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ŞANLIURFA'DA SANAYiLEŞME 

Güneydoğu Anadolu Projesi 
yurdumuzun Cumhuriyet tarihindeki en 

büyük entegre kalkınma projesidir. 
Şanlıurfa bu projenin en önemli merkezi 

konumundaki bir yerde bulunuyor. 
Dolayısıyla bu projenin en büyük 

nimetlerinden ilimiz yararlanacaktır. Bu 
proje öncelikle tarıma yönelik, sulamaya 

yönelik bir proje; dolayısıyla bölgedeki en 
önemli ekonomik kalkınma modeli de 
gayet tabi tarıma bağlL olan kalkınma 
modelidir. Ancak bilindiği gibi sanayi 

olmadan artık tanmda olmuyor. Sanayi 
ülke kalkınmasında önemli yer almakta ve 

son yıllarda ülke çapında hakikaten önemli 
gelişmeler meydana gelmektedir. 

Şanlıurfa' da özellikle dokuma sanay ine, 
yağ sanayine, gıda sanayine, yönelik 

önemli gelişmeler olmakta ve teşvik 
edilmektedir. 

Şanlıurfa 'da sanayileşmede son yıllarda 
bir canlLlık göze çarpıyor. Bu gün teşvik 

alan kuruluş sayısı 200'lere ulaşmış 
bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu 

Projesi içerisinde yer alan bu sanayi 
dallannın gelişmesi, geliştirilmesi bölgedeki 

işsizliğin önlenmesi bölge kalkınmasının 
her alanda dengeli bir şekilde yapllması en 

önemli konudur. 
Organize Sanayi Bölgesinin ilimizde 

kurulması ile birlikte imar ve alt yapı 
çalışmalan tamamlanmak üzeredir. 
Umuyorum 4000 hektarilk bu alan 

üzerinde çok yakın bir zamanda birbiri ardı 
sıra fabrikalar tamamlanacak ve bu alan 

üzerinde çok yakın bir zamanda birbiri ardı 

sıra fabrikalar tamamlanacak ve bu 
Güneydoğu Anadolu Projesi içerisinde yer 
alan Şanlıurfa'nın sanayileşme 
konusundaki beklediği sonuç elde 
edilecektir. 

İlimiz sadece ekonomik alanda değil, 
turizmde, kültür alanında da büyük bir 
potansiyele sahiptir. Şanlıurfa Türkiye 
genelinde ve dünya çapında layık olduğu 
seviyede tanıtllabilmiş veya kendini 
tanıtabiimiş bir ilimiz değildir. Güneydoğu 
Anadolu Projesiyle layık olduğu şekilde 
tanıtLlmış olacaktır. 

Son yıllarda özellikle teşvik tedbirlerinde 
yeni bir yaklaşımla yeni bir yöntemle 
değişik boyutlarda bir takım kararlar 
alındı. Hükümetin aldığı bu kararlar gerek 
bölgedeki iş adamlanmız arasında, gerekse 
bu bölgeye yatmm yapmak isteyen 
vatandaşlann:ıız arasında yeterince 
bilinemiyor. Işte biz bu rehber ile 
Şanlıurfa' daki sanayileşmenin ne 
olacağının bilinmesini, bu alanda ilimizde 
yatmm yapacak kişi ve kuruluşlara 
yardımcı olunmasını amaçladık. İlimizdeki 
sanayileşme oranının artması ve 
yatınmcllann aydıntatılması bakımından 
bu yayının önemli bir boşluğu 
doldüracağını umuyorum. 

Bu rehberin hazırlanmasında emeği 
geçeniere teşekkür ediyorum. Bu rehberin 
Şanlıurfa'ya, Şanlıurfa'daki sanayiye, 
işadamlanmıza ve tüm Şanlıurfa' lllara 
yararlı olmasını diliyor, 
sevgi ve sayılarımı sunuyorum. 
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ŞANLIURFA'NIN GELECEGI 

Dünya 'da sayılı projelerden biri o
lan Güneydoğu Anadolu Projesi ta
mamlanmak üzeredir. Sulamayla bir
likte Harran Ovasında yetiştirilecek 
ürünlerin işlenmesiyle oluşacak gir
diler Şanlıurfayı dünyanın ticaret 
merkezlerinden biri haline getirecek
tir. 

Türkiye' de Sanayicinin istikbalinin 
en parlak olacağı illerin başında Şan
lıurfa gelecektir. Bu konumuyla Şan
lıurfa GAP 'ın merkez şehri olacak
tır. 

Kalkınmada birinci derecede önce
likli il statüsüyle ve bunun sağladığı 
çok önemli teşviklerle Şanlıurfa sa
nayicimizin altın devrini yaşayacağı 
bir yer olacaktır. 

Bunlara pararel olarak hükümeti
mizden aldığımız destekle Şanlıurfa 
belediyecilikte atılım yapar hale gel
miştir. Güneydoğunun en büyük as
falt şantiyesi kurularak faaliyete ge
çirilmiştir. İçme suyu şebekesi ikibin
li yıllara yönelik projelendirilmiş ve 
yapımına başlanmıştır. Geleceğe dö
nük yeni imar planları ve toplu ko
nut projeleri hazırlanmaktadır. Tolu 
konut idaresiyle yapılan anlaşmayla 
Evren Sanayi Sitesinin karşısında 
746 dönüm alanda 2760 konut inş
aatına başlanmak üzeredir. Bu proje-

nin dört yıl içinde 1 0000 konuta ta
mamlanması planlanmıştır. Bu çalış
malarla gecekondulaşma önlenmiş o
lacaktır. 

Şanlıurfa gerek belediyecilik ve şe
hircilik gerekse sanayi atılımı yönün
den Türkiyenin en gözde illerinden 
biri haline gelecektir. 

m us lararası ikinci havalimanı ve 
sanayici için önemli olan demir yolu 
ulaşımı Mersin- Habur hattı proğra
ma alınmıştır. Gaziantep- Şanlıurfa
Habur otoban yolunun yapımı devam 
etmektedir. 

Güneydoğunun bir huzur kenti o
lan Şanlıurfa 'nın geleceği bu belirti
ğim yatırımlarla daha da parlak ola
caktır. 

Bir yatırımcının aradığı hertürlü 
imkan, altyapı, ulaşım ve teşvikler 
sağlanmıştır. Burada ilk yatırımı ya
panlar ileride çok avantajlı duruma 
geleceklerdir. 

Sanayici için önemli olan .. y�tişmiş. 
eleman ihtiyacı HARRAN UNIVERSI
TESİ sayesinde sağlanmış olacaktır. 

Her yönüyle gelişmek�e olan Şanlı
urfa 'ya sanayicilerimizin bir an önce 
gelmeleri ve kendilerine düşen payı 
arttırarak almaları enbüyük temenni
mizdir. 
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GÜNEYDOGU ANADOLU PROJESi 
GAP NEDİR? 
GAP, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Ga

ziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mar
din ve Siirt illerinde uygulanmakta olan büyük 
bir tarım, enerji, sulama projesidir. Projenin uy
gulandığı 6 ilimizin yüzölçümü 73.863 km2'dir. 
Bu alan Türkiye yüzölçümünün yaklaşık onda 
biri, İtalya'nın dörtte biri ve ingiltere'nin üçte 
biri büyüklüğündedir. GAP, sulama ve enerji 
amaçlı projelere ilave olarak; 

- Kentsel altyapı, 
-Tarımsal altyapı, 
- Ulaştırma, 
-Sanayi, 
-Eğitim, 
-Sağlık, 
- Konut vb. konulardaki 

yatırımları da içine alan, çok yönlü bir gelişme 
projesidir. 

GAP'ANEDEN İHTİYAÇ 
DUYULDU? 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, eski çağlarda 

medeniyetin beşiği olan Mezopotamya toprakları 
üzerinde yer almasına rağmen diğer bölgelerimi
ze nazaran daha az gelişmiştir. Bu durumu de
ğiştirmek için, bölgenin iki önemli akarsuyu olun 
Fırat ve Dicle'nin sularının sulama ve enerji üre
�mi amacıyla değerlendirilmesi düşünülmüştür. 
ünceleri Aşağı Fırat Havzası'nın planlaması 
başlatılmış, daha sonra Dicle Nehri üzerinde ya
pılması planlanan barajların da eklenmesi ile 
kapsamlı bir proje ortaya çıkmıştır. Bu projeye 
"Güneydoğu Anadolu Projesi" adı verilmektedir. 

Atatürk Barajı 
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GAP'IN SOSYAL, KÜLTÜREL ve 
EKONONITKSONUÇLMU 

Güneydoğ;u Anadolu Projesi, projenin bütün 
yönleri düşünülerek "bölgesel", "kırsal", "kent
sel" kalkınma çalışmaları olarak ele alınmakta
dır. Bu şekilde, bölgenin bugünkü ve gelecekte 
olması düşünülen ekonomik ve sosyal yapısı in
celenmektedir. 

GAP'ın tamamlanmasıyla bölgenin ve ülkemi
zin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısında, bü
yük gelişmeler ve değ;işmeler meydana gelecektir. 
GAP'ın meydana getireceğ;i yüksek tarım ve sa
nayi potansiyelinin Türk ekonomisine eklenme
si, ülke refahını artıracak, gelir seviyesini yük
seltecektir. 

1- Enerji ve Sulama: 
GAP enerji programının tamamıyla uygulan

ması sonucunda üreti
lecek enerji, 1988 yılın- r 
da Türkiye'de sudan el-
de edilen toplam enerji-
ye eşit miktarda ola
caktır. 

SANA Yİ REHBERİ 

tarıma dayalı sanayının kurulup gelişmesine 
katkıda bulunulacak, 

-Yem bitkilerinin üretilmesi, mevcut hayvan 
ırklarının ve sağ;lık şartlarının ıslahı ile et ve süt 
üretimirıde büyük gelişme sağ;lanacaktır. 

3- Sanayi: 
Bölge kaynaklarının geliştirilmesi, yerli ve ya

bancı sermayeye yatırım yapma imkanı sağ;la
yacaktır. Bölgede, öncelikle un ve unlu gıda deri, 
bitkisel ve hayvansal yağ;lar sanayiinin ve diğ;er 
birçok sanayi dallarının gelişmesi beklenmekte
dir. 

