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Şanlıurfa Yol Haritası Çalışması, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Belediyesi için ÇEKÜL Vakfı işbirliği ile Kentsel Strateji tarafından hazırlanmıştır.
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Giriş

Küresel ölçekte önemli kentler ‘rekabet’ kavramı çerçevesinde ekonomik işbirliğine 
girerek kentsel gelişmelerini sağlamışlardır. Küresel sermayenin potansiyeli ve 
hareket hızı, ‘temalı’ kentlerde sektörel gelişimleri hızlandırmışır.

Uluslararası düzeyde; küresel ve bölgesel rekabet ve işbirliği ağları kuran kentler 
önemli gelişim ırsatları yakalamışlardır. Ulusal düzeyde ise Anadolu kentleri bir 
araya gelerek potansiyellerini paylaşmalıdırlar. Anadolu kentlerinin yakın çevreleri 
ve bölgeleri ile kuracakları işbirlikleri, ekonomik girişimciliğin yanı sıra kentsel 
mekan ve yaşam kalitesi sorunlarının çözümüne de katkıda bulunacakır.

Anadolu topraklarının binlerce yıllık geçmişi; farklı kentlerde farklı ekonomik 
beceri, kültürel birikim ve doğal bereket unsurları olarak ortaya çıkmaktadır. 
Kentlere özgü gelişen bu değerler kentleri farklılaşırırken, Anadolu’nun kültürel 
mozaiğini zenginleşirmektedirler. 

Anadolu kentlerinin birikim, beceri, bilgi ve bereket değerlerini diğer kentler ile 
paylaşmaları,  ekonomik, sosyal ve mekansal güçlenme sağlayacakır. Bu nedenle 
kentler, ‘paylaşım’ ortak paydası alında bir araya gelmelidirler.

İlk yerleşim, inanç merkezi ve inanç sistemi gibi değerlere sahip olan Şanlıurfa, 
sahip olduğu köklü tarih ve zengin kültürel mozaiğin de etkisiyle birlikte yaşama ve 
paylaşmanın önemi ve değerinin farkında olan bir kenir. Bu nedenle Şanlıurfa’nın 
gelecek kurgusu, ‘paylaşım’ teması üzerine kurgulanmışır.

Şanlıurfa’nın sahip olduğu değerler ve potansiyellerin bölge kentleri ile karşılıklı 
paylaşımı, ekonomik ve sosyal olarak tüm bölgenin kalkınmasını sağlayacakır. 
Şanlıurfa’lı yaırımcıların ekonomik anlamda rekabet ve girişimciliğinin yanı 
sıra, kent yöneiminin kentsel gelişim ve dönüşümü bütüncül bakış açısıyla 
değerlendirmeleri,  Şanlıurfa’yı bölgesi içinde önemli bir konuma geirecekir.

Şanlıurfa Yol Haritası; kenin geleceğini yönlendirecek olan temel stratejilerin yanı 
sıra stratejik alanlar için kentsel tasarım ikir proje çalıştaylarını da eş zamanlı 
olarak ele almakta, böylelikle eş zamanlı olarak ‘yukarıdan aşağı’ ve ‘aşağıdan 
yukarı’ yaklaşımla vizyon ve stratejiler belirlenmektedir. 

Şanlıurfa’nın geleceğini yönlendirecek olan kısa, orta, uzun vadeli stratejiler ile 
ikir projelerinin bütüncül olarak ele alınması, kentliyle, bölgesiyle ve sınır ötesi ile 
bütünleşmiş, örnek bir kent modelinin ortaya çıkmasını sağlayacakır. 

Şanlıurfa’nın geleceğini yönlendirecek olan başarılı bir kent modeline ulaşılması 
için 5 Tema belirlenmişir. ‘Paylaşım’ ortak teması çerçevesinde; ‘değer’, ‘sınırlar 
ötesi’, ‘ekonomi’, ‘kültür’, ‘kaynak’ olarak belirlenen ‘5 Tema’nın uygulanabilir 
stratejilere dönüşmesi için  ‘5 Köprü’ kurgulanmışır. ‘Kent - kentliler’, ‘kent - bölge’, 
‘tarih -tarım - turizm’, ‘eski - yeni’ ve  ‘proje - inansman’ köprülerinin kurulması, 
‘değer paylaşımı’, ‘sınırlar ötesi gücün paylaşımı’, ‘sektörler arası paylaşım’, ‘eski ve 
yeni paylaşımı’ ve ‘kaynak ve proje paylaşımı’  olarak adlandırılan ’5 Strateji’nin 

gerçekleşmesini sağlayacakır. Bu kapsamda 5 Tema, 5 Köprü , 5 Strateji yaklaşımı, 
yol haritası çalışmasının temel kurgusunu oluşturmaktadır.

Sonuç olarak, Şanlıurfa’nın geleceğini belirleyen yol haritası, ‘paylaşım’ ana başlığı 
alında yalnızca bu kent için değil, tüm bölge için önemli bir rehber olacakır. Bu 
nedenle yol haritası, 

Paylaşan Kentler; Paylaşılan Değerler 

Paylaşan Kentler; Paylaşılan Fikirler 

Paylaşan Kentler; Paylaşılan Miras 

programlarının bölgede yayılması için örnek teşkil edecekir.
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Neden Yol Haritası?
STRATEJİK PLANLAMA, STRATEJİK VİZYON VE YOL HARİTALARI

Yol Haritaları
Stratejik planlama yaklaşımı ile hazırlanan yol haritalarında “neredeyiz”, “nerede olmak isiyoruz”, 
“belirlenen yere nasıl ulaşırız” gibi temel soruların yanıtları aranmaktadır.

Kentlerin geleceklerinin kurgulanmasında Yol Haritaları’nın önemi artmaktadır. Yol Haritası sistemaiği, 
planlamanın karar süreçlerinde halk kaılımını zorunlu kılarken, yaşam alanlarının yeniden tasarlanmasında 
söz sahibi olmalarını sağlamaktadır. 

Bu nedenle, ortak değerlerin bir vizyon etraında ele alınması ve ortaya konulan stratejik hedelerin 
taralarca benimsenmesi, stratejik ileişim yöneiminin doğru yapılması gerekmektedir.

Bu yeni planlama ve yöneim anlayışı çerçevesinde;

- İnsan ve vizyon odaklı kentsel gelişme, 

- Kentsel, kurumsal ve kültürel dönüşüm, 

- Yerel ekonominin canlandırılması, 

- Çevre ve kültür değerlerinin korunması, 

- Planlama ve altyapı ilişki sistemi,

- Kamu ve yerel yöneimlerle, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği, 

- Eşitlik ırsatlarının yaraılması, 

- Disiplinlerarası çalışma ortamlarının sağlanması, 

- Proje yöneimi 

 gibi konular, yol haritalarının hazırlanmasında önem kazanacakır.

Stratejik Planlama
Kentler için hazırlanan Stratejik Planlar, kenin  içinde bulunduğu 
durum ile ulaşılması arzu edilen durum arasındaki yolu tarif 
eden, bu gelişime yönelik amaçları, hedeleri ve yöntemleri 
ortaya koyan dökümanlardır. 

Stratejik planlama yaklaşımı, kentlerde bütüncül ve ortak 
hedelere ulaşılmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle, öncelikli 
alanlar ve sektörler belirlenerek, doğru zamanlama ile çözüme 
yönelik hareket edilebilme kabiliyei gelişirilmelidir.

Stratejik Vizyon
Kentlerin mevcut dinamiklerine dayalı gelişimlerinin ötesine 
geçilmesi amacıyla Stratejik Vizyon belirlenmelidir. 

Belirli bir zaman aralığı içinde gerçekleşirilmesi hedelenen 
amaç, temel değerler, ilkeler  ve stratejik hedelerin 
belirlenmesiyle oluşturulan Stratejik Vizyon, taraların kısa 
dönemli beklenilerini ve isteklerini de dikkate alarak, piyasa 
gerçekliklerini yansıtmalıdır.

STRATEJİK KÖPRÜLER, PAYLAŞILAN DEĞERLER 7
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Temel  Analizler
Temel Sorunlar

Temel Fırsatlar

Stratejik Analizler
6E Analizi

6K Analizi

Beklenti Analizi

Stratejik Yön
Kentin Gelecek Yönü

Ortak Vizyon
Kurumlar Arası Ortak Akıl

Temalar
Farklılık Yaratan Temalar Nelerdir?

Stratejik Köprüler
Kişiler ve Kurumlar Arası Köprüler

Stratejik Hedefler
Neyi başarmak istiyoruz?

Eylem Alanları
Ürünleri nasıl başaracağız?

Stratejik Uygulamalar
Öncelikli Uygulamalar Nelerdir?

Şanlıurfa
Nerede?

Nereye Gidiyor?

Nasıl?

- 10 Temel Sorun ve Fırsat
- Farklılık Yaratan Değerler 
- Kapasite Analizi
- 6E (Kimlik, Kapasite, Kaynak, Kalite, 
Katılım ve Kurgu)
- 6E (Ekoloji, Ekonomi, Eşitlik,  
Entegrasyon, Etkin Olma, Elde 
Edilebilirlik)

-İstenilen sonuçların ve stratejik 
konuların geniş ifadesi

-Yerel ve bölgesel sorunların 
çözümü

-Uygulama planları

-Sonuçlara ulaşmak için Eylem 
Alanları
- Öncelikli Uygulamaların Belirlen-

mesi

-Önerilen sonuçları üretmek için
- Fikir Projeleri

Performans Ölçümü

Başarılı olduğumuzu nasıl biliyoruz?

İzleme ve Takip

Performansı nasıl ölçüyoruz?

Gelişmimizi
nasıl     
ölçüyoruz?

-Kurumsal plandaki sonuçlarla ilgili

-Rapor (yıllık)

- Farklılık ve Farkındalık Yaratma
- Bölgenin Potansiyellerini Harakete 
Geçirme
- Bölgesel Altın Üçgen
- Kentsel Altın Üçgen

Kaynak: Kentsel Strateji

Tasarım İlkeleri

Stratejik Proje Alanlarının 
Belirlenmesi

Uygulama Stratejileri

1

2

3

4
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Yöntem
Şanlıurfa ve bölgenin potansiyelleri  
irdelenerek hazırlanan yol haritası 
çalışması, yeni ortak vizyon çerçevesinde, 
strateji, program ve projelerin stratejik 
plan sistematiği içinde ortaya konulmasını 
amaçlamaktadır. ‘Şanlıurfa’nın Geleceği’ 
Yol Haritası çalışması ‘Gelecek Çalıştayı’ 
yaklaşımı ile hazırlanmıştır. Gelecek 
Çalıştayı iki alt bölümden oluşmaktadır. 
Birincisi, ‘Kentsel Strateji Çalıştayı’, 
ikincisi ise ‘Stratejik Tasarım Çalıştayı’dır. 

‘KENTSEL STRATEJİ’ ÇALIŞTAYI
‘Kentsel Strateji Çalıştayları, kamu sektörü, özel sektör 
ve sivil toplum örgütlerinin geniş kaılımı ile düzenlenen, 
‘Ortak Vizyon’ ve kenin gelecek kurgusuna dair önemli 
ipuçlarının alındığı çalıştaylardır.

Kentler için yapılan ‘vizyon’ tanımları, aktörler arasında 
tarışılarak, ortak akıl ve ortak amaçlar doğrultusunda 
belirlenmektedir. Ulaşılabilir bir vizyon, ancak toplumun 
kilit aktörlerinin vizyonu benimsemesi ile elde 
edilebilecekir. Bu aktörler; öncelikle yerel halk, kent 
yöneimi, meslek odaları, yaırımcılar olabilir. Başarılı 
bir vizyon ise benimsenmenin ötesinde, aktörlerin akif 
kaılımını ve uygulamayı gerekirmektedir.

Bu amaçla; Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa İl Özel İdaresi, 
Şanlıurfa Belediyesi, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa 
Ticaret ve Sanayi Odası, Kültür Müdürlüğü, Bayındırlık 
Müdürlüğü, Meslek Odaları (Şehir Plancıları-Mimarlar 
Odası), Sivil Toplum Örgütleri, ÇEKÜL Vakı, Kentsel 
Strateji ve diğer kurumların kaılımı ile iki kez ‘Kentsel 
Strateji’ Çalıştayı düzenlenmişir. 

1. KENTSEL STRATEJİ ÇALIŞTAYI

21 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşirilen ilk çalıştay, 
kamu ve sivil toplum örgütlerinin kaılımı ile 
gerçekleşirilmişir. 

Çalıştayda, ÇEKÜL Vakı taraından diğer kentler için 
hazırlanan Yol Haritaları, uluslararası ve ulusal kentsel 
akımlar ve yaklaşımlar aktarılmışır. 

Kentsel Strateji Çalıştayında;
- Stratejik Vizyon
- Stratejik Temalar
- Farklılık ve Farkındalık
- Bölgesel Kent
- Paylaşan Kentler 

kavramları tarışılmış, ‘paylaşım’ ana teması 
çerçevesinde stratejik hedeler belirlenmişir.
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2. KENTSEL STRATEJİ ÇALIŞTAYI 

14-15 Aralık 2010 tarihinde düzenlenen çalıştay, 
kenteki birçok kişi ve kurumun görüşlerinin yol haritası 
çalışmasına aktarılması açısından önem taşımaktadır. 

Çalıştayda; vizyon önerileri, 4 tema ve kurumların somut 
program ve projeleri tarışılmışır. Kaılımcıların görüş 
ve önerileri yol haritasının temelini oluşturmuştur.

10
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‘STRATEJİK TASARIM’ ÇALIŞTAYI
Şanlıurfa’nın tarihi mirasının güncel yaşamın gerekleri 
ile bağdaşırılarak bütüncül biçimde, kaılımcı 
ortamlarda tarışılarak projelendirilmesi ve tarihi 
merkezin canlandırılması amacıyla ‘Stratejik Tasarım 
Çalıştayı’ düzenlenmişir. 

Bütünlüklü bir mekansal kurgu dahilinde seçilen 
projelerin planlama ve tasarım ilkeleri kaılımcı 
ortamlarda, kent yöneimlerinin de görüş ve önerileri 
dahilinde tarışılmışır.

Seçilen 4 stratejik proje alanı, eski ve yeni kenti 
birleştiren Karakoyun Deresi üzerinde bulunmaktadır.
Proje Alanları; Samsatkapı Meydanı, Karakoyun Deresi, 
Hızmalı Mahallesi ve Kızılkoyun Caddesi çevresi olarak 
belirlenmişir. 

1. STRATEJİK TASARIM ÇALIŞTAYI 

25 Şubat 2011 tarihinde düzenlenen çalıştayda, stratejik 
plan ve 4 tasarım projesinin taslakları sunularak 
kaılımcıların görüş ve önerileri değerlendirilmişir. 

Stratejik tasarım çalıştayı sonucunda, 5 Tema, 5 Köprü, 5 
Strateji  yaklaşımı çerçevesinde yol haritası çalışmasının 
tamamlanması, Samsat Meydanı’nın kenin meydan 
sistemaiğine katkıda bulunacak biçimde tasarımına 
devam edilmesi, Hızmalı Mahallesinin karma kullanımlı 
alan olarak tasarlanması, Karakoyun Deresi üzerinde 
havuz ve açık alan sistemi kurgulanması ve Kızılkoyun 
Caddesi ile Halepli Bahçe Mozaik alanını bütünleşiren 
bir tasarım yapılması kararları alınmışır. 
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YENİ KENT MODELLERİ
Şanlıurfa’nın değerleri ve potansiyelleri kapsamında, kentin geleceğini yönlendirmesi 
gereken ‘5 Yeni Kent Modeli’ ortaya çıkmaktadır. Şanlıurfa; kent ekonomisini 
canlandırmak amacıyla bölge ve sınır ötesi kentler ile ‘Kentsel Ağlar’ kurmalı, 
‘Paylaşan Kentler İçin 10 Temel İlke’ çerçevesinde, ‘paylaşım’ teması altında strateji, 
program ve projeler geliştirmeli, ‘Kentsel Rönesans’ yaklaşımı ile kent merkezini 
canlandırmalı, ‘Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi’ni doğru kurgulamalı ve 
Harran,Halfeti ve Göbeklitepe ile tanımlanan ‘Altın Üçgen’ içinde dengeli kalkınma 
modeli oluşturmalıdır.
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Kentsel Ağlar

Kentsel Ağ türleri

İşbirliği Ağları: Fonksiyon ve organizasyon işbirliğinin 
görünürlüğe erişiği, büyüklüğü ve üretkenliği ile 
yarışması veya ortak amaçlar gelişirmesi gereken, 
benzer biçimde uzmanlaşmış kentler ağıdır.

Uzmanlaşmış Ağlar: Birbirini beslemek için farklı 
alanlarda uzmanlaşmış kentleri bağlayan ağlardır. Bu 
tür ağlarda uzmanlaşma, kamu projelerinin benzer 
kentler arasında dağılımına da rehber olabilmektedir.

Hizmet Paylaşımı Ağları: Ürün ve hizmet değişiminin 
esnek sistemi içerisinde birbirine bağlı kentler ağlarıdır.

Yarışan Kentler Ağı: Proillerini güçlendirerek rekabet 
üstünlüklerini arırmak için birlikte bağlanmış ortak 
ekonomik ve /veya kültürel çıkarları paylaşan kentler 
ağı gibidir.

Paylaşan Kentler  

Paylaşan Kentler 
İçin 10 Temel İlke
1 Vizyon 2 Kentsel Ağ  

3 Kültürel Birikim     

4 Doğa   5 Ekonomi   

6 Deneyim   7 Kaılım                                                                                                           
8 İşbirliği 9 Kaynak 

10 Proje

Anadolu Kentleri Nasıl Gelişir?

Kentlerin ortak sorunlarını çözebilmeleri; bölgesel ve 
küresel işbirlikleri kurgulayarak yeniliklere erişmeleri, 
bilgi, birikim, bereket, beceri, yerel değerleri ve 
potansiyellerini paylaşmaları yoluyla sağlanabilecekir.  

Kentler arası bilgi ve deneyim paylaşımı, ekonomik, 
kentsel ve sosyal gelişimi hızlandırmaktadır. Anadolu 
kentlerinin yakın çevreleri ve bölgeleri ile kuracakları 
işbirlikleri, küresel ve ulusal düzeyde bölgeyi çekici 
hale geirerek rekabet gücünü arıracak, aynı zamanda 
yerel demokrasilerin gelişmesi ve yaşam kalitesinin 
yükselilmesi sürecinde sorunların birlikte çözülmesini 
sağlayacakır. 

Kentsel Ağ yaklaşımının temeli, ‘ağ yapı’ kavramına 
dayanmaktadır. Ağ yapılar, “işbirliği yapan kuruluşların 
arasındaki ilişkilerinden oluşan, bu ilişki ağı içinde 
kuruluşları birbirlerine eklemleyen yapı” olarak 
tanımlanmaktadır. 

Yarışan ve Paylaşan Kent Ağları

Kentler arasındaki dengesiz kalkınmanın ortadan 
kalkması ve özellikle orta ölçekli kentlerin 
ekonomilerinin canlandırılması amacıyla kentlerin 
bölgesel ve uluslararası iifaklar kurma, kaynaklarını 
birleşirme, birbirlerini tamamlayıcı fonksiyonları 
gelişirme, bu olanak ve hizmetleri paylaşmaları 
gerekmektedir. 

