
 AG-OG elektrik şebekesi tesis inşaatlarının % 100’ü,                                                      
 Yağmursuyu kanalı yapımı işinin % 100’ü, 
 Tretuar çalışmalarının % 100’ü, 
 Trafik yollarımız asfalt çalışmalarının % 96’sı tamamlanmış bulunmaktadır.                                                
 Şanlıurfa I.OSB‘nin haberleşme sorunu olmayıp, PTT santral ve lojman binası 

tamamlanmış ve hizmete girmiştir. 
 Jandarma karakol ve lojman binası tamamlanarak hizmete girmiştir (Şanlıurfa 

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, 2010b).  

3.1.1.3. Şanlıurfa I.OSB’nin İhtiyaç ve Sorunları 
 Şanlıurfa I.OSB’ne ilave edilen alanların altyapı inşaatları yapılmış olup, yol 

asfaltlama işi ödenek yokluğundan yapılamamıştır. 
 Şanlıurfa 1.Organize Sanayi Bölgesine ilave edilen alanların yollarının kilit taşı 

yapılabilmesi için ödenek tahsis edilmesi gerekmektedir. 
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 Şanlıurfa I. Organize Sanayi Bölgesine ilave edilen ve İmar Planı hazırlanarak 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 13 Hektarlık kısmın ilk etapta İmar 
Uygulaması çalışmalarına başlanabilmesi ve Özel Mülkiyete ait Bağ ve Fıstıklığın 
alınabilmesi için ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.  

 Şanlıurfa I. Organize Sanayi Bölgesine ilave edilen ve İmar Planı onaylanan 13 
Hektarlık kısmın Altyapı İnşaatlarının da ( Yol, Kanalizasyon, Yağmursuyu, 
Elektrik, Telekom ve İçme Suyu ) başlanması için ihtiyaç duyulan ödeneğin tahsis 
edilmesi halinde, ilave edilen ve İmar Planı onaylanan 13 Hektarlık kısımda 18 Adet 
( 5.000 – 6.000 M2 Büyüklüğünde ) Sanayi Parseli Yatırımcılara 5084 Sayılı Kanuna 
istinaden Yatırımcıya Bedelsiz tahsis edilecektir (Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi 
Müdürlüğü, 2010b).  
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3.1.2. II. Organize Sanayi Bölgesi 

Tablo 12: II. OSB Fiziksel Bilgileri 

ŞANLIURFA                                                                                                                                         
II. OSB GENEL BİLGİLER 

İL Şanlıurfa 
OSB Adı Şanlıurfa II. Organize Sanayi Bölgesi 
Kuruluş Yılı 1998 
Adres Şanlıurfa - Gaziantep Karayolu 16.Km. / Şanlıurfa 
En Yakın Karayolu ( İsmi, Mesafesi ) Gaziantep Karayolu ( E - 24 Karayolu ) 0 Km 
En Yakın Liman ( İsmi, Mesafesi ) İskenderun - 400 Km 
En Yakın Demiryolu ( İsmi, Mesafesi ) Akçakale - 66 Km 
En Yakın Havalimanı ( İsmi, Mesafesi ) Şanlıurfa GAP - 60 Km 
En Yakın Gümrük ( İsmi, Mesafesi ) Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü -16 Km 
En Yakın İl Merkezi ( İsmi, Mesafesi ) Şanlıurfa -15 Km 

En Yakın Yerleşim Merkezi ( İsmi, Mesafesi ) Koçören Köyü - 2 Km 

En Yakın Üniversite ( İsmi, Mesafesi ) Harran Üniversitesi - 37 Km 
Ağırlıklı İlk Beş Sektör Gıda, Makine, Plastik 

İmar ve Parsel Bilgileri 
Büyüklüğü 1.170,00 Hektar 
Sanayi Parseline Tekabül Eden Alan 491 Hektar 
Sanayi Parseli Sayısı 347 Adet 
Tahsise Açılan Alan 96 Hektar 
Altyapı İnşaatı Yapılan Alan 82,55 Hektar 
Altyapı İnşaatı Devam Eden Parsel Sayısı 53 Adet 
Tahsisi Yapılan Müteşebbis Sayısı 9 Adet 
Faaliyet  
İnşaat  
Proje 9 Firma - 9 Parsel - 9 Tesis 
Mevcut İstihdam Edilen İşçi *  

Kaynak: Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, 2010a. 

GAP Projesi ile birlikte Şanlıurfa ilinde sanayi çok büyük bir gelişme göstermiştir.                             
Şanlıurfa I.OSB’de yatırım yapmak isteyen müteşebbis müracaatlarının çok sayıda 
artmasından dolayı, kısa sürede Şanlıurfa I.OSB’deki yerlerin tamamı yatırım yapmak isteyen 
müteşebbislere tahsis edilmiştir. Bölgemize yatırım yapmak üzere arsa taleplerinin yoğun bir 
şekilde devam etmesi ve I.OSB’de yer kalmaması nedeniyle Şanlıurfa II. Organize Sanayi 
Bölgesi çalışmalarına başlanmıştır.                                                       

Avrupa Birliği – Türkiye Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamında finanse 
edilen ve Şanlıurfa sanayisinin rekabet edebilirliğini arttırmayı hedefleyen “Şanlıurfa 
Sanayisinin Yeniden Yapılandırılması Projesi(ŞSYYP)” kapsamında kurulmakta olan II. 
Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 2010’un ilk çeyreği itibariyle rekabet gücü yüksek firmaların 
yerleşmesine hazır hale getirilmiştir.  
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Sözleşme makamının Merkezi Finans ve İhale Birimi olduğu “Şanlıurfa Sanayisinin 
Yeniden Yapılandırılması Projesi”, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılmış ve 
yürütülmekte olup; Proje İnşaat İşleri ve Teknik Destek olmak üzere iki bileşenden 
oluşmaktadır. 

İnşaat İşleri Bileşeni, II. OSB için altyapı inşaatı ve I. ve II. OSB’ler için arıtma tesisi 
inşaatı ve müşavirlik hizmetlerini kapsamaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) tarafından yürütülen Teknik Destek Bileşeni ise, II. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 
için stratejik sektörlerin belirlenmesi ve OSB’deki firmaların rekabetçi bir biçimde faaliyet 
göstermelerine imkân tanıyacak iş ortamının tesis edilmesine yönelik faaliyetleri 
kapsamaktadır.  

Fiziki altyapının kurulması ile eş zamanlı olarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı tarafından Şanlıurfa’daki sınaî yatırımlarının sürdürülebilirliğini ve ilin ulusal ve 
uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla teknik destek 
bileşeni yürütülmektedir. Bu bağlamda, yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir Teknik 
Destek Ekibi 2009 yılı başından bu yana Şanlıurfa’da yerel kalkınma ve sınaî kalkınma 
alanlarına çeşitli faaliyetler yürütüyor. Bu alanda birikim ve tecrübeye sahip uzmanlardan 
oluşan Teknik Destek Ekibi, Şanlıurfa Valiliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa Ticaret 
ve Sanayi Odası (ŞUTSO), OSB Müdürlüğü, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Belediyesi, GAP 
Bölge Kalkınma İdaresi, KOSGEB/İGEM ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın da 
aralarında bulunduğu yerel ve ulusal paydaşlarla yakın işbirliği ve eşgüdüm içinde 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

II. OSB’deki birinci gelişme bölgesinde 53 parsel ve ortak kullanım alanlarıyla birlikte 
96 hektar için 13 milyon Euro değerindeki altyapı ve atık su arıtma tesis inşaatı halen 
sürmekte olup; Altyapı inşaatının ve arıtma tesisinin 2010 yılında bitirilmesi öngörülmektedir. 
Altyapı ve arıtma tesisi yatırımlarının (%68)’i Avrupa Birliği hibesi ile geri kalanı (%32) ise 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın kredisi ile finanse edilmektedir.  

II. OSB için yapılacak başvurular başvuru sahibinin kredibilitesi, iş planının tutarlığı, 
yatırımın büyüklüğü ve bölgenin gelişmesine katkıları çerçevesinde bağımsız uzman 
değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi desteği ile incelenip değerlendirilecektir. 
Başvuru’lar 2010 yılı içinde sürekli olarak alınacaktır. Periyodik olarak (2 ayda bir)  teknik 
değerlendirme yapılarak başarılı bulunan firmaların listesi II.OSB Müteşebbis Heyet’e teslim 
edilecektir. Müteşebbis Heyet, sunulan başvuruları Şanlıurfa ekonomisine katkıları, rekabet 
edebilirlik, yatırım boyutu, istihdam ve yenilikçilik açılarından değerlendirerek başvuruların 
son puanlarını belirleyecektir. Tahsise hak kazanan başvurulara ilişkin duyurular 2010 yılı 
içinde periyodik olarak gerçekleştirilecek değerlendirmeler sonucu  Müteşebbis Heyetçe 
yapılacaktır.  

3.1.3. Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi 
15.10.1998 yılında kesin yer şeçimi yapılmış olan Viranşehir OSB tüzel kişilik 

kazanmıştır. Viranşehir Tepedüzü mevkiinde 186 hektarlık alan üzerine kurulmuş olan OSB 
de 136 adet sanayi parseli mevcuttur. İlk etap olarak 49 parselin tahsis çalışmaları başlamış ve 
bu parsellerden 24’ünün tahsisi yapılmış olup, 9 adet Sanayi tesisi proje aşamasında,4 adet 
sanayi tesisin inşaatı devam etmekte ve 11 adet sanayi tesiside üretim aşamasında 
faaliyetlerine devam etmektedirler. Yukarıdaki bilgilere istinaden ilk etapta 25 adet boş kalan 
parsel toplamda da 112 adet boş parsel mevcuttur.  
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Şu an işletme aşamasında olan fabrikalar (11 adet): 

 Mısır kurutma fabrikası  3 adet  
 Mısır Silaj               1 adet 
 Bulgur fabrikası  1 adet 
 Dondurma üretim tesisi 1 adet 
 Çırçır fabrikası  2 adet 
 Çelik Kapı İmalatı  1 adet 
 Büz Boru üretim   1 adet 
 Karo İmalatı  1 adet 

Şu an inşaat halinde olan fabrikalar (4 adet): 
 Bulgur fabrikası  1 adet 
 Turşu fabrikası  1 adet 
 Soğuk hava deposu 1 adet 
 Mermer fabrikası  1 adet 
Şu an proje aşamasında olan fabrikalar (9 adet): 

 Bulgur fabrikası  4 adet 
 Süt fabrikası   1 adet 
 Mısır kurutma fabrikası 3 adet 
 Un fabrikası   1 adet 

Şeklindedir. 
İşletme aşamasında olan tesislerde 80 kişi istihdam edilmekte olup diğer işletmelerin 

faaliyete geçmesi ile birlikte bu sayının 125 kişiye çıkacağı tahmin edilmektedir. 
Şanlıurfa İl Genel Meclisi Sanayi ve Ticaret Komisyonu’nun 9-13.06.2008 tarihlerinde 

Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde yapmış oldukları araştırmaya göre Bölgede tespit 
edilen başlıca eksiklikler şunlardır: 

 Altyapı ve kanalizasyonların acilen yaptırılması,  
 Elektrik tesisatının Kırlıktan gelen hattan çekilmesi, 
 Anayolların asfaltlanması, 
 Gerekli olan su tesisatının çekilmesi, 
 Çevre düzeninin, park vs. işlerin yapılması, 
 İhate duvarının yapılması, 
 İdari binanın yapılması, 
 Sosyal tesisin yaptırılması.  

Bu sorunlardan elektrik çekilmesi ile ilgili olanı giderilmiş ve OSB’ye şu an elektrik 
verilmektedir. Anayolların asfaltlanması konusunda da 3 km’lik yol stablize yapılmıştır. 
Diğer sorunlar devam etmektedir. 

3.1.4. Merkez Tarıma Dayalı İhtisas  Besi Organize Sanayi Bölgesi 
S.S Şanlıurfa Merkez İlçesi Tarımsal Kalkınma Kooparatifi tarafında yapılan proje 

kapsamında, Şanlıurfa merkez Gaziantep yolu 4. Km Çalışkanlar ve Koçören mevkiinde yer 
almaktadır.  

853 hektarlık alan üzerinde her biri 5000 m2 lik 532 adet işletmeden oluşmaktadır. 
İşletmelerin her biri 200 büyük baş hayvan kapasitelidir ve 106.400 büyük baş hayvanın besi 
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amacı ile barındırılması mümkün olacaktır. Toplam teknik ve idari personel ile birlikte 5000 
kişiye istihdam sağlayacak olan projenin diğer bir önemide Şanlıurfa’da şehir kenar 
semtlerinde bulunan 400 civarında mağrada entansif besicilik yapılmakta ve mağraların bu 
şekilde kullanılması olumsuz bir takım koşullara yol açmaktadır. Bu proje ile bu 
olumsuzluklar ortadan kalkarak hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunacak ve mağralar 
turizme açılabilecektir. Şu anki çalışmaların mevcut durumu aşağıdaki gibidir: 

 Yer Seçimi Yapılmıştır. 
 800 hektarlık mera alanı için ot bedeli ödenerek mera vasfı kaldırılmıştır. 
 Hazine adına tahsis amacı ile tescili yapılmıştır. 
 Hali hazır haritaları hazırlanmış ve ilgili yerlere onaylatılmıştır. 
 Çed Raporu hazırlanarak ilgili Bakanlıklar tarafından onaylanmıştır. 
 1/5000’lik genel yerleşim planı ve 1/1000’lik modül projeler değerlendirilerek ilgili 

Bakanlık tarafından onaylanmıştır. 
 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kuruluş protokolü onaylanarak 254 sicil no ile 

OSB tüzel kişiliği kazandırılmıştır. 
 Maliye Hazinesine ait olan yaklaşık 7800 dönümlük yer OSB adına tescil edilmiştir. 
 830 Ha (8300 dönüm) alanın, özel mülkiyete ait olan 511 dönümlük kısmının 

kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. Hazineye ait olan 7789 dönümlük alanın 40 
dönümlük kısmının mahkemesi devam etmektedir. 

  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları 
tamamlanmıştır. 

 Proje alanı üzerinde ifraz ve parselizasyon işlemleri devam etmektedir. 
Proje alanında besi işletmelerinin dışında sosyal ve idari tesisler, giriş kontrol ve 

dezenfektasyon ünitesi, hayvan kliniği(genel amaçlı laboratuvar, ilaç ve aşı deposu), park 
alanı, acil kesim ünitesi, yem üretimi amacı ile kurulacak tesis alanı ayrılmıştır. Proje alanında 
işletmelerden kaynaklanan gübreler belirli periyotlarda gezinti alnanıdan sıyrılarak 
alınacaktır, sıvı kısımları kapalı cazibeli sistemlerle Atıksu arıtma alanına sevk edilecektir. 