4- Ticaret: 
Bölgeden geçen E-24 Uluslararası Karayolu

nun, ticaret sektörüne canlılık getirdiğ;i bilin
mektedir. Mersin ve İskenderun !imanlarına ge
milerle ,gelen transit malların, aynı yolla Habur 

sınır kapısına kadar 
taşınması da eklenirse; 
GAP'la hareketliliğ;in en 
üst seviyeye ulaşacağ;ı 
ve Ortadoğ;u ülkelerine 
ihracatın bu sektöre 
yeni bir hareket kazan
dıracağ;ı görülmektedir. 

5- Turizm: 

Cumhuriyet tarihi
mizin "Bölge kalkınma
sı" amaçlı en büyük 
yatırımı olan GAP'ın 
sulama projeleri ta
mamlandığ;ında ise. 
Türkiye'nin şimdiye ka
dar gerçekleştirdiğ;i su
lama alanlarının yarısı 
kadar bir alan daha 
sulu tarıma açılacak
tır. 

Atatürk Baraj ı gölünde toplanacak suları 
Harran Ovasına akıtacak olan 

Şanlıurfa Tünel leri 

Bölgede gelişecek ta
rıma dayalı sanayi ve 
ticaret faaliyetleri belirli 
bir sosyal hareketliliğ;i 
şimdiden sağ;lamış du
rumdadır. 

GAP bölgesi içindeki 
alanlarda turizmin 

2- Tanm: 
Tarıma dayalı büyük bir gelişme ve tarımsal 

üretimde bir "patlama" beklenmektedir. GAP sa
yesinde, bölgede ı. 7 milyon hektar alan sulu ta
rıma açılacaktır. Bu alan, Çukurova'da bugün 
sulu tarım yapılan alanların yaklaşık lO katı 
büyüklüğ;ündedir. Böylece: 

- Toplam olarak ülkemizin bugünkü tarımsal 
üretimini katıayabilecek miktaFda üretim artışı 
olacak, 

- Tarım alanları selden koruriacak, 

-Yaklaşık 1.5 milyonluk bir nüfusa tarımda 
iş imkanı sağ;lanacak. 

- Tarımsal üretimde meydana gelecek ürün 
fazlasının ihraç edilmesiyle ülkemize döviz ka
zandırılacak, 

- Endüstri bitkilerindeki üretim artışıyla da 

canlanmasına neden 
olacak önemli faktörler vardır. Bu bölgenin tari
hi, turistik ve kültürel özelliklerinden dolayı yer
li ve yabancı turistlerin bölgeye ilgisinin artacağ;ı 
düşünülmektedir. Aynı zamanda GAP yatırımla
rı ekonomik faaliyetlerin yoğ;unlaşmasına da ne
den olacak, bu da yerli ve yabancı yatırımcı ve 
işadamı gruplarının bölgeye ulaşmasını sağ;la
yacaktır. 

6- Sosyal ve Kültürel Yapı: 
Bölgede yaşayan ve hayat standardı ülke or

talamasının altında olan bölge halkının hayat 
şartları değ;işecektir. Satın alma gücünün art
masıyla dışa açılma hızlanacaktır. Ulaşım ve 
haberleşme ağ;ı gelişecek, buna bağ;lı olarak da 
kırsal ve kentsel alanlar arasındaki ilişkiler ar
tacaktır. Bölgedeki dağ;ınık yerleşim yerini toplu 
yerleşime bırakacaktır. 

Kaynak: GAP Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı 
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Akabe mevkiinde kurulu Güneygaz tüp dolum tesisi 

Akçakale yolu üzerinde kurulu Urtüdaş Un fabrikası 
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Abuzer AKBIYIK • 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

ŞANLIURFA İÇİN SANAYİ YATIRIMLARININ 
ÖNEMİ VE_1993 TEŞ$ ESı\SLARIN 

DEGERLENDIRILMESI 

Bir memleket ekonomisinin gel işmesi ve büyümesi,  
kişi lerin gelir düzeylerinin yükselmesi, hayat standartlarının 
yükselerek refah düzeyinin  artması, üretimin artması ,  
ihracaatı n  artması, işsizligin azalması ve  buna bağlı birçok 
sosyal problemin çözümü yatırımların yapılmasına bağlıdır.  

Konuyu i l imiz açısından değerlendirirsek, bilindiği gibi 
Şanlıurfa'nın en büyük problemlerinden biri işsizliktir. Bunu 
ortadan kaldıracak sektörlerin başında sanayi yatırımları 
gelir. Ayrıca Gap Projesiyle artacak ürünlerin işlenmesi,  
böylece i l imiz ve yurt ekonomisine katkıda bulunması için 
de yine sanayi tesisleri gereklidir. 

Bir müteşebbis yatırım yapacağı zaman , yatırımın ın  
teknoloj isi, makina ve ekipmanı, hammaddesi, kapasitesi ,  
karl ı lığı, pazarlaması, finansmanı gibi konularda fizibil ite 
etüdü yapar veya yaptırır, sonuçlar müspetse yatırıma 
karar verir. Yatırımcının karar vermesinde en önemli 
etkenlerden biri de yatırımın yapılacağı yerdir. 

İşte bu noktada bulunan ve Şanl ıurfa şartlarını 
değerlendirerek yatırım yapmaya karar vermiş birçok 
müteşebbis için Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinin 
kurulması çok isabetli olmuştur. 

Organize Sanayi Bölgesi'n in yapılmasıyla arsa, arsanın 
yol , su,  elektrik, kanalizasyon, telefon, sosyal tesisler gibi 
yatırımcıya birçok imkanlar sağlanmaktıdr. 

1993 yı l ı  teşvik esaslarını belirleyen 93/4000 sayılı karar 
29 Ocak 1993 tarih ve 2 1480 sayılı Resmi Gazete de 
yayınlandı.Konu i le i lgi l i  93/2 sayılı tebl iğ ise 20 Şubat 1993_ 
tarih ve 2 1 502 sayı l ı  resmi gazetede yayınlandı. 

Teşviklerin uygulanmaya başlandığı yıldan beri 
Planlamanı n  uygun gördüğü hemen hemen her konu 
teşvikten istifade edebilmekteydi . 1993 yıl ı teşvik 
esaslarında bu uygulamaya son verilerek sadece 
kararnamede yer alan sektör ve alt sektörlerin teşvik 
belgesine bağlanacağı, ayrıca yine tebliğ çerçevesinde yarım 
kalmış ve küçük çaptaki sanayi tesislerinin belirli şartlarla 
teşviklerden istifade ettirileceği belirtilmiştir. 

Bir sonraki bölümde yatırımcılara yardımcı olacağına 
inandığım teşviklerin neler olduğundan, şirket kuruluşuna 
kadar birçok konuyu soru-cevap şeklinde izah etmeye 
çalışacağım. 

ekonomik ve sosya( 
Problemierin çözümü 
Yat1nmlara bağlielir 

' 

GAP projesi ile artacak 
ürünlerin işlenmesi için 

sanayi tesisi gerekmektedir 

şanlıurfa organize sanayi 
bölgesinin kurulması çok 
isabetli olmuştur 

te$Vik veı-ilecek 
sektü..- ve alt 

sektiSı-le..- belinendi 

yarım kalmış ve küçük çapta�i 
tesisler de teşviklerden .. , 

istifade ediyor ,, .i. "'-"' 

ı ı 
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• . TEŞVIK . 
TEDBIRLERI NELERDlR? 

93/4000 sayı l ı  Bakanlar kurulu kararına ve 
20.2. 1993 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Ya
tırımların, Döviz kazandırıc ı hizmetlerin ve işlet
melerin teşviki ve yönlendirilmesi ile ilgili 93/2 tebli
ge göre yatırımcı lar aşağıda belirtilen teşviklerden 
istifade ederler. 

Bu teşviklerden istifade edibilmek için Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarl ığından "Teşvik belgesi" 
veya "İzin ve Teşvik Belgesi" al ınması gerekir. 

1. GÜMRÜK MUAFiYET VE/VEYA 
İTHALAT REJİMİ KARARINA 
İSTiNADEN İTHALAT 

Yatırım kapsamında kul lanılacak makina ve 
techizat gümrük muafiyetine tabidir. 

2. YATIRIM İNDİRİMİ 
Yatırım indirimi bir vergi istisnasıdır. Kalkınma

da birinci derecede öncelikli illerde yapılan yatırım
larda bu oran % 1 OO 'dür. Örnek; Şanlı urfa'da ya
pı lacak 1 milyarlık bir yatırım yapan bir şirket, 
karı 1 milyarı buluncaya kadar Kurumlar Vergisi 
ödemez. Bu şirket teşvik belgesi almamış olsaydı, 
imalatçı ise % 20, değilse % 46 kurumlar vergisi 
ödemesi gerekirdi. 

3. TEŞVİK KREDiLERİ 
Teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırım

lara fon kaynaklı kredi verilir. Bu krediler iki yılı ö
demesiz toplam beş yı lda yedi eşit taksitte geri ö
denir. İlk ana para ödemesi 24'üncü ayın sonun
da, faiz ödemeleri ise yılda iki defa yapı l ır. Krediyi 
alabilmek için teşvik belgesinin al ımı yanında kre
diyi verecek bankanın yapacağı değerlendirmenin 
de olumlu neticelenmesi gerekir. 1 .  Derecede Kal
kınma da öncelikli yörelerde de bu kredinin faizi % 
1 0 'dur. 

4. İŞLETME KREDİSİ 
Hiç üretime geçmemiş, üretime çeşitli nedenler

le ara vermiş veya kısmen geçmiş özel sektör ya
tırımlarının işletme kredisi ihtiyaçlarının tamamı 
bankaca aranan şartların yerine getirilmesi şartıy
la Türkiye Kalkınma Bankası veya uygun görece
ği bankalar aracıl ığ ıyla karş ılanır. 

İşletme Kredisi 1 yıl  vadeli % 30 faizli bir kredi
dir. 

5. VERGİ RESİM HARÇ İSTiSNASI 
Teşvik belgesine bağlı yatırımın tamamlanma

sından itibaren 5 yıl müddetle belirlenen asgari ih
racaat taahhüdünde bulunan yatırımlar için alı
nan krediler Damga Vergisinden ve Harçlardan is
tisna edilir. 

6. YATIRIM FİNANSMAN FONUNDAN 
FAYDALANMA 

Finansman fonu vergi ertelemesine yönelik bir 

düzenlemedir. Öteden beri faaliyetine devam eden 
ve hesap dönemini karla kapatan kurumlar kar
larından yatırım yapacak olurlarsa bu karlarının 
vergisi belirli şartlarla ertelenir. 