Uzmanlaşmış kentler arasında ekonomik ya da kültürel 
gelişim amacıyla kurgulanabilecek kentsel ağlar; kamu 
projelerinin benzer kentler arasında dağılımı, esnek 
kaynak ve hizmet değişimi, bilgi ve deneyim transferi 
gibi amaçlarla kurgulanmaktadır.
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KAHRAMANMARAŞ

ŞANLIURFA

MUSUL

DİYARBAKIR

MARDİN

GAZİANTEP

KAYSERİ

MALATYA

ADIYAMAN

BATMAN
SİİRT

SİVEREK

VİRANŞEHİR

MİDYAT

ŞIRNAK

ELAZIĞ

SİVAS

HATAY

ADANA

HALEP

VAN

KİLİS

KARKAMIŞ

OSMANİYE

CEYHAN

CİZRE

YÜKSEKOVA

ERBİL

DOHUK

SİLOPİ

HSALBAH

HSALBAH

NAKADEH

REYHANLI

NUSAYBİN

HASANKEYF

ŞİRVAN

HASEKE

TATVAN

AHLAT

ERCİŞ

DOĞUBEYAZIT

NAHÇIVAN

HARRAN

RAKKA

AKÇAKALE

SURUÇ

PAZARCIK

ELBİSTAN

KOZAN

DİVRİĞİ

ERGANİ

AFŞİN

BOZOVA

SİLVAN

İSKENDERUN

CEYLANPINAR

HİLVAN

TUNCELİ

MUŞ

BİNGÖL

HAKKARİ

BİTLİS

IĞDIR

TEBRİZ

ERİVAN

Kentlerin en büyük sorunu olan kentsel mekan 
kalitesi ve yaşam kalitesi riskleri, kentsel işbirlikleri ve 
koalisyonlar aracılığıyla azalılabilecekir. Bu nedenle 
Anadolu kentleri, ekonomik, sosyal ve mekansal olarak 
güçlenmek amacıyla ‘paylaşma’ ortak paydası alında 
bir araya gelmelidirler.

Paylaşma teması alında bir araya gelen Anadolu 
kentleri, işbirliği ve güç birliği ile nasıl daha sağlıklı 
kentlere dönüşür sorusunun cevaplanması için alt 
stratejiler belirlenmelidir. 

Alt stratejilerin temelini; ‘kentler arası işbirliği ve 
güç birliği ağları’ oluşturmalıdır. Bu ağlar, ileişimin 
güçlendirilmesi, ikir paylaşımı, deneyim transferi gibi 
konularda olabileceği gibi, proje, kaynak ve kapasite 
paylaşımı konularında da gerçekleşebilecekir.

‘Paylaşan Kentler’ yaklaşımı benimseyen kentlerin üç 
temel hedei;

- Mekan ve yaşam kalitesinin arırılması,
- Ekonomik kalkınmanın sağlanması,
- Kültürel ve doğal mirasın korunması olmalıdır. 

Bu amaçla kent yöneicileri bir araya gelerek ‘Paylaşan 
Kentler İçin 10 Temel İlke’ çerçevesinde ‘paylaşma’ 
ortak kavramı alında strateji, program ve projeler 
gelişirmeli, geniş kaılımlı ortamlarda halk ile paylaşım 
sağlanmalıdır. 
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Altın Üçgenler Kentsel Rönesans 

Ekonomik, ekolojik ve sosyal değerlerin ortak fayda 
için işbirlikleri yapılarak korunduğu ve gelişirildiği 
bölgeler ya da kentsel alanlar ‘Alın Üçgen’ olarak 
adlandırılmaktadır. 

Bölgesel Altın Üçgenler

Benzer niteliklere sahip olan kentlerin bölge düzeyinde 
oluşturdukları, özellikle sektörel gelişimin sağlanması, 
turizm ve kültürün canlandırılması yoluyla ekonomik 
değer yaraılan ekonomik ve kültürel işbirliği alanlarıdır. 

Şanlıurfa’nın Bölgesel Alın Üçgeni, merkezine Şanlıurfa 
kent merkezini alarak, Tarih, Tarım ve Turizm ile ön 
plana çıkan Göbeklitepe – Harran – Halfei üçgeni 
olarak tanımlanmalıdır. 

Kentsel Altın Üçgenler

Kentsel yaşamın canlı olduğu, ekonomik katma değer 
üreten ve bu değeri kent ile paylaşan, sosyal ve kültürel 
alanları ile bölgeye ve kente hizmet veren, kaliteli ve 
çeşitli kentsel mekanları ile farklılık yaratan, yaşama ve 
çalışma hayaı ile sosyal hayaın iç içe geçiği kentsel 
alanlardır. 

Şanlıurfa’nın Kentsel Alın Üçgeni, tarihi merkezin 
tamamını kapsayacak biçimde; Şanlıurfa Kalesi, Samsat 
Meydanı ve Mahmutoğlu Kulesi arasındaki bölge olarak 
tanımlanmaktadır. 

Kentsel Rönesans yaklaşımı; kent merkezlerinin 
çekici ve etkili bir şekilde yeniden canlandırılması 
ve dönüşümünü sağlamak amacıyla, merkezlerdeki 
yaşam kalitesi ve kentlilik bilincinin gelişirilmesini 
amaçlamaktadır.

Yaşam kalitesi, kaliteli konut alanları, çeşitliliğe sahip 
kentsel çevreler ile sosyal ilişkilerin sağlanabildiği, 
kullanışlı kamusal alanlar yaraılması yoluyla 
arırılmaktadır. Yüksek yoğunluklu konut alanlarının, 
toplu taşım sistemleri ile güçlendirilmiş odakların 
etraında yer aldığı, böylece enerji ve doğal kaynakların 
tükeiminin minimuma indirildiği, bütüncül bir 
yaklaşımdır. 

Canlanan Kent Merkezleri

Avrupa’da ‘kent merkezlerinin çekici hale geirilmesi’ 
amacıyla son yirmi yıl içinde kent merkezleri ‘Kentsel 
Rönesans’ yaklaşımı ile yenilenmişir. 

Kentsel Rönesans yaklaşımının temel kriterleri şöyledir;

- Kenin tarihi alanları ile güçlü bağlanı

- Mimaride ve kamusal alanlarda 
tasarım kalitesi

- Kent merkezlerinde çeşitlilik

- Gece-gündüz yaşayan kent merkezleri

- Yaşama ve çalışma birlikteliği

- Sosyal konut, ödenebilir konut

- Kent kimliğinin güçlendirilmesi

- Eğiim ırsatlarının arırılması

- Piyasa ile eşgüdüm ve yönlendirme

- Yaırımlar için çekici bir çevre

- Sanayi alanlarının dönüşümü

- İşbirliği ve ortaklık modelleri

Yeni Dinamikler
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Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi

Avrupa Mekansal Gelişim Perspektii 
(European Spatial Development 
Perspective)

Avrupa Birliği ülkelerinin oluşturduğu bölgenin 
daha dengeli ve sürdürülebilir gelişiminin 
sağlanması amacıyla, AB Mekansal Gelişim 
Komitesi taraından hazırlanan ve tüm üye 
ülkeleri kapsayan dökümandır.

Perspekiin temel amacı, AB bölgesi içinde 
ekonomik ve mekansal bütünlüğünün sağlanması 
ve sosyal uyumun yakalanmasıdır. Bu amaçla 
üye ülkeler bir araya gelerek bölgenin geleceğini 
etkileyecek olan ortak amaç ve hedeleri 
belirlemektedirler. AB üyeliği sürecindeki 
Türkiye’de de kentlerin Mekansal Gelişim 
Perspekii hazırlamalıdır.

Mekansal Gelişim Perspekii AB üye ülkelerinin 
oluşturduğu bölge içinde;

1. Doğal kaynaklar ve tarihi değerlerin 
korunması ve yöneimi,

2. Daha dengeli bir rekabet ortamı 
yaraılması,

3. Mekansal etkisi olan sektörel poliikalara 
ilişkin kararların alınması,

4. Merkezi ve yerel yöneimlerin 
kaılımıyla sınır ötesi bölgesel işbirlikleri 
kurgulanması,

5. Halkın kaılım düzeyinin arırılması ve 
sorumluluk paylaşımı sağlanması

konularında poliikalar üreterek daha 
dengeli ve sürdürülebilir AB Bölgesi 
oluşturmayı amaçlamaktadır.

Avrupa Konseyi’ne göre mekansal planlama, 
serbest kaldıklarında pazar mekanizmalarının 
etkisinde olacak olan sektörel poliikaların ve 
gelişimin, bölgeler arası daha dengeli ve hakça 
dağıılması ve arazi kullanımının bu amaçlar 
çerçevesinde düzenlenmesidir. 

Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi ise mekansal 
planlama ile ulaşılmak istenen kent modeline 
ulaşmak için uygulanması gereken stratejileri 
tanımlamaktadır. Stratejik çerçeve, mekansal 
master plan için girdi olacak olan temel kararları 
içerir. Temel verilerin analizi ve paydaşların 
görüşleri sonucunda oluşturulur. Büyük ölçekli 
gelişim alanlarında ve büyük, karmaşık alanları 
kapsayan dönüşüm projelerinde master plandan 
önce stratejik çerçeve üreilmelidir.

Çerçeve, kent formu ve gelişimini sürdürülebilirlik 
kriterleri doğrultusunda yönlendirerek kent 
makroformunu etkileyen stratejiler bütünüdür. 
Özel sektör yaırımcıları için yol gösterici ve 
bilgilendirici doküman niteliğindedir, kısa ve 
uzun dönemde kenin gelişim ırsatlarını ortaya 
koymaktadır. Mekansal Strateji Çerçevesi’nde yer 
alan kararların uygulaması, kamu ve özel sektör 
arasında ortaklıklar kurulması ile mümkündür. 

Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesini etkileyen 
temel kararlar;
1. Kenin stratejik yönü, 
2. Gelecek vizyonu,
3. Stratejik yöne doğru ilerlemek için 
temalar ve stratejik hedelerdir.

Sonuç olarak, gelecek vizyonu doğrultusunda 
mekansal bir master planı yönlendirecek ana 
kararlar belirlenir.  

Gelişimi Yönlendiren Stratejik Çerçeve  

Kaynak: Kentsel Strateji
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Yaklaşımlardan Alınacak 10 Ders 
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Vizyon  

Bölgesel gelişim için, bölge kentleri ile 
‘Stratejik Vizyon’ paylaşılmalıdır. Kent 
içindeki kurumlar arasında ise ‘Ortak 
Vizyon’ belirlenmelidir.  Ortak Vizyon; 
kültürel mirasın korunması, yaşayan 
mekanlar oluşturulması, çekici ve 
canlı tarihi ve yeni kent merkezlerinin 
bütüncül kurgusu, yaşam kalitesi ve 
kentlilik bilinci konularını kapsamalıdır.

Tema 
Kentlerin farklılıkları ve çeşitlilikleri 
üzerinden tanımlanan temalar, 
ortak vizyona ulaşılması için hangi 
yönlerde çalışmalar yapılması 
gerekiğini belirtmektedir. Temalar, 
geleneksel dokunun korunması, karma 
kullanımın desteklenmesi, kümelenme 
ekonomilerinden yararlanılması gibi 
yaklaşımları içermelidir.

Paylaşım  
Kentler arasındaki işbirliği ve güç birliği 
ağlarını arırmak ve bölge ölçeğinde 
kalkınma sağlamak amacıyla kentler, 
kentler kentsel ağlar kurmak yoluyla, 
kentlerle, kurumlarla ve kentliyle; ortak 
vizyon, kültürel birikim, doğal bereket, 
ekonomik beceri, bilgi – deneyim, proje ve 
kaynak paylaşımı sağlamalıdırlar.

Planlama ve 
Tasarım İlkeleri  

Çekici kamusal alanlar, karma kullanımla 
yaşayan tarihi merkezler, geleneksel 
doku için koruma kriterleri, ulaşım 
çeşitliliği ve kolaylığı, tasarım kalitesi 
ve çeşitlilik sağlanması için planlama ve 
tasarım kriterleri belirlenmelidir.

Kimlik ve 
Kurgu 
Tarihi dokuya sahip kentler, sahip 
oldukları kentsel kimlik değerini 
bütüncül kurgu ile korumalıdırlar. 
Bütüncül kurgu mekansal olarak; eski 
kent ile yeni kent arasındaki ilişkilerin, 
kent makroformunun stratejilerinin 
şemalar yoluyla tanımlanmasıdır. 
Sosyal olarak ise kentlilik, tarih ve 
kültür bilincinin arırılmasıdır.

Sosyal 
Dönüşüm 
Kentlerin sosyal altyapısındaki eksikliklerin 
giderilmesi ve yaşam kalitesinin arırılması 
amacıyla halk bilincinin arırılması 
projeleri düzenlenmelidir. Bu projeler, 
eğiim programları, sosyal projeler, yerel 
kapasite programları olabilmektedir. 
Kentsel yenileme projelerinin sosyal 
boyutu mutlaka dikkate alınmalıdır.

Kaılım ve 
Sorumluluk 
Kentler yerel demokrasi ve kaılımı 
hedef almalı, kent önce kentli ile 
paylaşılmalıdır. Kenteki aktörler 
arasında roller ve ilişkiler gelişirilirken, 
halkın kentsel süreçlere akif olarak 
kaılımı, bilgilendirme ve bilinçlendirme 
sağlanmalıdır. 

İşbirliği 
Ortaklık 
Kamu - sivil - özel işbirlikleri yoluyla    
kurumlar arası paylaşım ve proje 
gelişirme yaklaşımları gelişirilmelidir.

Uygulama 
Stratejileri 
Yaırımlar için çekici bir çevre 
sağlanması için piyasa ile eşgüdüm, 
yönlendirme, işbirliği ve ortaklık 
modelleri,inansman ağları, güven 
ortamı, yaırım ve gelişirme stratejileri 
gelişirilmelidir.

Alın Üçgenler 

Bölgesel  kalkınma ve kentsel çevre 
kalitesini sağlamayı hedeleyen Alın 
Üçgenler yoluyla gelişim odakları, stratejik 
akslar, gelişim ve dönüşüm alanları, vizyon 
projeleri tanımlanmalıdır.
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İdari Yapı: Şanlıurfa’nın 11 ilçesi, 26 belediyesi, 30 bucağı,  1.139 köyü ve 
1.598 mezrada yerleşimi bulunmaktadır.

Nüfus: Toplam il nüfusunun 1.5 milyonu geçiği Şanlıurfa’da merkez ilçe 
nüfusu 700.000 civarındadır. Ortalama yıllık nüfus arış hızı % 3,3, nüfus 
yoğunluğu 86 kişi/ha dır. GAP içerisinde yer alan iller içerisinde yüzölçümü 
açısından 1,. nüfus bakımından 2. sırada yer almaktadır. İl genelindeki 
kentleşme oranı %55’ir.

Tarım: İl arazilerinin % 78’i kültüre elverişlidir. Bu araziler ülke tarım alanlarının % 4,3’ünü 
oluşturmaktadır. 1. sınıf arazi varlığı oranı bakımından ülkemizde Adana’dan sonra ikinci 
sırada yer alır. Bölgede ise Mardin ile beraber ilk sırayı alır. Türkiye’de üreilen tarımsal üreim 
değerinin % 9’u Şanlıurfa’dadır. Şanlıurfa pamuk, ısık ve mercimek üreiminde 1. sırada yer 
almaktadır ve toplam tarım alanları büyüklüğü sıralamasında Konya ve Ankara’dan sonra 3. 
sıradadır.

Sanayi: İldeki sanayi akivitesinden en fazla payı alan iki sektör, teksil(%46) ve gıdadır(%26). 
İki adet Organize Sanayi Bölgesi, bir Tarıma Dayalı İhisas Organize Besi Bölgesi bulunmaktadır. 
Bu alanların toplam büyüklüğü yaklaşık 2.500 ha’dır.

Tarımsal Sanayi: 1990’lı yıllardan sonra tarımsal sanayinin gelişirilmesi, tarım 
potansiyelinin daha verimli biçimde kullanılmasını sağlamışır. Şanlıurfa’da yaratılan katma 
değerin yaklaşık % 40’ı tarımsal üretim kökenlidir.

Rakamlarla Şanlıurfa

Ekonomik Gelişmişlik

- İşsizlik Oranı: % 17 (Türkiye Sıralaması 62)

- İş Gücüne Kaılım Oranı : % 36,2 (Türkiye Sıralaması 76)

- İsihdam Oranı  : % 30 (Türkiye Sıralaması 76)

Sosyo Ekonomik Gelişmişlik: Şanlıurfa sosyo - ekonomik gelişmişlik 
sıralamasında 68. sıradadır.

Eğiim Durumu: 6 yaş ve üzeri okuma yazma bilmeyen nüfus 202.614 
kişidir. Oranı %15,3’dür, bu oran Türkiye ortalamasının 2 kaından fazladır. 
2000 Yılı Sayımlarına göre il okuryazarlık oranı %68’dir (Türkiye oranı %87). 
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10 Temel Sorun  10 Temel Fırsat
Eğiim Düzeyi 

Sosyo-Ekonomik Gelişme 

İşsizlik 

Girişimci Eksikliği

Eşgüdüm Ve Planlama Eksikliği

Kültür Ve Turizm Potansiyelinin Etkin 
Kullanılmaması

Turizm Çeşitliliğinin Yaraılamaması

Etkin Kaılımının Sağlanamaması

Tarımsal Arazilerin Gelişme Tehdidi Alında 
Olması

Değerlerin Paylaşılmaması

Tarihi Ve Kültürel Birikim;  Göbeklitepe, Haleplibahçe, 
Balıklıgöl, Harran 

Tarım Ve Sanayi Birikimi; Tarımsal Sanayi Geçmişi, 
Bireysel, Kurumsal, Yerel Birikimler

Doğal Bereket; Mağaralar, Ova Ve Platolar, Ilıca Ve 
Termaller, Baraj İle Gelen Bereket

Bilgi; Eğiim Programları/Sosyal Projeler

Bilim, Üniversite

3T; Tarih, Turizm, Tarım 

Beceriler; Proje Gelişirme,  Bireysel, Toplumsal, Kurumsal 
Farkındalık Ve Bilinç Yaratma, İşbirliği, Girişimcilik

İnsana Bakış; Duyarlı,Hassas, Misairperver

Bölge İle Bütünleşme Potansiyeli

Tarım; GAP’ın Tarım Başkeni
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10 Temel Değer
1 Arkeolojik Miras 
Dünya tarihinde ilk tarım faaliyei ve yerleşimlerin 
yer aldığı ‘Bereketli Hilal’ içinde bulunan Şanlıurfa’nın 
geçmişi, Göbeklitepe tapınağı ile 11.500 yıl önceki 
neoliik döneme kadar uzanmaktadır. Bereketli 
topraklar ve akarsulara sahip olan coğrafyası, icaret 
merkezi niteliğindeki konumu, gelişmiş sanat ve kültürel 
geçmişi ile Dünya Arkeoloji Mirasının en önemli kültür 
ve medeniyet merkezlerindendir.

Göbeklitepe Tapınağı, Haleplibahçe Amazon 
Mozaikleri, Soğmatar Anik Keni, Roma Hamamı, 
Harran, Şuayb Keni, höyükler, kümbetler gibi değerler 
ve 33 anik kente devam eden kazılarda ortaya çıkacak 
potansiyelleri ile Şanlıurfa, yalnızca Türkiye tarihini 
değil, dünya arkeolojik tarihini de etkileyen bir dünya 
kenidir.