 Bu proje ile; 
 Besicilik alanında organize bir alan oluşturularak, bu sektörde faaliyet gösteren kişi 

ve firmaların anılan bölgede sağlıklı bir çalışma alanına kavuşturulması, 
 Sektördeki teknolojik gelişmelerin takibi ve firma çalışmalarına adaptasyonu 

doğrultusunda çalışmalar yapmak ve bu amaç kapsamında bir merkez oluşturmak, 
 Besicilik ile uğraşan firmaların verimliliğinin arttırılması, kaliteli ürün üretimi, dış 

pazarlara erişim ve rekabet düzeyinin güçlendirilmesi, firmaların yönetim yapılarının 
etkin bir şekle getirilmesi ve mevcut kredi, teşvik olanaklarına erişimi gibi 
hususlarda firmalara destek olucu faaliyetlerin tek elden ve organize bir şekilde 
yürütülmesine destek olmak, 

 Besicilik alanınında sağlanacak yeni iş olanakları ile(Biogaz Tesisleri, Et işleme 
Tesisleri vs) şehrin ve bölgenin isihdam oranlarının artırılması, 

 Hayvancılık faaliyetlerinde ırk ıslahı, kaba yem üretiminin arttırılması, verimliliğin 
arttırılması, işletmelerin ihtisaslaşması, işletmelerde hijyen şartlarının sağlanması, 
hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması ile bunlarla ilgili kontrol, takip 
standartlarının iyileştirilmesi, 

 Besiciliğin yanı sıra, hayvan pazarı veya borsası, kesimhane ve soğuk hava depoları, 
süt işleme tesisleri vb. sanayi tesislerinin kurulması ile kaçak ve kontrolsü hayvan 
ithalatı ve girişine engel olmak, 
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 Şanlıurfa’da hali hazırda ağırlıklı olarak Küçükbaş/Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 
üzerinde yoğunlaşan sektörün entegre bir yapıya kavuşmasına yönelik girişimlerde 
bulunmak ve alt yapıyı sağlamak, bu doğrultuda süt/süt ürünleri iştetmeciliği, et/et 
ürünleri, yem üretimi alanlarını da kapsayan entegre bir üretim alanı oluşturmak ve 
bu konularda üniversite ve diğer araştırma kuruluşlarıyla işbirliği yapılmasını 
sağlamak, 

 Besicilikle ilgili bir çok faaliyetin yoğun bir şekilde bir arada bulunmasından 
doğacak ölçek ekonomileri ile maliyet avantajları sağlamak ve bölgenin bir cazibe 
merkezi haline getirlmesini sağlamak, 

 Anılan bölgenin çevresinde bulunan alanlarda yem üreticiliğinin de özendirilmesi, 
bölgenin bu konudaki üretim potansiyelinin hayata geçirilmesi ile besicilik için 
önemli bir maliyet avantajı sağlamak, 

 Bölgede hizmet verecek işletmelere uluslar arası know-how, teknoloji, fon aktarımı 
yapılmasına yardımcı olmak, 

 Bölgede, bu alanda yürütülen çalışmaların hijyenik koşullara uygun olması ve sağlık 
özelliklerinin kontrol altına alınmasını sağlamak, 

 Besi hayvanlarına yönelik sağlıklı envanterler tutmak, soy kütüğü oluşturmak, kalite, 
kayıt, sağlık, çevre, tüketicinin korunması gibi hususlarda gerekli sertifika/ 
belgelendirmeyi sağlamak, 

 Hayvancılığı ve ilgili sanayi, sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşmak üzere devletçe 
verilecek teşvik, kredi, sübvansiyon vb. uygulamaları etkili hale getirerek, sektörü 
geliştirmek, 

 Ülkenin ve sanayinin hammadde ihtiyacını yetri miktarda kesintisiz ve sağlıklı olarak 
sağlayarak, stratejik bir öneme haiz hayvancılıkta, milli hedefleri gerçekleştirmek, 

 Hayvan neslinin genetik potansiyelinin iyleştirilmesi için uygun uygulanacak ıslah 
projelerinin teknik uygulamalarının daha fazla işletme ve hayvanda yapılmasına 
imkan vermek, 

 Müşterek makine ve ekipman kullanım imkanının sağlanması ile işletmelerin 
mekanizasyon masraflarını azaltmak, 

 Bakıcıların eğitimi ve kontrolü ile profesyonel yöneticilerle işletmelerin 
yönlendirilmesi ve denetimi sağlanması ile, verimliğin arttırılması, yatırım yapan 
müteşebbislerin risklerinin azaltılması, 

 Tarımsal arazilerde yapılaşma önlenerek, zirai üretimde kullanılacak tabii gübreler 
kullanılarak toprak zenginleştirilecek, kurulacak merkezi arıtma tesisleri ile çevre 
üzerinde oluşturacağı riskler azaltılması hedeflenmektedir (S.S Şanlıurfa Merkez 
İlçesi Tarımsal Kalkınma Kooparatif Başkanlığı, 2010). 

Bu denli önemli katkılar sağlayacak olan Besi ihtisas organize sanayi bölgesi 2010 yılı 
yatırım programına alınmamıştır. Bu nedenle tüm işleri hemen hemen tamamlanmış olan OSB 
nin alt yapı çalışmalarına başlanamamaktadır. Bu kapsamda önümüzdeki yıllarda gerekli 
girişimlerde bulunup bu projenin hayata geçirilmesi bölgenin kalkınmasına önemli katkılar 
sağlayacaktır. 

3.1.5. Diğer Organize Sanayi Bölgeleri 
a) Birecik Organize Sanayi Bölgesi: Henüz tüzel kişilik kazanmamış, 13.10.1998 

yılında kesin yer seçimi yapılmış olan Birecik OSB Kırmızı Harabe Mevkiinde 200 
ha alan üzerine kurulması planlanmaktadır. 
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b) Siverek Organize Sanayi Bölgesi: Henüz tüzel kişiliği kazanmamış, kesin yer 
seçimi yapılmış olan Siverek OSB Gavurköy-Lodik Tepe mevkiinde 245 ha alan 
üzerine kurulması planlanmaktadır. 

c) Suruç Organize Sanayi Bölgesi: Henüz tüzel kişiliği kazanmamış, kesin yerseçimi 
yapılmış olan Suruç OSB Karataş mevkiinde  72 ha alan üzerine kurulması 
planlanmaktadır. 

3.2. Şanlıurfa Küçük Sanayi Siteleri (KSS) 
Küçük Sanayi Sitesi uygulamalarından önce, başta küçük işletmeler olmak üzere esnaf 

ve sanatkârlarımız, oldukça dağınık bir yapıda, her türlü sağlık koşullarından ve çağdaş ticaret 
anlayışından uzak, plansız ve denetimsiz bir şekilde yapılaşmış, mahalle ve sokakların izbe 
köşelerinde sıkışıp kalmış dükkân ve atölyelerde zor şartlarda üretim yapmaktaydı. Bu 
koşullarda gösterilen faaliyetler, başta insan sağlığını tehdit etmiş, daha sonra da çevre 
kirliliği ve plansız kentleşme gibi olumsuz sonuçların doğmasına neden olmuştur. 

Çarpık sanayinin önlenmesi ve sanayi yapılaşmalarının disipline edilmesine yönelik 
olarak sürdürülen Küçük Sanayi Sitesi  uygulamalarına, planlı kalkınma dönemi olan 1960'lı 
yıllarda başlanmış ve ülkede sanayinin geliştirilmesi amacıyla pek çok teşvik tedbiri 
uygulamaya konmuştur. Bu teşvik tedbirlerinden biri olan KSS uygulamaları, 1965 yılında 
Sivas‘ta bir Küçük Sanayi Sitesinin kurulmasıyla hayata geçmiştir.  

1965 yılında başlatılmış olan bu uygulama sonucu bugün gelinen noktada, toplam 
91.143 işyerinden oluşan 429  adet Küçük Sanayi Sitesi hizmete sunulmuş ve yaklaşık 
460.000 kişiye, daha sağlıklı şartlarda çalışma imkânı sağlanmıştır.  

Gelişmiş sanayinin ihtiyaç duyduğu yan sanayi girdilerinin temin edildiği küçük sanayi 
sitelerini ülkenin belirli merkezlerinde toplamak yerine, ülke sathına dengeli olarak yaymak 
suretiyle, az gelişmiş yörelerin ekonomik ve sosyal yaşantılarında  gözle görülür bir canlanma 
sağlanmıştır.  

Benzer iş kollarında çalışan işletmelerin aynı site içinde toplanmasıyla, bölgesel 
ihtiyaçlar daha kolay ve ekonomik olarak karşılanabilmekte, işyerlerine yeni teknolojinin 
sokulması kolaylaşmakta ve böylece kalkınma hamlemize en ufak işletmeden başlayarak 
destek sağlanmaktadır.  

Küçük sanayi sitelerinin kuruluşu ile,  
 Sanayinin disipline edilmesi,  
 Şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması,  
 Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanatkârların bir arada 

ve bir program dâhilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kar artışının 
sağlanması,  

 Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması,  
 Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi,  
 Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması,  

Sağlanmakta olup, planlı KSS oluşumları içerisinde gelişimlerini tamamlayan işletmelerin 
Organize Sanayi Bölgelerinde yer almaları ve büyük işletmelere dönüşmeleri 
hedeflenmektedir (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2009).  

Şanlıurfa’da biri merkezde olmak üzere 4 adet faaliyette olan KSS mevcuttur. Bunlar 
merkez ilçedeki Evren Küçük Sanayi Sitesi, Siverek Küçük Sanayi Sitesi, Suruç Küçük 
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Sanayi Sitesi ve Birecik Küçük Sanayi sitesidir. Bunların dışında henüz faaliyete geçmemiş 
yapılması planlanan Özviranşehir, Hilvan ve Ceylanpınar KSS kooperatifleri vardır. 

Tablo 13: Şanlıurfa KSS’leri 

 
Faaliyete 

Başladığı Yıl 
Toplam 

İşyeri Sayısı 
Doluluk 
Oranı 

Mevcut 
İstihdam 

Evren Sanayi Sitesi 1984 1510 76% 4672 

Birecik Sanayi Sitesi 1996 202 50% 304 

Siverek Sanayi Sitesi 1985 100 100% 410 

Suruç Sanayi Sitesi 1984 100 75% 315 

TOPLAM - 1912  5701 

Kaynak: Şanlıurfa San. ve Tic. İl Müd., 2010b. 

3.3.1 Şanlıurfa Evren Küçük Sanayi Sitesi 
Şanlıurfa- Gaziantep karayolu üzeri 7. km. de akabe mevkiinde 1400 dekar alan üzerine 

kurulmuş olup, 1994 yılında faaliyete geçmiştir. Şu anda 1510 adet işyeri mevcut olup, bu 
işyerlerinin 1000 adedi Sanayi ve Ticaret bakanlığı kredi desteği ile 510 adedi kooperatif 
ortaklarının imkânlarıyla yapılmıştır. Bakanlık Kredi desteği ile yapılan 1000 adet işyerinin 
%78’i dolu,%22 ise boş bulunmaktadır. Kooperatif ortaklarının kendi imkânları ile yapılan 
510 adet işyerinin %75’ i dolu, %25’i boş bulunmaktadır. Sanayi sitesinde 4672 kişi istihdam 
edilmektedir. 

3.3.2.Birecik Küçük Sanayi Sitesi 
İlimiz Birecik ilçesinde 112.000 m2’lik alan üzerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 

%70 kredi desteği ile 202 adet işyeri yapılmıştır. 304 kişi istihdam edilmektedir. 

3.3.2.Siverek Küçük Sanayi Sitesi 
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 50.000 m2’lik alan üzerinde kurulmuştur. 1990 yılında 

faaliyete geçen sitede 100 işyeri bulunmaktadır. Sanayi sitesinde 410 kişi istihdam 
edilmektedir. 

3.3.3.Suruç Küçük Sanayi Sitesi  
İlimiz Suruç ilçesinde 75.000 m2'lik alan üzerinde kurulmuştur. 1990 yılında faaliyete 

geçen sitede 105 işyeri bulunmaktadır. Sanayi sitesinde 315 kişi istihdam edilmektedir. 

3.3.4. Diğer Küçük Sanayi Siteleri 
a) Öz Viranşehir GAP Küçük Sanayi Sitesi: 1997 yılında kooperatif kurulmuş olup, 

250 işyeri olarak düşünülen site için 16.04.2002 tarihinde 72 dekar alanın yer seçimi 
yapılmıştır. Ancak henüz Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yatırım 
programına alınmamıştır.  
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b) Ceylanpınar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri: Ceylanpınar İlçesinde 
kurulmuş olup, henüz Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yatırım programına 
alınmamış ve yer seçimi yapılmamıştır. 

c)  Hilvan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri: 1989 yılında kurulmuştur ve 
kendi imkânlarıyla inşaata devam etmektedir.  

Ayrıca Merkez İlçede 2.Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi kurulmuş olup arsa temin 
edilmiştir (Şanlıurfa San. ve Tic. İl Müd., 2010b). 

4. ŞANLIURFA SANAYİSİ İSTİHDAM DURUMU 
TÜİK’in yayınlamış olduğu 2009 Bölgesel Göstergeler Raporuna göre, Şanlıurfa ve 

Diyarbakır kapsayan TRC2 istihdam durumu aşağıdaki grafikte verilmeye çalışılmış ve 
Türkiye ile kıyaslanmıştır.  

Grafik 12: İstihdamın Sektörel Dağılımı 

 
Kaynak: TÜİK, 2010. 

Grafik 12 incelendiğinde TRC2 bölgesinde istihdamın dağılımı Türkiye’de olduğu gibi 
orantılı bir dağılım göstermediğini görmekteyiz. Özelliklede inşaat sektörünün de sanayi 
sektörü içerisinde değerlendirildiği düşünülürse, %15 gibi bir oranla toplam istihdama en az 
katkı sağlayan alan olduğu net bir şekilde görülmektedir. Tarım, Ticaret ve Hizmetler 
sektörlerinde ise Türkiye ortalamalarından yüksek istihdam oranları olduğu görülmektedir. 
Gelişmiş ülkelerdeki istihdam oranları incelendiğinde tarımda yaratılan istihdamın %2-5 
arasında olduğunu görürüz. Bu kapsamda hem Türkiye hem de TRC2 bölgesinde tarım 
istihdam oranının yüksek olduğu görülmektedir. Tarımsal üretimin fazla olduğu TRC2 
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bölgesinde makineli tarımın yaygınlaştırılması ve buna paralel olarak devletin gerekli sanayi 
altyapısını hazırlaması ve özel sektöründe bölgede üretilen bu tarımsal üretimi işleyecek 
sanayi tesislerini kurmasıyla bu oranların değişerek en azından Türkiye ortalamalarının 
yakalanması sağlanmalıdır. 

Tablo 14: Toplam İşgücü ve İstihdam Oranları 

 TRC2 (Bin) TÜRKİYE(Bin) % Oran 

İşgücü 622 24748 2,51% 

Tarım 147 5254 2,80% 

Sanayi 79 5379 1,47% 

Ticaret 125 4542 2,75% 

Hizmetler 153 6102 2,51% 

Toplam 
 İstihdam 504 21277 2,37% 

Kaynak: TÜİK, 2010. 

Tablo 14’te görüldüğü üzere, TRC2 bölgesi 622 bin kişilik işgücü ile Türkiye’nin 
toplam işgücünün %2,51’ini oluşturmaktadır. Buna karşın TRC2 bölgesinin sanayi 
sektöründeki istihdamının Türkiye’deki toplam sanayi sektöründeki istihdama oranını 
%1,47’dir ve bu oran diğer sektörlere oranla oldukça azdır. 

Grafik 13: Yıllar İtibarı İle İşsizlik Oranları 

 
Kaynak: TÜİK, 2009; TÜİK, 2010. 

2007 yılından buyana işsizlik oranları Grafik 13’de incelendiğinde TRC2 bölgesinin 
işsizlik oranlarının Türkiye’deki işsizlik oranları ile paralel bir seyir izlediğini özellikle 2009 
yılındaki işsizlik oranının bir önceki yıla göre Türkiye’deki işsizlik oranından daha fazla 
arttığı görülmektedir. Buda 2009 yılındaki krizden TRC2 bölgesinin daha fazla etkilendiğini 
ekonomisinin daha kırılgan olduğunu net bir şekilde göstermektedir. 
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Grafik 14: Şanlıurfa Sanayisinin Sektörel İstihdam Durumunun Türkiye Sanayisinin 
Sektörel İstihdam Durumu İle Karşılaştırılması 

 
Kaynak: ŞUTSO, 2010a. 

Grafik 14’de Şanlıurfa sanayisinin sektörel istihdam durumunun Türkiye sanayisinin 
sektörel istihdam durumu ile karşılaştırılması yapılmış olup hem Türkiye hem de Şanlıurfa 
sanayisinde en fazla istihdamın tekstil sektöründe olduğu görülmektedir. Sektörel bazda Metal 
Eşya sektörü Türkiye’de birinci sırada yer almasına karşın Tekstil Sektörünün istihdama 
katkısının daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Gıda sektörü Türkiye’de 3. Şanlıurfa’da ise 
istihdama en fazla katkı sağlayan 2. sektördür.  

Grafik 15: Şanlıurfa Sanayisi Sektörel Dağılımı ile İstihdam Dağılımı Karşılaştırılması 

 
Kaynak: ŞUTSO, 2010a; Şanlıurfa San. ve Tic. İl Müd., 2010a. 
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Grafik 15’de de Şanlıurfa sanayisinin sektörel dağılımı ile istihdam dağılımı 
karşılaştırılmış olup dağılımın sektörel dağılıma yakın olduğu görülmektedir. Burada yukarıda 
da bahsedildiği üzere Tekstil ve gıda işletmelerinin sayısının birbirine yakın olmasına karşın 
tekstil sektörünün istihdama çok daha fazla katkı sağladığı görülmektedir. Pamuğun üretim 
merkezi olan Şanlıurfa bu potansiyelini iyi değerlendirerek günümüz rekabet koşullarında 
verimli ve kaliteli üretim yapan tekstil ürünleri üretim tesislerinin gelişmesi yönünde 
çalışmalar yapılarak ve kendiliğinden hızla yükselişe geçecek olan gıda işleme tesisleri ile 
istihdama büyük katkı sağlanacağı söylenebilir. Bu şekilde işsizliğin önüne geçilebilir.  

Grafik 16: Şanlıurfa Sanayisinde İstihdam Edilenlerin Sayısına Göre Firma Oranları 

 
Kaynak: TOBB, 2010; ŞUTSO, 2010b. 