7. BİNA İNŞAAT HARCI İSTiSNASI 

Belediye Gelirleri kanununa göre her türlü fab
rika ve sanayi niteliğindeki imalathaneler, organi
ze sanayi bölgeleri, küçük sanayi sitelerinde yapı
lan her türl ü bina inşaatları bina inşaat harcından 
müstesnadır. 

8. KATMA DEGER VERGİSİ 
ERTELEMESi 

Teşvik belgesinde gösterilen yatırım mal larının 
ithalinde ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi, 
bu verginin fiilen indirilmesinin mümkün olacağı 
tarihe kadar ertelenir. 

9. TEŞVİK PRİMİ 

Teşvik belgesine istinaden düzenlenen yerli glo
bal listelerde yeni olarak yeralan ve Müsteşariıkça 
uygun görü len ve yurt içinde imal edilmiş olan 
makina ve teçhizata Katma Değer Vergisine te
kabül  eden miktarı yatırımcılara teşvik primi ola
rak ödenir. 

Özel önem taşıyan sektör yatırımlarında bu o
rana % 1 O ilave edilir. 

1 O. SSK PRİMİ, KONUT EDİNDİRME 
YARDlMI, TASARRUF KESiNTİSİ 
VE ENERJİ TEŞVİKİ 

Kalkınmada öncelikli yöre yatırımlarda veya 
Büyük Proje yatırımlarında belgenin bitiş süresin
den başlamak üzere ilk üç işletme yı l ındaki elektrik 
üretiminin % 30'u, SSK primleri işveren hissesinin 
% 50'si ,  Konut Edindirme ve Tasarrufu Teşvik 
Kesintisinin tamamı Yatırımları ve Döviz Kazan
dırıcı hizmetleri teşvik fonundan karş ı lanır. 

ll. İLAVE İSTiHDAM TEŞVİKİ 

Asgari 1 O işçi çal ıştıran işletmelerin ilave istih
dam edecekleri işçiler için ilk bir yılda ödemeleri ge
reken Konut Edindirme Yardımı ve Tasarrufu 
Teşvik kesintisi işveren hissesinin tamamı fondan 
karşılanır. 

12. fİNANSAL KİRALAMA 
Bir yatırımın gerçekleşmesi için gerekli olan 

menkul ve gayrimenku l lerin tamamı veya bir bö
lümü finansal kiralama yoluyla temini mümkün
dür. Bunun için Kiracı (yatırımcı) ile kiralayanın 
teşvik belgesi almaları gerekir. Finansal kiralama
da, kiralayan ve kiracı (Yatırımcı) mer'i mevzuat 
çerçevesinde teşvik tedbirlerinden yararlandırıl ır. 
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TEŞViK BELGESi NEDiR? 
Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerle

rini ihtiva eden bu değer ve tespit edilen şartlara 
uygun olarak yatırımın gerçekleşmesi halinde üze
rinde yazı l ı  bulunan teşviklerden istifade imkanı 
sağlayan, Kalkınma planına uygun ve ülke ekono
misi için faydalı olduğu müsteşariıkça kabul edilen 
yatırımlar için yatırımcı lara verilen belgedir. 

TEŞViK BELGESi NASIL ALINIR? 
Teşvik belgesi almak isteyen yatırımcı aşağı 

daki bilgi ve belgelerle Hazine ve Dış ticaret Müs
teşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğüne 
başvurması gerekir. 

1. İki nüsha fizibilite etüdü, 

2. Merkez Bankası nezdindeki yatı r ımları ve döviz ka
zandır ıc ı  hizmetleri teşvik fonuna yatıracak 1 O mil
yon TL.- makbuzu (Kalkınmada öncelikli yöreler için 
bu meblağ yat ır ı lacaktır) 

3. ithal makina ve teçhizat varsa bununla ilgili 3 nüsha 
global liste 

4. Yerli makina ve teçhizat varsa 2 nüsha global liste 

5. Makina ve teçhizatlarla ilgili proforma fatura 

6. Son üç yıla ait analize elverişli vergi dairesince tas
d ikli bilanço ve kar/zarar cetveli 

SANA Yi REHBERİ 

KAÇ_ LiRALIK �ATIRIML��A 
TEŞVIK BELGESI ALINABillR? 
1. Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılan ya

tırımlarda 1 milyar, diğer yerlerde 5 milyar. 
2. Yöre farkı gözetilmeksizin, çevre kirlil iğini ön

leyen yatırımlar ve araştırmaya gel iştirme
ye yönelik yatırımlarda 250 milyonun üze
rindeki yatırımlar teşvik belgesine bağlanır. 

Ancak U l uslararası rekabet gücü sağ lama
yan, uygun ve i leri teknoloji  getirmeyen, müste
şarl ık tarafından sektör veya proje bazında belir
lenecek asgari ekonomik kapasiteleri olmayan 
projeler bu rakamların üzerinde dahi olsa o yatırı 
ma teşvik belgesi verilemeyeceği, teşvik tedbirle
rinden istifade ettiri lmeyeceği 93/2 sayıl ı tebliğde 
belirtilmiştir. 

YATIRIMLARDA UYGULANACAK 
ASGARi ÖZ KAYNAK 

ORANLARI NEDiR? 
Yatırım projelerinin finansmanında uygulanabi

lecek asgari özkaynaklar teb liğde belirtilmiştir. 
Teşvik belgesi al ımına müracaat eden kurum ve
ya kuruluş yatırımın asgari belirlenen oranını ken
disinin karşılayacağını taahhüt edecektir. 

7. Şirketin ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicili Asgari Özkaynak oranı 1 .  derecedeki i l ler kap-
Gazetesi samında olan Şanl ıurfamız için % 30' dur. Diğer 

8. ilgili vergi dairesinin adı ve yat ı r ımcının hesap numa- yörelerde bu oran daha yüksektir. 

rası 

9. Gerektiğinde müsteşariıkça istenecek diğer belgeler 

TEŞViK TEDBiRLERiNDEN 
KiMLER iSTiFADE EDER? 

Aşağıda yazı l ı  kurum ve kuruluşlar teşvik bel 
gesi alabilir ve teşvik tedbirlerinden istifade edebi
lirler. Şahısların, şahısların adi ortaklıkları ve kol 
lektif şirketlerin teşvik belgesi müracaatı değerlen
diri lmez, aşağıda belirtildiği üzere müracaatın Li
mited Şirket, Anonim Şirket veya hisseli koman
dit şirket şeklindeki sermaye şirketi tarafından 
yapılması gerekir. Özetleyecek olursak teşvik bel 
gesi alabilecekleri şu şekilde sıralayabiliriz. 

1 .  Sermaye şirketleri 
2. Kooperatifler 
3. İş ortaklıkları 
4. Kamu kuruluşları 
5. Kamu niteliğindeki meslek kuruluşlar 
6. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 

vakıflar 
7 .  7 . 1 1. 1 972 tarihli ve 1606 sayıl ı  kanunla ver

gi, resim ve harçlardan muaf tutulması öngörülen 
Dernek ve kurumlar tarafından yapılan yatırım
lar. 

Teşvik belgesinde gösterilen özkaynak nispet 
ve miktarının altında kal ınması, bunun yerine da
ha faz la kredi kul landığ ının anlaşı lması halinde 
fazla kul lanılan krediye tekabül eden vergi, resim 
ve harç istisnası geri al ınır. 

TEŞViK BELGESt ALIMI iÇiN 
NE ZAMAN MURACAAT 

EDiLMELiDiR? 
Teşviklerden istifade edebilmek için; Yatırım 

mal larının gümrükten çekilmeden evvel ve yatırı 
ma başlanılan yı l ın son gününe kadar, Teşvik bel 
gesi müracaatının yapılmış olması gerekir. Ancak 
yatırım indirimi yönünden Teşvik belgesine müra
caat tarihinden itibaden yapı lan harcamalar dik
kate alınır. 

'!EŞ_ViK .. lf{GULA�� GENEL 
MUDURLUGUNDEKI IŞLEMLER 
Yatırımcı tebliğde belirtilen belge ve bilgileri içe

ren dosyayı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü ' 
nün evrak böl ümüne verir evrak bölümü yatırım
c ıya (veya onun adına işi takip eden yetkiliye) 
dosya numarasını verir. Bu dosya evraktan sek
törle ilgili uzmana gönderilir, uzman gerekli incele
meleri yapar ve yaklaşık 1-2 ay içerisinde dosyayı 
neticelendirir. Sonuçta uzmanca teşvik belgesi ve-
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rilmesi uygun görül ürse 25 milyar l iraya kadar 
yat ı r ımlar için Teşvik Uygulama Genel Müdür 
yardımcısına, 25 milyar liranın üzerindeki yatırım
larda ise Teşvik Uygulama Genel Müdürü tara
fından imzalanarak yatırımcıya elden verilir. Ya
t ırımcı elden atmazsa adresine postalanır. 

TEŞViK BELGESi 
ALlNDlKTAN SONRA YAPILACAK 

iŞLEMLER NELERDiR? 
1. Teşvik belgesi al ındıktan sonra yatır ım indi

rimi uygulanabilmesi için 1 ay içerisinde 
Teşvik belgesinden noterden onaylı üç suret 
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'
ne gönderilir. 

2.  Teşvik primi almak için Valiliğe müracaat e
dilir. 

3. Kaynak kul lanımı destekleme kredisi için An
kara'da b u l unan Tü rkiye Kalkınma Ban
kası'na başvurulur .  

4 .  G ümrük muafiyeti uygulaması 1990 yılın
dan önceki teşvik belgeleri için Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığına, 1 990 yılından sonra 
al ınan belgeler için Maliye ve Gümrük Ba
kanl ığ ı  Kontrol Genel Müdürlüğüne başvu
rulur .  

6.  SSK primi muafiyeti için SSK'ya, Konut E
dindirme Fonu Muafiyeti için Maliye Bakan
lığına, Elektrik Enerjisi indiriminden istifade 
etmek için ise TEK'e başvurulur. 

7. Harçlarından muafiyet için bağlı  olduğu 
Vergi dairesine başvurulur.  

SANA Yİ REHBERİ 

TEŞViK BELGESiZ 
YATlRlMLARA DA KREDi VAR Ml? 

1 993 yılı yatı rımları teşvik tebl iğinde, teşvik 
belgesiz yatırımlar için de fon kaynaklı kredi veri
leceği belirtilmektedir. 