4 Somut Olmayan Kültürel Miras 
Yemek kültürü, geleneksel el sanatları (keçecilik, 
kürkçülük, dericilik, sarralık, bakırcılık, kazazlık, 
takıcılık, taş işleme, serçe yuvası, mukarnas bezeme 
vb.) sıra geceleri, türküler, efsaneler, düğün ve taziye 
gelenekleri, Ahilik geleneği çeşitliliği Şanlıurfa’nın kültür 
birikiminin sonucudur. Ayrıca, dünyanın bilinen en eski 
heykeli olan 13.500 yıllık ‘Balıklıgöl Heykeli’, ilk tarım, 
yerleşim, dini inancın yanı sıra ilk sanat eserlerinin de 
Şanlıurfa’da üretildiğini göstermektedir. 

Sur içi sokak dokusu, köprüler, kuleler, surlar, kapılar, 
han, hamam, cami, medreseler bu kültürlerin izlerini 
taşımaktadır. Tarihi kent merkezi içinde Şanlıurfa Kalesi, 
Mahmutoğlu Kulesi, Balıklı Göl, 5 sur kapısı (Samsat 
Kapı, Harran Kapı, Bey Kapısı,Dördüncü Murat Kapısı 
ve Zincirli Kapı), 5 köprü (Hacı Kamil Köprüsü, Samsat 
Köprüsü, Hızmalı Köprü, Millet Köprüsü ve Jusinianus 
Su Kemeri), 18 han , 9 hamam, 34 cami, 14 türbe, 16 
çeşme, 32 kabalı ve 400’e yakın mağara bulunmaktadır.

3 İnanç Çeşitliliği Mirası
Dünya tarihindeki ilk inanç yapısı olan Göbeklitepe 
Tapınağı, Harran’da Ay tanrısı Sin’e ait mabet 
Şanlıurfa’nın inanç çeşitliliğini göstermektedir.

 Dinler tarihinin başlangıcı sayılabilecek olan Sabiilik 
inancı Harran’da ortaya çıkmışır ve temelinde yıldızlar 
ve gezegenlere tapınmak bulunmaktadır. Bu inanca 
göre Harran, Ay Tanrısı Sin’e adanmışır. Soğmatar Anik 
Keni, Roma dönemine (M.S. 2.yüzyıl) tarihlenen ve 
Abgar Krallığı döneminde Harranlıların ay ve gezegen 
tanrıları için tapındıkları bir kült merkezidir.

Üç semavi din taraından dünyada kutsal olarak tanınan 
12 merkezden biri olan, İbrahim Peygamberin doğduğu, 
Eyüp Peygamberin yaşadığı, İsa Peygamber taraından 
kutsal kent ilan edilen  Şanlıurfa, Peygamberler Şehri ve 
İnançlar Diyarıdır.

5 Doğal Miras 
Milli parklar, mağaralar, Fırat Nehri, ovalar, dereler, 
lora ve fauna çeşitliliği (arap aı, güvercin, kaplumbağa, 
ceylan, keklik, kelaynak), Bazda Mağaraları, Tektek 
Dağları, Karaali Kaplıcaları ile zengin bir doğal mirasa 
sahipir.

2 Tarihi Miras 
Şanlıurfa ve çevresi; Hurri-Mitanni, Hiit, Arami, Asur, 
Pers, Makedonya, Roma, Bizans, Helen, Arap ve İslam 
kültürlerinin birikimi ile gelişmişir.
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6 Yenilenebilir Enerji 
Şanlıurfa’da yenilenebilir enerji potansiyeli çok 
yüksekir.

Güneş Enerjisi: Konumu nedeniyle güneş enerjisi 
kullanımının oldukça elverişli olduğu bölge yılda 
yaklaşık 3000 saatlik güneşlenme süresiyle güneş 
enerjisi üreim merkezi olma potansiyeline sahipir. 

Rüzgar Enerjisi: GAP Bölgesi, Marmara Bölgesinden 
sonra ülkenin ikinci en güçlü rüzgar enerjisi 
potansiyeline sahip bölgesidir.

Jeotermal Enerji: Merkez ilçe Karaali Köyü’nde bulunan 
kaynaklarından çıkan sıcak sular (51 ºC) seraların ısıtma 
sistemlerinde ve kaplıca olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 
Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali, bölgedeki 
Harran, Ceylanpınar, Siverek ve Hilvan Ovalarının ürün 
çeşitliliğini ve verimliliğini arıracakır. 

7 Turizm 
Tarih ve Kültür Turizmi, İnanç Turizmi, Kış Turizmi, Termal 
Turizm-Sağlık Turizmi, Su Sporları ile çeşitlenmiş olan 
turizm sektöründe, eko-turizm, gurme turizmi, kongre 
turizmi ve köy turizminin de gelişme potansiyelleri 
yüksekir.

8 Tarım 
Şanlıurfa’nın sulanabilir tarım arazisi miktarı, Türkiye 
genelindeki arazilerin %8.7’si,  GAP Bölgesindeki tarım 
alanlarının %50’sini oluşturmaktadır ve GAP sulama 
projelerinin tamamlanmasıyla ürün çeşidi ve miktarı 
hızlı bir ivmeyle artacakır. Arazilerin organik tarıma 
elverişli olması, Şanlıurfa’yı tarım sektöründe bölge 
içinde öncelikli konuma geirmektedir. 

9 Ekonomik Büyüme Potansiyeli
Tarım, icaret, hizmet ve sanayi sektörlerine dayalı 
olarak gelişen kent, ekonomik gelişmişlik bakımından 
68. sırada olmasına rağmen, ilin yıllık ortalama GSYİH 
büyüme hızı (%7,5), bölge (%3,4) ve Türkiye(%3,6) 
hızından fazladır (1987-2000). TÜİK verilerine göre, 
%9’luk büyüme oranı ile son yedi yılın en hızlı büyüyen 
kentleri arasındadır. 

10 Bilim ve Eğiim Geçmişi 
Şanlıurfa’nın 44 km güneydoğusunda yer alan Harran’da 
10.yy’da dünyanın en eski üniversitelerinden biri 
kurulmuştur. Harran Sabiileri ve Soğmatar âlimlerinin 
gök cisimleri araşırmaları ile Harran, geçmişte önemli 
bir bilim merkezi konumundadır.
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ŞANLIURFA’NIN FARKLILIĞI

Hacı Kamil Köprüsü



Suyun Berekei 

Şanlıurfa, tarım ve ilk yerleşimlerin su ile başladığı, 
‘suyla kurulan, büyüyen ve canlanan’ bir kenir. 
M.Ö. 3. yy’da Büyük İskender, suları bol olan Urfa’yı 
Makedonya’daki Edessa şehrine benzeterek kente 
“suları bol” anlamına gelen Edessa ismini vermişir. 

Şanlıurfa’nın baısından doğan, şehir içerisinden doğu-
baı doğrultusunda geçerek Harran Ovası’nda Cüllap 
Irmağı ve Fırat Nehri ile birleşen Karakoyun Deresi, 
kenin yeniden su ile buluşması için önemli bir ırsaır. 

Karakoyun Deresi üzerinde baıdan doğuya doğru; 
Hızmalı Köprü, Millet Köprüsü, Jünsinyen Su Kemeri, 
Samsat Köprüsü (Eski Köprü), Hacı Kamil Köprüsü 
bulunmaktadır. Köprülerin canlandırılması stratejileri 
ile kentlilerin su ile buluşmaları sağlanmalıdır. 
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Sokakların Gizemi
Şanlıurfa’nın sivil ve anıtsal mimarisi ile kent dokusunun 
önemli bir kısmının bozulmadan günümüze ulaşmış 
olması büyük bir değerdir. Özellikle Arabi Camii Sokağı, 
At Pazarı Sokağı, Güllüoğlu Sokağı, Hüseyin Paşa Sokak, 
İrfaniye Sokak, Karanlık Kapı Sokak, Madenli Sokak, 
Yorgancı Sokak ve Zincirli Sokak, yüksek duvarlar, 
cumbalı yapıları, kabalılar olarak da adlandırılan 
kemerli geçitleriyle Şanlıurfa’nın özgün sokak ve yapı 
ipolojisini yansıtmaktadır.

Surların Gücü
İlk inşa tarihi bilinmeyen, MS 6. YY.’a ait yazılı kaynaklarda 
sözü edilen şehir surların büyük bir kısmı, 20. yüzyılın 
başından iibaren tahrip edilmeye ve yıkılmaya 
başlanmışır. Tarihi kent merkezini çevreleyen surların 
Harran Kapı, Bey Kapısına ait Mahmut Oğlu Kulesi 
ile yer yer duvar ve burç kalınıları dışındaki kısımları 
günümüze ulaşamamışır. Şanlıurfa şehir surlarının 
güneyde; Harran Kapısı, doğuda; Bey Kapısı, Su Kapısı, 
kuzey baıda; Samsat Kapısı, Saray Kapısı, baıda; Baı 
Kapısı, Sakıbın Kapısı ve Su Kapısı olmak üzere sekiz 
kapısının bulunduğu çeşitli kaynaklarda belirilmişir. 

Kenin doğu surları, Harran Kapısı, Bey Kapısı, Şanlıurfa 
Kalesi ve Mahmutoğlu Kulesi, surlardan geriye kalan  
en büyük yapılardır. Bu alanlardaki projeler ile surların 
gücü yeniden bugüne taşınacakır.

Sur içinin yaşayan bir tarihi merkeze dönüştürülmesi 
süreci, sokakların sağlıklaşırılması ve canlandırılması 
ile başlamaktadır. Sokak canlandırma stratejileri 
belirlenirken, yeni proje alanları, yakın çevredeki yaşam 
alanları, traik odakları, turizm alanları  arasındaki sokak 
bağlanıları kurgulanmalı, yaya ve bisiklet kullanımıları 
teşvik edilmelidir.

3S 
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3T 
Turizm Değeri; Halfei
Geleneksel taş mimarisine sahip Harran evleri, 
kümbetleri, sular alında kalan tarihi Merkez Camii 
ve yeşil alanlarıyla ön plana çıkan Halfei ile birlikte 
Rumkale, Kaya Kilisesi ve Savaşa Köyü bütün olarak 
ele alınmalı, konaklama ve tanıım stratejisi tarihi 
dokuya uygun biçimde belirlenmelidir.

Tarihin Başlangıcı; Göbeklitepe
Yakın çevresinde toplu tapınma geleneği olan sayısız avcı-
toplayıcı grubun organizasyonu ile ortaya çıkmış bir dağ 
tapınağı olan Göbeklitepe’nin Çanak Çömleksiz Neoliik 
Çağ’a ait olması, buluntuyu dünya arkeoloji tarihi içinde 
çok özellikli bir konuma geirmişir. 

Tarımın Başkeni; Harran
Kuzey Mezopotamya’da kurulan Harran keni, Harran, Cüllab ve Deysan ırmaklarının suladığı Harran Ovası üzerinde 
kurulmuştur. Su kanalları ile örülmüş bir tarım alanı olan Harran Ovası, halen Şanlıurfa’nın en önemli tarım alanıdır. 
Dönemindeki en büyük üniversitenin Harran’da konumlanması ise Harran’ın bilim ve kültür altyapısının örneğidir.  
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Merkezinde Şanlıurfa olmak üzere, Göbeklitepe, Harran ve Halfei ile tanımlanan ‘Bölgesel Alın Üçgen’ 
kentleri, tarih, tarım ve turizm yönlerinden eşsiz değerlere sahipir. Tarihin başlangıcı Göbeklitepe, 
tarımın başkeni Harran ve turizm ile canlanan Halfei Alın Üçgeni, çok önemli tarihi, kültürel ve doğal 
değerlere sahipirler.
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Somut Olmayan Kültürel Miras, geleneksel yaşamın 
izleri ile ortaya çıkan, kültürel kimliğin temel unsurlarıdır 
ve toplulukların kültürel birikimini yansıtmaktadırlar. 
Şanlıurfa’nın kültürel mozaiği içinde, yüzyıllar süren 
yaşamın izleri ile ortaya çıkan somut olmayan kültürel 
miras öğeleri; müzik, mufak kültürü ve Şanlıurfa’nın 
mimari karakterini belirleyen zanaatler olmuştur. 

Bu miras ögelerinin korunması için, yaşayan kent 
müzeleri kurulmalıdır. Harran Kapı’da çalışmaları 
devam eden Müzik müzesi, Halepli Bahçe’de Mozaik 
ve Arkeoloji Müzesi, ve kurulması planlanan mufak 
müzesi, kent belleğinin korunmasına önemli katkılar 
sağlayacakır.

Müzik
Şanlıurfa’nın müzik kültürü, kenin tarihsel ve kültürel 
birikimine bağlı olarak erken dönemlerde gelişmeye 
başlamışır. Haleplibahçe’de bulunan müzisyen 
mozaikleri ve Eyyubiye Mahallesi’nde Orius’un tasvir 
edildiği mozaikler müzik geçmişini belgeleyen en eski 

buluntulardır. Bununla beraber, 168-222 yılları arasında 
ilozof, şair ve önemli bir musiki ideologu olan Bardaişan, 
ilk defa dini ayinlerde kilise müziği kullanmışır. Bugün 
Şanlıurfa’da önemli Tasavvuf   Müziği (çiteler),  Türk 
Sanat Müziği ve Halk Müziği eserleri verilmektedir. 

Şanlıurfa’nın müzik kültürünün en önemli öğesi sıra 
geceleridir.  Yerel müzisyenlerin bir araya geldiği ve 
yerel eserlerin hep beraber söylendiği sıra geceleri, 
kenteki en önemli sosyal akivite olmanın yanında, 
gençlerin ilk müzik eğiimlerini aldıkları yerlerdir.

Mufak
Oldukça zengin ve lezzetli olan Şanlıurfa mufak 
kültürünün en bilinen elemanı, Urfa biberi ya da isotur.

Geleneksel mufak kültürü, Halil İbrahim Sofrası 
ile anılmaktadır. İbrahim Peygamberin yemeğini 
paylaşması ve Şanlıurfalıların misairperverlikleri ile 
bu geleneği halen yaşatmaları, geleneksel mufak 
kültürünü canlı tutmaktadır.

Mimari
Pagan, Roma, Haçlı etkileri, İslam ve Osmanlı 
mimarisinin örneklerinin bulunduğu Şanlıurfa mimarisi, 
iklim koşulları ve yüzyıllardır devam eden geleneklerin 
etkisiyle şekillenmişir. Zaman içinde usta-çırak ilişkisi 
yoluyla gelişmiş olan taş işlemeciliği, yerel mimarinin 
en önemli karakteridir. 

Dış görünüşü oldukça sade olan konut mimarisi, kalın 
taş duvarlar, düz damlar ve tonozlu kemerlerden 
oluşan, Osmanlı mimarisinin etkisiyle sofa ve avlulara 
sahip olan yapılardan oluşmaktadır ve iç taratan çok 
zengin taş ve kemer işlemelerine sahipirler.

3M 
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ŞANLIURFA’NIN GELECEĞİ

Hızmalı Köprü
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Kentin 
Stratejik 
Geleceğine 
Doğru 5 Adım 

2. ADIM: Temalar
Ortak vizyona ulaşmak için kentlere özgü, farklılık ve 
farkındalık yaratmayı hedeleyen ‘Stratejik Temalar’ 
belirlenmelidir. Belirlenen Temaların detaylandırılması 
ve Temaik Komisyonlar aracılığıyla yapılır.

1. Ortak vizyon ve amaçlar kapsamında ‘temalar 
ve stratejik hedeler’ belirlenir.

2. Kenteki farklı kurum ve kuruluşların kaılımı ile 
‘Temaik Komisyonlar’ oluşturulur.

3. Temaik Komisyonlardaki kişiler, uzmanlık 
alanları olan konuları komisyon üyeleri ile 
paylaşırlar, ortak akıl çerçevesinde temalar 
gelişirilir.

Kentin vizyonu tanımlanırken; 

• Halkın etkin katılımı, 

• Şeffaf bilgi paylaşımı, 

• Sonuç ve hedef odaklı kent yönetimi, 

• Kıt kaynakların etkin kullanımı, 

• Kurumlar arası iş ve güç birliği, 

• İnsan odaklı ve proaktif bakış 

konularını içeren bir süreç tasarımı 
yapılmalıdır. 

Sürecin 5 temel adımı bulunmaktadır.

1. ADIM: Stratejik Yön
Kentler hızla değişen ve zamanın dinamiklerine ayak 
uyduran sistemlerdir. Bu nedenle kentler için yapılan 
vizyon tanımları zaman içinde yetersiz kalabilmektedir. 
Vizyon tanımlanması sürecinde öncelikle kenin 
ekonomik, sosyal, çevresel konularda gelecekte hangi 
yönde ilerleyeceği, yani stratejik yönü net olarak 
belirlenmelidir. Kenin stratejik yönü belirlenirken;

1. Kenteki kurumların, halkın ve tüm aktörlerin 
akif kaılımı ile sağlanmalı, aktörlerin yönelimi 
doğru biçimde algılamaları sağlanmalıdır.

2. Ortak vizyon ve amaçları içermelidir, vizyon ve 
amaçlar net olarak tanımlanmalıdır.

3. Kurumlar arası ortak bir koordinasyon birimi 
kurulmalı, bölge içinde ‘ortak yol haritası’ 
hazırlanmalıdır.
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Ortak Vizyon TemalarAmaçlar Stratejik 
Hedeler

STRATEJİK YÖN TEMALAR

1.
 A

D
IM

1 2

2.
 A

D
IM•	 Halk,	kurumlar	ve	tüm	

aktörlerin	katılımı
•	 Ortak	Vizyonun	benimsenmesi
•	 Kurumlar	arası	koordinasyon
•	 Ortak	Yol	Haritası

•	 ‘Tematik	Komisyonlar’	
oluşturulması

•	 Tematik	komisyonlar	ile	
düzenli	toplantılar

•	 Ortak	Vizyon	ve	amaçlar	
kapsamında	temalar	ve	
stratejik	hedelerin	
belirlenmesi
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4. ADIM: Stratejik Hedeler
Temalar alında kurgulanan paylaşım modelleri 
ve işbirlikleri kapsamında Stratejik Hedeler 
belirlenmektedir. Bu aşamada, ‘Eylem Alanları’ ve 
‘Öncelikli Projeler’ de belirilmektedir.

1. Temaların Stratejik Hedeleri belirlenir.

2. Stratejik Hedelere ulaşmak için Eylem alanları 
ve Öncelikli Projeler tanımlanır.

3. Kurumlar, ‘Eylem Alanları’ ve ‘Öncelikli 
Projeleri’ kendi kurumsal planlarına aktarırlar.

4. Toplanılar 3 yılda bir düzenlenerek kent içi, 
bölge ve sınır ötesi ile yeni paylaşım ve işbirliği 
ırsatları değerlendirilmelidir.

3. ADIM: Stratejik Köprüler 
Kenin stratejik yönü, ortak vizyon, amaçlar ve temaların 
tanımlanmasından sonra, uygulama aşamasına nasıl 
geçileceğine dair soruların yanıtlanması gerekmektedir. 
Bu amaçla 3. Adım, ‘stratejik yön’ ile  ‘uygulama aşaması’ 
arasında, sınır ötesi, bölge, kent, kentliler ve kurumlar 
arasında stratejik köprüler kurmayı amaçlamaktadır. 