Grafik 16 incelendiğinde sanayiyi oluşturan firmaların %99’unun Türkiye genelinde 
olduğu gibi küçük ölçekli 250 kişiden az çalışanı olan KOBİ firmalarının oluşturduğunu 
söyleyebiliriz. Özellikle 50 ve yukarısında kişi istihdam eden firmaların oransal dağılımının 
Türkiye’nin oransal dağılımından az olması ise bölgede entegre tesislerin azlığı ve büyük 
sanayi kuruluşlarının bulunmasından kaynaklıdır. Uzun vadede yapılacak yeni entegre 
tesislerle birlikte büyük sanayi kuruluşlarının sayısının artacağı tahmin edilmektedir. 
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5. ŞANLIURFA SANAYİSİNİ YENİDEN YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI 
Sanayileşme, geleneksel tarım toplumundan modern sanayi toplumuna geçişin 

yaşandığı bir değişim süreci olmakla beraber, toplumun sosyo-kültürel yapısını ve ekonomik 
sistemi bir bütün olarak etkilemektedir. Sanayi sektörünün gelişmesi tarım ve hizmetler 
sektörlerini de olumlu yönde etkilemektedir. Tarım sektörü, gelişmesini sürdürmek ve 
verimliliğini artırmak için sanayi sektöründen girdi almak zorunda olduğu gibi, bu sektöre 
hammadde de sağlamaktadır. Sanayinin gelişmesiyle beraber ticari ve mali kesim ile diğer 
hizmetler sektörü faaliyetleri de canlılık kazanarak yaygınlaşmaktadır. Bunun yanında, 
sanayi, gerek yan sanayi dallarını gerekse iç ve dış sermaye kanallarını harekete geçirerek 
kendi kendini yenileyen bir mekanizmanın oluşmasını sağlamaktadır. Bu anlamda, 
sanayileşme sosyo-ekonomik gelişme ya da kalkınmanın temel dinamiğini oluşturmaktadır 
(DPT, 2003). 

Bu bölümde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından AB’nin mali ve UNDP’nin teknik 
desteğiyle yürütülmekte olan “Şanlıurfa Sanayisinin Yeniden Yapılandırılması Projesi” ve 
hazırlanan “Şanlıurfa İçin Entegre Sınaî Kalkınma Planı” gözden geçirilmiştir. 

5.1. Şanlıurfa Sanayisinin Yeniden Yapılandırılması Projesi 
DPT tarafından 2003 yılında yayınlanan Türkiye Sanayi Politikası raporuna göre 

“Türkiye’de sanayi politikasının temel amacı, sanayinin verimliliğini ve rekabet edebilirliğini 
arttırmak ve artan küresel rekabet koşulunda, dışa dönük bir yapı içerisinde sürdürülebilir 
büyümeyi teşvik etmek ve sağlamak” olarak vurgulanmıştır. 

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler); Türk sanayileşme politikasının iyi tesis edilmiş 
uygulamalarıdır ve sanayi politikasının yukarıda belirtilen temel amacına ulaşılmasında 
önemli araçlardan birisidir. OSB’ler birçok nedenden ötürü büyük önem taşımaktadırlar; ilk 
olarak; şehirleşme ve sanayileşme arasındaki etkileşimi planlayacak ve şekillendirecek 
araçlardır. İkinci olarak, OSB’ler firmaların ortak altyapından faydalanmalarına ve daha kolay 
ve düşük maliyetli üretim yapmalarına ve sanayinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin 
kontrol edilmesine de imkân tanımaktadır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın (STB) Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri 
Genel Müdürlüğü, OSB’lerin kurulması, denetlenmesi, akredite edilmesi ve diğer kurumlarla 
işbirliklerinin sağlanması konusunda yetkilidir. OSB’lerin kurulması ve faaliyetleri 
15.04.2000 tarihli ve 4562 sayılı “OSB Kanunu” ile yürütülmektedir. OSB’lerin kurulmasının 
amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir; 

 Tamamlayıcı ekonomik faaliyetlerde (imalat sanayi gibi) bulunan firmalar arasında 
etkileşimi arttırmak ve kar maksimizasyonuna imkân tanımak 

 Daha iyi kentsel planlamaya katkıda bulunmak 
 Az gelişmiş bölgelerde sanayinin teşvik edilmesi 
 Tarım alanlarının sanayi alanları olarak kullanılmasını önlemek 
 Düşük masraf prensibine paralel olarak; OSB’de kurulan firmaların ortak sosyal 

tesisler ve altyapıdan faydalanmalarını sağlamak 
 Ortak arıtma sistemleri vasıtasıyla çevre kirliliğini önlemek 
2005 yılı itibariyle Türkiye genelinde 87 OSB tamamlanmış olup, yaklaşık 30.000 firma 

bu OSB’lerde üretime başlamışlardır. Şanlıurfa (TRC21), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 
tarafından 2003 yılında yayınlanan sosyo-ekonomik kalkınma endeksi de dâhil olmak üzere, 
birçok gösterge dikkate alındığında Türkiye’nin geri kalmış bölgeleri arasında yer almaktadır.  



 

T. C. 
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 

Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi 
 

 

37 
 

Eksi 0.83 endeks değeri ile Şanlıurfa Türkiye’de 81 il arasında 68. sırada yer almaktadır. 
Şanlıurfa’nın mevcut ekonomik performansı, büyük ölçüde Güneydoğu Anadolu Projesi 
(GAP)’ne borçlu olduğu gerçek potansiyellerini yansıtmaktan uzaktır. GAP kapsamında, 
barajlar inşa edilmiş, hidro elektrik santralleri kurulmuş ve sulama sistemleri inşa edilmiştir. 
GAP’ın tamamlanmasıyla beraber, 1,7 milyon hektar alan sulanmış olacak ve bölgede enerji 
üretimi 27 milyar KW saate ulaşacaktır. Şanlıurfa GAP Bölgesi’nin tam merkezinde yer 
almaktadır. Finansal yetersizlikler GAP’ın altyapı yatırımlarının zamanında tamamlanmasını 
engellemiştir, ancak şu ana kadar tamamlanan yatırımlar en çok Şanlıurfa için avantajlıdır. 
(sulama yatırımları). Sulama ağlarının kurulması, ilin tarımsal çıktılarını arttırmıştır, ancak 
artan tarımsal çıktılar henüz geniş nüfus gruplarının faydalanabileceği sosyo-ekonomik 
kalkınmaya katkıda bulunamamıştır. Tarımsal çıktıların büyük bir bölümü, ya iç pazarda 
satılmış, ya da hammadde olarak ihraç edilmiştir. Dolayısıyla, mevcut durumda ilde tarıma 
dayalı sanayi değer zincirinin alt seviyelerindedir ki bu durum sosyo-ekonomik büyümeye 
engel teşkil etmektedir. İlde ikinci OSB’nin bulunmayışı ve Serbest Ticaret Bölgesi’nin 
kurulmasına ilişkin girişimin başarısızlıkla sonuçlanması bölgede ekonomik kalkınmanın 
ivme kazanmasına engel olmuştur. Mevcut Program’ın inşaat işleri bileşeni, sosyo-ekonomik 
kalkınmanın ivmelenmesine olanak tanıyarak ve yerel ekonomiyi altyapı ile destekleyerek 
önemli bir darboğazın aşılmasını sağlayacaktır. Tarıma dayalı sanayinin baskın olmasına 
rağmen, zayıf olsalar da ilde diğer sanayiler de bulunmaktadır (kimyasallar, metal, makine 
vs.) Şanlıurfa özellikle Irak ve Suriye olmak üzere Orta Doğu pazarlarına erişim anlamında 
oldukça stratejik bir konumda bulunmaktadır. Türkiye’de türünün 2. büyük örneği olan 
uluslararası kargo havaalanı, ilde faaliyet gösteren firmalar için lojistik avantajlar 
sağlamaktadır. Geleneksel faktörler (arazi, işgücü) bağlamında; il oldukça zengindir, ancak 
çağdaş faktörler anlamında (örneğin kalifiye işgücü) ilin potansiyelleri zayıftır.  

İlin temel avantajlarından birisi de, yenilenebilir enerji kaynaklarına erişim noktasındaki 
konumudur (hidrolik ve güneş enerjisi gibi). Eğer stratejik olarak kullanılabilinirse, bu 
kaynaklar ilin sosyo-ekonomik kalkınma rotası olarak kullanılabilir. AB finansmanı ile 
yürütülen GAP-GİDEM Projesi kapsamında geliştirilen “GAP Bölgesi için rekabet Gündemi” 
çalışması, bu “gizli” rekabet avantajına vurgu yapmaktadır. Anılan çalışma, aynı zamanda 
sadece Şanlıurfa ve Bölge için değil, Türkiye geneli için de önemli faydalar sağlayacak ve 
yenilenebilir enerji ile organik üretimin birleştirilmesinin de başta Şanlıurfa olmak üzere GAP 
Bölgesi için önemli bir ayır edici özellik olduğunun altını çizmektedir.  

II. OSB’nin kurulmasının ilde yeni yatırımlar için “mekânsal” darboğazın aşılmasını 
sağlamasına rağmen, Şanlıurfa’nın ekonomik ve sanayi potansiyelini harekete geçirmede tek 
başına yeterli olmayacaktır. OSB’lerin temel kuruluş nedeni, sürdürülebilir sınaî kalkınmanın 
gelişim stratejilerinin geliştirilmesi ve şekillendirilmesidir. Bu durumda, Şanlıurfa Sanayisinin 
Yeniden Yapılandırılması Programı’nın Teknik Destek Bileşeni, Şanlıurfa’nın sosyo-
ekonomik kalkınması için önemli bir araç olacaktır. Bu durum entegre sınaî kalkınma planının 
geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu plan, OSB’de yer verilecek firmaların belirlenmesinin ve 
seçiminin temelini teşkil edecek ve ilin ekonomik ve sınaî kalkınmasına en çok katkıda 
bulunacak yatırım türlerinin çekilmesi için yatırım imkânlarının stratejik bir biçimde 
tanıtılmalarını sağlayacaktır. Ayrıca, ulusal ve yerel kapasitenin arttırılması oldukça 
önemlidir. Yerel kapasitenin arttırılması, müdahalenin (Projenin) olumlu etkilerinin 
sürdürülebilirliğini garanti altına alırken, ulusal kapasitenin arttırılması müdahalenin 
(Projenin) Türkiye’nin diğer bölgelerinde tekrarlanmasına katkıda bulunacaktır Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Güneydoğu Anadolu’da yürütülen yerel sosyo-
ekonomik kalkınma projelerinde aktif bir biçimde yer almaktadır. UNDP tarafından doğrudan 
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veya kamu veya AB fonları dâhil olmak üzere uluslararası fonlarla ortaklaşa yürütülen birçok 
proje ve program arasında; GAP-GİDEM Projesi gerek kapsam gerekse yapısı gereği, mevcut 
Proje ile oldukça ilintilidir. Girişimci Destekleme Merkezleri (GİDEM’ler) ilk olarak 1997 
yılında GAP BKİ ve UNDP tarafından ortaklaşa finanse edilen şemsiye program çerçevesinde 
faaliyete geçmişlerdir. 2002–2007 yılları arasında GİDEM’ler Avrupa Komisyonu’nun mali 
desteği ile yatırımcılara ve girişimcilere iş geliştirme hizmetleri sağlamış, yerel ekonomik 
kalkınmaya yönelik programlar yürütmüşlerdir. UNDP’nin Şanlıurfa’da uzun süren varlığı, 
aynı zamanda UNDP’nin yerel aktörlerle güçlü iş ilişkilerinin kurulmasına ve bölgenin sosyo-
ekonomik dinamiklerinin iyi bir biçimde anlaşılmasına imkân tanımıştır (UNDP, 2010). 

Projenin temel hedefi; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sosyal istikrara ve ekonomik 
kalkınmaya katkıda bulunarak, Türkiye’de bölgesel farklılıkları azaltmaktır. Spesifik olarak 
Proje, Şanlıurfa’da kurulacak 2. OSB için stratejik sektörleri belirleyecek olup, OSB’deki 
firmaların rekabetçi bir biçimde faaliyet göstermelerine imkân tanıyacak iş ortamının tesis 
edilmesini sağlayacaktır.  

UNDP’nin Misyonu; Şanlıurfa Sanayisinin Yeniden Yapılandırılması Projesi 
kapsamında tanımlanan hedeflerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti’ne yüksek kalitede teknik desteğin sağlanmasıdır (UNDP, 2010). 

Projenin müdahale şekli, yerel ekonominin ve sanayinin hem kısa hem uzun dönem 
ihtiyaçlarını göze alan bütünsel bir yerel iktisadi kalkınma bakış açısına sahiptir. Böylece 
Proje, kısa dönemde başarı hikâyelerine ulaşacak ve Projenin etkisini sürdürmek için 
kurumsal kapasiteleri iyileştirecek bir şekilde tasarlanmıştır. 

Projenin beklenen çıktıları aşağıda belirtilmiştir: 
 Şanlıurfa için Entegre Sınaî Kalkınma Planı hazırlandı. 
 2. OSB’deki yatırım imkânları tanıtıldı.  
 2. OSB’de yer tahsisine ilişkin yapılan başvurular rekabetçi bir ortamda ve şeffaflık 

ilkesine dayalı olarak değerlendirildi ve firmalar seçildi.  
 Yerel işletmelerin kapasiteleri geliştirildi.  
 Yerel ve ulusal kurumların kapasiteleri arttırıldı. 
Proje aşağıda belirtilen beş bileşenden oluşmaktadır:  

Bileşen A: Entegre Sınaî Kalkınma Planının Geliştirilmesi: Bileşen A kapsamında, 
ulusal ve uluslararası rekabet gücü yüksek “stratejik sektörlerin” belirlenecek ve bu 
sektörlerin ihtiyaçları analiz edilecektir. Stratejik sektörlerin belirlenmesinin; firmaların 
seçiminde ve potansiyel yatırımcıların yönlendirilmesinde temel teşkil etmesi beklenmektedir. 
Diğer taraftan, ihtiyaç analizleri ise bu sektörlerin rekabet edebilirliklerinin arttırılmasına 
yönelik yürütülecek faaliyetlerin belirlenmesinde etkin olacaktır. Bu faaliyetlerin bir kısmı 
mevcut projenin yürütülmesi esnasında gerçekleştirilebilecektir, ancak diğer bazı faaliyetler 
AK dâhil olmak üzere yerel paydaşlar ve/veya uluslararası organizasyonlar tarafından finanse 
edilecek izleme faaliyetleri sürecinde formüle edilecektir.  

Analizlerin odağı olan Şanlıurfa entegre sınaî kalkınma planın öncelikli hedefi olmasına 
rağmen bunun gibi bir uygulama bölgesel ve ulusal rekabetçilikle ilgili konular göz önünde 
bulundurulmadan kifayetli şekilde yerine getirilemez. Bundan dolayı söz konusu Şanlıurfa 
planının geliştirilmesi sırasında önceden yürütülmüş olan çalışmaları dikkate alacaktır.  

Bileşen A kapsamına aşağıda listelenen çıktılar elde edilmesi beklenmektedir.  

 Şanlıurfa için entegre sınaî kalkınma programı (Bileşen D ile bağlantılı) 
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 Sektörel seçeneklere, sektörlerin güçlü, zayıf yönlerine ve büyüme potansiyellerine 
ilişkin portföy (indikatif olarak 8-10 sektör) 

 İl bazlı sektörel ihtiyaç analizleri ve kalkınma planları (indikatif olarak 8-10 sektör). 

Bu kapsamda 2.Sürüm Entegre sınaî kalkınma planı hazırlanmıştır. Burada öne çıkan 
stratejiler belirlenmiştir. 

Bileşen B: Yatırım Fırsatlarının Tanıtımı: Projenin hedeflerinden bir tanesi de OSB’ye 
yatırım çekmektir. Bileşen A kapsamında yürütülecek çalışmalara referanslı olarak, Bileşen 
B, ulusal ve uluslararası ölçekte yatırım fırsatlarının tanıtımını yapacaktır. 

Dünya Bankası Grubu’nun bir birimi olan MIGA (Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı), 
ulusal hükümetleri yatırım tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi konusunda teşvik eden lider 
uluslararası kurumlardan birisidir. MIGA’nın Doğrudan Yabancı Yatırım Tanıtım Merkezi 
(FDI Promotion Centre) vasıtasıyla doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde yoğunlaşmış 
olmasına rağmen, ulusal ve uluslararası yatırımcıların çekilmesine yönelik yönlendirmeleri 
oldukça kullanışlı ve faydalıdır.  

Yatırım tanıtım stratejisinin formülasyonunda, MIGA aşağıdaki aşamaları 
önermektedir: 

Bileşen C: Başvuruların Değerlendirilmesi: Bileşen C, OSB’de yatırım yapmayı 
planlayan şirketlerin, başvurularını toplamak ve değerlendirmek amacına yönelik faaliyetleri 
kapsamaktadır. Bu sürecin şeffaf bir biçimde yönetilmesi ve Bölgenin rekabet edebilirliğini 
arttıran ve sosyo-ekonomik gelişimine de katkıda bulunacak en iyi başvuruların seçilmesi 
amaçlanmaktadır (UNDP, Şanlıurfa Sanayisinin Yeniden Yapılandırılması Projesi, 2009). 