Bu tebliğe göre organize sanayi bölgesine yapı
lan teşvik belgesiz yat ırımların işletme ve dona
nım kredisi ihtiyacı karşılanacak. Yine organize 
sanayi bölgesinde tamamlanmamış yatırımlara 
tamamlama kredisi verilecek. 

Küçük ve orta boy işletmeler (En az 5 işçi çalış
tıran) için ise tamamlanmış yatırımlara üretime 
geçilmesi için ve yarım kalmış yatırımlara yatırım
larını tamamlamaları için gerekli kredi verilecektir. 
Ayrıca bu türdeki işletmelere makine-techizat a
l ımları için de kredi verilecektir. 

Yine teşvik genelgesi kapsamında yatırımını ta
mamlamış fakat işletme sermayesi yetersizliği se
bebiyle hayvan alamayan yetiştiricHere de fon. 
kaynakl ı  kredi verilecektir. 

Kültür ve sanat projelerinin desteklenmesi a
macıyla da, Kültür Bakanl ığ ının tebliği gereğince 
ve ilkokul öncesi çocuklara yönelik kreş yatırımları . 
için ise Sağlık Bakanl ığı tebliği gereğince 1 yıl va
deli, % 1 O faizi i fon kaynakl ı  kredi verilecektir.· 

Ayrıca projeye dayalı hayvancı l ık, su ürünleri , 
aşı l ı  asma çubuğu ,  seracıl ık,  plantasyon ve mey
ve fidanı üretimine yönelik fidanl ık yatırımlara da 
kaynak kul laQımı destekleme priminden istifade 
etmektedir. Bu uygulama T.C.  Ziraat Bankasınca 
yürütülmektedir .  

ı İLLER İTİBARİYLE KARŞlLAŞTlRMALI ŞİRKET" TABLOSO ı 

ŞANLIURFA 
· ·" 
ADI YAMAN 

MALATYA· 

ELAZIG 
. / 

KAHRAMANM�RAŞ
. 

DİYARBAKIR 

Anonim Limited 
Şirket Şirket 

107 285 

125 62 

210 296 .. 
63 234 

157 129 

142 684 

Kaynak: Sanayi ve Ticaret lı Müdürlüklerinden alınan yazı 

Faaliyette olan 
Fabrika 

30 

2s 
' 

78' 

44 

85 

50 

Yapımı Devam.eden 
'.Teşvik Belgeli Fabrika 

)# 

. "" . 

. . 

18 

25 . ·' 
21 

33 

12 

105 

ı 

ı 
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1. Derecede Normal Yöre .Gelişmiş yöre, 
Kalkınmada (GelişmiŞ. ve Istanbul, !zmir, 

Öncelikli İller Kalkınmada Oncelikli Ankara, Adana 
(ŞANLIURFA V.b) İller dışında) Bursa, Kocaeli 

Teşvik belgesi alımı 
1 Milyar 1 Milyar 5 Milyar 5 Milyar için gerekli en az 

yatırım miktarı 

Yatırım % 100 %60 %40 %30 
İ ndirimi 

Asgari Öz %30 %40 %50 %60 
Kaynak Oranı 

Merkez Bankasına 10 Milyon 10 Milyon 30 Milyon 30 Milyon 
Yatırılacak Meblağ 

.. Fon Kaynaklı 2 yıl 
%10 % 15 %30 %30 Odemesiz 5 yıl Vadeli 

Kredi Faizi 

Fon Kaynaklı %60 %50 %40 %30 
Kredi Miktarı 

Teşvik Primi %12 %12 %12 %12 
(KDV Kadar) 

Özel Önem Taşıyan 
%22 %22 %22 %22 Sektör Yatırımlarında 

Teşvik Primi 

İşletme 1 Yıl 1 Yıl 1 Yıl 1 Yıl 
Kredi Vadesi 

İşletme %30 %30 %30 %30 
Kredi Faizi 

iık üç yıl 
%30 %30 Elektrik Bedelindeki 

İndirim Oranı
. 

İlk üç yıl, SSK İşv. 
% 100 % 100 Hiss, Konut Yard. ve 

Taş. Teş Fonu Yard. 

Kaynak: 29 Ocak 1993 RG. yayınlanan 93/4000 sayılı karar ve 20.2.1993 RG yayınlanan 93/2 Tebliğ 
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ŞiRKETLER HAJ(KINOA KISA BiLGi 

ANONİM ŞİRKET 
Anonim şirketler bir ünvana sahip 

esas sermayesi muayyen ve payiara bö 
lünmüş ve borçlarından dolayı yalnız 
şirket varlıklarıyla sorumlu olan, or
takların sorumlulukları ise taahhüt et
tikleri sermaye ile sınırlı olan bir ser
maye şirketidir. 

Anonim şirketin kurulabilmesi ıçın 
en az beş ortağın ve 500.000 TL. serma
yesi bulunması gerekir. (TTK Md. 272 
ve 277) • • • 

ANONIM ŞIRKETLERIN 
KURULUŞU 

Anonim şirketler ani ve tedrici olarak iki 
şekilde kurulurlar, Şirket paylarının tama
mının kurucular tarafından taahhüt edil
mesi şekilde gerçekleşen ani kuruluş, yay
gın kuruluş şeklidir. 

Anonim şirketinin ani şekilde kurulma
sı için; 

1. Şirket ana sözleşmesinin hazırlan
ması ve noterde imzalanması (6 nüs
ha) 

2. Nakdi sermayenin % 25'inin bankaya 
bloke edilmesi (TIK Md. 285) 

3. Sanayi ve Ticaret il müdürlüğ;üne baş 
vurularak iziri alınması (Şanlıurfa) 

4. Sanayi müdürlügünden izin alındık
tan sonra mahkemeye başvurulup 
kuruluşun onaylanması. (Şanlıurfa) 
(TIK Md. 300) 

5. Mahkemeye onaylanan ana sözleş
menin Ticaret sicili gazetesinde ilan 
edilmesi 

6. Bloke paranın çözülmesi 
7. Belediyeye başvurulup sicil belgesi ve 

açılış ruhsamarnesi alınması , İlan ve 
reklam vergisi mükellefiyetinin tesis et
tirilmesi 

8. Maliyeye başvurulup mükellefiyet te
sis ettirilmesi 

9. Kanuni defterlerin noterde tasdik et
tirilmesi 

10. Ticaret sicilinde yayınlanan ana söz
leşme ve AL-l formu daldurularak ba
kanlığ;a gönderilmesi. 

LİMİTED ŞİRKET 
İki veya daha fazla hakiki veya hük

mi şahıs tarafından bir şirket ünvanı 
altında kurulup, ortakların mesuliyeti 
taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı o
lan bir sermaye şirketidir. 

Limited şirket hisse senedi ve tahvil 
çıkaramaz, ortak sayısı ikiden az, elli
den çok olamaz. 

Limited şirketin sermayesi 10.000 
TL.' dan az olamaz. (TTK Md. 507) 

LİMİTED ŞİRKETİN 
KURULUŞU 

Limited şirketin kuruluşu için yapılacak 
işler gibidir; 

ı. Şirketin ana sözleşmesinin hazırla
narak noterde onaylanması (6 nüs
ha) 

2. Nakdi sermayenin% 25'inin bankaya 
bloke edilmesi 

3. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlügünden 
izin alınması (Şanlıurfa) 

4. Sanayi Müdürlügünden izin alındık
tan sonra ana sözleşmenin ticaret si
cilinde yayınlanması 

5. Blokenin çözülmesi 

6. Belediyeye başvurulup sicil belgesi a
lınması, açılış ruhsamarnesi alınma
sı, ilan ve reklam vergisi mükellefiye
tinin tesis ettirilmesi 

7. Maliyeye başvurulup mükellefiyet tesis 
ettirilmesi 

8. Kanuni defterlerin noterde tasdik et
tirilmesi 

9. Ticaret sicilinde yayınlanan anasöz
leşme ve A L- 1 formu daldurularak 
bakanlığ;a gönderilmesi. 

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü Sermaye Şirketleri işlemleri rehberi ve ilgili mevzuat 



ŞANLIURFA SANA Yl REHBERi 

ŞANLI BiTKiSEL YAGLARI iMALATÇI FiRMASI 

®Vw ll�(Sww@ll 
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Merkez : ipekyol 4. lzgördü Apt. Altı No: 42/A ŞANLIURFA 
Tel : (4 14) 3 14 25 60-3 14 25 6 1  Fax: (4 14) 3 13 78 37 
Fabrika: Şanlıurfa- Akçakale Yolu 1 O. Km ŞANLIURFA 
Tel : (4 14) 247 0 1  12 
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ŞANLIURFA SANA Yİ REHBERİ 

Şanlıurfa çimento fabrikasınaan bir görünüm 

Ön-Kar Tuğla fabrikasından bir görünüm 

1 8  



ŞANLIURFA SANA Yİ REHBERİ 

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden Çagdaş Un ve lrmik Fabrikası 

Yün ipliği fabrikasından bir görünüm 

19 



ŞANLIURFA SANA Y1 REHBERİ 

Kurucudağ Memba suları tesisleri 

/· ener çi vi ve tel fabrikası 

20 



ŞANLIURFA 

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde yapımı deuam eden 
Güneydoğu Yağ fabrikasından bir görünüm 

TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDAARANACAK 
ASGARİ TOPLAM SABİT YATIRIM WTARLARI 

a) Yöre farkı gözetilmeksizin; 

- Finansal kiralama Şirketlerinin Teşvik Belgesine esas teşkil eden yatırım projelerinde, . 

- Üretime dönük olmayan ve sadece çevre kirliliğini önlemeye yönelik  yatırımlarda, 
. . 

-Araştırma ve geliştirmeye yönelik yatırımlarda, 

b)- Kalkınmada Öncelikli Yöre yatırımlarında, 

- Serbest Bölge yatırımlarında, 

. Yöre şartı aranmaksızın; 

- Bilgisayar yazılım şirketlerince yapılacak yatırımlarda, 

- Turizm Yatırım Belgesine haiz turizm yatı rımlarında, 

- Konfeksiyon yatır ımlarında, 

SANA Yi REHBERi 

250 milyon TL. 

- Tevsi (Ekonomik ölçeğin üzerindekiler hariç). modernizasyon; tamamlama v.b. yatırımlarda 

1 Milyar TL. 

c) -Diğer yöre ve yat ı r ım konuları ile ekonomik ölçeği n üzerindeki tevsi ve entegrasyon yat ı rımlarında 5 milyar TL. 