Stratejik Köprüler, kurumlar ve kentler arasındaki 
işbirliği ve uzlaşma süreçlerini temsil etmektedir.Kamu 
kurum ve kuruluşları, Mahalli İdareler ile Mahalli İdare 
Birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve halkın kaılımı 
ile düzenli toplanılar düzenlenir.

1. Kurumlar arasında kaynak, yetki ve sorumluluk 
bazında yatay ilişkilerin güçlendirilmesi 
sağlanır.

2. Kurumlar ve kentler arasında paylaşım modelleri 
ve işbirliği potansiyelleri değerlendirilir.

5. ADIM: Stratejik Uygulamalar
Temalar ve stratejiler kapsamında belirlenen ‘Öncelikli 
Projelerin’ eyleme dönüştürülmesi sürecidir. 

1. Kurumlar, ‘Eylem Alanları’ ve ‘Öncelikli 
Projeler’in uygulanması için 1 bütçe yılını 
içeren planlamalarını yaparlar.

2. Sınır ötesi, bölge ve kent içindeki iifaklar bir 
araya gelerek uygulama süreçleri hakkında iş 
programları hazırlarlar.

3. Benzer projeleri uygulamış olan kurumlar ve 
kentler bir araya gelerek uygulama süreçleri 
hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlarlar.

4. Uygulama adımları her yıl yenilenmeli ve 
ihiyaçlar doğrultusunda revize edilmelidir.
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İşbirliği ve paylaşım modelleri Eylem 
Alanları

Öncelikli 
Projeler

Stratejik Uygulamalar

STRATEJİK 
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STRATEJİK 
KÖPRÜLER

STRATEJİK 
HEDEFLER3 4 5
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5.
 A

D
IM•	 Aktörler	arasında	düzenli	

toplantılar
•	 Kurumlar	arasında	kaynak,	

yetki	ve	sorumluluk	
paylaşımı,	yatay	ilişkiler

•	 Kurumlar	arası	paylaşım	ve	
işbirliği	modelleri

•	 Eylem	Alanları	ve	Öncelikli	
Projeler

•	 Eylem	Alanları	ve	Öncelikli	
Projelerin	kurumsal	
planlara	aktarılması

•	 Kent	içi,	bölge	ve	sınır	
ötesi	ile	işbirliği	ve	
paylaşım	fırsatları

•	 Uygulama	adımları
•	 Aktörler	arasında	düzenli	

toplantılarla	kurumlar	
arasında	bilgi	ve	deneyim	
paylaşımı

•	 İşbirliği	modelleri	ve	
stratejik	uygulamalara	
ilişkin	iş	programları	
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Ortak Vizyona Doğru; 
Kentlerin geleceklerini etkileyen 
vizyon tanımları yapılırken, kent 
yönetimlerinin kurumsal stratejik 
planlarında belirtilen vizyon tanımları 
‘ortak vizyon’ haline getirilmelidir. 

Ortak Vizyon kapsamında; kurumlar 
arasında iletişimin güçlenmesi, proje 
geliştirme, kaynak odaklı işbirlikleri 
kurma, sorumluluk ve görev paylaşımı 
gibi konular, işbirliği ve ortak akıl 
çerçevesinde kurgulanmalıdır.

Farklı kurumların vizyon tanımlarının 
ortak akıl doğrultusunda, 
uygulanabilir, benimsenebilir 
ve katılımcı ‘ortak vizyona’ 
dönüştürülmesi için üç öneri 
geliştirilmiştir.

1. Sınır ötesi kentler, bölge kentleri ve 
bölge düzeyindeki kurumlar arasında 
‘Stratejik Bölge Vizyonu’, 

2. Kent ölçeğinde, farklı aktörler 
arasında ‘Ortak Vizyon’, 

3.Kentteki kurumlar arasında; ortak 
vizyon kapsamında, eylem alanları 
ve öncelikli  planları içeren ‘Ortak 
Yol Haritaları’ hazırlanmalıdır.

Kurumsal Vizyonlar
Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Belediyesi taraından hazırlanan ve kurumsal vizyon, misyon, hedef ve stratejileri 
içeren ‘Kurumsal Stratejik Planlar’ ile Karacadağ Kalkınma Ajansı taraından hazırlanan ‘2010 Yılı Ön Bölgesel 

Gelişme Planı’ çalışmaları, kent vizyonuna ilişkin öneriler geirmektedir. 

Kalkınma Ajansı Vizyon tanımı

Şanlıurfa Valiliği Kurumsal Vizyonu Şanlıurfa Belediyesi Kurumsal Vizyonu

Yeni yüzyılın hizmet sunumundaki yaklaşımları olan;

- Vatandaş Odaklılık,

- Misyona Dönük Çalışma,

- Verimliliğe Endekslilik,

- Şefalık,

- Kaılımcılık,

- Akilik,

- Güven Verebilirlik

İlkelerini referans alarak, yeni yüzyılın beklenilerine 
uygun hizmetleri vermeyi amaçlamaktadır.

Tarihinden Dolayı Doğuştan Marka Şehir Olan İlimizi;

Temiz, Disiplinli, Çağdaş, Yeşiller İçerisinde, 

Sosyal Belediyecilik Açısından Öncü,

Kültür ve İnanç Turizminin 

Önemli Merkezlerinden Olan 

Bir Dünya Keni Yapmakır.

Doğal, tarihi, sosyal ve kültürel zenginliği ve çeşitliliği ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
cazibe ve icaret merkezleri olan Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın bu potansiyelini en iyi şekilde 
koruyarak değerlendiren, işsizliğin, yoksulluğun ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin azalıldığı, 
Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı TRC2 Bölgesi.
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ortak Vizyona İlişkin Anahtar Kelimeler 

Kent
	Şan(S)Lı Urfa

	Tılsımlı / Efsunlu 
Kent

	Doğuştan 
‘Marka’ Kent

Kent 
Yöneimi

	İnsan Odaklı

	Takım Çalışması

Kutsal Kent
	İnanç Merkezi; Peygamberler Şehri

	Farklı Din ve Mezheplerin Bir Aradalığı

	Uygarlıklar ve İnançlar Buluşması

	Farklı din ve mezhepler, manasırları ile 
Hoşgörü Keni

Sektörler
	Şanlıurfa’nın Geleceği 

İçin 3T: Turizm, Ticaret, 
Tarım 

	Şanlıurfa’nın Kalkınması 
İçin 3T: Tespit, Talep, 
Takip

	Ticaret; Ortadoğu’ya 
Açılan Kapı, Tarımın 
Başlangıcı, Turizm; Kültür 
Ve İnançlar Diyarı

	Turizmin 
Çeşitlendirilmesi

	Yaşayan Kiliseler İle 
Şanlıurfa’nın Mozaiğinin 
Canlandırılması

	Tarım; İlk Buğday 
Üreimi ve 
Göbeklitepe’nin Önemi

	Organik Tarım 
(Karacadağ)

	Tarımsal Üreim; 
pamuk, ısık, kırmızı 
mercimek 

Tarih ve Kültürel Yapı
	Yerellik (Kültürel Doku) 

	Misairperverlik

	Dünya Mirası 

	Eski Kent-Geleceği Kucaklamak 

	Su-Toprak-Hava-İnsan-Güneş Zenginliği

	Berekein Buluşma Noktası 

	Coğrai Ve Kültürel Zenginliklerin 
Merkezi(Göbeklitepe, Kutsal Tepe, 
Harran, Balıklıgöl, GAP, Halfei, 
Haleplibahçe)

	İlk Heykel, İlk İnanç Merkezi, Dünyanın 
En Eski Kent Merkezi

	İlk buğday tarımı

	Medeniyetler Başkeni

	Çok Kültürlülük

	Sanat ve Arkeoloji Birikimi

	Coğrai Ve Kültürel Olarak,  Doğu Ve 
Baının, Kuzey ve Güneyin Buluşma 
Noktası

	Kültürel ve Tarihi Zenginliklerin Merkezi

	Bereketli Hilalin Merkezinde, Bereket 
Sofrası

Eğiim
	İlk Yazı, İlk Üniversite

	Gökbilimi (Üniversite, Felsefe), 
Sanat Ve Arkeoloji Birikimi 

	Eğiimli Şanlıurfalılar

	Gökbilimin Temeli; Harran 
Üniversitesi

Stratejik Bölge Vizyonu ve Ortak Vizyon
Çalıştay kapsamında; kişi ve kurumların ‘stratejik bölge vizyonu’ ve ‘ortak vizyona’ ilişkin görüş ve önerileri 
değerlendirilmiş,  tarışılan konular sonucunda, yol haritası çalışmasını yönlendiren anahtar kelimeler ortaya 
çıkmışır.
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O r t a k  V i z y o n ’ a  D o ğ r u ;

Bölgesel değerleri paylaşarak, 
geçmiş ile gelecek arasında 
‘stratejik köprüler’ kuran, örnek 
ve öncü kent.

Yerel ve bölgesel değerlerini 
paylaşan, stratejik yönünü 
Tarih,Tarım ve Turizm (3T) üçgeni 
dinamikleri ile belirleyen kent.

Farklılıklarını diğer kentlerin 
potansiyelleri ile  buluşturarak 
bölgesel gelişim ve paylaşımın  
öncüsü olmak.
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5 TEMA 5 KÖPRÜ 5 STRATEJİ

Millet Köprüsü
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Tema5Köprü 
Strateji

5 Tema
Çalıştay süresince kent yöneimi 
ve birçok kurum ve kuruluşun 
temsilcileri ile ortak vizyona 
ulaşmak için gelecek stratejileri 
oluşturmak üzere 5 tema 
belirlenmişir. 

5 Köprü

5 Temanın stratejilere 
dönüştürülmesi için ise 5 Stratejik 
Köprü kurulması gerekmektedir. 
5 Tema kapsamında stratejik 
köprüler kurulması, yol haritası 
çalışmasının temel stratejik 
hedelerini oluşturmaktadır. 

5 Strateji

Ortak vizyona ulaşmak için 
ortaya konulan 5 tema ve 
5 köprünün uygulanabilir 
eylemlere dönüştürülebilmesi 
amacıyla 5 strateji belirlenmişir.

1

2

3

4

5
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Kent ve Bölge

Tarih, Tarım, Turizm

Eski ve Yeni

Proje ve Finansman

Sınır Ötesi Sınır Ötesi Gücün Paylaşımı

Ekonomi Sektörler Arası Paylaşım

Kültür Eski ve Yeni Paylaşımı

Kaynak Proje ve Kaynak Paylaşımı

Değer Değer Paylaşımı
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Strateji 1

Anadolu topraklarının binlerce yıllık 
geçmişi, kentlerde farklı ekonomik beceri, 
kültürel birikim ve doğal bereket unsurları 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kentlere özgü bu değerler kentleri 
birbirlerinden farklılaştırırken, Anadolu’nun 
kültürel mozaiğini zenginleştirmektedirler. 

Şanlıurfa’nın sahip olduğu değerlerin 
‘farklılığı ve çeşitliliği’, kentin tarihsel 
ve kültürel birikimi, deneyimi ve 
uzmanlıklarından gelmektedir.

Şanlıurfa’nın tarihsel ve kültürel birikiminin 
paylaşımı, kentin uygarlıklar tarihindeki 
özel konumunu ön plana çıkaracaktır. 

Ekonomik becerinin paylaşılması ise 
kentler arası sektörel uzmanlaşma ve 
çeşitlenmelerin bölgesel ortak vizyon 
kapsamında kurgulanarak bölgesel 
kalkınmanın sağlanmasına katkıda 
bulunacaktır. 

Değer  
Paylaşımı Stratejik Hedeler ve Eylem Alanları 

1.1. Kültürel Birikimin Paylaşımı 
1.1.1. Bölgenin Kültürel Birikimini Analiz Etmek

1.1.2. Müzeler Arası Paylaşım Programını Başlatmak

1.1.3. Kültür ve Koruma Bilincini Geliştirmek

1.2. Ekonomik Becerinin Paylaşımı 
1.2.1. Bölgenin Ekonomik Değer ve Potansiyellerini Belirlemek 

1.2.2. Ekonomik Gelişim Odaklı İşbirliği Potansiyellerini Araştırmak 

1.2.3. Bölgesel İşbirlikleri İçin Bölgesel Yol Haritaları Oluşturmak

1.3. Doğal Bereketin Paylaşımı 
1.3.1. Bölge İçinde, Doğal Bereketin Sürdürülebilir Kullanımını Sağlamak

1.3.2. Doğal Bereketi Ekonomik Değere Dönüştürmek

1.3.3. Kaliteli Üretim İçin İşbirliği Programları Hazırlamak
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1.1. Kültürel Birikimin Paylaşımı 
Anadolu kentleri benzer tarihsel süreçlerden geçmişler, sanat, mimari, kentleşme, 
gelenek-görenek, mufak kültürü, efsaneler, müzik kültürü gibi konularda 
birbirlerinden yoğun olarak etkilenmişlerdir. 

Benzer tarihsel süreçleri ve kültürü paylaşan kentlerin sahip oldukları değerler ve 
birikim ‘ortak miras’ olarak değerlendirilmelidir ve bölge içinde paylaşılmalıdır.

Şanlıurfa’daki geleneksel yaşamın izleri ile ortaya çıkan kültürel miras, kenin 
kimliğini oluşturmaktadır. Kent kimliğinin doğru biçimde yaşaılması ve tanıılması, 
bölge kentlerinin kültürel yapılarının tanınması ile mümkündür. Kültürel değerlerin 
paylaşımı, değerlerin tarihsel gerçekler ışığında, bölgenin tamamı taraından 
doğru biçimde tanınması olarak düşünülmelidir. 

Kentliler arasında paylaşım kavramının benimsenmesi, kenin tarihi ve kültürünün 
benimsenmesi ile gerçekleşecekir. Tarihi ve kültürel değerleri korumanın önemi 
ve koruma bilinci erken yaşlardan iibaren gelişirilmelidir. Özellikle çocukların 
‘kültürel miras’ ve ‘kentlilik bilinci’ kavramları ile erken yaşta tanışmaları amacıyla 
doğal, mimari, arkeolojik ve geleneksel yaşam kültürü konularında bilinç 
kazanmalarını amaçlayan projeler gelişirilmelidir.

Anadolu kentlerinin tarihi ve kültürel mozaiğinin iyi yöneimi; tarihi, kültürel, 
arkeolojik ve doğal değerlerin korunmasını, turizm kaynaklı ekonomik katma 
değerin artmasını ve kentlerde kültür ve koruma bilincinin gelişmesini sağlayacakır.
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1.2. Ekonomik Becerinin Paylaşımı
Kentlerin tarihsel ve kültürel geçmişlerine göre 
şekillenen ekonomik becerileri, kentler arası 
sektörel uzmanlaşmaları belirlemektedir. Şanlıurfa, 
kendisinin ve bölge kentlerinin becerilerini 
kullanarak önemli bir gelişim ivmesi kazanma 
potansiyeline sahipir.

Ekonomik yapısı tarım sektörüne dayalı olarak 
gelişen Şanlıurfa’nın tüm sektörlerde ekonomik 
becerilerini gelişirmesi gereklidir. Özellikle 
GAP sonrasında verim ve ürün kalitesinin 
arırılması, enerji tükeimi ve maliyetlerin 
minimuma indirilmesi  gibi konuların bölge içinde 
değerlendirilmesi ve çitçiler ile paylaşılması 
önemlidir. Küçük ölçekli tarımsal işletmelerde 
düşük verim alınması sorununun çözülmesi de 
bölgesel işbirliklerine bağlıdır.

Bu amaçla, bölge içindeki kentler arasında sektörel 
dağılım yapılmalı, Şanlıurfa’nın tarımsal berekei, 
Gaziantep’in sanayi becerisi, Mardin’in tarihi koruma 
ve turizm becerisi bölge içinde paylaşılmalıdır. 

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa ve Diyarbakır 
kentleri arasında paylaşıma dayalı güç birliğinin 
sağlanması açısında çok önemli bir potansiyeldir. 
Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret 
Odalarının, AB projeleri üretme ve uygulamadaki 
becerisi de bölge için çok önemli potansiyeller 
yaratmaktadır.

Bölge kentlerinin Ortadoğu ile kurdukları icari ve 
kültürel iifakların artması bölgenin ekonomik 
geleceğini değişecekir. 

Şanlıurfa’nın ülke ve bölge içindeki ekonomik rolünün 
tanımlanması, eğiim ve teşvik programları ile yerel 
ekonominin güçlendirilmesi ve bölgesel işbirlikleri 
- iifaklar kurulması, kent ekonomisinin hızlı ve 
sistemaik biçimde gelişmesini sağlayacakır.

1.3. Doğal Bereketin Paylaşımı 
Doğal bereket unsurları, kentlerin coğrafyalarından 
gelen değerlerdir. Doğal bereket unsurları, kentlerin 
ekonomik ya da kültürel kimliği hakkında önemli 
ipuçları vermektedirler.

Bereketli Hilal içinde bulunan Şanlıurfa’nın 11.500 
yıl önce buğday üreimi ile başlayan doğal berekei, 
bugün tarımsal ve hayvansal üreim potansiyeli, 
verimli toprakları,  mağaraları, ovaları, gölleri, 
nehirleri, ılıca ve termalleri ile devam etmektedir.  
Kent içinde ise Kızılkoyun sırtları ve Kale eteğinde 
bulunan mağaralar en önemli kültürel kimlik 
unsuru olarak ortaya çıkmaktadır.

Harran, Ceylanpınar ve Viranşehir Ovaları 
gibi verimli tarım toprakları ve organik tarım 
potansiyeline sahip olan Şanlıurfa, GAP Projesi’nin 
tarımsal başkeni niteliğindedir.
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DEĞER PAYLAŞIMI İÇİN İŞBİRLİKLERİ
AMAÇ İŞBİRLİĞİ PROJELER / PROGRAMLAR

1. KÜLTÜREL BİRİKİMİN PAYLAŞIMI 
Mozaik bulunan kentler arasında kazı, 
koruma, sergileme, tanıım yöntemleri 
hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı  

Şanlıurfa, Gaziantep, 
Antakya, Kahramanmaraş, 
Adana

Mozaik Kentler Birliği

İnanç kentlerinin turizm sektöründen 
daha fazla pay alması için tanıtım 
işbirlikleri kurgulanması

Şanlıurfa, Diyarbakır, 
Adıyaman, Gaziantep, 
Kilis, Mardin, Hatay

Kültür ve İnanç Yolu Birliği

Sınır ötesi kentler arasında kültürel       
etkileşim 

Şanlıurfa, Mekke, Medine, 
Kudüs Kutsal Şehirler İşbirliği

Geleneksel mimarinin doğru biçimde 
öğrenilmesi, tanıılması, zanaatların      
yaşaılması

Şanlıurfa, Mardin, Halep, 
Suriye Geleneksel Mimari

Mufak kültürünün yaşaılması Gaziantep, Şanlıurfa, Mar-
din, Hatay Mufak Kültürü 

Kentler arası ortak kültürel bağların    
müzik yoluyla güçlendirilmesi

Elazığ, Şanlıurfa, Kerkük Müzik Kültürü İşbirliği

Milli mücadele döneminin doğru           
anlaşılması ve aktarılması

Şanlıurfa, Gaziantep, 
Kahramanmaraş Milli Mücadele Kentleri İşbirliği

Yerleşik hayaın başladığı toprakla-
rın arkeolojik miras bütünlüğü içinde              
korunması ve öğrenilmesi

(Göbeklitepe(Şanlıurfa), 
Nevali Çori, 
Çayönü(Diyarbakır), Çatal-
höyük (Konya), Cafer Hö-
yük, Hallan Çemi Höyüğü 
(Batman)

Bereketli Hilal Kentleri

Tarihi icaret yolları üzerindeki kentler, 
hanlar ve diğer yapıların yaşaılması

Nizip İpek Yolu

Şanlıurfa-Adıyaman 
Samsat Antik Yolu

Zeugma-Samsat Lejyoner 
Yolu

Tarihi Ticaret Yolları İşbirlikleri

2. EKONOMİK BECERİNİN PAYLAŞIMI 
Bölgesel kalkınma Güneydoğu Anadolu ve 

Doğu Anadolu Kentleri ve 
Kalkınma Ajansları

Bölge Kentleri İşbirliği

Sektörel uzmanlaşma ve çeşitlilik GAP Kentleri ve Bölge 
Kentleri

Sektörel Beceri Paylaşım Programı
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KAHRAMANMARAŞ
medusa mozaikleri

GAZİANTEP
zeugma mozaikleri

ADANA

misis mozaik müzesi

ŞANLIURFA

halepli bahçe mozaikleri

ANTAKYA

mozaik müzesi

KAHRAMANMARAŞ

GAZİANTEP

ŞANLIURFA
MARDİN

HATAY

KAHRAMANMARAŞ

GAZİANTEP

ŞANLIURFA

Mozaik Kentler  İşbirliği

İnanç  Kentleri   İşbirliği Milli Mücadele Kentleri  İşbirliği

Benzer kentsel sorunları paylaşan kentler 
arasında; sorunların çözülmesi, mekan 
ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla 
işbirlikleri kurgulanmalıdır. 