Bileşen D: İş Geliştirme Hizmetleri: Bileşen D’nin 2 ana hedefi vardır: (a) yerel 
işletmelerin kapasitesini arttırmak ve (b) Projenin sürdürülebilir etkisini sağlamak için yerel 
yapıların ve sistemlerin kurulmasıdır. İş geliştirme girişimleri konusundaki küresel tecrübe 
defalarca göstermiştir ki işletme geliştirme hizmetlerinin başarısı büyük ölçüde işletmelerin 
hızla gelişebileceği olumlu yerel koşulların varlığına bağlıdır. Bu nedenle bu iki ama 
birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. 

Yerel işletmelerin kapasitesinin arttırılması: Yerel işletmelerin kapasitenin artırımı, 
çoğunlukla il iş geliştirme hizmetleri ile sağlanmaktadır (örn. eğitim programları, danışmanlık 
hizmetleri ve bilgilendirme). 

Projenin sürdürülebilirliğini temin etmek için yerel yapıların ve sistemlerin kurulması: 
Bu yerel yapının ( örn. rekabet platformu) ve sistemlerin (örn. sektörel çalışma grupları)  
kurulmasını destekleyen entegre edilmiş yerel ekonomik kalkınma yaklaşımının adapte 
edilmesiyle sağlanabilmesi planlamıştır.  

Projede kurulacak olan yapılar ve sistemlerin, resmi organlar olması zorunluluğu 
yoktur. Yerel yapılar (rekabet platformu gibi) ve sistemler (sektörel çalışma grupları gibi), 
yerel paydaşlar ve ekonomik birimler arasındaki kesintisiz etkileşim platformunu 
sağlamaktadır. Buradaki temel hedef Projenin etkisini uzun vadede sürdürülebilir kılan “yerel 
mekanizmaların” yaratılmasıdır Bu mekanizmaların, yönetişim yapısı ve yasal statüsü, 
Projenin uygulanışı sırasında, ayrıntılı olarak hazırlanması gerekmektedir. 

Bileşen E: Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi: Sonuncu bileşen, yerel kapasiteyi 
geliştirmeyi ve Projenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu bileşen 
seminerlerin, eğitim programlarının ve yerel aktörler, iş dünyası liderleri ve devlet memurları 
için ulusal ve uluslararası çalışma turlarının organizasyonunu içermektedir. 
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Bileşen E'nin arkasındaki temel gerekçe, Bakanlığın ve yerel paydaşların birbirini 
izleyen faaliyetleri için Projenin örnek alınmasına yönelik ulusal ve yerel kapasitelerin 
geliştirilmesidir. Böylelikle,  kurumsal kapasitelerin gelişmesi kaçınılmaz olarak teşebbüslerin 
faaliyet gösterdiği bir iş çevresinin de gelişmesine önderlik edecektir (UNDP, 2010). 

5.2. Şanlıurfa İçin Entegre Sınaî Kalkınma Planı 
Şanlıurfa için Entegre Sınaî Kalkınma Planı (ESKP), Şanlıurfa Sanayisinin Yeniden 

Yapılandırılması Programı’nın Teknik Destek Bileşeni’nin bir çıktısıdır. Entegre sınaî 
kalkınma planı ihtiyacı UNDP’nin 2008’de Şanlıurfa’nın ekonomik kalkınmasına yönelik 
yürüttüğü hazırlık çalışmaları sırasında ortaya çıkmıştır. Çalışmalar, entegre bir planın 
olmayışının Şanlıurfa’nın ekonomik kalkınma potansiyelini tam anlamıyla 
değerlendirebilmesini engelleyeceği sonucunu ortaya koymuştur. ESKP, gelir ve istihdam 
oranlarında büyümenin sağlanmasına yönelik en yüksek potansiyele sahip sanayi fırsatlarını 
ve bunlardan nasıl faydalanılacağını ortaya koymaktadır. 

Plan, işbirliğine dayalı bir strateji ve eylem planı geliştirme yoluyla katılımcı süreçler 
dâhilinde hazırlanmış olup, 2009 yılının ikinci yarısında yürütülen stratejik sektör tarama 
çalışması kapsamında belirlenen tarıma dayalı sanayi ve gıda işleme, tekstil ve giyim ile 
özellikli imalat olmak üzere üç sektör grubu çevresinde kurgulanmıştır. ŞSYYP‘nin 
başlangıcında, yerel paydaşlar Şanlıurfa’nın tercih edilen geleceği konusunda paylaşılan ortak 
bir vizyona sahip değillerdi. Yukarıda anılan stratejik sektör tarama çalışmasından sonra, 
yerel proje paydaşlarının katılımlarıyla, ikinci aşama olarak Şanlıurfa için vizyon belirleme 
çalıştayı düzenlenmiştir. Şanlıurfa’nın nereye gidebileceği veya gidemeyeceğini belirlemeye 
çalışmaktan ziyade, süreç Şanlıurfa’nın gelecekte nerede olmak istediğinin anlaşılmaya 
çalışılması ile başlamıştır. Paydaşlar ayrıca, özel sektörü ortak bir amaç etrafında bir araya 
getiren sektörel vizyonları da tanımlamıştır. Ayrıntılı bir mevcut durum analizinden oluşan 
üçüncü basamak dâhilinde bir dizi önemli soru cevaplanmıştır: Şanlıurfa günümüzde 
nerededir? Ekonomik bağlamda daha da ilerlemesini engelleyen koşullar nelerdir? 
Şanlıurfa’nın gerçek ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmasını engelleyen faktörler ile 
Şanlıurfa’nın vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak üç stratejik hedef belirlenerek altı ana 
başarı unsuru ortaya koyulmuştur. 

Bu stratejik çerçeve içinde, üç öncelikli sektöre ilişkin “sektörel gelişme yol haritası”, 
ana başarı unsurlarının nasıl ele alınacağı ve temel kalkınma stratejisinin sektörel bazda nasıl 
uygulanacağını ortaya koymaktadır. 

Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan Küresel Rekabet Endeksi, kalkınmayı 
üç aşamada tanımlamaktadır. İlk aşamada, ekonomi üretim faktörü temelli olup ülkeler temel 
olarak niteliksiz işgücü ve doğal kaynaklar gibi faktör donanımlarına göre rekabet 
etmektedirler. Ücretler arttıkça daha etkin üretim süreçlerini geliştirmeleri ve ürün kalitesini 
artırmaları gerektiğinde, ülkeler verimlilik temelli kalkınma aşamasına geçmektedirler. Son 
olarak ülkeler yenilikçilik temelli aşamaya geçtiklerinde, ülkeler daha yüksek ücretleri ve 
bununla bağlantılı yaşam standartlarına erişebilir ve ancak yeni ve özgün ürünlerle rekabet 
edebildiği sürece bu durumlarını sürdürebilirler. Bu aşamada, şirketler, en karmaşık üretim 
süreçlerini kullanarak yeni ve farklı ürünler üretip yenilikçiliğe dayalı bir rekabet modeli 
içerisinde olmalıdırlar”i 

                                                
i  World Economic Forum (2009). The Global CompetitivenessReport  2009-2010.  
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Günümüzde Şanlıurfa ekonomisi üretim faktörü temellidir: il, hali hazırda temel olarak 
niteliksiz işgücü ve verimli topraklar gibi kendi üretim faktörü donanımları – çerçevesinde 
rekabet etmektedir. ESKP’nin kısa ve orta vade hedefleri; Şanlıurfa’nın faktör koşullarından 
daha iyi faydalanılması, yerel ekonominin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması ve 
yenilikçilik temelli bir ekonominin temel öğelerinin belirlenmesine yardımcı olmak amacına 
yöneliktir. Sonuç olarak Plan, Şanlıurfa’nın “yenilikçilik temelli” bir ekonomiye geçişine 
destek vermeyi amaçlamaktadır. 

ŞSYYP Projesi, ESKP’nin uygulanmasında bir katalizör görevi görecektir. Örneğin, 
Yerel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Platformu (ŞUYERGEP) yerel düzeyde ihtiyaç 
duyulan koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olacak, aynı zamanda liderlik görevi de 
üstlenecektir. ESKP’nin uygulanmasının desteklenmesi amacıyla, yerel paydaşlar 13 pilot 
proje üzerinde mutabakata varmışlardır. ŞSYYP Projesi yukarıda anılan pilot uygulama 
projelerinin geliştirilmesi, potansiyel finansman kaynaklarının belirlenmesi ve pilot projelerin 
uygulanması süreçlerinde teknik destek sağlayacaktır. 

Özelde Şanlıurfa ili, genelde de Güneydoğu Anadolu Bölgesi ulusal düzeydeki çeşitli 
kalkınma araçlarından faydalanmıştır. Bu araçların başında Güneydoğu Anadolu Projesi 
kapsamında gerçekleştirilen büyük ölçekli kamu yatırımlarının yanı sıra teşvikler ve göreli 
olarak yüksek düzeydeki kişi başına kamu harcamaları gelmektedir. Sonuç olarak 
Şanlıurfa’nın ekonomik kalkınması GAP ile özellikle de Harran ovasının sulanması ile 
doğrudan ilintilidir. GAP kapsamındaki sulama yatırımlarının hayata geçirilmesinden önce, 
Şanlıurfa ekonomisi, düşük katma değerli tarımsal ürün üretimine dayanmaktaydı. GAP 
kapsamındaki büyük kamu yatırımları Şanlıurfa ekonomisinin kademeli olarak düşük katma 
değerli tarımsal üretimden, daha geniş ürün yelpazesine sahip imalat, çırçır, sınırlı iplik 
üretimi, niş imalat (su pompası, sulama borusu, tarımsal ekipman) ve temel gıda işleme 
(bulgur, un vb.) gibi alanları da içeren yeni ve daha gelişmiş bir ekonomiye dönüşmesine 
katkıda bulunmuştur. Ancak, mevcut şartlarda bu güçlü büyüme sürdürülebilir değildir. 
Geçtiğimiz yıllardaki yüksek orandaki yatırım seviyeleri ve istikrarlı büyüme rakamlarına 
rağmen, kişi başına düşen gelir Türkiye ortalamasının ancak yarısı civarındadır. İlin 
ekonomisi hala sağlıksız bir şekilde kamu yatırımları ve harcamaları, ticari ürünler ile 
verimsiz ve düşük teknolojili tarım yöntemlerine dayanmaktadır. Kişi başına düşen gelir, kişi 
başına ihracat oranı, işgücü katılım seviyesi, tarımsal üretkenlik, girişimcilik göstergeleri ve 
finansal yoğunluk gibi bir dizi ekonomik gösterge karşısında, Şanlıurfa’nın performansı ulusal 
ortalamanın ve bazı durumlarda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ortalamasının bile altında 
kalmaktadır.  

Hizmet sektörü yeterli düzeyde gelişmemiş olup, profesyonel iş destek hizmetleri genel 
olarak yerel ekonomik sistemde mevcut değildir. GAP-GİDEM projesi yoluyla 1997-2007 
yılları arasında iş geliştirme hizmetleri sunulmuş, ancak bu hizmetlerin proje finansmanının 
sona ermesiyle birlikte sürdürülebilirliği sağlanamamıştır. Bu durum, ESKP’nin, ŞSYYP 
projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda açık bir yol haritası sağlamada önünde 
duran bir engel olarak düşünülebilir. 

Son On Yıllık Dönemde Temel Büyüme Etmenleri: 
Şanlıurfa ekonomisinin 2003 ile 2009 yılları arasında oldukça hızlı bir büyüme 

kaydetmiş olmasına rağmen, büyümenin temel etmenleri daha çok dört dış koşula 
dayanmaktadır: 
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 Sulama yatırımları ile tek seferlik bir üretkenlik artışı Çoğu Şanlıurfa ilinde olmak 
üzere büyük arazi parçaları geçtiğimiz on yıllık dönemde sulama yatırımlarından 
büyük ölçüde yararlanmıştır. 

 Ürün ve hizmetlerin piyasa fiyatındaki değişimler: Geçtiğimiz on yılda, özellikle 
pamuk, buğday ve mercimek gibi Şanlıurfa’da üretilen pek çok ürünün, piyasa 
fiyatı hızlı bir şekilde yükselmiştir. 

 Özellikle GAP ile ilgili olan kamu yatırımları ve kamu fonlarının bölgeye aktarımı: 
Devlet, baraj ve ulaşım altyapısı ile eğitim ve girişimciliği geliştirmeyi de kapsayan 
birçok alanda büyük ölçekli yatırım programları başlatmıştır. Bu yatırımlar, 
GSYİH’nın yüzdesi olarak ölçülen yüksek bütçeli kamu harcamalarına ek olarak 
yapılmıştır. 

 Suriye ile Türkiye arasındaki sınır kapısının açılması ve Irak’ta savaştan sonra 
yeniden yapılanma sürecinde temel ürünlere olan talep nedeniyle Suriye ve Irak’a 
yapılan ihracat oranındaki geçici yükseliş. Bu pazarlar kalıcı olmasına rağmen, 
başlangıçta fırsatların azalması ve Irak imalat sektörünün büyümesi nedeniyle, 
önümüzdeki dönemde ihracatın düşmesi beklenmektedir. 

Yukarıda belirtilen faktörler son on yıllık dönemde güçlü bir büyümeye yol açmış olsa 
bile, bu büyüme sürdürülebilir nitelikte değildir. Sulama projeleri tamamlandığı, ürün fiyatları 
piyasa mekanizması etkisiyle düzene girdiği, GAP tamamlandığı ve Irak kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilir hale geldiği zaman Şanlıurfa ekonomik durağanlık ve küçülme riski ile karşı 
karşıya kalacaktır. 

Plan, Şanlıurfa’da sürdürülebilir ekonomik büyüme karşısında engel teşkil eden iki tür 
Pazar başarısızlığını ortaya koymaktadır: Yerel düzeyde koordinasyon eksikliğine bağlı 
dışsallıklar: Bu dışsallıklar, bireylerin (yatırımcı) veya yerel ekonomik sistemdeki kurumların 
birbirleri ile koordinasyon içinde çalışamamalarından ötürü ortaya çıkmıştır. Örneğin bir gıda 
işleme yatırımcısı, Şanlıurfa’da, ambalajlamadan iş geliştirme hizmetlerine kadar gerekli tüm 
süreçlerin girdilerin eksik olduğunu görecektir. Yatırımcı daha sonra, gıda işleme ile ilgili 
hizmetlerin yeterli ölçüde mevcut olduğu bölgelere nazaran daha fazla risk ve maliyet getiren 
durumlarla karşılaşacaktır. 

Bilgi dışsallıkları: Şanlıurfa’da daha önce sadece küçük bir ürün yelpazesi üretilebildiği 
için, ürün, ürün kalitesi, markalaşma, pazar vb. yeni bir alana yatırım yapmak isteyen bir 
yatırımcı, söz konusu yatırımın ilde yapılabilirlik seviyesi konusunda yetersiz bilgi sorunu ile 
karşı karşıya kalmaktadır. 

Örneğin bir bulgur üreticisi, üretim maliyeti, hammadde ve pazarlara erişilebilirlik, 
bulgurun kalitesi, pazar dinamikleri ile nakliye ve ulaşım maliyeti gibi konularda yatırımı ile 
ilgili somut öngörülerde bulunabilir. Ancak bir oyuncak imalatçısı bir bulgur üreticisi kadar 
kolay bir biçimde bu öngörülerde bulunamaz ve böylece yatırım fikri daha riskli bir hale gelir. 

Yanı sıra, bazı ulusal düzeydeki politikalarının (su fiyatları, teşvikler, ürün 
sübvansiyonları vb) yol açtığı piyasa başarısızlıkları da ekonomik büyüme beklentilerini daha 
fazla sınırlamaktadır. Büyük altyapı yatırımları ve devlet desteklerine rağmen, mevcut eğilim 
devam edecek olursa, Şanlıurfa’daki yaşam standartları ve ekonomik gelişmişlik düzeyi 
durağanlaşacak ve hatta Türkiye ortalamasına oranla düşüşe geçecektir. 

GAP kapsamındaki sulama projeleri, çiftçilerin suyu daha verimli kullanmaları ile daha 
fazla gelir elde etmeleri ve yeni ürün ve teknolojiler için yeterli sermayeyi yatırıma 
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dönüştürmeleri ve sağlamaları yolu ile yeni gıda işleme tesislerini faaliyete geçirmeleri 
yoluyla bir katalizör işlevi görebilirdi. 

Şanlıurfa son on yıllık dönemde önemli ölçüde büyümesine rağmen, bu büyüme 
sürdürülebilir yatırımlar neticesinde gerçekleşmemiş, aksine büyük ölçekli kamu yatırımları, 
ürünlerin piyasa fiyatlarındaki değişmeler ve diğer beklenmedik faktörler tarafından 
yönlendirilmiştir. Bunun nedenlerinden birisi yatırımların tek yönlülüğüdür. Fiziki altyapı 
gelişirken, “know-how (teknik bilgi)”a yönelik yatırımlar sınırlı düzeyde kalmıştır. 