2 1  
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ŞANLIURFA SANA Yİ REHBERİ 

KALKlNMADA ÖNCELiKLi 
• 

ILLER LiSTESi 

1. DERECEDE KALKlNMADA 2. DERECEDE KALKlNMADA 
ÖNCELiKLi İLLER ÖNCELiKLi İLLER 

1. Adıyaman 13. Hakkari 1. Amasya 

2. Ağrı 14 . Iğdır 2. Çankırı 

3. Ardahan 15 . Kars 
3. Çorum 

4. Elazığ 
4. Artvin 16 . Mardin 5. Erzurum 
5. Bartın 17 . Muş 6. Kahramanmaraş 

6 . Batman 18 . Siirt 7. Kastamonu 

7. Bayburt 19. Şanlıurfa ( *) 8. Malatya 

8. Bingö). 20. Şırnak 
9. Sinop 

1 O. Sivas 
9. Bitlis 21 . Tunceli 

ll. Tokat 
1 O. Diyarbakır 22. Van 12 . Yozgat 

ll. Erzincan 23. Zonguldak 13. Zonguldak 

12. Gümüşhane 
(Karabük ve Ereğli �Karabük ve Ereğli 
ilçeleri hariç) Ilçeleri) 

* Şanlıurfa 8.6.1992 tarih ve 92 1 3095 sayılı kararla 1. Derecede Kalkınmada öncelikli iller 
kapsamına alındı (R.G. 23.6.1992/21263) 

Duşuk faizli kredi nerelere verilecek ? 

Genel Faiz O ram (%) 
Gelişmiş Yöre .................................................................................................................................................... 30 
Normal Yöre ...................................................................................................................................................... 30 
2. derece kalkınmada öncelikli yöre ......................................................................................... ıs 
ı. derece kalkınmada öncelikli yöre .......................................................................................... ı O 



ŞANLIURFA SANA Yl REHBERİ 

1 993 YILINDA 
TEŞViK EDiLEN SEKTÖRLER 

1993 yatınmların döviz kazandıncı hizmetlerin ve işletın el erin teşviki ve yönlendirilmesine ait 
esaslar çerçevesinde yapılacak yatınmlar sektör bazında «Geııelteşviklerdeııistüadeedecek 

koııular» ve «tJzel tJııe.m taşıytuJsekttJrler» olarak belirlenmiştir. Resmi gazetede yayınlanan ve 
aşağıya sıralanacak olan genel teşvik tablosunda yer alan konularda yatmm yapıldığı zaman, 

yatınmcı ton kaynaklı kredi dışında diğer teşviklerdentaydalanmıiktadır. Ozel önlem taşıyan 
sektörlerde yatınm yap ıl dığında ise yatınm cı genel teşvikler yanında fon kaynaklı ve düşük !aizli 

kredi ile teşvik primini 10 puan dahafazla almaktadır. 

GENEL TEŞVİK TABLOSU 
(Teşvik edilen yatınm konulan) 

FON KAYNAKLI KREDİ DIŞINDA DİGER TEŞVİKLERDEN 
FAYDALANACAK YATIRIM KONULARI 

1· TARIM 

A • BITKISEL ÜRETIM 

1 • TOHUM ÜRETIMI 

B· TARIM VE TARIMSAL SANAYI 

1- ORMAN ÜRÜNLERI ENTEGRE YATIRIMLARI 
2- HAVVANCILIK ENTEGRE YATIRIMLARI 

ll-IMALAT 

A-GIDAIÇKI 

1 - SÜT VE SÜT MAMÜLLERI 
2- MAKARNA(% SO'SIIHRAÇ EDILMEK KAYDlYLA) 

B· TEKSTIL 

1 -ÖZEL ÖNEM TAŞlYAN SEKTÖRLER DIŞINDA KALAN TEKSTIL YATIRIMLARI 
2- KONFEKSIYON YAN ASANAYI 

C· ORMAN ÜRÜNLERI 

1 - KAPLAMA 
2 -YONGALEVHA 
3 - STANDART AHŞAP YAPI ELAMANLARI 
4- MOBILYA 

D· KAÖIT 
1 - ATlK KA�IT IŞLE�E 

. 
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ŞANLIURFA 

24 

2- HER TÜRLÜ KAGIT VE KAGIT HAMMADDESI 

E - DERI - KÖSELE IŞLEME 

1 -TABAKHANE 
2- AYAKKABI 

F - LASTIK- PLASTIK 

SANA YI REHBERI 

1 -NAKIL BANTLARI. SlNAI TESISLERIN ÇEŞITLI YERLERINE KUVVET, HAREKET 
VE AKIŞKAN ILETEN MALZEMELER 

2 - REJENERE KAUÇUK 
3 -SOGUK LASTIK KAPLAMA 
4- YEŞIL-MAVI BORU VE FITINGLERI 

G- KIMYA (PETRO KIMYA VE PETROL ÜRÜNLERI DAHIL) 

ı -HER TÜRLÜ KIMYA YATlRlMI (ÇAMAŞlR SUYU V.B. HARIÇ) 
2- HER TÜRLÜ CAM YATlRlMI (ISI CAM VE TEMPERLEME DAHIL) 

H -DEMIR ÇELIK ( UZUN ÜRÜNE YÖNELIK HADDEHANE YATIRIMLARI SIVI ÇELIK 
ÜRETECEK ARK OCAKLI ÇELIK YATlRlMLARI, DIKIŞLI ÇELIK BORU VE PROFIL 
V ATlRlMLARI HARIÇ) 

1- DEMIR DIŞI METALLER 

ı- HER TÜRLÜ METAL VE ALAŞIM ÜRETEMI (ALÜMINYUM EKSTRUZYON 
YATIRIMLARilLE BAKlR FILMAŞIN YATIRIMLARI HARIÇ) 

J- TAŞlT ARAÇLARI 

K- MADENI EŞYA 
1 -BAGLANTI ELAMANLARI 
2 -KUVVET NAKIL ELAMANLARI 
3- SlNAI KAPLAR 
4 - BUHAR KAZANLARI 
5- CONTA VE KEÇE 
6- TAKIM VE APARAT 
7- ARMATÜRLER 
8 - EL ALETLERI 
9- HER TÜRLÜ SlNAI KALlP 

10- F!ULMAN 

L- OPTIK DONATIM ARAÇ VE GEREÇLERI 

M- ÇIMENTO 

1 -ÇIMENTO VE KLINKER 
2 -ENTEGRE DÖKME ÇIMENTO VE HAZlR HARÇ BETON 

N - PIŞMIŞ KILDEN VE ÇIMENTODAN GEREÇLER 
1 -ALUMINA SILIKAT VE MANYEZIT TUGLA ILE HARÇ 
2- ÇIMENTO, PIŞMIŞ KIL, ALÇI, PERLIT, POMZA, V.B. MALZEMEDEN BINA VE 

ALTYAPI ELAMANLARI (BLOK TUGLA HARIÇ) 
3- PREFABRIK YAPI ELAMANLARI 
4- TOPLU KONUT (ASGARI 200 ADET 1 YIL) 
5 - ASGARI 30.000 TON 1 YIL KIREÇ ÜRETIMI 
6 - ALÇI ÜRETIMI 
7 - REFRAKTER TUGLA 

O- SERAMIK 

1 - KARO FAYANS, KAROSERAMIK, SAGLIK GEREÇLERI, SOFRA VE SÜS EŞYASI 
2 -ELEKTRO PORSELEN VE IZALATÖR 
3- SANAYI VE LABARATUAR MALZEMESI 



ŞANLIURFA 

P- G ÜBRE 

1 -POTASYUM ESASLI GÜBRE 

R-ELEKTRIKLI VE ELEKTRIKSIZ MAKINA 

S- MESLEK BILIM ÖLÇÜ KONTROL 

T-YAT INŞA 

lll- TURIZM 

SANA YI RE1111ERI 

1 -ÇANAKKALE IL SINIRLARI GÜNEYI ILE IÇEL IL SINIRLARI DOGUSU ARASINDA 
KALAN 3 KM. DERINLiCiNDEKI KlYI ŞERiDI VE NEVŞEHIR ILiNDE MERKEZ. 
ÜRGÜP VE AVANOS iLÇE SINIRLARI DIŞINDA YAPILACAK TURiZM YATIRIMLARI 

2- TURIZM ALTYAPISI 
3- HAVAALANLARINDAKI UÇAK BAKlM -ONARlM TESISLERI 

IV- ENERJI 

V - HIZMETLER 

1 - GEMI INŞAA VE ONARlM TESISLERI 
2 -LIMAN INŞAASI (YAT LIMANLARI DAHIL) 

A- ULAŞTlRMA 

1 - ÇEKICI -TREYLER (ASGARI 1 o BIRIM) 
2 -OTOBÜS FILOSU (ASGARI 1 o BiRIM) 
3- KIRALIK OTOMOBIL YATIRIMLARI (KOMPLE YENI YATIRIMLARDA ASGARI 1 00 

BIRIM, TEVSiiDE 50 BIRiM% 50'SI YERLI OLMAK KAYDlYLA) 
4- ALTYAPI YATlRlMI 
5- GEMI VE YAT ITHALl (KURU YÜK VE TANKERLERDE 12.000 DWT TON'UN, ÖZEL 

MAKSATLI ÖZEL YAPILI GEMILERDE ISE 499 GROSS TON'UN ÜZERINDE 
OLMASI. ANCAK, YENI OLANLARDA TONAJ TAHDiDI ARANMAZ.) 