İşbirlikleri; kentler arasındaki yerel kent 
yönetimleri, sivil toplum kuruluşları, çok taralı 
kaynak ortaklıkları arasında kurgulanabilir. 

Kentler arasında kurgulanan işbirlikleri, 
kentteki kurum ve kuruluşların çalışma 
prensipleri, kanunlar, politikalar ve programları 
değiştirmeyi ve daha etkin olarak kullanmayı 
amaçlamalıdır. Aktörler arasında roller ve 
ilişkiler geliştirilirken en önemli konu, halk 
katılımının sağlanması olmalıdır.
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Kent ve Bölge KöprüsüSınır Ötesi Teması

Stratejik Hedeler ve Eylem Alanları 
2.1. Vizyon Paylaşımı 
2.1.1. Sınır Ötesi İşbirlikleri ile ‘Stratejik Vizyon’ Belirlemek

2.1.2. Bölge İçinde ‘Bölgesel Yol Haritaları’ Hazırlamak

2.1.3. Kent İçin ‘Ortak Vizyon’ Belirlemek 

2.2. Katma Değer Paylaşımı 
2.2.1. Bölge İçinde Kümelenme Çalışması Yapmak

2.2.2. Yenilikçi Teknolojiler İle Katma Değeri Artırmak 

2.2.3. Katma Değeri Kentliler İle Paylaşmak 

2.3. Deneyim Paylaşımı 
2.3.1. Uluslararası Tematik Paylaşım Programlarına Katılmak

2.3.2. Uluslararası Kaynak Artırma Odaklı Paylaşım Programlarına Katılmak

2.3.3. Halkın Eğitim Seviyesini Yükseltmek 

STRATEJİK KÖPRÜLER, PAYLAŞILAN DEĞERLER

Milli Mücadele Kentleri  İşbirliği

Strateji 2     

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin geçmişteki 
ve bugünkü koşulları dikkate alındığında, 
kentsel ve bölgesel gelişim için bölge kentleri 
arasında dayanışma ve paylaşımın sağlanması 
kaçınılmazdır.

Tarihte önemli bir eğitim, kültür ve yaşam 
merkezi olan Şanlıurfa’nın gelecek potansiyelini 
değerlendirmek için kentin bölge ve sınır ötesi 
kentleri ile ilişkilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Sektörel paylaşımları odağına alan bölge 
kentlerinin yanı sıra, Rakka, Haseke, Halep 
ve Musul gibi sınır ötesi kentlerle olan ilişki 
sistemi de, dışsal dinamikleri harekete geçirerek 
Şanlıurfa’nın ekonomik, coğrai ve kültürel 
gelişmesini kuvvetlendirecektir.

Sınır komşusu olan Mardin, Diyarbakır, 
Gaziantep, Adıyaman, Halep, Haseki, Rakka 
ve Şanlıurfa’nın sahip olduğu değerler ve 
potansiyeller değerlendirilerek bölgesel 
koalisyonlar kurulması, ekonomik, sosyal, 
tarihsel ve kültürel gücün paylaşılarak artmasını 
sağlayacaktır.

Sınır Ötesi Gücün Paylaşımı

Sınır Ötesi 
Gücün Paylaşımı 
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Sınır Ötesi İşbirlikleri

2.1. Vizyon Paylaşımı
Bölge ölçeğinde ekonomik kalkınma ve sosyal 
gelişimin sağlanması için  kentler öncelikle içinde 
bulundukları bölgenin vizyonunu paylaşmalıdırlar.
Bölgenin dengeli  gelişimini amaçlayan ‘Ortak 
Vizyon’u benimseyen kentler arasında ortak 
amaçlar belirlenir, bölgesel roller tanımlanır. 
Ortak vizyonun en önemli özelliği, kentler ya da 
kurumların ortak geleceğe yönelik ortak bakışlarını 
yansıtmasıdır.

Kentlerin ortak vizyonu belirlenirken, bölge  içindeki 
kentlerin sınır ötesi potansiyelleri değerlendirilmeli, 
ortak vizyonun bölge içindeki kentler taraından 
benimsenmesi teşvik edilmelidir. Bölgesel ulaşım 
yaırımları, gelişim odakları, yaırım türleri, sektörel 
uzmanlaşmalar gibi konular, Kalkınma Ajanslarının 
bir araya geldiği ortamlarda değerlendirilmelidir.

Şanlıurfa’nın bölgesel vizyon içindeki rolü 
tanımlanırken, tarihsel olarak bölge merkezi olma, 
diğer Anadolu kentleri ve sınır ötesi kentler  ile 
işbirlikleri kurma potansiyelleri dikkate alınmalıdır. 

2.2. Katma Değer Paylaşımı
Bölgesel kalkınmayı sağlamak için Ortak Vizyonu 
benimseyen, bu amaçla bir arada hareket eden 
kentler, bölge içinde değer arışı sağlayacaklardır. 
Ortaya çıkan katma değer, farklı sektörler ya da 
konular üzerinde uzmanlaşan kentler arasında 
paylaşılmalıdır.
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2.3. Deneyim Paylaşımı 
Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, bilgiye erişimi 
kolaylaşırarak kentler arasında ileişim ağları 
kurulmasını sağlamışır. 

İleişim ağları; bilgi ve deneyim transferi, başarılı 
örneklerin paylaşılması,  ekonomik akivitelerin 
koordinasyonu ve kentler arasındaki sinerjinin 
arırılmasını amaçlarken, kentler arasında 
‘yarışmacı’ tutum yerine ‘paylaşımcı’ tutum 
gelişirmeyi amaçlamalıdır.

Şanlıurfa’nın, Eurociies üyeliği yoluyla Avrupa 
Birliği bilgi ve deneyim ağlarına erişmesi, AB ile bilgi 
ve deneyim transferi sağlaması, Avrupa kentleri ile 
bir araya gelerek kaynak ve proje gelişirebilme 
ırsaı yaratmaktadır. 

Sektörel çeşitlenme yoluyla arırılan bölgesel 
katma değer, kentler arasındaki uzmanlaşma ve 
çeşitlenme dengesini harekete geçirmelidir.

Türkiye ile Suriye arasında ‘Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi’nin kurulması, vize uygulamalarının 
karşılıklı olarak kaldırılması,  Mürşitpınar - Şanlıurfa 
(GAP–Halep) yeni demiryolu yapımı projesinin 
hayata geçirilmesi, ekonomik, sosyal, kültürel ve 
bilimsel işbirliğinin arırılması çalışmaları bölgesel 
katma değeri arıran unsurlardır.

DPT taraından yürütülen Türkiye-Suriye 
Bölgelerarası İşbirliği programı da iki ülke 
ekonomisine büyük katkılar yapacakır. Sınır ve 
gümrük kapıları ile kurulacak güçlü bağlanılar, sınır 
ötesinde de icaret ve turizm alanlarında katma 
değerin paylaşımını sağlayacakır.

Bölge içinde, benzer sorunlara sahip olan kentler 
arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanması 
amacıyla, bölge bazında ortak ois kurularak 
kentler arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyon 
sağlanmalı, temaik işbirlikleri kurulmalıdır. 
Kalkınma Ajansları, kentler arası bilgi paylaşımını 
güçlendiren önemli yapılanmalardır. Bu amaçla, 
Bölgeler Arası Kalkınma Ajansları Birliği gibi 
yapılanmalar ile kentlerin deneyimleri hakkında 
bilgi sahibi olunabilir.

Ortadoğu’da Halep, Rakka ve Haseki kentleri ile 
icari işbirlikleri kuran Şanlıurfa, Avrupa kentleri 
ile bilgi ve deneyim transferi odaklı işbirlikleri  
kurma potansiyeline sahipir. Şanlıurfa’nın kurduğu 
deneyim transferi odaklı işbirlikleri tüm bölge için 
önemli ırsatlar yaratacakır. 

Şanlıurfa kent yöneiminin ÇEKÜL Vakı ile yol 
haritası ve ikir projeleri kapsamında gelişirdikleri 
işbirliği, yenilikçi yaklaşımlar ortaya çıkarması 
açısından önem kazanmaktadır.
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SINIRLAR ÖTESİ GÜCÜN PAYLAŞIMI İÇİN İŞBİRLİKLERİ
AMAÇ İŞBİRLİĞİ PROJELER / PROGRAMLAR

1. VİZYON PAYLAŞIMI 
Ortak Vizyon belirlenmesi Şanlıurfa, Diyarbakır Karacadağ Kalkınma Ajansı 
Bölgesel Ortak Vizyon Bölge kentleri Bölgesel İşbirliği
2. KATMA DEĞER PAYLAŞIMI 
Bölgesel kalkınma sağlanması GAP Kentleri GAP 
Ekonomik canlılığı teşvik eden projeler Diyarbakır, Şanlıurfa, Gazi-

antep, Erzurum, Van Cazibe Merkezleri

3. DENEYİM PAYLAŞIMI
Avrupa kentleri ile bilgi ve deneyim pay-
laşımı

Eurociies Üye Kentleri Eurociies

Tarım, sanayi, kültür temalı deneyim pay-
laşımları

Bölge Kentleri Bölgesel ve Temaik İşbirlikleri

Tarihi ve kültürel mirasın korunması Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa 
Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı Yol Haritası ve Fikir Projeleri
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Stratejik Hedeler ve Eylem Alanları 
3.1. Tarih Birikiminin Paylaşımı 
3.1.1. ‘Ortak Tarih, Paylaşılan Kültür’ Programını Başlatmak

3.1.2. Arkeolojik Tarihi Bütüncül Olarak Belgelemek

3.1.3. Bölge İçinde Tarih Turları Düzenlemek

3.2. Tarımsal Bereketin Paylaşımı 
3.2.1. Tarımsal Bereketi Artırmak

3.2.2. GAP Bölgesi İçinde Teknoloji-Tarım-Sanayi Buluşması Sağlamak

3.2.3. Bereketi Artırmak İçin Eğitim Programları Hazırlamak

3.3. Turizm Değerlerinin Paylaşımı 
3.3.1. Bölge İçin Turizm Stratejisi Belirlemek

3.3.2. Kentti Ziyaret Sürelerini Uzatmak

3.3.3. Tanıtım Ortaklıkları Kurmak

STRATEJİK KÖPRÜLER, PAYLAŞILAN DEĞERLER

Sektörler Arası 
Paylaşım

Strateji 3     

Sektörler arası paylaşım, bölge kentlerinin 
gelişiminin yanı sıra, Harran, Halfeti ve 
Göbeklitepe arasında kalan Altın Üçgenin 
tarih, tarım ve turizm potansiyelleri ile 
canlanmasını hedelemektedir.
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Urfa, Büyük İskender’in fetheinden sonra Mö. 132 – Ms. 216 yılları arasında Edessa keni 
olarak adlandırılmışır. Edessa Keni, Urfa merkezde Halil-ül Rahman gölü yakınlarındaki bölgede 
konumlanmışır. Bu dönemde özellikle mozaik sanaının gelişmiş, yapım tekniği ile dünyanın 
en değerli mozaiklerinden sayılan Haleplibahçe Mozaikleri bu dönemde yapılmışır. Alanda, 
erken Roma dönemine ait mozaiklerin yanı sıra, Süryanice ve Grekçe rölyeler ile birçok mağara 
bulunmaktadır. 

Haleplibahçe Amazon Mozaikleri, 13.500 yaşındaki Balıklıgöl Heykeli, Harran’da ilk üniversite, ilk 
inanç sistemi ile yerleşik tarihin başlangıcının yer aldığı  Şanlıurfa, sahip olduğu köklü tarih ve 
zengin kültürel mozaiğin değerlerini koruyarak kullanmalıdır.

Mimarlık tarihinin, tarımın, ilk yerleşik hayaın, neoliik döneme ait ilk tapınağın kısacası birçok 
ilkin başlangıcı olan Şanlıurfa, mozaik tarihinin de başlangıcıdır. M.Ö. 3700 yılına ait dünyadaki 
ilk mozaikler, Siverek ilçesine bağlı Hasek Höyük’te ortaya çıkmışır ve Urfa Arkeoloji Müzesi’nde 
sergilenmektedir. M.Ö. 132-M.S. 216 yılları arasında 347 yıl hüküm süren Edessa Krallığı, Urfa 
tarihi ve mozaik tarihi açısından büyük önem taşımaktadır.

3.1. Tarih Birikiminin Paylaşımı 
Anadolu coğrafyası tarihsel gelişimi açısından çok 
zengin bir çeşitliliğe ve derinliğe sahipir. Bereketli 
topraklar üzerindeki kültürel çeşitlilik 13.000 yıllık 
geçmişin izlerini günümüze kadar taşımaktadır. 
Bu coğrafyada kurulan ve kaybolan uygarlıklar ile 
günümüze kadar uzanan tarihi ve kültürel mirası 
zenginliğini ırsata dönüştürmek için yeni bir 
yöneim anlayışı gerekmektedir. Bu nedenle, bölge 
kentlerini kapsayan bir bütünleşik kültürel miras 
yöneim planı, tarih ve kültür mirasının korunması 
ve ekonomik yaşamın canlandırılması için önemli 
bir ırsat olacakır.

Ayrıca, tarih ve kültürel değerlerin kent 
ekonomilerinin canlandırılması strateji olarak 
ortaya konulması için ‘kültürel kümelenme’ 
çalışması yapılmalı ve bu çalışma çerçevesinde 
kültürel miras envanteri çıkarılarak yeni bir turizm 
desinasyon rotası belirlenmelidir. 

Tarihi ve kültürel değerlerin bölge bazında 
kümelenme çerçevesinde yeni bir sistemaik 
içinde ele alınması ve bu değerlerin paylaşılması 
yeni farklılıkları ortaya koyacak ve farkındalık 
yaratacakır.

Tarihi mirasa sahip olan kentlerde yapıların 
korunmasıyla yaraılan katma değerin, gayrimenkul 
sektörünün yaraığı katma değerden çok daha 
fazla olması, koruma sektörünün önemini 
göstermektedir. 

50



STRATEJİK KÖPRÜLER, PAYLAŞILAN DEĞERLER

3.2. Tarımsal Bereketin Paylaşımı
Tarımsal üreimin ekonomik ve ekolojik olarak 
verimli yeişirilebildiği bölgeler belirlenerek 
üreim planlaması yapılmalı, üreimde verim arışı 
sağlanmalı, doğal kaynaklar korunurken, tarımsal 
ürün talebi karşılanmalıdır. Bu nedenle havza 
bazında üreimi desteklenen ürünler üreilmelidir.
Tarımsal üreimin planlanması, biyolojik çeşitliliğin 
sağlanması, su ve toprak kaynaklarının korunması, 
verimlilik arışı sağlanması, üreim karının 
arırılması, arz talep dengesinin sağlanmasını 
sağlayarak uluslararası rekabet gücünü arıracakır.
Bölgelerin tarımsal sanayi ve kırsal kalkınma 
kapasitelerinin belirlenmesi ve kırsal kalkınmada 
tarım ve sanayi sektörlerinin katkılarının arırılması 
gerekmektedir.

Pamuk, ısık ve mercimek üreiminde ülkemizde 
ilk sırada yer alan Şanlıurfa’nın yüzölçümünün 
%90’ı tarıma elverişlidir. Seracılık ve organik tarım 
potansiyeli, gelişen ısık, seracılık ve pamuk 
üreimi, doğal kaynakların zenginliği (toprak, su, 
iklim) ve verimli Harran, Halfei, Suruç, Viranşehir, 
Bozova, Hilvan, Siverek ve Ceylanpınar Ovaları, GAP 
Projesinin merkez konumundaki Şanlıurfa’yı tarım 
sektöründe ayrıcalıklı bir konuma geirmektedir.

Gıda Organize Sanayi Bölgeleri yoluyla tarımsal 
sanayinin gelişmesi; ürün miktarı ve desen 
çeşitliliğinin artması, bölge ve sınır ötesi ile icaret 
ilişkilerinin güçlenmesi, kaynakların etkin kullanımı, 
kent gelişiminin yönünü belirleyecekir.

Şanlıurfa’nın tarım sektöründeki avantajlı yapısı, 
bölge ölçeğinde oluşturulacak olan tarımsal üreim 
işbirlikleri ile daha avantajlı hale gelebilecekir. 
Finansal kaynak yaratma, bilgi ve deneyim transferi, 
personel ve kapasite paylaşımı gibi konular, bölgenin 
tarımsal üreimini arıracakır. Ayrıca Şanlıurfa’nın 
konumu ve ortak tarihi nedeniyle Ortadoğu ile 
icaret geçmişi olması yalnızca Şanlıurfa için değil, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi için önemli bir ırsaır.

GAP Projesi kapsamında sulama altyapısının 
gelişirilmesi ve drenaj projeleri gelişirilmektedir. 
Bunlara ek olarak, Harran Ovası’nda yaşanan 
tuzluluk probleminin çözümüne yönelik projeler 
de gelişirilmelidir.

Özellikle tarımsal sanayi üreimi, tanıım, ihracat, 
üreim kalitesi gibi konularda Güneydoğu Anadolu 
kentleri arasında görev paylaşımları yapılmalıdır. 
Bu konuda GAP Projesi kentleri olan Adıyaman, 
Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, 
Şırnak ve Şanlıurfa’ya önemli görevler düşmektedir.

3.3. Turizm Değerinin Paylaşımı
Kültürel çeşitliliğin yöneimi, sürekliliği olan turizm 
ve tanıım stratejisinin belirlenmesi, kentliler 
ve çocuklar için turizmin gelişirilmesi, turizm 
alternaileri gelişirilmesi ve çeşitlendirilmesi 
amaçlarıyla bölge içinde ‘turizm odaklı işbirlikleri’ 
ve ‘tanıım ortaklıkları’ kurulmalıdır.  

Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel değerlerinin 
korunması, kenin turizm potansiyelinin 
gelişirilmesi, tarih ve turizmin bir arada gelişiminin 
sağlanması için, inanç turizmine alternailer 
gelişirilmelidir.
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SEKTÖRLER ARASI PAYLAŞIM İÇİN İŞBİRLİKLERİ
AMAÇ İŞBİRLİĞİ PROJELER / 

PROGRAMLAR
1. TARİH BİRİKİMİNİN PAYLAŞIMI 
Tarih ve kültür mirasının korunması    Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman,                       

Diyarbakır, Mardin,  Hatay,                           
Kahramanmaraş, Adana

Bütünleşik Tarihi Miras 
Yöneim Planı 

Bölge kentlerinin ekonomik değerleri-
nin kümelenmesi, uzmanlaşma konu-
larının belirlenmesi

Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, 
Hatay, Kahramanmaraş, Adana

Kümelenme Çalışması

Bölgenin ortak geçmişini etkileyen 
tarihi ve kültürel değerlerin belgelen-
mesi

   Bölge Kentleri Ortak Bellek Müzeleri

Ortak Tarih Müzeleri

2. TARIMSAL BEREKETİN PAYLAŞIMI 
Tarımsal verimin arırılması için bilgi 
paylaşımı, tarımsal gelişme odaklı 
ortaklıklar 

   Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep,       

   Hatay, Kahramanmaraş, Adana
Tarımsal Üreim 

İşbirlikleri

Sulama kanalı altyapısının gelişiril-
mesi

   GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Şanlıurfa 
Valiliği, Şanlıurfa Belediyesi, DSİ, Tarım 
Reformu Bölge Müdürlüğü, GAP Organik 
Tarımsal Üreim ve Tükeim Derneği

Altyapı Gelişirme Pro‐

jeleri

Tarımsal üreimin arırılması ve tarım-
sal sanayinin organize biçimde geliş-
irilmesi

   Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, 
Şanlıurfa OSB İşadamları Derneği 
(ŞOSİAD), İl Özel İdaresi, Ticaret Bölgesi, 
AGRO-GAP, GAP Organik Tarımsal Üreim 
ve Tükeim Derneği

Gıda Organize Sanayi 
Bölgesi

Çiftçilerin organik tarım, üretim 
teknikleri, yüksek verim, enerji mini-
mizasyonu konularında eğiilmesi

   Tarım İl Müdürlüğü, GAP Organik Tarım-
sal Üreim ve Tükeim Derneği, GAP Böl-
ge Kalkınma İdaresi, Harran Üniversitesi

Çiftçi Eğiim Projeleri

3. TURİZM DEĞERİNİN PAYLAŞIMI
Cazibe Merkezi konumundaki kentler 
arasında bilgi, kapasite,kaynak ve pro-
je paylaşımı

    Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, 

Erzurum, Van
Cazibe Merkezleri

Turizm rotaları oluşturulması, turizm 
sektörü ile işbirlikleri

    Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa (Halfei) Kıyısı Olan Kentler

İnanç Turizmi: Peygamber türbeleri (Hz. Eyyüp 
Peygamber’in Sabır Mağarası, Hz. İbrahim’in 
Balıklıgöl’ü, Şuayp Peygamber, Yakup Peygamber 
ve Musa Peygamber’in yaşadıkları mekanlar, Hz. 
Eyyüp Peygamber Türbesi, Rahime Hatun Türbesi, 
Elyasa Peygamber Türbesi ve Külliyesi) camiler, 
manasır ve kiliseler inanç turizm merkezleridir. 
Mevlid-i Halil (Dergah) Camii Bölgede en önemli 
inanç turizmi merkezlerindendir.

Tarih ve Kültür Turizmi; Tarihi dokuda sivil mimarlık 
örnekleri, höyükler, ören yerleri, şehir surları, 
Şanlıurfa Kalesi, Harran, Şanlıurfa mozaikleri, 
müzeler, hanlar, hamamlar, çarşılar, anıtlar, 
köprüler, su kemerleri bulunmaktadır.

Termal Turizm-Sağlık Turizmi: Kara Ali Kaplıcaları, 
Kaplıca Otel Tesisleri ve Kapalı Havuz Tesisleri

Spor Turizmi: Karkamış, Birecik ve Atatürk Baraj 
gölleri, Su Sporları Şenliği, Karacadağ Kayak Merkezi

Ayrıca, eko-turizm, gurme turizmi, kongre turizmi 
ve köy turizminin de gelişme potansiyelleri çok 
yüksekir.

Tarihi, doğal yapısı ve iklimiyle bölgenin cazibe 
merkezi haline gelen Halfei, turizm sektörüne 
yönelik potansiyelini değerlendirmelidir. 
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Stratejik Hedeler ve Eylem Alanları 
4.1. Suyun Bereketi 
4.1.1. Fırat Nehri ile Harran Ovasını Buluşturmak

4.1.2. Şanlıurfa ile Edessa’yı Buluşturmak

4.1.3. Kentlileri Su Kültürü ile Buluşturmak

4.2. Sokakların Gizemi 
4.2.1. Tarihi Sokak Dokusunun Gizemini Yaşatmak

4.2.2. Yaşayan Sokaklar Yaratmak

4.2.3. Sokak ve köprüleri Bütünleştirmek

4.3. Surların Gücü 
4.3.1. Surları Ortaya Çıkarmak 

4.3.2. Tarihi Doku Yeni Doku Buluşmasını Sağlamak

4.3.3. Sur İçinde Kültürel Miras Bütünleşik Yönetim Planı Hazırlamak

STRATEJİK KÖPRÜLER, PAYLAŞILAN DEĞERLER

Eski İle Yeni 
Paylaşımı 

Geçmişin tarihsel, kültürel ve doğal 
değerleri ile bugünün ekonomik, sosyal 
ve kültürel değerlerinin buluşması ile 
Şanlıurfa’nın geleceğinin planlanmasında 
fırsat yaratacak stratejilerinin ortaya 
konulması gerekmektedir. Tarihi dokunun 
korunması amacıyla eski kent ile yeni 
kentin buluşması, Fırat suyunun kent ile 
buluşması ve gündelik hayata katılması, 
su ve surların kent ile buluşması 
sağlanmalıdır.

Strateji 4     Eski ve Yeni KöprüsüKültür Teması Eski ve Yeni Paylaşımı
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4.1. Suyun Bereketi 
Bölgesel kalkınma projesi olan GAP Projesi temel olarak; ekonomik ve sosyal kalkınmanın 
gerçekleşmesi için bölgenin Atatürk Barajı ile buluşmasını, başka bir deyişle ‘suyun 
berekei’ ile canlanmasını amaçlanmaktadır. 

Fırat nehri, bölgedeki tüm kentler için ‘bereket ve bolluğun simgesi’ olmuştur. Şanlıurfa’nın 
Fırat suyu ile buluşarak tarihteki su kültürünün yaşaılması amacıyla nehrin kolu olan 
Karakoyun Deresi’nin canlandırılarak kente geri kazandırılması gerekmektedir.

Bu kapsamda Karakoyun Deresi, tarihi yerleşim dokusu ile yeni kent dokusu arasında 
bir stratejik köprü olacakır. Karakoyun Deresi ve üzerindeki 5 köprü, tarihi ve yeni  kent 
dokularını buluştururken, ‘Su Meydanı’ olarak da adlandırılan Samsatkapı Meydanı, tarihi 
ve yeni doku arasında bir odak noktası olarak ortaya çıkmaktadır. 

Karakoyun Deresi’nin sağlıklı bir su kanalına dönüştürülmesi için derenin temizlenmesi 
sağlanmalı, çevredeki konutların dereye aık su bırakmamaları için gerekli altyapı 
çalışmaları tamamlanmalıdır. 
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  4.2. Sokakların Gizemi
Şanlıurfa’nın organik dokusu, kamusal yapılar ile 
canlanan mahalle meydanları ve yüksek duvarlar 
ile tanımlanan dar sokakları, tarihi merkezin en 
önemli ‘kent kimliği’ unsurlarıdır. Şanlıurfa’nın 
kent kimliği, tarihsel süreç içinde, birçok uygarlık 
ve kültürlerin etkisiyle zenginleşerek bugünkü kent 
belleğini oluşturmuştur. Şanlıurfalıların yaşadıkları 
keni benimsemeleri ve tarih bilinci gelişirmeleri, 
bu kent belleğinin korunmasına bağlıdır. 

Organik sokaklar ve evler zaman içinde bir arada 
gelişmiş olup, sivil ve anıtsal mimari bugün bir 
arada korunmalıdır. UNESCO Dünya Kültür Mirası 
Listesi’ne aday olan kente adaylığın kabul edilmesi 
için tamamlanması gereken zorunlu kriterler 
tamamlanmalıdır. 

Bu kapsamda, sur içinde bütüncül yaklaşımlar 
ile koruma ve proje gelişirme yaklaşımları 
benimsenmelidir.

Geleneksel sokakların korunması ve 
sağlıklaşırılmasının yanı sıra, tarihi olmayan sokak 
dokusunun da yeniden ele alınması gerekmektedir.  
Bu kapsamda, Şanlıurfa Belediyesi’nin Cephe 
Sağlıklaşırma ve Rehabilitasyon Projeleri, yaşayan 
bir tarihi merkez için önemli bir adımdır. 

Sokak sağlıklaşırma projelerinde kentsel esteiğin 
korunması, meydan ve sokak sistemleri ile 
bütünleşme, yaya ve bisiklet kullanımına ilişkin 
stratejiler gelişirilmektedir. 

4.3. Surların Gücü
Tarihi kent merkezi ile yeni doku arasında 
bulunan surlar, eski doku ve yeni doku arasında 
bütünleşirici olma gücüne sahipir. Kenin baı 
surlarının bulunduğu Kızılkoyun Caddesi ve Çevresi 
Proje Alanı, tarihi surların ortaya çıkarılmasını ve 
Haleplibahçe ile bütünlüklü olarak tasarlanmasını 
amaçlayan bir projedir.

Doğu surları, Harran Kapısı, Bey Kapısı ve 
Mahmutoğlu Kulesi restorasyon projeleri,  surların 
ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. 
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ESKİ VE YENİNİN PAYLAŞIMI İÇİN İŞBİRLİKLERİ
AMAÇ İŞBİRLİĞİ PROJELER / 

PROGRAMLAR
Kentsel Kurgunun Yeniden Düzen-
lenmesi, Fırsat Bölgeleri Yenilenecek 
Bölgeler ve Yoğunluk Bölgelerinin bü-
tünlük içinde belirlenmesi

   Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü, 
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Şan-
lıurfa Valiliği, Şanlıurfa Belediyesi, Har-
ran Üniversitesi

Mekansal Gelişim Stra-
teji Çerçevesinin Hazır-
lanması

1.SUYUN BEREKETİ
Karakoyun Deresi Gerdanlık Projesi Şanlıurfa Belediyesi, ÇEKÜL Vakı Fikir Projesi
Samsat Meydanı Projesi Şanlıurfa Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı Fikir Projesi
2. SOKAKLARIN GİZEMİ 
Harran Kapı Projesi (Kapılar – Evler – 
Hanlar)

Şanlıurfa Belediyesi, Kültür Bakanlığı  Restorasyon Projesi

Demokrasi Caddesi, Büyük Yol Yenile-
me ve Sokak Canlandırma Projeleri

Şanlıurfa Belediyesi, Kentliler Sağlıklaşırma 

Kültür Adası Projesi Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Belediyesi Restorasyon Projesi
Fırırlı Kilise ve Çevresi Kültürel Odağı Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Belediyesi Restorasyon Projesi
Reji Kilisesi Kültürel Canlandırma Pro-
jesi

Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Belediyesi Restorasyon Projesi

3. SURLARIN GÜCÜ
Kültürel Miras Bütünleşik Yöneim 
Planı

Şanlıurfa Belediyesi, Harran Üniversitesi Plan

Kızılkoyun Caddesi Projesi(Mağara – 
Doğu Surları -Haleplibahçe)

Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Belediyesi, ÇE-
KÜL Vakı Fikir Projesi

Mahmut Oğlu Kulesi Restorasyon Pro-
jesi (Bey Kapısı) 

Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Belediyesi Restorasyon Projesi

Roma Surları Canlandırma Projesi Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Belediyesi Restorasyon Projesi
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5.1. Halk İle Paylaşım 
5.1.1. Kadınların Günlük Hayata Aktif Katılımlarını Sağlamak

5.1.2. Gençler ve Çocuklar İçin Sosyal Projeler Geliştirmek

5.1.3. Proje ve Planlama Süreçlerine Halk Katılımı Sağlamak

5.2. Kurumlar Arası Paylaşım 
5.2.1. Kurumlar Arası Ortak Yol Haritaları Hazırlamak

5.2.2. Kurumlar Arası sorumluluk Paylaşımı Yapmak

5.2.3. Kıt Kaynakların Etkin Yönetimini Sağlamak

5.3. Bölge İle Paylaşım 
5.3.1. Sınır Ötesi İşbirlikleri Geliştirmek 

5.3.2. Bölge İle İşbirliği Pragramları Geliştirmek

5.3.3. Kurumlar Arası İşbirlikleri Kurmak
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Kaynak   
ve Proje 
Paylaşımı 

Strateji 5     Proje ve Finansman KöprüsüKaynak Teması Proje ve Kaynak Paylaşımı
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1. Halk İle Paylaşım 
Yaşam kalitesinin arırılması amacıyla kentliler 
ve kent arasında, şefaf ve güçlü İleişim, bilgi 
paylaşımı sağlanmalıdır. 

Aktörler arasında roller ve ilişkiler gelişirilirken 
en önemli konu, halkın kentsel süreçlere akif 
olarak kaılımının sağlanmasıdır. Yerel kaılımın 
sağlanması için sivil örgütler ile paylaşım ortamları 
yaraılmalıdır.

Kentsel gelişmeler, mekânsal iyileşirmeler ve 
kamusal alanlar için işbirlikleri oluşturulmalı, sivil 
inisiyaiin planlama ve uygulama süreçlerine 
kaılımı sağlanmalıdır. Kenin değerlerinin öncelikle 
kentli ile paylaşılması ve kent yöneimlerinin 
kaılımcılığı benimsemeleri temel alınmalıdır.

Kentlilerin kaılımcı ortamlarda kentlerini temsil 
etmelerini, kendilerini ‘kente ait hissetmeleri’ 
ve ‘benimsemelerine’ bağlıdır. Kentlerin halk 
taraından benimsenmesi ise yaşam kalitesinin 
arırılması yoluyla gerçekleşebilecekir.

Bu nedenle, kaılım sağlanması için kamusal 
alanların işlevinin arırılması, sosyal projeler 
gelişirilmesi,  farkındalık ve kent bilinci yaratılması, 
eğitim, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi yoluyla 
bireysel ve toplumsal kaılım arırılmalıdır.

Özellikle kadın ve çocukların sosyal projelere akif 
kaılımının sağlanması ve eğiim seviyelerinin 
arırılması için kurumların eğiim ve sosyal projelere 
daha fazla bütçe ayırmaları sağlanmalıdır. 
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2. Kurumlar Arası Paylaşım 
Ortak Vizyon kapsamında kurumlar arası   
sorumluluk, kapasite ve bilgi paylaşımı 
sağlanmalıdır. Bu amaçla,  proje bazında kamu - 
özel sektör ortaklıkları gelişirilmelidir. Finansal 
kaynak olarak, ulusal ya da uluslararası düzeydeki 
kamu ve özel sektör inans kuruluşları ya da 
organizasyonlardan destek alınmalıdır. 

Ekonomik sektörler ve kentler arası özel ortaklıklar 
ya da kamu-özel ortaklıklarının yanı sıra, gelişme 
ortaklıkları, tanıım ortaklıkları, stratejik ortaklıklar 
ve kaynak-odaklı ortaklıklar da kurgulanmalıdır.

Sağlık, eğiim ve altyapı gibi yaşam kalitesine ilişkin 
konularda yerel yöneimler ve sivil inisiyailer 
arasında kentler arası işbirlikleri oluşturulmalıdır.

Bölge içindeki farklı yerel kaynakların harekete 
geçirilmesi ve etkin kullanımı için ‘Kıt Kaynakların 
Etkin Kullanımı‘ konusu önemlidir. 

Merkezi bütçe ve ilçe belediyelerinin kaynakları 
dışında yeni kaynaklar bulunmalı, işbirlikleri ve 
paylaşım yoluyla yeni kaynaklar yaraılmalı, kıt 
kaynakların etkin yöneimi yapılmalıdırf.

Valilik, Belediyeler, Vakılar, Kamuoyu, Sivil Toplum 
Kuruluşları,  Meslek Odaları, AB Finansman 
Kuruluşları arasında oluşturulacak işbirlikleri 
ile ortak vizyona doğru sorumluluk paylaşımı 
sağlanmalıdır.

Kırsal bölgelerdeki gelir düzeylerinin yükselilmesi, 
verimliliğin arırılması, tarımsal üreimin ve isihdam 
olanaklarının arırılması amacıyla özellikle kırsal 
kesimlerde kurumlar arası işbirliği ile gelişirilen 
ekonomik ve sosyal projeler gelişirilmelidir.  

3. Bölge İle Paylaşım 
Şanlıurfa’nın sahip olduğu değerler, bilgi ve 
kapasite, yakın çevresi ile paylaşıldığı durumda 
artacakır.

İşbirlikleri; kentler arasındaki yerel kent 
yönetimleri, sivil toplum kuruluşları, çok taraflı 
kaynak ortaklıkları arasında kurgulanabilir. Kentler 
arasında kurgulanan işbirlikleri, kentteki kurum 
ve kuruluşların çalışma prensipleri, kanunlar, 
politikalar ve programları değiştirmeyi ve daha 
etkin olarak kullanmayı amaçlamalıdır. Aktörler 
arasında roller ve ilişkiler gelişirilirken en önemli 
konu, halk kaılımının sağlanması olmalıdır.

Kentler ya da bölgeler arasında bilgi ve deneyim 
transferinin sağlanması, kaynakların entegre olarak 
kullanılması, değer arışı gibi olanaklar sağlanması 
için işbirlikleri kurgulanmalıdır. Yaşam kalitesi ve 
yapı kalitesinin oldukça düşük olduğu Güneydoğu 
Anadolu kentleri, Kalkınma Ajanslarının da 
katkısıyla işbirliği programları tasarlanmalı ve 
uygulanmalıdır.
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PROJE VE KAYNAK PAYLAŞIMI İÇİN İŞBİRLİKLERİ
AMAÇ İŞBİRLİĞİ PROJELER / 

PROGRAMLAR
1.HALK İLE PAYLAŞIM
Üniversiteler ile Eğiim Programları   Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Belediyesi,         

   Üniversite

Kapasite Arırma 
Programları

Göç Alan İllerde Ekonomik ve Sosyal 
Entegrasyon Projesi

   Kentliler, WYG Internaional, 
TESEV, TEPAV ve VNG Internaional 
Konsorsiyumu, Belediyeler, Valilikler. 
(Diyarbakır,Gaziantep, Erzurum, 
Şanlıurfa)

EKOSEP

Şanlıurfa halkını turizm ile 
buluşturmak

   Kentliler, Şanlıurfa Valiliği Turizmi Aileler ile 
Birleşirme Projeleri

Kentliler arasında doğa bilinci 
oluşturmak

   Belediyeler, İlköğretim Okulları, Kentliler Yeşil Bilinç Projesi

Kentliler arasında kent bilinci 
oluşturmak

   İl Milli Eğiim  Müdürlüğü,  İl Sağlık  Mü-
dürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü,  
Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Yerel 
Gündem 21, ÇEKÜL Vakfı

Kent Bilinci Projesi

Eğiim seviyesinin yükselilmesi için 
ve öğretmenlerin bölgede severek ve 
isteyerek kalmaları için çeşitli teşvik-
ler verilmesi

 İlgili Bakanlıklar, Şanlıurfa Valiliği Daha İyi Eğiim İçin 
Eğitmenlere Teşvik 

Programları

Genç ve Kadın İsihdamının arırılması 
için sanat ve kültürü canlandırmakta-
dır. Akçakale ve Harran’da Tarım İşçi-
lerine Yönelik Projeler bulunmaktadır.