Örneğin, bir yatırımcının meyve işleme tesisi için şeftali yetiştiriciliğini bir fırsat olarak 
görmesine rağmen, farklı şeftali ağaçlarının test edilmesinde engellerle karşılaşıyor ise ve 
çiftçiler yeni ürün türlerini denemede isteksiz davranıyorlarsa, bu durumda şeftali üreticiliği 
alanında hali hazırda devam eden tarım uygulamaları değişmeyecektir. Tarımda ilerlemeye 
yönelik değişimler olmadan, en çok gelecek vadeden imalat fırsatları da gelişim 
gösteremeyecektir. 

Sulama sistemlerinde gelişme yeni tohum üretimi ve yeni teknolojilere yönelik 
yatırımları beraberinde tetikleyebilirse artan bir oranda büyüme kaydedilebilir ancak. 
Şanlıurfa’da son on yıllık dönemde çiftçilerin büyük çoğunluğu, yeni yatırımlar yaparak daha 
yüksek katma değerli üretime geçmek yerine geleneksel ürün yetiştirmeye devam etmişlerdir. 

Şanlıurfa’nın fiziki altyapısına yapılan büyük ölçekli kamu yatırımlarının üretkenliğe ve 
dolayısıyla gelir ve yaşam kalitesi üzerinde etkisi tartışılmazdır. Ancak, sulama ve diğer 
yatırımlardan en yüksek faydayı sağlamak için, Şanlıurfa’daki çiftçiler ve imalatçılar 
tarafından, toprağın tarıma hazırlanması, damla sulama ve yeni tohum çeşitlerinden ürünlerin 
işlenmesi, pazarlanması ve dağıtımına kadar tüm değer zincirinde yeni teknolojilerin 
kullanılması gerekir. Örneğin, SSYYP Projesinin ve ESKP’nin amacının bir kısmı da, yeni 
Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nin, eski OSB’de olduğu gibi, aynı düşük marjlı, düşük 
katma değerli, kapasitesinin altında ve sezonluk çalışan firmalarla doldurulmamasını 
sağlamaktır. 

Özetle, Şanlıurfa’daki mevcut durum karmaşık bir yapıdadır. İl önemli bir potansiyele 
sahip olmasına rağmen, yerel ekonominin mevcut dinamikleri ile yerel paydaşların 
davranışsal tutumu karşısında kalkınma sürecinde önemli engeller olarak ortaya çıkmaktadır. 
Geçmişte ortaya çıkan fırsatların çoğu ne yazık ki kaçırılmış veya etkin bir biçimde 
kullanılamamıştır. ESKP kapsamında yürütülen çalışmalar ile Şanlıurfa için daha önce 
hazırlanmış planlar; hedefleri ile sonuçları arasındaki uçurumun yerel ekonominin 
aktörlerinin davranışsal tutumları ile doğrudan ilintili olduğunu tekrar ortaya koymuştur. 
Ticarette güçlü bir gelenek olan tarımsal düşüncenin kalıntıları ve teşvikler ile devlet 
harcamalarına aşırı bağımlılık girişimciliği bastırmış ve uzun vadeli büyüme yerine kısa 
vadeli kazanımlara odaklanılmıştır. Bu nedenle ESKP, güçlü ve çok yönlü katılımı sağlayarak 
ve yerel aktörlerin tutumlarını yavaş ve etkin bir şekilde değiştirerek yerel ekonomik 
kalkınma sürecine odaklanmaktadır. 

Şanlıurfa Sanayisinin Gelişmesi için Elde Edilen Temel Çıkarımlar: 
Her bir sektörü belli bir dereceye kadar etkileyen sektörel durum değerlendirmesi ve 

mevcut durum analizi sırasında çeşitli çıkarımlar elde edilmiştir. Öncelikli olarak, bazı 
istisnalar dışında, firmaların çoğunun gerçek kapasitelerine yakın bir seviyede bile 
çalışmadıklarını saptanmıştır. I. OSB’deki nominal istihdamın 8500 kişi olduğu belirtilmiştir, 

ancak gerçek istihdam rakamları çok daha azdır çünkü fabrikaların birçoğu mevsimlik işçi 
çalıştırmakta ve önemli sayıda işletme de mevcut ekonomik durgunluk döneminde neredeyse 
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hiç çalışmamaktadır. Analizde ortaya çıkan diğer sonuçlar ve çıkarımlar aşağıdaki gibi 
özetlenebilir: 

1. Firmalar yerel odaklıdır ve çoğu küresel tedarik zincirlerinin parçası değildir. 

2. Her üç sektörde de şirketler arasında yetersiz işbirliği ve koordinasyon 
bulunmaktadır. Pek çok destekleyici sanayi ve arabirim eksikliği bulunmakta olup, 
firmalar da bölgesel, ulusal ve uluslar arası iş fırsatlarını değerlendirmek için 
gerekenleri yapmada yetersiz kalmaktadırlar. 

3. Şirketlerin Harran Üniversitesi başta olmak üzere eğitim kurumları ile çok zayıf 
bağları vardır veya hiç bağlantıları yoktur, bu durum da imalat sanayisinin insan 
kaynakları ihtiyacı ile yerel eğitim kurumların sağladığı hizmetler arasında bir 
kopukluğa neden olmaktadır. 

4. Benzer bir şekilde, yerel kurumlar da, yerel sanayi talebi ile belirlenen çok az 
uygulamalı araştırma imkânı sağlamakta veya hiç sağlamamaktadırlar. 

5. Kurumsal ve kültürel engeller, mevcut know-how (teknik bilgi) birikiminin bunları 
uygulayabilecek çiftçilere ve şirketlere ulaşmasını engellemektedir. 

6. Her üç sektördeki aktörler önemli ölçüde riskten uzak bir tutum sergilemektedir. Özel 
sektör yatırımları genelde küçük ölçekli ve çoğu birbirini taklit eder niteliktedir. 
Girişimcilik seviyesi düşüktür ve girişimcilik faaliyetleri uygun bir şekilde teşvik 
edilmemektedir. 

7. Bazı mevcut devlet politikaları piyasa düzenini bozmakta veya piyasa 
başarısızlıklarını yeterince ele almamaktadır. Bu durum, gerekli değişimi 
engellemektedir. Örnekler arasında aşağıda belirtilen konular yer alabilir: 

a) Ürün sübvansiyonları, ürün çeşitliliğine yönlendirmek yerine düşük katma değerli 
ticari ürünlerin yetiştirilmesini teşvik etmektedir; 
b) Çiftçiler kullandıkları su için yüksek bedel ödememektedirler; bu yüzden su 
tasarrufu sağlayan teknolojilere (damla sulama gibi) yönelme olmamakta, bu da su 
kaybına ve toprağın tuzlanmasına neden olmaktadır; 

c) Ticaret Borsası fiyat yapısı, yüksek kaliteli pamuk üretimini teşvik eden standartlar 
getirmemektedir; 

d) Küçük şirketlerde de hızlı yenilikçiliğe ihtiyaç duyulmasına rağmen, teknoloji 
politikaları büyük şirketleri destekliyor görünmektedir. 

Ancak Şanlıurfa’nın güçlü bir fiziki ve sınaî altyapı temeli mevcuttur: karayolları, 
havaalanı, temel hizmetler ve altyapılı sınaî arazileri yatırımcılar için hazır bir şekilde 
mevcuttur. Yine de, mevcut durgunluğun aşılması için, yerel liderler Şanlıurfa’nın 
karşılaştırmalı avantajlarını rekabetçi avantajlara dönüştürmek için çalışmalıdır. Yerel 
ekonomik kalkınma ve bununla birlikte sektörel kalkınma, kamu ve özel sektör arasında 
işbirliğinin ve farklı kamu sektörü politikaları arasındaki koordinasyonunun sağlanması ile 
doğrudan bağlantılıdır. Uygun platformlar ve pilot projeler yoluyla kamu-özel sektör diyalog 
mekanizmalarının geliştirilmesi, kalkınma için büyük önem arz etmektedir (ŞSYYP , 2010). 
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5.2.1. Şanlıurfa'nın Geleceği: Vizyon 2020 
ESKP kapsamında Şanlıurfa’nın kalkınma vizyonu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 
“2020 yılı itibariyle, Şanlıurfa, yüksek katma değerli gıda işleme, tekstil ve imalat 

alanlarında, hayata geçirilecek sulama projeleri ile etkin tarımsal çıktıları da kullanmak 
suretiyle güçlü, büyüyen, dengeli bir ekonomiye sahip olacaktır”. 

Bu vizyon yerel ve ulusal düzeyde 50 paydaş tarafından katılımcı bir süreç dâhilinde 
belirlenmiş olup, teyit edilmiştir. Yerel paydaşların da teyit ettiği gibi, Şanlıurfa’da bu 
vizyonu gerçekleştirecek yeterli isteklilik düzeyi ve liderlik vasfı mevcuttur. Bu isteğin ve 
liderliğin işbirliği yoluyla vizyonu hayata geçirmesi gerekmektedir. 

Yukarıda anılan vizyon, Şanlıurfa’nın ülkedeki en önemli tarım üreticilerinden birisi ve 
GAP sulama projesinin ana faydalanıcısı olması; yeni yapılan karayolları ve yeni açılan 
havaalanını içeren güçlü bir lojistik ağına sahip olması; girişimcilik ve yatırımlar tanıtılırken 
faydalanılacak olan tarım, tekstil ve ticarette güçlü geleneklerin var olması ve düşük işgücü 
maliyetleri ve genç nüfusun oluşturduğu büyük bir potansiyel çalışan havuzunun varlığı, 
tarımsal istihdamdan imalat ve hizmetlere geçiş yapılması ve daha fazla kadının işgücüne 
girme potansiyeli taşıması faktörleri üzerine kurulmuştur. Ayrıca, vizyon, ilin ve bölgenin, 
özellikle üretilen yenilenebilir enerji ve organik üretim ile tarımsal standartların gelişmesi gibi 
faktörler nedeniyle çevre dostu bir imalat üssü olarak markalaşma potansiyeli sunmaktadır. 
Ekonomik kalkınma projeleri için mali desteğin varlığı da, vizyonun gerçekleştirilmesi için 
önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. 

Her şeyden önce, ESKP vizyonu kapsamında, genişleyen sulama ağının, Şanlıurfa’nın 
sınaî kalkınmasında oynayacağı merkezi rolü dikkate alınmalıdır. Tarıma dayalı gıda sanayi, 
ham maddelerin işlenmesi için sulu tarıma dayanmaktadır. Tekstil ve giyim sektörü, yüksek 
kaliteli pamuk için sulu tarıma dayanmaktadır. Özellikli imalat sektörü, hem sulama 
ekipmanları ve diğer tarımsal makineler hem de diğer tarımsal girdiler ve araçlar için en 
büyük pazar olduğundan sulamalı tarıma dayanmaktadır. Dolayısıyla tarım, ilin ekonomisinde 
ve geleceğe dönük ilgili ekonomik kalkınma beklentilerinde önemli bir rol oynamaktadır, 
çünkü tarım sektörü hem arzı (tarıma dayalı gıda ve tekstil için) hem de talebi (özellikli imalat 
için) yönlendirmektedir. 

Şanlıurfa’nın bu vizyonu; (a) bilgi altyapısını güçlendirme ve know-how (teknik bilgi) 
oluşturma, (b) girişimciliğinin desteklenmesinin yanı sıra firmaların kurumsallaştırılması ve 
(c) ekonomik kalkınmada işbirliği ve koordinasyonun sağlanması yoluyla gerçekleştirmesi 
beklenmektedir. Bu bağlamda, vizyonu gerçekleştirirken, stratejik hedefler de yol gösterici 
olacaktır. 

Stratejik Hedefler 
Stratejik Hedef 1: Bilgi altyapısı ve know-how’ın (teknik bilginin) güçlendirilmesi: 

Bölgenin fiziki altyapısına son on yılda önemli oranda yatırım yapılmıştır ancak ESKP 
kapsamındaki stratejik öncelik, bu yatırımın bilgi altyapısı ve know-how’a veya diğer bir 
deyişle teknik bilgiye yapılacak yatırım ile desteklenmesidir. “Know-how” burada, yeni bir 
ürün deneyen çiftçi, yeni bir tarımsal makine veya ekipman imal eden bir imalatçı veya yeni 
bir hazır gıda üreten veya yeni bir piyasayı takip eden gıda işletmecisi için farklılık yaratan 
pratik, uygulamalı bilgi ve teknolojiler olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda kilit karar 
vericiler, mevcut ve yeni değer zincirlerindeki know-how eksikliğinin giderilmesine yönelik 
çözüm önerileri geliştirmelidir. 
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Stratejik Hedef 2: Girişimciliğinin kurumsallaştırılması: Know-how oluşturmaya ek 
olarak, girişimciliğin geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması da oldukça büyük önem 
taşımaktadır. Yerel paydaşların tümü, iş dünyasının girişimciliğe ve işbirliğine açık olmadığı, 
riskten kaçındığı ve parçalı olduğu konusunda mutabıktır. Sonuç olarak, pek çok potansiyel iş 
fırsatları Şanlıurfa’yı teğet geçmektedir. Şanlıurfa’nın, verimli ve sulanabilir geniş toprakları 
ve iyi bir altyapı gibi “karşılaştırmalı avantajları” vardır; ancak bunlar “rekabetçi avantajlara” 
dönüştürülememiştir. Firma bazlı girişimcilik (yeni ve yenilikçi işletmeler için kuruluş, 
büyüme ve sürdürebilirlik) ve bireysel girişimcilik (yeni bir ekonomik vizyon için liderlerin 
kolektif düşünme ve hareket etmesi) için uygun bir ortamın varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Stratejik Hedef 3: Ekonomik kalkınmada işbirliği ve koordinasyon: Şanlıurfa’nın 
sorunlarının çoğu, kilit paydaşların, önemli sorunları aşabilmek ve rekabetçiliği 
geliştirebilmek amacıyla organize olma, ağ kurma ve işbirliği yapma konusundaki 
yetersizliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu mevcut durum mutlaka değiştirilmelidir. Bu alanda 
sağlanacak ilerleme ilin tüm sektörlerdeki rekabet edebilirliğinin arttırılmasına önemli etkisi 
olacaktır. Bu stratejik hedef doğrudan sistemdeki darboğazı hedef almaktadır ve ortak amaçlar 
için tek başına hareket etmeyi bırakıp, rekabet içerisinde işbirliği yapmayı ve beraber 
çalışmayı öğrenmeleri gerekmektedir. 

Ana Başarı Unsurları 
Şanlıurfa için sınaî kalkınma stratejisini desteklemek amacıyla ESKP kapsamında altı 

ana başarı unsuru (ABU) belirlenmiştir: 
ABU No1: Yerel ekonomik kalkınmanın koordine edilmesi için işbirliğinin sağlanması: 

İşbirliğine dayalı bir çerçeve, yerel ekonomik kalkınmanın olmazsa olmazıdır. 
ABU No2: Know-how’a (teknik bilgiye) kolay erişim: Bilgi altyapısının güçlendirilmesi 

ve yerel know-how oluşturulması için, Şanlıurfa’nın know-how’a erişimi, bugünkünden daha 
kolay olmalıdır. 

Bu da; a) yenilikçi özel sektör yatırımlarının Şanlıurfa’ya çekilmesi ve b) ildeki 
uygulamalı AR-GE tabanının geliştirilmesi yoluyla sağlanabilir. 

ABU No3: Dış yatırımların Şanlıurfa’ya çekilmesi ve desteklenmesi: Stratejinin 
uygulanması için, Şanlıurfa, diğer bölgelerden ve uzun vadede diğer ülkelerden farklı olarak 
stratejik sektörlerdeki yatırımları çekmek için gayret göstermelidir. Halen Şanlıurfa 
girişimcilerinin çoğu içe yöneliktir ve yerel odaklıdır: yeni dış yatırımların çekilmesi, 
Şanlıurfa’nın ulusal ve uluslararası pazarlara daha iyi ve daha güçlü bir şekilde entegre 
olmasını kolaylaştıracaktır. 

ABU No4: Kolaylaştırıcı bir iş ortamı: Girişimciliğin kurumsallaştırılması için, daha 
etkin ve istikrarlı bir ekonomik çevrenin oluşturulması gerekir. Ancak o zaman, yeni 
şirketlerin kurulması ve büyümesi ile ildeki ekonomik kalkınma ile ilgili kuruluşlara arasında 
yeni düşünce ve yeni tutumların ortaya çıkması mümkün olacaktır. 

ABU No5: Uygun nitelikli işgücü: Şanlıurfa gelişip yeni yatırımlar çektiği veya kendi 
içinden yeni yatırımları hayata geçirdiği sürece, nitelikli işgücü ihtiyacı artacaktır ve nitelikli 
işgücü arzına ilişkin stratejiler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.  