6 -UÇAK VE HALIKOPTER ITHALl 

B- TICARET 

1 -TARIM ÜRÜNLERININ TASNIF! VE AMBALAJLANMASI 

C- DIGERLERI 

1 -GIDA MADDELERININ VE TARIM ÜRÜNLERININ NORMAL VE SOGUK 
DEPOLANMASI 

2-LIMANLAR VE HAVAALANLARINDAKI IKRAM VE YER HIZMETLERI 
3- MÜTEAHHITLIK HIZMETLERI 
4- HIPERMARKET YATIRIMLARI 
5-HASTANE DIŞI SAGLIK YATIRIMLARI 

MEVCUT TESISLERIN TEVSI MODERNIZASYON VE DARBOGAZ GIDERME 
YATIRIMLARININ TEŞVIKINE. YATIRIM KONULARI BU TABLODA YER ALSlN ALMASIN DEVAM 
EDILIR. 
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ŞANLIU RFA 

ÖZEL ÖNEM T AŞIY AN SEKTÖRLER 

SEKTÖRLER 

1 ·  TARIM VE TARIMSAL SANAYI 

A · TARIM 

- SERACill K 

B ·  TARIMSAL SANAYI 

SANA YI  REHBERI 

- SU Ü RÜNLERI VE Y ETIŞTIRICILIGI ,  AVCILIGI ,  IŞLENMESI.  DEPOLANMAS I ,  ENTEGRE YATl RlMLARI .  
- SEBZE MEYVE IŞLEME, ŞOKLAMA. KONSERVE ENTEGRE YATI RIMLARI  

l l  · MADENCILI K 
l l l - IMALAT 

- DERI \IE TEKSTIL KONFEKSIYONU 
- TEKSTI L TERBIYE 
- ÖRME 
- NAKIŞ 
- TEKSTIL SANAVI IN IN MODERNIZASYONU VE TEVSI I  
- DERI IŞLEME (O.S. BÖLGELERINDE) 
- SARACIYE 
- ELE KTRON IK 
- OTOMOTIV VE OTOMOTIV YAN SANAYI 
- 4.000 DWT'UN ÜZERINDEKI GEMI INŞA VE YATI RIMLARI ( IHRAÇ EDILMEK ÜZERE I NŞA E DILENLERDE 

BU S IN IR ARANMAZ) 
- ILAÇ 
- E N ERJ I TASARRUFU SAGLAYAN VALITIM MALZEMELERI 
- ELE KTRIKLI MAKINA 

- E LEKTRIK MOTORU 
- GÜ Ç  KONDANSA TÖRLERI 
- Y.G. ŞALT C IHAZLARI 
- P I L  
- E LEKTRIKLI E V  C l  HAZLARI 

- ELE KTI R IKSIZ MAKINA 
- IŞ MAKINALARI 
- BELI RLI SANAYI MAKI NALARI 
- BUZDOLABI 
- BULAŞIK MAKINASI 
- ÇAMAŞlR MAKINASI 
- POMPALAR 
- ISITMA VE HAVALANDl RMA CI HAZLARI 

- SlNAI KALlP 
IV · HIZM ETLER 

- ÖNC ELI KLI TUR TURIZM (TEBLIGLE BELI RLENECEK KON U LAR) 
- ÇEVRE 
- EGITIM (ZI H INSEL VE BEDENSEL ÖZÜ RLÜLER IÇIN YAPI LACAK EGITIM YATIRI MLARI DAH IL) 
- SAGLIK (HASTAHAN E DIŞI YATI RIMLAR HARIÇ) 
- ARAŞTIRMA - GELIŞTIRME (BILGISAYAR YAZILIMI  DAHIL) 
- SPOR 
- KÜL TÜR - SANAT 
- YAP - IŞLET - D EVRET MODELI Ç ERÇEVESINDE YAPI LACAK ALT YAPI YATIRIMLARI 
- BASlN VE YAY l M  YATlRlMI  (GÜNLÜK YAYlN YAPAN BASlN V E  YAYlN K U RU LUŞLARININ YAPACAGI VE 

HALE N  DEVAM EDEN YATIRI MLAR DAHI L) 
- DENIZDE PETROL ARAMA 
V ·  ENERJI 
- KOJ E N E RASYON 
- JEOTERMAL 

VI - BÜYÜK PROJE YATIRIMLARI 

( 

VII - ÖZELLEŞM E  KAPSAMINDA SATILAN TESISLER 
VIII - GENEL TEŞVIK TABLOSUNUN (A) BÖLÜMÜNDE YER ALAN YATI RIM KONULARlNDA, ANA M AKINA 

MODERNIZASYONUNA (MAKINA DEGIŞIKLIGI ŞEKLINDE) YÖNELIK YATIRIM LAR 



ŞANLIURFA SANA Yİ REHBERİ 

Şanliurfa'da kurulu pamuk çtrçtr ve prese fabrikastndan bir görünüm 

Şanlwrfa'da kurulu UPİSA$ iplik fabrikastndan bir görünüm 
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ŞANLIURFA SANA Yİ REHBERİ 
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TIC. VE SAN. A.Ş. 

�CEVHER 
/\ � ı A N A  BA Y i  i LASTi KLER i  ANA BA Y i l  GAP BÖLGE ACENTELİGİ 

Cumhuriyet Caddesi No: 1 02 ŞANLIURFA 
Tel: (4 1 4) 3 1 3 48 9 1  - 3 1 2 64 35 - 3 1 4 1 3  00 Fax: (4 1 4) 3 1 2 37 BO 

41 yenı 

LPG.  DOL U M  TEVZi TiCARET VE SANAYi i  A.Ş. 

Büro : Cebeci işh . Kat: 2 No: 205 ŞANLIURFA 

Tel : (41 4) 31 3 52 03 Telex: 72297 LPGG TR 
Tesis : Şanl ı urfa - Gaziantep Karayolu 1 O. Km 

Tel : (41 4) 31 2 07 62 Fax: (41 4) 31 2 07 62 



ŞANLIURFA SANA Yİ REHBERİ 

v UJllo  ru o [U) es o Cbffi ru o 
Ü Cb® Ü CbC3 0 ® Ü ffi C3 0  

ın ın ffi ın [U) Cb aJ ru 
D EV LET PLAN LAMA 

T E Ş K i LATI  
Kaynakların verimli kullanılması ve kalkınma

nın h ızlandırılması maksadıyla ülkenin ekonomik, 
sosyal ve kültürel planlama hizmetlerinin bir bü
tünlük içerisinde etkin ,  düzenli ve süratli olarak 
görülebilmesi için Başbakanlığa bağlı Devlet Plan
lama Teşkilatı ( DPT) kurulmuştur. 

DPT, ülkenin kaynakl·arın ı  ve imkanların ı  tes
pit edip iktisadi, sosyal ve kültürel politika hedef
lerini belirler ,  kalkınma planları ve yıllık planları 
hazırlar. Kalkınmada öncelikle yörelerin daha h ızlı 
bir gelişmesi için tedbirleri tespit ve teklif eder, uy
gulamayı takip ve koordine eder. 

HAZİN�. VE DIŞ TiÇARET 
M O STEŞAR L I G I  

Teşvik belgesi müracaatları Başbakanlığa bağ
lı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarl ığı  Teşvik Uy
gulama G enel Müdürlüğüne yapılır. Uzmanlar ta
rafından uygun görülen projelere teşvik belgesi 
verilir. Teşvik Belgesiyle ilg ili süre uzatımı,  revize 
ve kapatma ile ilg ili işlemler yine bu kuruluş ta
rafından yürütülür. 

GAP BÖLGE KALKlNMA 
İDARES İ 

1989 yılında çıkarı lan 388 sayıl ı  kanun hük
münde kararname ile kurulmuştur. Başbakanlığa 
bağlı bir kuruluştur. 

Kararname ile kendisine verilen görevleri şu şe
kilde özetleyebiliriz. 

GAP Bölgesi için gerekli araştırma ve uygula
ma projelerini yapmak, yaptırmak, bölge içerisin
deki faaliyetleri senkronize bir şekilde yönlendir
mek, uygulamaları değerlendirmek ve takip et
mek,  bölgede uzun vadeli planlar ve yıllık proğ
ramlar muvacehanesinde süratli kalkınmayı sağ
lamak amacıyla yapılacak yatırımlar ve araşt ır 
ma geliştirme ve teknoloj i ,  çevre ve şehircilik, böl
ge geliştirme ve kültür sektörlerinde yapılacak 
yatırımlar konusunda çalışmalarda bulunmak. 

Bu amaçlar doğrultusunda GAP master plan ı 
çalışması yapılmış ve bölge kalkınması ve planla
ması ile ilgili daha bi rçok çalışmalar yapılmakta
dır. 

SANA Yİ VE TİCARET 
IL MÖDÖRLÖÖÖ 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığ ı 'na bağlı il kurulu
şu olan müdürlük, diğer görevlerin in  yanında sa
nayi kuruluşlarıyla ilgili şu görevler i  yapar; 

Sanayi kuruluşların ın  faaliyetler ini takip et
mek, teşvik belgeli kuruluşları takip, kontrol ve 
gerektiğ inde tamamlama işlemlerin i  yapmak. 

Teşvik belgesine istinaden ödenecek olan teş
vik primleri işlemlerini yürütmek. 

Şirket kuruluşlarına, anasözleşme değiş iklikleri 
ve sermayi artışlarına iz in vermek, Anonim ve 
ortak sayısı 20'yi aşan limited şirketlerin genel 
kurullarına temsilci göndermek 

Küçük sanayi siteleri ve Organize sanayi böl
gelerinin kuruluşu, yerlerin seçilmesi hakkında ilg i 
lilere yardımcı olmak. 

TÜ RKİYE KALKlNMA 
BANKASI (TKB ) 

1 975 yılında kurl!lan Devlet Sanayi ve işçi Ya
tır ım Bankası ( D ESlYAB) , 1 988 yılın ıda yapılan 
düzenleme ile Türkiye Kalkınma Bankası ( TKB) 
ünvanını almıştır. 1 990 yılında ise Turizm Banka
sı TKB 'ye devredilmiştir. 

TKB , çok geniş bir alanda faaliyet sürdüren bir 
ihtisas bankasıdır. Banka yatır ımcılara teşvik bel
gesine istinaden ödenmekte olan kaynak kulla
nımı deslekleme primi uygulamasın ı  DPT adına 
yürütmekte ve müracaatları değerlendirerek öde
meleri yapmaktadır .  Ayrıca kamu ortaklığı fonu
nudan ( KOF) kalkınmada öncelikli yörelere verilen 
kredilere arac ılık etmektedir. Ayrıca baz ı sorunlu 
tesislerin rehabilitasyonu için de çalışmalar yap
maktadır. Banka, GAP bölgesi için bazı faaliyetler 
başlatmış Şanlıurfa'da kurduğu temsilc ilik aracıl ı 
ğ ıyla yatırımcılar için fizibilite çalışmaları hazı rla
maya başlamışt ır .  
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TÜRKİYE SANA Yİ 
KALKlNMA BANKASI (TSKB) 

Banka, 1950 yılında kalkınma ve yatırım ban
kası olarak kurulmuştur. Faaliyetlerini şöylece ö
zetleyebiliriz; 

Yöredeki girişimcilerle birlikte yatırım imkanla
rını tespit etmek. 