 Şanlıurfa Belediyesi, Üniversiteler İnsan Kaynakları 
Operasyonel Programı

Kadın girişimciliğin desteklenmesi Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Belediyesi, 
Üniversiteler

Kadın İsihdamına 
Yönelik Mikro Ve Orta 

Ölçekli Krediler
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2. KURUMLAR ARASI PAYLAŞIM 

Kurumlar Arası Ortak Vizyon belirlen-
mesi

Kurumlar Arası İşbirlikleri Ortak Yol Haritaları

Şanlıurfa Odaklı Turizm Stratejisinin 
belirlenmesi

Kurumlar Arası İşbirlikleri Tanıım Ortaklıkları

3. BÖLGE İLE PAYLAŞIM
Sınır Komşuları; Mardin, Diyarbakır, Gazi-
antep, Adıyaman, Halep, Haseki, Rakka Kümelenme Analizi

Şanlıurfa Diyarbakır Kalkınma Ajansları İşbirliği Programı
Bölge Kentleri; Gap Vadisi Projesi
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GAP Eylem  Planı GAP EYLEM PLANI KAPSAMINDAKİ PROGRAM VE PROJELER
AMAÇ İŞBİRLİĞİ PROJELER/ PROG‐

RAMLAR

EKONOMİK KALKINMANIN GER‐

ÇEKLEŞTİRİLMESİ
KOBİ’lere yönelik iş destek hizmetlerinin, 
girişimciliğin ve isihdam imkânlarının gelişi-
rilmesi, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilme-
si ve kalitesinin arırılması, yerel ürünlerin ve 
hizmetlerin markalaşması

- DPT

- GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi 

- GAP İlleri Yerel Yöne-
imleri

Cazibe Merkezi 
Programları

Özel sektör yaırımlarının Bölge’ye çekilmesi - DPT

- Hazine Müsteşarlığı

- Maliye Bakanlığı

Teşvik Poliikaları

Bölge’nin ihracaının arırılması için eğiim ve 
teşvik programları

DPT IGEME II

İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme 
faaliyetlerinin desteklenmesi

- Sanayi Ve Ticaret 
Bakanlığı

- Hazine Müsteşarlığı

- KOSGEB

- Ziraat Bankası

- Halkbank

Kobi Destekleri Ve 
Kümelenme

Bölge’nin teknoloji gelişirme ve yenilik kapa-
sitesi arırılacak

- Harran Üniversitesi

- Dicle Üniversitesi

- Gaziantep Üniversi-
tesi

Teknoparklar

Kültürel ve Tarihi Mirasın Korunması - Kültür Ve Turizm 
Bakanlığı

- Gap Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı

- Vakılar Genel Mü-
dürlüğü

Kültürel ve Tarihi 
Miras

Orman Varlığının Arırılması Ve Barajların 
Erozyondan Korunması, Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Yaygınlaşırılması

- Çevre Ve Orman Ba-
kanlığı

- Gap Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı

Doğal Kaynaklar 
Ve Yenilenebilir 

Enerji

Güneydoğu Anadolu Bölgesi içindeki en kapsamlı proje olan GAP Projesi, 
çok sektörlü, sürdürülebilir, insani kalkınmaya dayalı entegre bir bölgesel 
kalkınma projesidir. Bölge GAP Eylem Planı kapsamında GAP kentlerinde;

- Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleşirilmesi

- Sosyal Gelişmenin Sağlanması

- Altyapının Gelişirilmesi

- Kurumsal Kapasitenin Gelişirilmesi eksenleri alında 73 ana 
eylem, 300 proje ve faaliyet bulunmaktadır.
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SOSYAL GELİŞMENİN SAĞLANMASI
Okul öncesi, ilköğreim, ortaöğreim ve yük-
seköğreim eğiim kapasitelerinin ve okullaş-
ma oranlarının arırılması 

- Milli Eğiim Bakanlığı

- Yurt-Kur

- Bölge Üniversiteleri

Eğiim Projeleri

İşgücü ve isihdam oranlarının arırılması - Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR)

- Milli Eğiim Bakanlığı

- Bölge Üniversiteleri

İstihdam Projeleri

Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi, Aile 
Hekimi Uygulamasına Geçilmesi

- Sağlık Bakanlığı

- Bölge Üniversiteleri Sağlık

Sosyal Hizmet Ve Yardımların Arırılması - DPT – Valilikler

- Sosyal Yardım Ve 
Dayanışma Genel 
Müdürlüğü (Sydgm)

- Sosyal Hizmetler Ve 
Çocuk Esirgeme Ku-
rumu (Shçek)

- Gap Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı

SODES

Kültür – Sanat – Spor Faaliyetlerinin Arırıl-
ması

- DPT – Valilikler

- Bölge Üniversiteleri
SODES
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ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ 
Sulama kanalı çalışmalarının tamamlanması - Devlet Su İşleri Ge-

nel Müdürlüğü (DSİ)

- Tarım Reformu Ge-
nel Müdürlüğü

Sulama

Enerji ileim ve dağıım altyapısı güçlendiri-
lecekir.

- TEİAŞ Genel Müdür-
lüğü

- TEDAŞ Genel Müdür-
lüğü

- BOTAŞ GENEL MÜ-
DÜRLÜĞÜ

Enerji

Bölge ulaşırma ağları ve lojisik hizmetlerinin 
güçlendirilmesi

- Karayolları Genel 
Müdürlüğü

- Devlet Hava Mey-
danları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 
(DHMİ)

- T.C. Devlet Demiryol-
ları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü (TCDD)

Ulaşım

Planlama Çalışmalarının (Koruma amaçlı imar 
planları, alt bölge gelişme planları ve çevre 
düzeni planları) ve OSB’lerin tamamlanması

- GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı

- Çevre Ve Orman Ba-
kanlığı

- Kültür Ve Turizm 
Bakanlığı

- Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı (TOKİ)

- DSİ Genel Müdür-
lüğü

- Belediyeler

- Sanayi Ve Ticaret 
Bakanlığı

Sosyal Fiziki Alt‐
yapı
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KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİ‐
RİLMESİ
Merkezi kuruluşların bölgedeki hizmet birim-
lerinin kapasitelerinin arırılması, GAP Banka-
cılık Okulunun açılması, Kamu İnternet Erişim 
Merkezlerinin (KİEM) yaygınlaşırılması

- Maliye Bakanlığı

- İşkur

- Ziraat Bankası

- Milli Eğiim Bakanlığı

Taşra Teşkilatları

Bölge’de yer alan mahalli idarelerin hizmet 
kalitesi ve kapasitelerinin gelişirilmesi

- Devlet Planlama 
Teşkilaı Müsteşarlığı 
(DPT)

- Gap Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı

- Tarım Ve Köyişleri 
Bakanlığı

- GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi

Yerel İdareler Ve 
Bölgesel Kuruluş‐

lar

66



STRATEJİK KÖPRÜLER, PAYLAŞILAN DEĞERLER 67



VİZYON PROJELERİŞanlıurfa Valiliği
Şanlıurfa Belediyesi
Şanlıurfa Valiliği ve 
Şanlıurfa Belediyesi 
tarafından geliştirilen 
vizyon projeleri, 
Stratejik Tasarım 
Çalıştayı süreci içinde, 
katılımcı ortamlarda 
geliştirilmektedir.
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Çalıştay Yaklaşımı Nedir?

Kentsel tasarım süreçlerine paydaşların ve 
halkın kaılımını sağlamak için çeşitli yöntemler 
gelişirilmektedir. “Charrete” ya da “Enquiry by Design” 
adı verilen tasarım çalıştayları, kaılımcı kentsel tasarım 
amacıyla uygulanan yöntemlerdendir. Şehir planlama 
süreçleri ile ilgili plancı, tasarımcı ve mimarların 
proje paydaşları ve kent yöneimleri ile bir araya 
gelerek çalışığı bu organizasyonlar, genelde birden 
fazla oturumda ve farklı grupların ortak çalışmasıyla 
gerçekleşmektedir. 

Çalıştayların üç önemli özelliği vardır. Çalıştaylar;

‐ Farklı paydaşların ikirlerini tasarım sürecine 
dahil etmektedir.

‐ Farklı tasarımcıların yetenek ve bakış açılarının 
sentezlenmesine olanak vermektedir.

‐ Bu süreçlerin en kısa süre içerisinde 
gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Çalıştaylar; Sürdürülebilir Bölgesel Gelişim Planları, 
Yenileme Projeleri, Master Planlar, Ödenebilir 
Konut Planları, Yeşil Yapılar gibi farklı ölçek ve 
türdeki çalışmaların elde edilmesi amacıyla 
düzenlenebilmektedir.

Çalıştayların işleyiş süreci, projenin taraları ile bir 
araya gelinmesi, ortak çalışmalar sonucunda proje 
alternaileri üreilmesi, alternailerin kamuya 
sunulması ve seçilen alternaiin gelişirilmesi 
şeklindedir.

Şanlıurfa Stratejik Tasarım Çalıştayı, sur içi ve yeni 
kentsel doku arasında bulunan proje alanlarının 
bütüncül biçimde, kaılımcı ortamlarda tarışılarak 
projelendirilmesi ve tarihi merkezin canlandırılmasını 
amaçlamaktadır.

Bütünlüklü bir mekansal kurgu dahilinde seçilen proje 
alanları, Samsatkapı Meydanı, Karakoyun Deresi, 
Hızmalı Mahallesi ve Kızılkoyun Caddesi çevresi olarak 
belirlenmişir. 

Projelerin planlama ve tasarım ilkeleri, kaılımcı 
ortamlarda, kent yöneimlerinin de görüş ve önerileri 
alınarak belirlenmişir.

Çalıştaylarda özellikle bütüncül tasarımın önemi 
vurgulanmış, lokal düzenlemeler kadar, projelerin 
bağlanılarının iyi kurgulanması gerekiği vurgulanmışır. 
Bu nedenle projeler arası yeşil alan, yaya yolları ve 
derenin bütünleşirici özelliği ve kullanım kararları 
arasında denge kurulması gibi konular tarışılmışır. 
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Cazibe Merkezi Projeleri

a. Kale Eteğinin Turizme Kazandırılması Projesi

Projenin amacı; Kale eteği alanı turizme kazandırılarak, yeni iş sahalarının 
oluşması, peyzaj düzenlemesi, I. Derece Sit Alanı üzerindeki tarihi yapıların ortaya 
çıkarılması, mevcut kale eteği projesinin devamının sağlanmasıdır. 

Projenin gerçekleşmesi ile Şanlıurfa Kale etraının tarihi dokuya uygun 
korunması noktasında köklü bir çözüm oluşacak, Özelde Şanlıurfa, genelde bölge 
turizminin gelişmesi ve Anik Edessa mağaralarına ulaşma ve turizmin hitap 
alanının genişlemesi sağlanacak, Kalenin etraındaki gecekonduların tahliyesi ile 
Şanlıurfa’nın en önemli tarihi değerleri ortaya çıkarılacakır. 

Kale eteğinin turizme kazandırılması kapsamında 2001-2002 yılında Valilik 
taraından 67 ev kamulaşırılarak peyzaj projeleri hazırlanmışır. Şanlıurfa 
Belediyesi taraından 55 ev kamulaşırılarak bölge için önem arz eden yol 
genişletmesi yapılmışır. Halen bu bölgede turizmi etkileyen Arkeolojik Sit Alanı 
içerisinde kalan 230 adet evin tahliyesi gerekmektedir. Kale ve çevresinde Anik 
Roma dönemine ait mağaralar ve içersinde kaya mezarları bulunmaktadır. 
Koruma İmar Planına göre yeşil alan olup Arkeolojik Sit Alanıdır. 

1 

Valilik öncülüğünde yürütülen Cazibe Merkezleri Programları kapsamındaki başarılı projeler, diğer kentler için ‘model’ oluşturmuştur.

b. Sokak Cephe İyileştirme ve Kültür Adası Projesi

Sur içinde bulunan ve 14 mahalleyi kapsayan tarihi dokunun korunarak turizme 
kazandırılmasını amaçlayan  proje, Çulha, Yorgancı, Güllüoğlu sokağın çevrelediği 
12 evden oluşan Kültür Adasının da 200 yataklı buik otel olarak hizmet vermesini 
sağlayacakır.

Projenin amaçları; sağlıklaşırmanın yapılacağı alanda yaşayan halka yönelik turizm 
alanında bilgilendirme ve bilinçlendirme eğiimleri gerçekleşirmek, hane ve mahalle 
bazında gerçekleşirilerek uygulama alnındaki kapı, pencere, çaı ve izolasyonlarını 
tarihi dokuya uygun olarak yapmak, sokak içerisindeki elektrik, telefon vb. kabloları 
yer alına çekerek dokuya uygun ışıklandırma yapmak, sokaklarda bulunan çeşme, han, 
hamam, cami, kilise vb. kamusal alanları vatandaşların ve turistlerin ihiyaçlarına cevap 
verebilecek sağlıklı mekânlar haline geirmek,  bu alanları hoşgörü, kaynaşma merkezleri 
yaparak turizm alanında isihdam yaratmak ve bölgesel ekonominin canlanmasını 
sağlamakır.
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Proje Alanı: Yaklaşık 1,5 ha. büyüklüğündeki Samsat 
Meydanı proje alanı; Kurtuluş Müzesi, Milet Hanı, tarihi 
Avşaroğlu Hanı ve mezarlık arasında bulunmaktadır. 

Projenin Amacı: Kenin mevcut meydan sistemaiği 
incelendiğinde, eski kent ile yeni keni bütünleşiren 
odak niteliğindeki Samsat Meydanı ön plana 
çıkmaktadır. 

2 

Samsat Meydanı projesinin temel tasarım kriterleri;  

• Valilik Meydanı, Samsat Meydanı, Kara Meydan, 
Yıldız Meydanı ve Haşimiye Meydanları sisteminin 
kurulması,

• Canlı ve yaşayan bir kamusal alan yaraılması,

• Sur içi ulaşım sistemi ve kademelenmesi için 
alternailer gelişirilmesi, yeni ulaşım sisteminde 
Samsat Meydanı bağlanılarının tanımlanması,

• Yaya bağlanıları sistemaiği kurgulanarak, yakın 
çevredeki konut alanları ve diğer proje alanları ile 
yaya ve araç bağlanılarının güçlendirilmesi,

• Meydanda farklı akiviteler ve alanlar ile çeşitlilik 
sağlanmasıdır.

Samsat Meydanı 
Düzenleme Projesi
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 Kapalı Alanlar 

1.Meydan düzenlemesindeki otopark ihiyacını 
karşılayan Otopark- Kafe- Restoran Binası,  aynı 
zamanda iki tarihi köprü arası düşünülen rekreaif 
kullanımları destekleyen kullanımları içerir. 

Güneye bakması sebebiyle, özellikle iç mekanları 
kış vakitleri keyile kullanılabilecek niteliktedir. Yaz 
dönemlerinde ise daha çok bina önündeki su kıyı 
plaformuna aılacak masalar bu alanı canlı kılacakır. 
Boydan boya açılan camlarıyla iç mekanlar öndeki bu 
plaformla adeta birleşip tek bir mekan olurlar.  

2. Sosyal Bina Urfa sahnesine eşlik eden bu yapı, 
içindeki fuaye ve çok amaçlı salon ile, belediye ve/
veya valiliğin düzenleyeceği her türlü mini-etkinliğe ev 
sahipliği yapacak kapasitededir. Ayrıca, Urfa sahnesinde 
düzenlenecek olan konser türü etkinliklerde, sanatçı 
odası gibi mekan ihiyaçlarına cevap verecekir.  

3. Müze Ziyaretçisi Hizmet Yapısı Özellikle müzeye gelen 
yerli veya yabancı turistlerin bankamaik, tuvalet, para 
değişirme, müze bilgilendirme gibi ihiyaçlarına cevap 
verecek olan yapıdır.

Açık Alanlar  

1. Urfa Sahnesi Gümrük Han ve Avşaroğlu Han yönünden gelen yayaların ilk karşılaşıkları açık alandır. Seyir terası 
şeklindedir, hemen solundan m,illet köprüsüne çıkılabilir ve karşıya geçilebilir. Çok farklı etkinliklerin sunulabileceği 
bir sahne niteliğindedir.  

2. Etkinlik Alanı Urfa sahnesinde düzenlenen konser, kutlama... gibi etkinliklerin izlenebileceği basamaklı 
düzenlemedir. Hem müzeden su kıyısına inişi sağlar, hem de genel bir dinlenme-oturma alanı olarak işler.  

3. Müze Meydan Kenin cumhuriyet tarihi için çok önemli bir yapı olan kurtuluş müzesi önündeki düzenlemedir. 
Sol yanında ağaç alı oturma elemanları, sağ yanında pergola türü üst örtü sistemleriyle gölgeli dinlenme alanları 
sunarak müzeye gelen ziyaretçilerin vakit geçirebilecekleri bir ferahlama noktası olacakır.
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Balıklıgöl, OSB ve Karakoyun Deresine Su Getirme Projesi

Projenin Amacı: Şanlıurfa Balıklıgöl havzasının beslenmesi, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 
su temini ile Hacıeyyüpler bölgesinde 16 köyün ve hayvan pazarının içme ve kullanma suyu 
ihiyacının karşılanması, Halilrahman ve Aynzeliha gölünü besleyen direkli havzasının ihiyacı 
olan suyun karşılanması hedelenmektedir.

Su kaynağı olan Şanlıurfa tünel çıkışında bulunan Şanlıurfa ili arıtma tesisinde Organize 
Sanayi için ayrılan 1200 metre çaplı branşmandan alınan su buradan Hacıeyyüpler mevkiinde 
yapılacak depoya 100 CTP borularla saniyede 545 litre su teri edilerek Balıklıgöl Havzasının 
beslenmesi, Şanlıurfa Balıklıgöl havzasının beslenmesi, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve civar 
16 köyün içme ve kullanma suyu ihiyacı karşılanacakır.

Projenin birinci kısmı 2010 yılında ihale edilmişir. İşin 1. kısmında sadece arıtma tesisi 
başlayıp, Hacıeyyüpler mevkiine 1000’lik CTP boru  döşemesi yapılacakır.  

3 
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Balıklıgöl, OSB ve Karakoyun Deresine Su Getirme Projesi 4 

Proje Alanı: Yaklaşık 2 ha. büyüklüğündeki Karakoyun 
Deresi Proje Alanı, kenin tarihi yerleşim dokusu ile 
yeni doku arasında bir stratejik köprü işlevindedir. 