ABU No6: İyi yönetilen sanayi altyapısı: ŞSYYP Projesi kapsamında desteklenen 
sanayi altyapısı, ekonomik kalkınma sürecinde bir manivela etkisi sağlamaktadır. Bu altyapı 
OSB yönetiminin yönetsel kapasitelerinin arttırılması yoluyla daha etkin bir biçimde 
kullanılmalı ve değerlendirilmelidir (ŞSYYP, 2010). 
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Sektörel Yol Haritaları 
Sektörel yol haritaları, ilk olarak ana başarı unsurlarının nasıl değerlendirileceğini ele 

almaktadır. İkinci olarak da öncelikli sektör gruplarının rekabet gücünü geliştirecek olan 
strateji ve eylemleri ortaya koymaktadır. 

Tarıma dayalı gıda sanayi ivmelenmeye ihtiyaç duymaktadır: Sektörün karşılaştığı 
sorunlar arasında aşağıda listelenen konular yer almaktadır: 

 Uluslararası düzenleme ve standartlara uyum eksikliği, 
 Güvenilir tarımsal ürün tedarik zincirine yetersiz erişim, 
 Hedef pazarların tercihleri ve gereksinimleri konusunda teknik uzmanlık ve bilgi 

eksikliği, 
 Ticari anlaşmalar/imtiyazlı uygulamalar ve benzer pazar erişim pencereleri ile sezon 

fırsatları konusunda yetersiz uzmanlık, 
 Düşük katma değerli ürünler, 
 Yetersiz lojistik altyapısı ve tedarik zinciri yönetim becerileri. 
Ancak yine de, Şanlıurfa, tarımsal üretim, modern sulama teknolojileri ve ekipmanları 

kullanılarak ve büyük ulusal ve uluslararası şirketlerle birlikte çalışarak başta meyve ve sebze 
olmak üzere daha fazla ürün çeşitliliği ile büyük çiftliklere geçiş yaptığı takdirde önemli bir 
potansiyele sahip olacaktır. 

Mevcut ürünlerin işlenmesinin geliştirilmesi yoluyla bazı hızlı kazanımlar elde 
edilebilir, ancak sektör için en büyük kazanımlar, yerel çiftçiler tarafından üretilen ürünlerin 
kalitesinin ve çeşitliliğinin arttırılması yoluyla elde edilebilecektir. Örneğin meyve ve sebzeye 
geçiş zaman alacaktır çünkü işlenen gıdaların nitelik ve niceliğinde önemli bir artış 
sağlanacaktır. Bu değişim ve dönüşüm sürecinde, IPARD dâhil birçok kırsal kalkınma araçları 

ve programları kullanılabilir ve bazı uygun projeler de hazırlanabilir. 
Bu üretimin gıda işleme alanına yapılacak önemli oranda yatırımla birlikte çiftçileri 

gıda işlemecileriyle etkin bağlantılar kurulması yoluyla desteklenmesi gerekmektedir. Önde 
gelen Türk şirketleri tarafından gıda işleme alanında yapılacak birkaç katalizör yatırımın, 
daha küçük gıda işleme girişimcileri ile işleme tesislerine tedarikçilik yapan sanayiler için 
engelleri kaldırması beklenebilir. Yeni yatırım bölgeye çekilmesinin yerel girişimcilerin 
becerilerinin geliştirilmesi ile birleştirilmesi, bunların büyük gıda işlemecileri için 
tedarikçilere dönüştürülmesi ve kendi katma değerli işleme faaliyetlerini geliştirme 
konusunda da destek sağlanması gerekmektedir. 

Aşağıdaki tablo, tarıma dayalı gıda sektörüne ilişkin temel stratejiler ile bu stratejilerin 
kısa, orta ve uzun vadeli uygulamalarını göstermektedir (ŞSYYP, 2010). 
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Tablo 15: Tarıma Dayalı Gıda Sektörü için Temel Stratejiler 

STRATEJİLER Kısa Vade (1-2 Yıl) Orta Vade (3-5 Yıl) Uzun Vade (5-10 Yıl) 

Strateji 1: Bölgenin özgün 
potansiyelinin stratejik 
yatırımları çekmek için 
Kullanılması 

Önemli yatırımcılar bire bir 
hedef alınırken, potansiyel 
hedef alanlarının da 
belirlenmesi. 
Proje örnekleri: 
• Sözleşmeli çiftçiliğin 
kolaylaştırılması ve teşvik 
edilmesi. 
• Ayçiçek yağı üretim 
yatırımlarının çekilmesi. 
• Hedeflenmiş tarıma 
dayalı gıda sektörü 
yatırımlarının geliştirilmesi. 

• Yatırım projelerine 
dayalı sektör hedeflemenin 
benimsenmesi 

Hedeflenmiş yatırım 
geliştirme çabaları 

Strateji 2: Mevcut tarıma 
dayalı gıda sektörünün 
rekabet edebilirliğinin 
geliştirilmesi 

Tarımsal ürünlerin 
kalitesinin artırılması için bir 
dizi temel hizmetin 
sağlanması. 
Proje örnekleri: 
• Tohum seçim hizmetinin 
sağlanması. 
• Sebze ve meyveler için 
yüksek verimli 
kurutucuların 
sağlanması. 

Mümkün olduğu takdirde, 
Strateji 1 altında çekilen dış 
yatırımcılarla işbirliği içinde 
profesyonellik seviyesinin 
artırılması ve hayvan 
yetiştiriciliğine yönelik 
girişimlerin tanıtılması. 
Örnek projeler: 
• Hayvancılık ve süt 
ürünleri üretimi için 
kapasite geliştirme 
• Gıda güvenliği 
sertifikasyonu için 
eğitimlerin tanıtılması ve 
sağlanması 
• Gıda şirketleri için 
işletme yönetimi eğitim 
programları 

Rekabet gücü geliştirme 
faaliyetlerinin sürekli 
geliştirilmesi 

Strateji 3: Markalaşmanın 
sağlanması için ürün 
sunum kalitesinin 
arttırılması 

Yerel şirketler ve potansiyel 
pazarlar arasındaki 
bağlantıların kurulması ve 
sürekli geliştirilmesi. 
Proje örnekleri: 
• Tarıma dayalı gıda 
sektörü için pazarlama 
bilgi servisinin 
oluşturulması 
• Ticaret geliştirme 
merkezinin kurulması 

Ürün geliştirme 
faaliyetlerinin sürdürülmesi; 
Şanlıurfa tarıma dayalı gıda 
markasının oluşturulması 

Şanlıurfa tarıma dayalı gıda 
markası ve ürün 
standartlarının 
kurumsallaşması 

Strateji 4: Girişimcilik ve 
yeni teşebbüslerin teşvik 
edilmesi 

Kooperatiflerin teşvik 
edilmesi ve ön fizibilite 
çalışmaları yoluyla yatırım 
riskinin azaltılması. 
Proje örnekleri: 
• Ön-fizibilite 
çalışmalarının yapılması 
(genel ve somut yatırım 
taleplerine dayalı olarak) 
• Hazır gıdaların işlenmesi 
için bir kadın kooperatifinin 
kurulması 
• Kırsal alanlar için bir 
kadın kooperatifi pilot 
projesinin oluşturulması 
• Özel gıda kümelenmesi 
projesi(planlanmış durumda) 

Gıda işleme alanında özgün 
işletmelerin kurulmasının 
teşvik edilmesi ve yüksek 
kalite standartlarını 
geliştirme ve 
karşılamalarının 
sağlanmasında destek 
olunması. 
Proje örnekleri: 
• Gıda işleme pilot tesisi 
ve inkübatörün 
oluşturulması 

Ambalaj ve lojistik gibi 
somut iş fırsatları 
oluşturulması amacıyla 
mevcut ve potansiyel 
girişimciler ile yeni, dış 
yatırımcılarla işbirliği 
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Kaynak: ŞSYYP , 2010. 

Tekstil ve Giyim Sektörü önemli yatırımlara ve tedarik zinciri entegrasyonuna 
ihtiyaç duymaktadır: Değer zincirinde yükselmek için, Şanlıurfa tekstil ve giyim sektörü 
daha yüksek katma değerli ürün üretimini ve ürün çeşitliliğini hedeflemelidir. Bu durum 
üreticilerin, zamanında üretim yapabilmeleri ve aynı sektördeki diğer firmalar ile işbirliği 
içerisinde olmaları yoluyla gerçekleşebilir. Şirketlerin bir araya gelmesi ve kaynak ve 
pazarlama becerilerini geliştirmesinin yanı sıra tüm tedarik zinciri boyunca ürün geliştirme ve 
diğer teknik kapasitelerini de güçlendirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde önümüzdeki 
birkaç yılda tekstil ve giyim sektörünün kademeli olarak gerilemesine öngörülmektedir. 

Şanlıurfa’nın tekstil ve giyim sektörü kendisini AB ve Ortadoğu pazarlarına en yakın 
çevre dostu tedarikçi olarak hazırlayabilir. Rekabet, düşük ücret ve düşük maliyetlere dayalı 
olmamalıdır, aksine, Şanlıurfa’daki işletmeler, güvenilir, çevre dostu ürün ve hizmetleri 
yüksek kalite ve hızda sunmayı amaçlamalıdır. Bu da, güncel teknoloji ve etkin yönetim 
yöntemlerinin tam olarak uygulanmasını gerektirmektedir. Yine de, strateji, tedarik 
zincirindeki tüm faaliyetlerin Şanlıurfa’da gerçekleşmesini gerektirmemektedir – örneğin, 
dikim işlemleri komşu il olan Adıyaman’da yapılabilir – ancak tüm tedarik zincirinin kontrolü 
Şanlıurfa’ya entegre edilmelidir. 

Ele alınması gereken sektörlere özgü sorunlar arasında aşağıdaki konular yer 
almaktadır: 

 Tekstil ve giyim konusunda mesleki eğitim ve ihtisaslaşma eksikliği, 
 Pamuk ticaretini kontrol eden Ticaret Borsası ham pamuk derecelendirmesi için 

büyük ölçüde kabul gören standartları kullanmamakta, bu da organik standartlar bir 
yana, yüksek standart üretmek için bile yetersiz olan düşük kaliteli pamuk elyafı 
üretimine neden olmaktadır, 

 Çırçır sektöründe eski teknolojili makinelerin kullanılması ve kapasite fazlası 
çalışma (yaklaşık 100 işletme), 

 Sektör çıktılarının, ilin sanayi çıktılarının yaklaşık yarısına karşılık gelmesine 
rağmen, küçük ölçekli tekstil sektörü şirketlerin ilde faaliyet göstermeleri, 

 

Strateji 5: Tarımsal 
üretimde ve sanayide 
teknoloji kullanımının 
geliştirilmesi 

Tarımsal yayım hizmetleri 
sağlayıcıları ile üniversiteler, 
imalatçılar ve çiftçiler 
arasında güçlü bağlantılar 
kurulması. 
Proje örnekleri: 
• TÜBİTAK-MAM ve 
diğer projelerle (özel 
gıdalar gibi) işbirliği 
içinde, ilk aşamada gıda 
işlemeye odaklanan 
üniversite-sanayi 
koordinasyon kurulu 
kurulması 

Bu bağlantıların 
kurumsallaştırılması ve 
çeşitli durumlara iyi 
çalışmalarının sağlanması. 
Proje örnekleri: 
• Sektör STK’ları arasında 
kapasite geliştirme 

Dış pazarlar için daha 
yüksek katma değerli 
ürünler yetiştirilmesi 
görüşüyle ildeki sorunları ve 
inovasyonları hedef alan 
uygulamalı AR-GE 
becerilerinin geliştirilmesi. 
Proje örnekleri: 
• Sulama teknolojileri 
konusunda bir AR-GE 
merkezi ile birlikte 
tarıma dayalı gıda 
sektörü uygulamalı 
araştırma merkezinin 
oluşturulması; 
TÜBİTAK-MAM ve 
önde gelen uluslararası 
merkezlerle yakından 
bağlantılı olarak. 
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Sektörel yol haritası, Tablo 16’da da özetlendiği gibi bu sorunların ele alınması için 
yedi strateji önermektedir. Bunlar arasında pamuk yetiştirme ve hasadını geliştirmek, altyapı, 
özellikle de su tedariki sorunlarını ele almanın yanı sıra akredite kurum/kuruluşlar tarafından 
sertifikasyon almak ve sürdürmek amacıyla önerilen tedbirler de yer almaktadır. Başka strateji 
dizileri de, sanayi ve kamu, eğitim kurumları ve genelde toplum ile birlik ve iletişim 
konularını ele almaktadır (strateji 3’ün uygulanması). Yol haritası, belirlendikten sonra, uygun 
yönetim süreçleri, firmalarda daha fazla dönüşüm ve teknoloji ile becerilerin sürekli 
güncellenmesi alanlarından sürekli gelişmeyi amaçlamaktadır. Yol haritası ayrıca, tedarik 
zinciri büyüyüp güçlendikçe, Şanlıurfa’nın bu sektördeki yatırım potansiyellerinin 
pazarlanması ve ulusal ve uluslar arası platformlarda tanıtılması için öneriler de içermektedir 
(ŞSYYP, 2010). 

Tablo 16: Tekstil Sektörü Yol Haritası Stratejileri ve Projeler 

Stratejiler Kısa Vade 
(1-2 Yıl) 

Orta Vade 
(3-5 Yıl) 

Uzun Vade 
(5-10 Yıl) 

Strateji 1: Müşteri odaklı 
“yalın” tedarik zinciri 
tasarlanması 

Tekstil tedarik 
zincirlerinin 
belirlenmesi, 
genişletilmesi, entegre 
edilmesi ve 
geliştirilmesi. 
Proje örnekleri: 
• Aşağıdakileri içeren 
müşteri odaklı bir tedarik 
zinciri tasarlanması: Satış 
fiyat değeri analizleri, 
değer akış uygulaması ve 
imalat süreç ve 
uygulamalarının yeniden 
yapılandırılması 

Tedarik zincirinin 
devamlı desteklenmesi 
ve güçlendirilmesi. Yalın 
yönetim ilkelerinin 
sağlanması için gereken 
organların daha fazla 
kurumsallaştırılması. 
Şanlıurfa’nın tam hizmet 
sağlayan, çevre dostu bir 
tedarikçi olarak daha 
fazla tanıtılması. 

Tedarik zincirinin 
devamlı desteklenmesi 
ve güçlendirilmesi. 

Strateji 2: Şanlıurfa’daki 
mevcut tekstil ve giyim 
firmalarının konsolide ve 
entegre edilmesi 

Sektörü geliştirmek, iş 
imkanları bulmak ve 
yatırımları tanıtmak 
amacıyla aktif bir şekilde 
çalışan sanayi ve kamu 
sektörünün güçlü bir 
şekilde desteklediği 
tekstil sektörü için 
işbirliğine dayalı 
platformlar kurulması ve 
yetkilendirilmesi. 
Proje örnekleri: 
• Gelecekteki rekabetçilik 
etmenleri hakkında 
farkındalık yaratılması 
• Lean tedarik zinciri için 
(küme organizasyonu) 
tekstil sektörü forumu 
kurulması 
• Ana üreticileri ortak bir 
vizyon etrafında 
toplamak (konferans) 

Tekstil Sektörü Forumu 
(TSF)’nun daha fazla 
desteklenmesi ve 
güçlendirilmesi 

Tekstil Sektörü Forumu 
(TSF)’nun daha fazla 
desteklenmesi ve 
güçlendirilmesi 

 
Strateji 3: “Lean” tedarik 
zincirinin uygulanması 

 

Mevcut işletmelerin lean 
yönetim uygulaması için 
gereken profesyonellik 
seviyesinde 
çalışmalarının 
sağlanması. 

İmalat süreçlerinin yeniden 
yapılanması 
Yüksek etik ve güvenlik 
standartlarının uygulanması 
Mükemmel performans için 
izleme sistemi geliştirilmesi 

“Lean” tedarik 
zincirindeki süreçlerin 
sürekli geliştirilmesi 
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Strateji 3: “Lean” tedarik 
zincirinin uygulanması 

Proje örnekleri: 
• Uzmanlaşmış yönetim 
uygulamaları için 
becerilerin geliştirilmesi 

Strateji 4: Pamuk elyafı ve 
ürün toplama 
uygulamalarının 
geliştirilmesi 

Daha iyi pamuk 
inisiyatifi için farkındalık 
oluşturulması. BCI ve 
organik standartlar için 
büyük istek gösteren 
pamuk üreticileri için 
pilot inisiyatifler 
yapılması. 