Yatırım projelerini geliştirmek ve uygulamak i
çin teknik ve· mali destek sağlamak. 

Bu amaçlarla proje geliştirilerek yöresel giri
şimcilerle ortak yatırımlar yapılmakta, bazı proje
lere ise kredi tahsisi yapılmakta, dış kredi temin 
edilmekte, projelerin yatırıma dönüşmesi aşama
sında nihai seçimi gibi teknik konularda ve şi rket
lerin yönetimlerine katılarak katkıda bulunmak
tadır. 

S INAİ Y ATlRlM VE 
KREDi BANKASI (SYKB) 

imalat sanayine orta v e  uzun vadeli yatırım 
ve işletme kredisi vermek, sermaye piyasasının 
gelişmesine katkıda bulunmak ve iştirak yoluyla 
sınai projelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak a
macıyla 1963 yılında kurulmuştur. Türkiye'deki 
üç kalkınma bankasından en küçüğüdür. Dış kay
naklı kredilerin tahsisinde aracılık etmektedir. 

T.C .  MERKEZ BANKASI 
Kuruluş amaçlarına uygun olarak birçok faali 

yetleri yürütmekte olan banka, yatırımcıların teş
vik yatırmaları gereken ( Kalkınmada öncelikli ya
tırımlarda 1 O milyon) parayı tahsil eder. Ayrıca 
Yatırım Teşvik belgesine istinaden yapılan yatı
rımlara ödenmesi gereken teşvik primleri vilayetin 
hazıdadığı rapor üzerine Merkez Bankasınca yatı
rımcılara ödenir. 

T. C .  ZİRAAT BANKASI 
Ziraat Bankası, tarım kesiminin finansmanı 

. konusunuda uzumanlaşmış bir bankadır. Banka, 
mevduat kabul eden bir ticari banka olarak çalış
makta birlikte tarıma dayalı sanayinin finansma
nında da etkin rol almaktadır. 

Banka tarım, tarıma dayalı ve tarıma girdi 
sağlayan sanayilerin finansmanında çok çeşitli 
türlerde kredi vermektedir .  Ayrıca tarımsal yat ı 
rımlarla ilgili Kaynak Kullanımı Destekleme primi 

Kay n a k l a r :  
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değerlendirme ve ödemelerini de DPT adına Zira
at Bankası yapmaktadır. 

Hiç yatırıma geçmemiş, üretime çeşitli neden
lerle ara vermiş veya kısmen geçmiş özel sektöre 
ait hayvancılık yatırımlarının işletme kredisi ihti
yaçları bankaca YDKH fonundan karşılanır. ( 1 yıl 
vadeli % 30 faizli) (20 Şubat 1993 tarih ve 2 1 502 
sayıl ı  resmi gazetede yayınlanan 93/2 sa-yılı 
tebliğ) 

Yatırımını tamamlamış ancak işletme serma
yesi yetersizliği sebebi ile hayvan metaryali ala
mayan ve yem sağlayamayanlara banka aracıl ı 
ğıyle ayni olarak işletme kredisi verilir ( Konu ile il
gili tebliğ 20 Mart 1993/21530 sayılı RG yayın
landı) 

Projeye dayalı hayvancılık, su ürünler i ,  aşılı as
ma çubuğu ,  seracılık,  plantasyon ve meyve f i 
danı üretimine yönelik fidanlık yatırımları 88/ 
12944 sayılı karar gereğince KKD priminden isti
fade eder uygulamayı ise Ziraat Bankası yürütür. 

TÜRKİYE HALK BANKASI 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, esnaf ve 

sanatkarlar ile küçük ve orta ölçekli sanayicilere 
kredi sağlayan bir kamu bankasıdır. Teşvik e
sasları çerçevesinde küçlık ve orta ölçekli yatırım
cılara çeşitli şekillerde kredi vermektedir. 

Teşvik belgesiz olarak tamamlanmış küçük 
ve orta boy işletmelerin üretime geçebilmeleri ,  
yarım kalmış yatırımlarını tamamlayabilmeleri , 
makina ve teçhizat alımları için fon kaynakların
dan % 1 O faizi i bir yılı ödemesiz üç yıl vadeli kredi 
verilir (3 Şubat 1993 tarih ve 21502 sayılı RG 93/ 
2 tebliğ) 

KÜÇÜK . .VE O�TA. ÖLÇEKLi 
SANA YI GELIŞTJRME VF 
DESTEKLEME IDARESI  

(K OSGEB) 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı bir idare

dir. Küçük ( 1 -50 işçi çalıştıran) ve orta ölçekli (51-
150 işçi çalıştıran) işletmelerin geliştirilmesi ve 
desteklenmesi Danışmanlık ve Kalite geliştirme, 
ihtisas, teknoloj i geliştirme, pazar araştırma, ya
tırım yönlendirme, uygulamalı eğitim, ortak ko
laylık atölyeleri ,  i ttibat mühendislikleri gibi  çeşitli 
çalışmalar yapmaktadır. 

1 .  Devlet Planlama Teşkilatı kuruluş ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ( 1 4  Ağustos 1 991  tarih ve 20960 RG) 

30 : 

2. GAP açısından Türkiye'de bölge kalkınması, GAP Ekqnomik Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 1 8  Temmuz 1 991  tarihli 
ara rapor. 

3. �88 Sayılı GAP Bölge kalkınma idaresi teşkilatı ile ilgili kanun hükmünde kararname ( 6 Kasım 1 989 Tarihli RG) 
4. Sanayi ve Ticaret il Müdürlüğü 
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ŞANLI URFA (41 4) 
1 - Valilik . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 3 1 31525 - 3131298 - 3131968 
2 - Belediye ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 3 1 31634 - 3132888 - 3132889 
3 - Bayındırlık Müdürlüğü ..........................  3131 1 59 - 3131790 - 3132606 
4 - GAP Bölge Kalkınma İdaresi ...........  3120015 - 3135171 - 3141751 
5 - Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü . . . . . . .. 3134098 - 3 1 33407 
6 - Ticaret ve Sanayi Odası . ................... 215 1 199 - 2152820 - 3 1 27504 
7 - KOSGEB .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 3144122 
8 - Ticaret Borsası ......................... . . . . . . . . . . . ... . . . .  2 1 55050 
9 - İhracat Müdürlüğü . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3141447 

10 - Defterdarlık . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3140555 - 3131954 
11 - Şehitlik Vergi Dairesi . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  3134034 
12 - Topçumeydanı Vergi Dairesi . . . . . . . . . .  3 1 27845 
13 - ŞUSİAD Sanayiciler Derneği .......... 3135548 
14 - Org. San. Böl. Müdürlüğü .................. 3128340 

A NKARA (3 1 2) 
1 - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü .. . . . . . . . . . . ............ 2128800 - 212880 1 
Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  2125904 

2 - Devlet Planlama Teşkilatı ......... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . .  2308700 
3 - T. Kalkınma Bankası (Prim) . . . . . . .... . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . ........... 2318400 
4 - T. Kalkınma Bankası (Kredi) ............................. ............. 4171220 
5 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı .................... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2317280 (50 Hat) 
6 - GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bşk . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .  4450215 
7 - T.C. Merkez Bankası ................................ ........................... 3103646 

3 1  
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SfitiLitlitFfi.Dfi. TfiMfi LAtlfitl VE 
DEVflM EDEtl TEŞVIK BELGELI YfiTiitiMLfiit 

Y a t ı r ı m c ı  F i rmanın  Y a t ı r ı m ı n  Y a t ı r ı m ı n  Y a t ı r ı m ı n  Teşvik Belge 
A d ı  Kapasitesi  K o n u s u  Y e r i  A l ı m  T a r i h i  

1 .  Pamuk ipliği San .  A.Ş .  300 ton 1 yıl Pamuk ipl iği Merkez 1 972 
2. Çimento Sanayi T.A.Ş. 650.000 ton 1 yıl Çimento üretimi Merkez 1 977 
3. Köran Oteli 1 44 yatak Otel Merkez 1 983 
4. Şahinalan Köyü Kalkınma Koop. 1 2.000 ton 1 yı l  Kütlü pamuk işleme Akçakale 1 985 
5. Urtudaş Un Fabrikası 36.000 ton 1 yı l  Un  ve kepek Merkez 1 985 
6. Yen i  Güneygaz 35.000 ton 1 yı l  LPG dolum tesisi Merkez 1 985 
7. Odabaşı Un Fabrikası 56.000 ton 1 yıl Un ve kepek Merkez 1 985 
8 .  Karacadağ Menba Su A.Ş. 5.000 ton 1 yıl Menbaa suyu dolum Siverek 1 985 
9. Harran Tarım Ticaret A.Ş. 1 0.000 ton 1 yıl Kütlü pamuk işleme Merkez 1 985 