Projenin Amacı: Fırat Nehri’nin bir kolu olan 
Karakoyun Deresi’nin canlandırılması ve kenin Fırat 
Nehri ile buluşması, kenin su ile tekrar buluşması 
olarak değerlendirilmelidir.

Karakoyun Deresi Projenin temel tasarım kriterleri;

• Eski doku- yeni doku buluşmasını 
sağlaması,

• Tüm sosyal gruplara yönelik 
akivite çeşitliliğinin yer alması,

• Samsat Meydanı ve Kızılkoyun 
Caddesi proje alanları arasında 
bütünleşirici niteliğe sahip 
olması,

• Yakın çevredeki konut ve proje 
alanları  ile yaya bağlanıları 
kurgulanması,

• Halepli Bahçe ve dere haı 
üzerinde yeşil alan sistemi 
oluşturulmasıdır.

Yeni su kimliği ile Karakoyun Deresi, Balıklıgöl üzerindeki yoğunluğun bir 
kısmını taşıyan, kentliyi su ile buluşturan yeni bir akivite alanı olmalıdır. 

Tarihi doku ile yeni doku arasında inci gerdanlık olan Karakoyun Deresi, 
eski ve yeni dokuyu buluşturan yeni akivite alanıdır.

Köprülerin bütünleşirici niteliği dikkate alındığında, köprülerden kente 
doğru açılacak olan stratejik akslar, yeni yaırım alanları olarak ortaya 
çıkaracakır.

Düzenleme Projesi 
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Haleplibahçe Arkeoloji ve Mozaik Müzesi, Teleferik ve Kültür Merkezi Projeleri5 

Haleplibahçe mevkiinde Kentsel Tasarım projesinin 
uygulanması esnasında alt yapı çalışmaları yapılırken, 
taban mozaiklerine rastlanılması sonucunda alt yapı 
çalışmaları durdurularak 2006-2009 yılları arasında 
Şanlıurfa Müze Müdürlüğü Başkanlığında yapılan 
arkeolojik kazılar sonucunda Haleplibahçe’de Geç 
Roma-Erken Bizans dönemine tarihlenen Saray 
bölümü, Villa bölümü ve Hamam bölümü kalınıları 
açığa çıkarılmış, Saray ve Villa bölümünde kazı ve 
restorasyon çalışmaları tamamlananmışır.

Mozaiklerin yerinde sergilenmesi, mozaiklerde 
oluşacak tahribaın şekilde önüne geçilmesi ve 
mozaiklerin sergilenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Haleplibahçe’de Arkeoloji Müzesi, Edessa Mozaik 
Müzesi, Arkeoloji Araşırma Merkezi, Ani Tiyatro, 
Arkeo Park ve 190 dönümlük alanın çevre düzenleme 
ve sosyal donaılar projesini ihale etmişir.

Arkeoloji Müzesi, Edessa Mozaik Müzesi, Arkeoloji 
Araşırma Merkezi, Ani Tiyatro, Arkeo Park ve 190 
dönümlük alanın çevre düzenleme ve sosyal donaılar 
yapım ve uygulama işi ise 2011 Yaırım Programına 
alınmışır.

Urfa Kalesi ile Haleplibahçe arasındaki Teleferik Haı projesi, kenteki traik sorununu çözmek, alternaif 
turizm alanları oluşturmak, çeşitliliği arırmak ve yeni turizm işletmeleri açılmasıyla isihdama katkı sağlamayı 
amaçlamaktadır. Alternaif turizm çeşitliliğinin arırılmasıyla keni ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında 
arış sağlanacak ve ilimizin turizm girdilerinden daha fazla yararlanması sağlanacakır. 

Tarih, kültür, sanat ve turizm şehri olan Şanlıurfa’nın 
kültürel etkinliklerini gerçekleşirebileceği  çok 
amaçlı kültür merkezi bulunmamaktadır. Kültürel 
etkinliklerin daha geniş kitlelere ulaşırılması, dağınık 
şekilde yapılan etkinliklerin bir merkezde yapılması 
için Şanlıurfa Valiliği Binası, Adliye Sarayı, İl Özel 
İdaresi ve yapılacak olan Şanlıurfa Belediye Başkanlığı, 
Cumhuriyet Meydanı projelerinin uygulanacağı alan 
içerisinde Kültür Merkezi Projesi yer alacakır.

a. Haleplibahçe Arkeoloji ve Edessa  Mozaik Müzesi b. Teleferik Projesi

c. Kültür Merkezi Projesi
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Haleplibahçe Arkeoloji ve Mozaik Müzesi, Teleferik ve Kültür Merkezi Projeleri 6 

Şanlıurfa’nın mağara oluşumu için uygun kalkerli toprak 
yapısı nedeniyle yerleşim amaçlı kullanılan birçok 
mağara ortaya çıkmışır. Roma ve Bizans dönemlerine 
uzanan mağaraların yanında, inanç turizmi açısından çok 
değerli olan ve kutsal sayılan mağaralar bulunmaktadır. 

Projenin Amacı: Dünyanın en gelişmiş mozaik 
kültürüne sahip olan Edessa Kenine ait kalınıların 
bulunduğu Halepli Bahçe Mozaikleri, Mağaralar ve 
Roma Hamamının bulunduğu bölgede,  mağaraların 
ortaya çıkarılarak Edessa’nın yeniden canlanması ve 
Şanlıurfa ile buluşması amaçlanmaktadır. 

Projenin temel tasarım kriterleri;

• Anik Edessa keninde bulunan yaklaşık 400 
mağaranın ve Roma surlarının ortaya çıkarılarak 
korunması,

• Proje alanını Halepli Bahçe, Mozaik Müzesi ve 
Arkeopark Projeleri ile bütünleşiren yeni bir 
tasarım ve ulaşım sistemi kurgusu yapılması,

• Alanın, Balıklı Göl ile Karakoyun Deresi arasında 
bütünleşirici nitelik kazanmasıdır.

Proje Alanı: Kızılkoyun Caddesinin doğusunda yer 
alan, yaklaşık 400 mağaranın bulunduğu proje alanı 
yaklaşık 5 ha. büyüklüğündedir.

Proje alanı içinde bulunan Yenimahalle’de dünyanın 
en eski heykeli olan, 13.500 yıllık Balıklıgöl Heykeli 
bulunmuştur ve alanda Göbeklitepe’den de eski bir 
yerleşim bulunması ihimali yüksekir.

Kızılkoyun Caddesinin baısında Haleplibahçe ve Roma 
Hamamı kalınılarının bulunduğu alan ile caddenin 
doğusunda 1-2 katlı yaklaşık 500 adet yapının 
bulunduğu alanı kapsamaktadır. Bu yapıların 250 ‘sinin 
kamulaşırma işlemi tamamlanmışır. Geriye kalan 250 
evin ise kamulaşırılma süreci devam etmektedir. Konut 
alanı alında bulunan yaklaşık 400 mağara ise alanın en 
önemli potansiyellerindendir. Kızılkoyun Caddesinin 
baısındaki 18 ha büyüklüğündeki alan, Belediyenin 
mülkiyeindedir ve Mozaik Müzesi ve Arkeoloji Park 
Projeleri bulunmaktadır. 

Kızılkoyun Sırtları 
Canlandırma Projesi

79



STRATEJİK KÖPRÜLER, PAYLAŞILAN DEĞERLER80



STRATEJİK KÖPRÜLER, PAYLAŞILAN DEĞERLER 81



STRATEJİK KÖPRÜLER, PAYLAŞILAN DEĞERLER82



STRATEJİK KÖPRÜLER, PAYLAŞILAN DEĞERLER

Tarihi Urfa Evleri,Hanları, Konakları Restorasyon ve Müzik Müzesi Çalışmaları7 

Şanlıurfa Şehir Merkezinde, belediye arkasında yer 
alan tarihi Millet Hanı (Askeri Kışla), 17 dönümlük alan 
üzerinde bulunmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Şanlıurfa Valiliği 
girişimleri sonucu; kurtarılması, gelecek nesillere 
aktarılması ve turizm amacıyla kullanılması için 2009 
yılında özel sektöre onarım karşılığı kullanım hakkı 
verilmişir.

3 yılda tamamlanması ve hizmete konulması düşünülen 
200 yatak kapasiteli ve 5 yıldızlı buik otel ve turizm 
sektöründe faaliyet yapan yaklaşık 100 işyeri ile 
hizmete girecekir. 

Millet Hanı, tarihi dokusu ve kazandırılmak istenilen 
fonksiyonel yapısıyla özelde Şanlıurfa’da, genelde 
Türkiye’deki en büyük tarihi buik oteli ve turizm cazibe 
merkezi olarak hizmete girecekir. 

Şanlıurfa’nın geleneksel el sanatlarının araşırılması, 
derlenmesi, yaşaılması, tanıılması ve sonraki nesillere 
kültür mirası olarak aktarılması amacıyla Şanlıurfa 
Valiliği öncülüğünde Şanlıurfa Geleneksel El Sanatları 
Müzesi ve Saış Merkezi kurulmaktadır.

Sayganlar Evi olarak da bilinen yapı Saış Merkezi 
olarak yeniden dizayn edilerek kaybolmakta olan el 
sanatlarımızın yaşaılması ve tanıılması amaçlanmışır. 

Söz konusu evin yanında bulunan Portakal Evi de bu 
amaçla kamulaşırılacak olup daha kapsamlı bir müze 
oluşturulacakır.

a. Millet Hanı 5 yıldızlı Otel Restorasyonu Projesi b. Portakal Evi Restorasyonu ve Geleneksel El 
Sanatları Müzesi Projesi
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Mülkiyei İl Özel İdaresine ait, Merkez Türkmeydanı  
Mahallesinde bulunan Abacı Evinin rölöve, resitüsyon 
ve restorasyon projeleri hazırlaılarak Şanlıurfa Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Koruma kurulu taraından Urfa 
Kültür Merkezi olarak onaylaılmış olup, restorasyon 
çalışmaları Karacadağ Kalkınma Ajansından alınan 
inansman kaynağı sağlanarak restorasyon projesinin 
uygulanmasına başlanılmışır.

Urfa Kültür Merkezi olarak kullanılması planlanan 
yapıda; kültür ve sosyal amaçlı kullanımlar, el sanatları 
teşhiri, okuma salonları, sergi salonu, toplanı ve 
seminerler salonları bulunmaktadır.

Mülkiyei İl Özel İdaresine ait, Merkez Kurtuluş 
Mahallesinde bulunan Sezerler Evi kamulaşırılmış 
olup,  “Okuma Evi” olarak kullanılmasına esas olmak 
üzere restorasyon projeleri hazırlanmışır. 

2010 yılı Ekim ayı iibariyle restorasyon uygulamalarına 
başlanılmış bulunmaktadır. Restorasyon Uygulamaları 
tahminen 2011 yılı Mayıs ayı sonu iibariyle 
tamamlanacakır.

Tasavvuf Musikisi Müzesi, Şanlıurfa’nın inanç turizmi 
alanındaki çeşitliliğin artması, arşiv oluşturulması ve 
kültürel alanda gelişim sağlanması açısından önemlidir.

Müze ile Tasavvuf ve Tasavvuf Musikisinin değerleri, 
doğru bilgi kaynakları vasıtasıyla, görerek ve yaşaılarak 
gelecek nesillere aktarımı, halkın kendi öz değerlerini 
öğrenme ve yaşatması sağlanacakır. Turizm 
çeşitliliğinin arırılarak kenin ekonomik gelişimine 
katkı sağlanacakır.

c.1. Abacı Evi Restorasyonu c.2. Sezerler Evi Restorasyonu ve Okuma Evi Projesi c.3. Şeyh Saffet Tekkesi Restorasyonu ve Tasavvuf 
Musikisi Müzesi
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8 

Proje Alanı: Yaklaşık 2 ha. büyüklüğündeki proje alanı, 
Karakoyun Deresinin kuzeyinde bulunan konut adasını 
kapsamaktadır.

Projenin Amacı: Karakoyun Deresi’nin canlandırılması 
sonucunda ortaya çıkacak olan kentsel ihiyaçları 
karşılamak üzere, karma kullanımlı, yaya odaklı 
alternaif bir yaşam merkezi oluşturmakır.

Projenin temel tasarım kriterleri;

• Çok amaçlı, karma kullanımlı alternaif bir yaşam 
merkezi oluşturmak,

• Dere etraındaki yeşil alanları kademelendirerek 
yaya odaklı ulaşım sistemi kurgulamak,

• Kenin mevcut meydan ve sokak sistemaiği ile 
bütünleşen kamusal alanlar oluşturmak,

• Açık hava etkinlik alanları ile canlı bir kamusal alan 
yaratmakır.

Hızmalı Mahallesi 
Yenileme Projesi
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Yeşili kademelendirerek içine alan ve alternaif olarak 
oluşturulan yaya güzergahlarını farklı kotlardaki 
plaformlarla birleşirerek araç traiğinden ayrılmış bir 
kent dokusu yaratmak amaçlanmışır.

Konut ve konaklama blokları ortak açık ve kapalı 
kentsel akivite alanları ile birleşirilerek yerel halk ve 
ziyaretçilerin bir arada kullanımı ile her daim canlı bir 
kent merkezi tasarlamak hedelenmişir.

Modüler bir sistem içerisinde teraslanarak türeilen, 
zemin katlarında yeşili ve yaya sokaklarını içine 
alan, iklimsel ihiyaçlardan dolayı açık alanlara gölge 
düşüren küçük meydancık ve geçitlerle birbirine 
bağlanan farklı fonksiyonlardaki  birimlerden oluşan 
yapı adası tasarımında Şanlıurfa’nın geleneksel 
parçalı mimarisi modern bir üslupla yorumlanmışır. 
İklimsel veriler dikkate alınarak her blokta hava 
sirkülasyonu yaratmak amacıyla yatay ve düşey 
boşluklar oluşturulmuştur.

Üst kotları tamamen yayaların kullanımına bırakıp 
araç yolunu arsanın eğiminden faydalanarak alt kota 
çözerek kapalı otopark yaraılmışır.
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Haşimiye Meydanı Projesi

Balıklıgöl’e 500 metre uzaklıktaki Haşimiye Meydanı, 
Tarihi Hanlar Bölgesi ile yine Tarihi Konut Bölgesi 
arasında geçiş konumundadır. Haşimiye Meydanı’nın 
aslına uygun olarak ortaya çıkarılmasının sağlanması 
için Özdiker Çarşısı’nın kaldırılması önemlidir. Tarihi 
Haşimiye Meydanın ortaya çıkarılması ile Sokak 
Sağlıklaşırma ve Kültür Adası Projesi’nin tamamlayıcısı 
konumundaki Gümrük Hanı, Hacı Kamil Hanı, Pazar 
Cami, Arasta Hamamı ve Mevlevi hanenin ortaya 
çıkarılması sağlanacak ve bölgedeki tarihi dokuya 
uyumu sağlanarak bölgedeki turizm potansiyeline 
katkıda bulunulacakır. 

Antik Edessa Kentindeki 
Mağaraların Turizme 
Kazandırılması Projesi

Anik Edessa Keninde bulunan yaklaşık 400 mağaranın 
restorasyon ve çevre düzenlemeleri yapılarak, buik 
otel, kafeterya, lokanta ve dinlenme  alanlarına 
çevrilmesiyle turizme kazandırılmasını amaçlayan 
proje, yaklaşık 400 ailenin geçim kaynağı durumundaki 
40-50 bin büyük baş hayvan yeişiriciliğinin OSB’ye 
nakillerinin gerçekleşirilmesiyle de  bölgesel isihdamın 
iyileşirilmesine katkıda bulunmaktadır.

9 10
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Restorasyon, Sağlıklaştırma, Onarım ve Düzenleme 

Projeleri

Şanlıurfa Belediyesi Koruma Amaçlı İmar Müdürlüğü 
taraından hazırlanan ve yürütülen projeler, kenin tarihi 
dokusunu korumayı, daha sağlıklı ve yaşanabilir kentsel 
çevreler oluşturmayı amaçlamaktadır.

Vizyon Projeleri; Samsat Meydanı Projesi, Karakoyun 
Deresi, Hızmalı Mahallesi ve Kızılkoyun Caddesi Projesi 

Sağlıklaşırma Projeleri; Divan Yolu Caddesi, Büyük Yol 
Sokak ve Cephe Sağlıklaşırma Çalışmaları 

Meydan Düzenleme Projeleri; Samsat Meydanı, 
Bediüzzaman Mezarlığı Girişleri, Topçu Meydanı, Haşimiye 
Meydanı 

Hanlar Bölgesi Projeleri; Zemin Kaplama, Üst 
Örtü&Sundurma, Cephe Sağlıklaşırma, Tabela, Tezgah, 
Daraba (Kepenk), Askılık Düzenlemeleri

Onarım ve Restorasyon Çalışmaları; Doğu Surları, 
Harran Kapı, Mahmutoğlu Kulesi, Kabalılar, , Hüseyniye 
Çarşısı, Mençek Hanı, Çeşme Onarım Restorasyon 
Çalışmaları

Koruma ve Canlandırma Projeleri11
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Şanlıurfa’nın Geleceği; Paylaşılan Değerler, Stratejik Köprüler Taslak  Yol Haritası, kamu, özel ve sivil sektör kaılımcılarının bir araya geldikleri, geniş kaılımlı çalıştaylar 
aracılığıyla hazırlanmışır.

Şanlıurfa Valiliği

 Şalıurfa Valiliği Proje Oisi

Şanlıurfa İl Özel İdaresi 

Şanlıurfa Belediyesi

 Belediye Meclisi

 KUDEB

 Kent Konseyi

Karacadağ Kalkınma Ajansı

İl Müdürlükleri

 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 Bayındırlık İl Müdürlüğü

 Çevre ve Orman İl Müdürlüğü

 DSİ Bölge Müdürlüğü 

 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

 Milli Eğiim Müdürlüğü

 Sağlık İl Müdürlüğü

 Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü

 Tarım İl Müdürlüğü 

 GAP İdaresi Bölge Müdürlüğü

 Gençlik Spor İl Müdürlüğü

Şanlıurfa Harran Üniversitesi  

 Arkeoloji Bölümü 

 Fen-Edebiyat Fakültesi

 İlahiyat Fakültesi

 Restorasyon Bölümü

 Mimarlık Bölümü

 Sanat Tarihi Bölümü 

 Turizm Meslek Yüksek Okulu 

 Ziraat Fakültesi

Meslek Odaları; 

 TMMOB Şehir Plancıları Odası 

 TMMOB Mimarlar Odası 

 Harita Mühendisleri Odası

 İnşaat Mühendisleri Odası

TEŞEKKÜRLER

 Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 Ziraat Odası 

 Ticaret ve Sanayi Odası 

Dernekler;

 Şanlıurfa Gazeteciler Derneği 

 Şanlıurfa  Tur. Rehberleri Derneği

 Çevre Koruma Vakı

 Turizmi Gelişirme Derneği

 ŞURED Rehberler Derneği

 Ticaret Borsası 

 GAP Gazeteciler Cemiyei 

 Türkiye Yazarlar Birliği

 Seyahat Acentaları Birliği

kurumlarına ve tüm kaılımcılara, değerli 
görüşleri ve katkılarından dolayı teşekkür 
ederiz.

Görüş ve önerileri ile  Yol Haritası çalışmasına katkıda bulunan;
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