Daha iyi pamuk 
inisiyatifinin 
uygulanmaya 
başlanması. 
Proje örneği: 
BCI yaklaşımı kullanarak 
pamuk elyafının 
geliştirilmesi 

Pazar durumuna bağlı 
olarak, BCI’nın daha 
fazla kurumsallaştrılması 
ve/veya organik pamuk 
üretiminin geliştirilmeye 
çalışılması. 
Proje örneği: 
Organic Exchange 100 
Standardı uygulayarak 
pamuk elyafının 
geliştirilmesi 

 

Stratejiler Kısa Vade 
(1-2 Yıl) 

Orta Vade 
(3-5 Yıl) 

Uzun Vade 
(5-10 Yıl) 

Strateji 5: İş ortamı ve 
ortak altyapının 
geliştirilmesi 

Tekstil şirketlerini 
etkileyen önemli altyapı 
sorunlarının çözülmesi. 
Proje örneği: 
• OSB için geçici bir su 
yönetim çözümünün 
sağlanması 

Sürdürülebilir bir 
ekonominin uzun vadeli 
gelişimini engelleyen 
faktörlerin ele alınması. 
Proje örnekleri: 
• Elektrik arzının 
güvenirliliğini artırmak 
• Mali kaynaklara erişimin 
geliştirilmesi 

Etik ve çevre ajansının 
kurulması 
Alıcıların güveninin 
kazanılması için 
entelektüel mülkiyet ve 
iş korsanlığı programı ve 
farkındalık yaratma 
kampanyalarının 
oluşturulması 

Strateji 6: Mesleki eğitim 
ve eğitim kurumlarının 
güncellenmesi 

Halen mesleki tekstil eğitimi 
yetersizdir, hemen sonuç 
almaya yönelik kısa vadeli 
çabalar öncelik sırasına 
alınmamıştır: bunun aksine, 
ilk olarak gerçek işçi talebi 
artırılmalıdır. 

• Özel sektör ile işbirliği 
içinde mesleki eğitim 
merkezi ve Harran 
Üniversitesi’nin 
geliştirilmesi 

Giyim tasarım 
programının teşvik 
edilmesi 
Yenilikçilik merkezinin 
kurulması 

Strateji 7: Şanlıurfa’nın 
tedarik zincirinin 
tanıtılması 

Strateji 1’in uygulanmasının 
sağlanması ve mesaj verme 
ve tanıtım stratejisinin 
hazırlanması 

Alıcılar için çevre dostu 
Şanlıurfa markasının 
oluşturulması ve 
tanıtılması 

Tanıtımın sürdürülmesi 
ve hedef kitlenin son 
kullanıcılara yönelik 
olarak genişletilmesi 

Kaynak: ŞSYYP, 2010. 

Özellikli imalat sektörü kapsamında sulama teknolojileri hedeflemelidir: Sulama 
ekipmanlarına olan talebin artması ve modern sulama yöntemlerine geçişe yönelik ihtiyaç, 
sulama ekipmanları imalatçıları için büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu alanda birikmiş olan 
know-how (teknik bilgi) kolaylıkla, yarı kurak, sulamalı tarımı hedef alan diğer ürün türlerine 
de genişletilebilir. Sonuç olarak, özellikli imalat sektörü yol haritası sulama sistemlerine kısa 
vadede özel vurgu yapmaktadır. Yol haritası, tarımsal üretkenliği arttırmaya yönelik bir 
yaklaşımla, firmalar, çiftçiler, potansiyel yatırımcılar, Harran Üniversitesi ve GAP BKİ 
temsilcileri arasındaki işbirliğini teşvik etmektedir. Bu da karşılık olarak sulama ekipmanı ve 
malzemelerine olan ihtiyacı daha da fazla artıracaktır. 

Sektörün büyümesi sulama ekipmanlarına olan yerel talebe bağlıdır. Bu bağlamda, 
çeşitli projeler kapasiteyi artırabilecek iken, suyun fiyatını yükseltme amaçlı politika 
reformları ve yeni ürünler ve teknolojileri teşvik edecek sübvansiyonlar, çiftçiler için 
teşviklerin, yatırım kararlarını sulamadan yüksek fayda elde etmek amacıyla uygun bir şekilde 
düzenlenmesi için gerekli olacaktır. Orta ve uzun vadede, sulama sistemleri imalatçıları, 
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bölgede önemli oranda satış yapma potansiyeline sahiptir ve eğer iyi organize olunursa, yerel 
üreticiler dünya çapında firmalara dönüşebilir. Küçük ancak iyi işleyen bir yerel imalat 
sanayisi ile sulamalı tarım için genişleyen bir sektörde, fırsatlar giderek daha da artmaktadır. 

Sanayi sektörü paydaşları ile işbirliği içinde, vizyonun hayata geçirilmesi sürecinde altı 
temel sorun belirlenmiştir: 

 Pazara erişimin yetersizliği: Yerel firmalar, yerel piyasanın dışına satış yapma 
becerisine sahip değildirler. 

 “Know-how”a (teknik bilgiye) yetersiz erişim: Yerel firmalar, yeni teknolojiler ve 
ürünler geliştirme ve uygulama konusunda yetersizdir. 

 Yenilikçiliği destekleyen teşviklerin eksikliği: Mevcut politikalar, çiftçilerin etkin ve 
modern sulama teknolojilerine yatırım yapması için yeterli düzeyde teşvik 
sağlamamaktadır. 

 Sınırlı liderlik ve ağ oluşturma/işbirliği faaliyetleri: Sulama teknolojileri alanında 
firmalar arasında güçlü işbirliklerin olması gerekmektedir ve haliz hazırda 
Şanlıurfa’da bu sektörde işbirliği ve koordinasyon gelişmemiştir. 

 Kamu politikalarının yol açtığı piyasa bozulmaları: Su fiyatlandırma sistemi ve ürün 
sübvansiyonları, üretken teknolojiye yatırımı teşvik etmemektedir. 

 Ürün ve üretim süreçlerinde çeşitliliğin azlığı: Çiftçiler ve firmalar, yeni ürünler ve 
üretim tekniklerini denemek yerine, geleneksel bir üretim sistemi ve sınırlı bir ürün 
ve mahsul deseni içinde kalmayı tercih etmektedirler. 

Bu sorunların ele alınması amacıyla altı strateji geliştirilmiştir. Dört tanesi sanayinin 
pazarlama, uygulamalı araştırma ve insan kaynakları alanlarındaki yapısını geliştirmek üzere 
tasarlanmışken, diğer ikisi de büyümenin arttırılacağı yönün belirlenmesi için tasarlanmıştır. 
Bu stratejilerin uygulanması için, bir dizi proje belirlenmiş olup, önceliklendirme amacıyla 
yerel paydaşlara sunulmuştur (ŞSYYP, 2010). 

Tablo 17: Özellikli İmalat Yol Haritası Stratejileri ve Projeler 

Stratejiler Kısa Vade 
(1-2 Yıl) 

Orta Vade 
(3-5 Yıl) 

Uzun Vade 
(5-10 Yıl) 

Strateji 1: Sektör 
geliştirme faaliyetlerinin 
sulama temeli üzerine 
kurulması 

Modern sulama 
teknolojisinin 
uygulanmasının 
gösterilmesi ve 
desteklenmesi amacıyla 
tesis ve hizmetlerin 
kurulması. 
Proje örneği: 
• Modern sulama 
teknolojisinin 
gösterimi ve tanıtılması 

Şirketler, projeler ve 
yatırım alanlarının teşvik 
edilmesi. 
Proje örneği: 
• Kişisel fabrikasyon 
Laboratuarı (FABLAB) 
kurulması-CC16 

Sulama temeli etrafında 
daha fazla kümelenme 
çabaları, özellikle benzer 
fırsatlara sahip diğer 
illerle stratejik ittifaklar 
kurulması yoluyla 

 
 
 
Strateji 2: Yeni 
teknolojilere daha etkin 
uyum sağlanması amacıyla 
insan kaynakları 
becerilerinin geliştirilmesi 
 
 
 
 

Sulama ve tarımsal 
gereçler konusunda en 
önemli beceri 
boşluklarının 
doldurulması. 
Proje örneği: 
• İş gücü Beceri Geliştirme 
Programları 

Becerilerin daha fazla 
geliştirilmesi ve 
ihtiyaçlara cevap 
vermesinin sağlanması. 
Proje örneği: 
• Sulama için bakım 
hizmet ağının 
oluşturulması 

İşletme İnkübatör 
Merkezinin daha fazla 
geliştirilmesi ve Tekno 
Park ile diğer ilgili 
aktörlerle entegrasyonu 
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Strateji 3: İmalat 
sektörünün ihtiyaçlarına 
uyarlanmış pazarlama 
anlayışı sağlanması 
 
 
 
 
 

Temel bilgi ihtiyaçlarının 
karşılanmasının 
sağlanması ve Şanlıurfa 
ile dış tedarikçiler ve 
müşteriler arasındaki 
bağlantıların 
güçlendirilmesi. 
Proje örnekleri: 
• Piyasa bilgilerinin 
toplanması ve 
dağıtılmasının 
sağlanması 
• Bir kümelenme tanıtım 
portalının oluşturulması 
ve Şanlıurfa Tarım 
fuarının kullanılması 

Ürün kalitesi ve 
uzmanlaşma seviyeleri 
artınca, şirket 
ihtiyaçlarına bağlı olarak 
ihracat geliştirme ve 
pazarlama hizmetlerinin 
kurumsallaşması. 
Proje örneği: 
• İhracat geliştirme 
hizmetlerinin 
oluşturulması (CC) 

Belirlenecek ihtiyaçlara 
bağlı olarak daha fazla 
hizmet sağlanması 

Strateji 4: Sektörde 
uygulamalı AR-GE ve 
yenilikçiliğin 
geliştirilmesinin 
sağlanması 

Mevcut şirketlerin 
fikirlerinin desteklenmesi 
yoluyla uygulamalı 
araştırma ve 
geliştirmenin teşvik 
edilmesi. 
Proje örneği: 
• Uygulamalı AR-GE 
Projeleri Portfolyosunun 
yürütülmesi 

Uygulamalı AR-GE 
çabalarının daha fazla 
geliştirilmesi, bir merkez 
kurulması ve yeni 
projelerin teşvik 
edilmesi. 
Proje örnekleri: 
• Sulama Teknolojisi 
üzerine bir AR-GE 
Merkezi kurulması 
• Bir işletme inkübasyon 
merkezi (CC) kurulması 

AR-GE merkezinin daha 
fazla geliştirilmesi 

Strateji 5: Sulamanın 
geliştirilmesinde 
politikaların 
incelenmesinin 
desteklenmesi 

ŞUYERGEP ve diğer 
uygun kanallar yoluyla 
ilgili konuların (su ücreti 
gibi) belirlenmesi ve 
işaretlenmesi 

Sulama çekirdek 
kümelenmesi için bir 
Lobi Görev Gücü 
kurulması ve 
kurumsallaştırılması 

Gerektiğinde görev 
gücünün 
kurumsallaşması 

Strateji 6: Yeni, katma 
değerli ürün çeşitliliğinin 
teşvike dilmesi 

Özellikle potansiyel 
yatırımcılarla işbirliği 
konusunda ön fizibilite 
çalışmaları hazırlanması 
ve Şanlıurfa’yı 
hedefleyen yatırımlar 
için profesyonel fon 
kurulması yoluyla 
potansiyel yatırımlar için 
zemin hazırlanması. 
Proje örnekleri: 
• Potansiyel yatırım 
alanlarında ön fizibilite 
çalışmalarının 
yürütülmesi 
• Risk Sermayesi Fonu 
kurulması (CC) 

Risk Sermayesi Fonunun 
daha fazla geliştirilmesi 

Risk Sermayesi Fonunun 
daha fazla geliştirilmesi 

Kaynak: ŞSYYP, 2010. 

Pilot Projeler 
Sektörel gelişme yol haritalarına referenslı olarak, ESKP kapsamında öngörülen 

vizyonun hayata geçirilmesi amacıyla bir dizi proje öngörülmüş olup, anılan projelere ilişkin 
teklifler hazırlanmıştır. Paydaşlarla istişare içerisinde önce 30 proje teklifinden oluşan bir 
“uzun liste” belirlenmiş olup, daha sonra da öncelikli uygulama için 16 tanesi “kısa listeye” 
alınmıştır. 
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Tablo 18: Pilot Projeler 

Sektör Proje Açıklama 

Tarıma Dayalı 
Gıda Sanayi 

Gıda işleme pilot 
tesisi ve 
inkübatörünün 
kurulması 

Yerelde üretilen tarımsal ürünlere ilişkin potansiyel 
girişimcileri 
hedefleyen gıda işleme tesisleri için inkübatör ve pilot tesis. 

Tarıma Dayalı 
Gıda Sanayi 

Ambalaj/hazır gıda 
konusunda kadın 
kooperatifleri 
kurulması 

Hazır gıda (meze, salata) ve ambalaj alanlarında kadın 
girişimciliğinin teşvik edilmesi için altyapı ile teknik 
danışmanlık sağlanması. 

Tarıma Dayalı 
Gıda Sanayi 

Meyve ve sebzeler 
için yüksek etkili 
kurutucular 
sağlanması 

İl genelinde çeşitli noktalarda, kurutma maliyetinin 
azaltılması ve kalitenin artırılması için güncel, hijyenik, 
güneş enerjisi ile çalışan sebze ve meyve kurutma 
tesislerinin kurulması. 

Tarıma Dayalı 
Gıda Sanayi 

Tohum seçim 
hizmetinin 
sağlanması 

Çeşitli noktalarda tohum seçim hizmetleri sağlayarak 
buğday işleme sektörü (bulgur, makarna ve buğday unu 
firmaları) için tek bir buğday türü sağlanmasına destek 
olunması. 

Tarıma Dayalı 
Gıda Sanayi 

Üniversite- gıda 
sanayi forumunun 
kurulması 

Gıda mühendisliği müfredatının geliştirilmesi ve üniversite 
ile özel sektör arasındaki sıkı ilişkilerin teşvik edilmesine 
yönelik program. 

Tekstil 
İşbirlikçi “yalın” 
imalat zinciri 
kurulması 

Şanlıurfa’nın yerel ve uluslararası düzeyde “Tam Hizmet 
Sağlayan Çevre Dostu Tedarikçi” olarak bilinmesi 
amacıyla bir ekolojik marka ve tam entegre tekstil ve giyim 
“yalın” tedarik zinciri olarak tanıtılması. 

Tekstil Tekstil eğitim 
merkezi kurulması 

Şanlıurfa ve çevresinde başlangıç yatırımları olması 
koşuluyla, “yalın” imalat merkezli bir tekstil eğitim 
merkezi kurulması. 

Tekstil 
Daha iyi Pamuk 
Girişimi dahilinde 
pamuk elyafının 
geliştirilmesi 

Tekstil için pamuk girdisi, standartlara uygunluk, tedarik 
zinciri sertifikasyonu ve geliştirilmiş pamuk hasat 
randımanı ile uluslararası pazarlarda rekabetçi olma niteliği 
ile düzenlenmektedir. Bunların tümü, Daha İyi Pamuk 
İnisiyatifi (BCI) standartları ve ilkeleri ile uyumludur. 

İmalat 
Özellikli imalat 
sektörünün 
geliştirilmesi 

Dört bileşen: 1) Sulama teknolojileri için bir Demo Çiftliği 
kurulması; 2) Özel imalat sektörünün ihtiyaçlarına 
uyarlanmış bir pazarlama bilgi hizmeti;  
3) Web sayfası dâhil görünürlük oluşturulması amacıyla bir 
kümelenme tanıtım programı  
 4) Dünyadaki niş pazarlara erişime destek amacıyla bir 
ihracat inisiyatifi. 

İmalat 

Sulama 
teknolojisinde 
uygulamalı bir ARGE 
merkezi 
kurulması 

Proje, iki bileşenden oluşmaktadır: 
1) Şirketler ve araştırma şirketlerinden gelecek AR-GE 
projeleri için bir kolaylaştırma platformu  
2) Yarı kurak tarımda modern sulama konusunda bir AR-
GE merkezi. 

İmalat 
Arazi kiralama için 
bir ticaret 
platformu (arazi 
bankası) kurulması 

Potansiyel yatırımcılardan gelen talebin karşılanması 
amacıyla, arazi parsellerinin kiralanması için bir portalın 
oluşturulması. 

İmalat 
Potansiyel yatırım 
alanlarında ön 
fizibilite çalışmaları 
yapılması 

Özellikli imalat alanında 10 fizibilite konusunun 
belirlenmesi ve ön fizibilitelerin potansiyel yatırımcılardan 
gelen öngörüler doğrultusunda hazırlanması. 
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Tüm Sektörler 
Şanlıurfa 
Üniversite-Sanayi 
AR-GE merkezi 
kurulması 

Harran Üniversitesinde, özel sektörün pilot projeler 
uygulamasının sağlanması ve Üniversite ile birlikte ürün 
geliştirme ve araştırmalar yapması amacıyla bir AR-GE 
merkezinin kurulması. AR-GE merkezi ayrıca akademisyen 
ve araştırma öğrencilerinin, özel sektör adına proje 
yürütürken sanayi tecrübesi edinmesini ve sınaî knowhow 
(teknik bilgi) ile akademik bilgiyi birleştirmesini 
sağlayacaktır. 

Tüm Sektörler 
Pazar bilgi ve 
ticaret geliştirme 
merkezi kurulması 

Pazar bilgisi ve ticaret tanıtım merkezi kurularak (a) KOBİ 
ihtiyaçlarına dayalı olarak sürekli pazar bilgisi sağlanması 
ve (b) KOBİ ürün ve hizmetlerinin Türkiye ve dünyada 
tanıtılması için destek sağlanması. 

Tüm Sektörler 
Bölgesel bir risk 
sermayesi fonu 
kurulması 

Fonun yasal yapısının kurulması, iş planının hazırlanması, 
potansiyel yatırımcıların belirlenmesi ve dâhil edilmesi. 

Tüm Sektörler 
Fabrikasyon 
Laboratuarı 
(FABLAB) 
kurulması 

Potansiyel yatırımcılara fikirlerini geliştirip test edecekleri 
bir altyapı sağlamak amacıyla Harran Üniversitesinde halka 
açık bir laboratuar kurulması. 

Kaynak: ŞSYYP, 2010. 

5.2.2. Vizyondan Gerçeğe: Etkiler ve Sonraki Aşamalar 
Şanlıurfa sanayisinin nasıl bir dönüşüm geçireceğinin kestirilmesi mümkün değildir. 

Ancak, sektörel gelişme alanında yapılan analizler, çeşitli proje teklifleri ve kısa vadeli 
eylemler doğrultusunda, aşağıdaki senaryoların ulaşılabilir olduğu önermesini yapmak 
mümkündür. Bu mihenk taşlarına ulaşıldığı anda Yerel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi 
Platformu (ŞUYERGEP) dâhilinde sağlanan yerel işbirliği ve koordinasyon sürecinin 
çalışmakta olduğuna dair güçlü bir gösterge olacaktır. 

 ŞUYERGEP yerel kalkınma için güçlü bir etki ile kurulur ve faaliyetlerini sürdürür, 
 Damla sulama Şanlıurfa’da yaygın bir uygulama olur, 
 Yarı kurak sulamalı tarım alanında dünya kalitesinde bir AR-GE merkezi kurulur, 
 İki veya daha fazla büyük gıda işleme şirketi, yerel ürünleri kullanarak başarılı bir 

şekilde çalışır,  
 İki veya daha fazla katma değerli tarıma dayalı gıda şirketi OSB’deki bir inkübatörde 

olgunlaşır ve şirketleşir, 
 Yerel bazlı risk sermaye fonu kurulur ve üç ya da daha fazla proje fonlanır. 

Eğer bu ara mihenk taşlarına ulaşılabilirse, Şanlıurfa, rekabetçiliğin sürdürülmesi, 
sanayi temelinin güçlendirilmesi ve daha fazla katma değerli ürünlere yönelmesi açısından 
daha güçlü bir konumda olacaktır (ŞSYYP, 2010). 

5.2.3. İstihdam Yaratma 
Her üç sektörel yol haritası, muhtemel istihdam seviyeleri konusunda öngörülerde 

bulunmaktadır. Hali hazırda Şanlıurfa’da, tam kapasite ile çalışan birkaç fabrika 
bulunmaktadır: bu nedenle ilk hedef, pek çok yarı zamanlı veya geçici iş alanlarının tam 
zamanlı istihdama dönüştürülmesi olacaktır. Yeni girişimler ve mevcut firmaların kapsam ve 
kapasitelerinin büyütülmesi, istihdama daha fazla katkı sağlayacaktır. Makul bir beklenti, 
ESKP ve ekinde yer alan sektörel yol haritalarında önerilen tedbirlerin doğru bir şekilde 
uygulandığı varsayımıyla önümüzdeki üç ila beş yıllık dönemde yaklaşık 3500 yeni 
istihdamın yaratılması mümkün olacaktır. Bu da imalat sektöründeki istihdam oranında % 
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20’nin üzerinde bir artışa karşılık gelmektedir. Bu durum, devam etmekte olan yatırımların 
getirdiği istihdam oranlarına ve ek imalat yatırımlarının bir etkisi olarak diğer sektörlerde de 
çarpan etkisi yaratacaktır. 

Daha da önemlisi, sektörün daha fazla gelişimi için katalizör görevi görebilecek olan 
yeni ve rekabetçi firmalarda istihdamı artırır yönde etki gösterecektir. OSB’de başarılı bir 
şekilde faaliyet gösteren saygın firmaların yer alması, diğer potansiyel yatırımcıların 
çekilmesi için önemli bir tetikleyici rol oynayacaktır (ŞSYYP, 2010). 

5.2.4. Kesişen Stratejiler 
ESKP kapsamında yapılan çalışmalarda, sadece toplam ekonomik büyüme değil, 

özellikle başta toplumsal cinsiyet eşitliği, çevresel etki ve sürdürülebilirlik ile yoksulluğun 
azaltılması başta olmak üzere diğer bazı kesişen stratejiler de dikkate alınmıştır. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Toplumsal cinsiyet eşitliğine en önemli katkı, istihdam 
olanaklarının yaratılması ile sağlanabilecektir. İstihdam fırsatları daha elverişli, ücretler daha 
yüksek ve şartlar daha iyi hale geldiğinde, daha fazla kadın da işgücüne katılabilecektir. Bu 
nedenle, ESKP’de önerilen strateji ve projelerin çoğunun doğrudan veya dolaylı bir toplumsal 
cinsiyet boyutu vardır. Kadınların ŞUYERGEP’e katılımı ve ŞUYERGEP’te temsil edilmeleri 
de ayrıca önemli bir konudur. 

Çevresel Etki ve Sürdürülebilirlik: ESKP çevreyi dikkate ve çevresel 
sürdürülebilirliği temele koyan bir kalkınma çerçevesi üzerine kurulmuştur. Bu çerçeve, çevre 
dostu ve organik tarım uygulamaları ve tekstil sektöründe sanayi suyunun geri dönüşümü ile 
sanayide enerji tasarrufunun ve enerji verimliliğinin teşvik edilmesi gibi stratejileri 
içermektedir. Ayrıca, Şanlıurfa’da damla sulama sisteminin yaygınlaştırılması daha az su 
kullanmanın sağlayacağı kaynak tasarrufu ile tuzlanmanın yol açtığı olumsuz etkileri giderme 
yoluyla daha iyi sulama uygulamalarının benimsenmesine de olanak tanımaktadır. 

Yoksulluğun Azaltılması: Şanlıurfa, özellikle işgücünde neredeyse hiç yer almayan 
kadınlar göz önünde bulundurulursa, büyük bir işgücü fazlası ile karşı karşıyadır. Bu sorunun 
ele alınması için, ESKP, önemli istihdam fırsatları sağlayabilecek sektörlerde gelişmeyi teşvik 
edecek şekilde tasarlanmıştır. Tekstil, gıda işleme ve tarıma yönelik özellikli imalat sektörleri 
emek-yoğundur ve planın başarılı bir şekilde uygulanması ildeki genel imalat istihdamına 
önemli katkılar yapacaktır. Aynı zamanda, ESKP, niteliksiz işçilerin becerilerinin de 
artırılması amacıyla tasarlanmış olan mesleki ve sürekli eğitim tedbirleri ile nüfusun 
ekonomik olarak daha zayıf kesimleri arasındaki girişimcileri bulmayı ve bunları yerel 
ekonomiye kazandırmayı da amaçlamaktadır (ŞSYYP, 2010). 

5.2.5. Yerel Paydaşların Rol ve Sorumlulukları 
Kısa listedeki kalkınma projeleri ve diğer girişimlerin somut etkilerinin elde 

edilebilmesi için, yerel paydaşların ekonomik kalkınma konusundaki tutumlarında önemli 
değişikliklerin gerçekleşmesi gerekmektedir. Şanlıurfa’daki yerel paydaşların, ŞUYERGEP 
ve diğer kurumları, köklü değişimleri sağlayacak platformlar şeklinde kullanarak, işbirliği 
yapmaya başlamaları gerekmektedir. Tüm paydaşların kurumsal ve bireysel destekleri 
oldukça önemlidir ancak özellikle aşağıda listelenen kurum ve kuruluşların ESKP’nin 
uygulanmasında ve başarılı sonuçların elde edilmesinde kilit rol oynamaları gerekmektedir: 

a) Şanlıurfa Sanayisinin Yeniden Yapılandırılması Projesi (IRS): IRS Projesi 
kapsamında planlanan tüm pilot projeler ESKP ile bağlantılıdır ve planın 
uygulanması ve kısa vadede somut çıktıların alınması ve uzun vadede yerel 
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ekonomik ve sınaî kapasite ile kurumsal becerilerin arttırılması amacına yöneliktir. 
Bunlar, iş geliştirme hizmetleri, yatırım tanıtım faaliyetleri ve kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesi faaliyetlerini içermektedir. Ayrıca, proje kaynakları ve kapsamı sınırlı 
olmasına rağmen, IRS Projesi, kısa listede sunulan projelerin uygulanmasına 
yönelik bir takım inisiyatifler de alacaktır. 

b) Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası: ŞUTSO, ESKP’nin kısmi sahipliğini 
üstlenmeli ve proje tekliflerini daha da fazla geliştirmelidir. Ayrıca ŞUTSO, kısa 
listedeki proje tekliflerinin uygulanmasında lider rolü üstlenmelidir. 

c) Karacadağ Kalkınma Ajansı: ŞUYERGEP’in kilit destekçilerinden birisi olarak, 
Karacadağ Kalkınma Ajansı ŞUYERGEP Sekretaryasının önerildiği şekilde 
çalışmasının sağlanmasına destek olmalıdır. Kısa vadede, platformun faaliyetlerini 
sürdürmesi ve büyümesi için finansman ve sekretarya desteğinin güvenceye 
alınması gerekir. Ayrıca Ajans, platformu kendi faaliyet ve stratejilerinin 
planlanması için bir katılımcı platform olarak da görmelidir. 

d) Şanlıurfa Yerel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Platformu Sekretaryası: 
ŞUYERGEP, bu oluşumların bir araya geldiği bir katılımcı platformdur. 
ŞUYERGEP Sekretarya’sının, ESKP’yi sahiplenmesi ve yerel ekonomik kalkınma 
pratiklerinin uygulanmasını yönetmesi gerekir. 

e) Harran Üniversitesi: Harran Üniversitesi, özel sektörle çalışma konusunda aktif 
bir rol üstlenmelidir. Üniversite, ŞUTSO ve diğer paydaşlarla birlikte işbirliği 
içerisinde çalışma yoluyla, sanayi-üniversite işbirliğini destekleyen yenilikçilik ve 
AR-GE projeleri gibi projeleri belirlemeli ve bu projelerde liderlik rolü 
üstlenmelidir. 

f) Özel sektör: Özel sektör yerel kalkınma sürecinde en önemli role sahip olacaktır.  
Firmaların düzenli bir şekilde bir araya gelmeye devam etmeleri ve ortak proje ve 
oluşumları tasarlamaları ve desteklemeleri gerekmektedir. Sonuç olarak, iyi 
tasarlanmış projeler, mevcut pek çok finansman kaynaklarının birisinden destek 
alma imkânına sahiptir. 

Şanlıurfa için rekabet edebilirlik ilkelerini benimsemek ve ilin ekonomik 
durgunluğunun nedeni olan sorunları ve kısıtları ele alarak bir dönüşümün sağlanması için, 
Şanlıurfa liderlerinin aşağıda listelenen konulara özen göstermesi gerekmektedir: 

 Anlamlı niteliksel değişimlerin (gelişmiş ağ kurma, işbirliği) anlamlı nicel 
değişikliklere (istihdamda artış ve katma değerli ihracat istihdamı) yol açacağının 
kabul edilmesi. Firmaların, kurumların ve kuruluşların kendi faydalarına odaklandığı 
ve pasta büyüdüğü takdirde herkesin payının artacağının farkında olmadıkları, köklü 
bir şekilde yerleşmiş bir zihniyetin ve işletme kültürünün değiştirilmeye çalışılması. 

 Uzun vadeli stratejik planlamaya bağlılık ve rekabetçiliğin sürdürülmesi için gereken 
kalkınma yaklaşımlarının benimsenmesi. 

 Rekabet gücünü geliştiren projelerin uygulanmasının sağlanması. 
 Yeni sanayi politikası prensiplerine bağlılığın sağlanması; kamu ve özel sektör 

arasındaki iletişim ve işbirliğini güçlendirirken, rekabetçi yatırımlara imkân tanıyan 
“yeni” tutumların teşvik edilmesi. 

Şanlıurfa, Entegre Sınaî Kalkınma Planı ile ilin rekabet edebilirliğe yönelik sorunlarının 
ele alınması ve bu üç stratejik sektörün il için doğru ekonomik lokomotiflere dönüştürülmesi 
yönünde ilk adımları ortaya koymaktadır. İçinde bulunulan zaman, Şanlıurfa’nın, stratejik 
sektörlerinin ve diğer ekonomik kalkınma aktörlerinin işbirliği ve koordinasyon içerisinde 
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çalışması ve kısa listede yer alan pilot projelerin uygulanması yoluyla ilin zengin doğal ve 
sınaî değerlerinden faydalanılması için uygundur. 

Şanlıurfa’da mevcut olan yerel düzeyde liderlik ve ESKP’nin öngördüğü entegre 
kalkınma çerçevesi ile Şanlıurfa, ekonomik yapısının önümüzdeki dönemde geliştirilmesi için 
uygun bir konumda bulunmaktadır (ŞSYYP, 2010). 
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6. SONUÇ 
Geçmişte birçok zengin medeniyete ev sahipliği yapmış olan Şanlıurfa’da insanlar yüz 

yıllarca refah içinde yaşamışlardır. Şu an ise sosyo-ekonomik göstergelerde Türkiye 
ortalamalarının altında bir Şanlıurfa vardır. Bu kadar büyük potansiyeli olan Şanlıurfa’nın 
şuan ki konumu hak ettiği bir yer değildir. GAP projesinin merkez ili konumunda olan 
Şanlıurfa bu kaderini değiştirecek yönde tüm paydaşları ile el ele verip muhakkak bu şartları 
tersine çevirmelidir ve büyük sabır ve özveri ile çalışarak hızla gelişme sürecine bir an önce 
girmelidir. Bu gelişim süreci sadece Şanlıurfa için değil ülkemizin geleceği açısından da 
büyük bir önem arz etmektedir.  

Şanlıurfa’nın bu gelişim sürecine girebilmesindeki en büyük itici güç hiç kuşkusuz 
sanayideki gelişim olacaktır. Şu an itibari ile emekleme aşamasındaki sanayi gerek 
potansiyellerin sahip olduğu katma değerin ilimizde kalması gerekse de yaratacağı istihdam 
ve ekonomik güç ile çok önemli bir yere sahiptir. 

 Geçmiş yıllardan beri tarım ve hayvancılık yapan, kazandığını toprak ve gayrimenkule 
yatıran, girişimcilik düzeyi düşük olan, yeterli insan kaynaklarına sahip olduğu halde kalifiye 
eleman konusunda sıkıntılar yaşayan, yıllarca bölgeye yapılan devlet yardımlarından dolayı 
her şeyi devletten beklemeye alışmış bir zihniyete sahip olan bölgenin sanayisini arzu edilen 
düzeye getirmesi oldukça meşakkatli bir iş olacaktır. Bide bunlara sanayi yerleşim yerlerinin 
altyapı eksiklikleri ve sistemden kaynaklanan olumuz maliyet unsurları(Elektrik Tarifesi vs) 
eklenince işin ne kadar zor olduğu anlaşılmaktadır. 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen bölgede hızla gelişen bir araya gelerek ortak akıl ile 
hareket etme anlayışının olması, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruşları ve Üniversite 
yönetimlerinde de bu gelişime odaklanmış yönetici konumundaki paydaşların olması sürece 
olumlu katkılar sunacaktır. Bunların yanında ucuz işgücü potansiyeline sahip olması, konum 
itibari ile büyük ticaret hacmine sahip zengin Ortadoğu pazarına yakın olması, yakın 
zamanda üniversite bünyesinde kurulacak olan teknoparkların faaliyete geçmesi ile Sanayi-
Üniversite işbirliğinin daha da artacak olması gibi potansiyellerin bir araya gelmesiyle 
birlikte karşılaşılan zorluklar daha kolay aşılacaktır. Herkes potansiyellerin ve fırsatların 
farkında olmakla birlikte bu fırsatları hayata geçirecek projeler üretme çabasına girmiş 
durumdadır. Bunlara ek olarak gerekli altyapı hizmetlerinin bir an önce tamamlanmasıyla 
bölgeyi cazip hale getirerek yabancı yatırımcıların bölgeye gelmesi ve yaptıkları ile bölge 
sanayicisine örnek olması sağlanır ise bu süreç daha da kısalacaktır. 

Halkının refah düzeyi yükselmiş, işsizlik ve yoksulluk göstergeleri ile Türkiye 
ortalamasının dahi altına inmiş, bölgenin gerek ekonomik gerekse de sosyal açıdan lider ili 
konumunda olan bir Şanlıurfa için olmazsa olmaz gelişmiş bir sanayiye sahip olmaktır. 
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