1 0. Yı ldız Ç ı rç ı r  Fabrikası 3.000 ton 1 yıl Kütlü pamuk işleme Merkez 1 986 
1 1 . Önkar Tuğla Fabrikası 1 0500.000 Ad 1 yı l  Tuğla imalatı Merkez 1 986 
1 2. Harran Ç ı rç ı r  Ltd. Şti. 1 6.000 ton 1 yı l  Kütlü pamuk işleme Merkez 1 987 
1 3. Sivtevsan Siverek Teneke Sanayi 3.600 Ad 1 yı l  Teneke imalatı Siverek 1 987 
1 4. Sartaş Madencilik 1 44.000 m3 1 yıl Harç beton Birecik 1 987 
1 5. Petgaz A.Ş.  1 2.000 ton 1 yı l  LPG dolum tesisi Merkez 1 988 
1 6. Elçiler Ç ı rç ı r  Fabrikası 4.000 ton 1 yıl Kütlü Pamuk işleme Akçakale 1 988 
1 7. GAP inşaat Gıda ve Hayvancılık 224.000 m3 1 yıl Hazır harç beton Birecik 1 989* 
1 8. Karahan Oteli 86 yataklı Otel Siverek 1 989 
1 9. Şefkat Petrol Tesisleri 1 00 yataklı Otel Merkez 1 989* 
20. Gapgaz LPG Dolum 28.000 ton 1 yı l  LPG dolum tesisi Merkez 1 989 
21 . Ahmet Aydeniz 600.000 Mt 1 yıl Kalanet imalatı Merkez 1 989 
22. S ı rrı Aygün Çı rç ı r  Fabrikası 1 5  ton 1 gün Kütlü pamuk işleme Suruç 1 989 
23. Şahinler Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. 2.500 ton 1 yı l  Pamuk yağı Suruç 1 989* 
24. Alsan Giyim Gıda Sanayi 30 ton 1 saat Karma yem B i recik 1 989* 
25. Şan Gıda San. A.Ş. 3.360 Ton 1 Saat Bulgur Merkez 1 989 
26. Durmaz Bulgur Fabrikası 24 Ton 1 gün Kütlü pamuk işleme Merkez 1 989* 
27. Kançul i nşaat 5.000 m3 Soğuk hava deposu Merkez 1 990* 
28. Kar Hayvancılık San ve Tic. Ltd. Şti . 1 0.000 Ad 1 yıl Ekmek üretimi Siverek 1 990 
29. Abdurrahman Okay 1 5.000 Ad 1 yı l  Et tavukçuluk Viranşehir  1 990 
30. Dinçer Gıda Mad. Tic. Ltd. Şti . 63 ton 1 gün Un üretimi Viranşehir  1 990 
31 . Rema Gıda San ve Tic. A.Ş. 200 ton 1 gün Un üretimi Siverek 1 990* 
32. S.S.  Seviml i  Köyü Kal. Koop. 30 ton 1 gün Kütlü pamuk işleme Akçakale 1 990* 
33. Ova Ticaret inş. ve San. Ltd. Şti. 1 .500 ton 1 yıl Rafine pamuk işleme yağı Merkez 1 990 
34. Fener Tarım Ür. Tic. San. Ltd. Şti. 2.000 ton 1 yıl Çivi ve tavlı tel Merkez 1 990 
GS. Aba Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş. 520.650 kğ 1 yıl Örme kumaş Merkez 1 990 · 
36. Harran inşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. 45 ton 1 gün Kütlü pamuk işleme Merkez 1 990* 
37. GAP Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 1 O ton 1 saat Karma Yem Merkez 1 990* 
38. Dernsa Soğuk Hava Deposu 6.000 m3 Soğuk hava deposu Merkez 1 990 
39. Birpa Plastik San ve Tic. Ltd. Şti. 1 60 ton 1 yıl Plastik torba, branda Merkez 1 990* 
40. Gitaş Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti . 1 .200 ton 1 yıl Helva, lokum Merkez 1 990* 
4 1 .  ibrahim Çiftçi 2.400 ton 1 yıl Sabun Merkez 1 990 
42. Gülay inşaat 3.840 ton 1 yıl Bulgur Merkez 1 990* 
43. Ertekin Motor ve Pompa A.Ş. 700 Ad / yı l  Dalgıç pompa Merkez 1 990* 
44. Mahmut Akdamar 1 0.000 Ad 1 gün Ekmek Halfeti 1 990* 
45. Altıngap Salça Konserveeil ik 24.000 ton 1 yıl Salça B i recik 1 990* 
46. Patlar Gıda Tic. ve San. A.Ş. 4.500 ton 1 yıl Helva reçel Merkez 1 99 1 * 
47. Kolin i nşaat imalat ve Tic. A.Ş. 450.000 Mt 1 yıl Kanalet üretimi Merkez 1 991 * 
48. Kar Hayvancı l ık  Ltd. Şti . 2.450 m3 Soğuk hava deposu Siverek 1 991 * 
49. Güneydoğu yağ San. A.Ş. 7.600 ton 1 yı l  Pamuk yağı Merkez 1 991 * 
50. Harran Turizm 1 29 Oda Otel (T evsi) Merkez 1 991 * 
51 . Şeker Elektronik 50 yataklı Hastahane Merkez 1 992* 
52. Önkar Tuğla Fabrikası 20.000.000 Adet Tuğla (Tevsi) Merkez 1 993* 

1 )  Şanl ıurfa'da gerçekleştirilmek üzere 1 74 adet teşvik belgesi alınmıştır. Bunların Sanayi, turizm yatı rımları , iş makinaları, besici· 
· lik gibi çeşitli konulardadır. Yukarıdaki listede sanayi ve turizm yatı rımları yer almaktadır. 

2) işaretsiz olanlar tamamlanmış yatı rımlardır. (*) işaretli olanlar ise 1 993 Ağustos ayı itibariyle devam etmekte olan yatı rımlardır. 
3) Kaynak: Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret i l Müdürlüğü 
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Şanlıurfa, sanayileşme yönünden önemli düzeyde gelişme kaydetmiş olan geri kalmış 
illerimizden biridir. Halkın teşebbüs gücünün zayıf olması ve bugüne kadar uygulanan ve 
uygulanmakta olan teşvik tedbirler sanayi yatmmlannın istenilen düzeye ulaşmasını sağ
layamamtşttr. Sanayileşme birikiminin oluşturulmasına şirketleşmenin yaygtnlaşttnlmast 
önemli bir faktör olacaktır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Iç Ticaret Genel Müdürlüğü tara
fından verilen yetki ile Anonim ve Limited Şirket kuruluş işlemleri ile daha önce Bakanlık 
tarafindan kurulmuş bulunan şirketlerin anasözleşme değişikliği ile ilgili görevler Sanayi ve 
Ticaret il müdür/üklerine verilmiştir. Bu yetki devrinden sonra ilimizde Şirket kurma ve şir
ketleşmeye doğru yönelmeler olmuştur. Şanlwrfa ilinin 8.6. 1 992 tarih ve 92/3095 sayılı 
Bakanlar Kurulu karart ile birinci derecede kalkınmada öncelikli iller arasına altnmast ve ay
nca Şanlıurfa 'da Organize Sanayi Bölgesinin kurulması da ilimizde sanayileşmenin geliş
mesi ve sanayi yatırımlannın artabilmesi yönünden önemli kararlar ve uygulama/ardır. 

a) Sanayi yattnmlan: ilimizde 30 adet sanayi tesisi kurulu bulunumaktadtr. Bunlardan 
9 adedi kamu sektörüne, 21 adedi ise özel sektöre aittir. Tesislerin hukuki durumu i
se 6 adedi KiT, l l  adet A.Ş. , 5 adet Ltd. Şti. , 4 adet Koli. Şti. , 1 adet koop., 3 adet 
özel şahıstan ibarettir. 

Tesislerin sektörel bazda dağılımlan birer adet olmak üzere çimento, tarım alet ve ma
kinaları, yün ipliği, pamuk ipliği, suma, et kombinası, yem, tuğla, memba suyu, teneke, tel 
ve çivi, bulgur, pamuk yağı 

3 adet LPG dolum tesisi, 6 adet un fabrikası, 8 adet pamuk çırçır pres fabrikasından 
ibarettir. 30 adet tesiste toplam 1361 kişi istihdam edilmektedir. 

ilimizde sanayi kuruluşu niteliğindeki 18 adet tesisin yatırımı devam etmektedir. 
b) Teşvikleri ilimizde 1 980- 1993 yılları arasında sanayi yatmmlan ve diğer sektörlerdeki 

yatmmlar için 1 74 adet teşvik belgesi alınmıştır. Bunlardan 5 1  adedi ile ilgili hiçbir ya
ttnm yapılmamıştır. 43 adedi proje sa{hasındadtr. 38 adedinin yatmmına devam e
dilmekte olup, 42 adedinin yattnmt tamamlanmıştır. 

c) Şirketleşme: ilimizde sanayi yatmmlannda olduğu gibi, şirketleşmede de istenilen dü
zeye ulaşılamamıştır. 

1 972 yılından günümüze kadar 107 adet A.Ş. ,  285 adet Ltd. şti. kurulmuştur. Şirket 
sayısında 1 985 yılından itibaren belirgin bir artış olmuştur. 1972- 1 985 yı llan arasında 6 
adet A.Ş. ,  4 adet Ltd. şti. kurulmuşken, 1 985 yı lından günümüze kadar 1 OJ  adet A .Ş. 
281 adet Ltd. şti. kurulmuştur. Şirketlerin ana konulannda ilk sırayı inşaatçı/tk almaktadır. 
inşaatçıftğın A.Ş. 'lerdeki yeri % 1 6  Ltd. şti. 'lerde ise % 45'dir. 

Kurulan 1 07 adet A.Ş. 'in toplam sermayesi 1 67 milyar, 285 adet Ltd. Şti. 'nin toplam 
sermayesi ise 85 milyar TL. 'dir. 
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• • •  • •  • • 
. INŞAAT YUKSEK MUHENDISI 

•• • 
MUTEAHHIT 

MERKEZ 

SUBE 

İpekyol Caddesi Küçük Apartınanı No: 2 ŞANLIURFA 
Tel: (4 1 4} 3 1 2  54 34 - 3 1 3 42 98 Fax: (4 1 4} 3 14 1 9  96 

Hoşdere Caddesi Reşat. Nuri Sokak 1 22/7 ANKARA 
Tel: (3 1 2} 440 7 1  40 - 440 06 76. Fax: (3 1 2} 440 93 44 
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* T�A��L�RO�K T���S�E���K 
CARL SCHENCK FIRMASININ 

' 'SABiT ELEKTRONiK TARTI SiSTEMLERi ' '  
TÜRKiYE YETKiLi TEMSiLCiSi 

MAMÜLLERIMIZ 

<$> 
BELGELIDIR 

MUHTELiF TONAJLARDA 
OTOMATiK VE ELEKTRONiK 
SABiT VASITA BASKÜLLERi 

TAM ÇEKi BiLGiSAYARLI 
ELEKTRONiK TARTI SiSTEMi 

SABiT TARTI SiSTEMLERi 
KONUSUNDAKi TÜM 
iHTiYAÇLARlNlZ iÇiN 
TEK ÇÖZÜM 

TAM ÇEKi KOLL.ŞTi. 
VASITA BASKÜL FABRiKASI 
61 5/5 Sokak No. 1 1  Çamdibi-iZMiR 
Tel: 338282-338283 
Fax: 338287 Telex: 51 006 TAMC TR 

30 KG.DAN 1 000 TONA KADAR 
SABiT ELEKTRONiK TARTI 
SiSTEMLERi 

MUHTELiF KAPASiTELERDE 
YÜK HÜCRELERi (LODSELLER) 

SANA Yİ REHBERİ 
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ŞANLIURFA 
• • 

ORGANIZE SANAYI 
• •  • 

BOLGESI 

GAP ' ı n  metropolü olma yolunda dev a
d ım la rla yürüyen Şan l ıurfa, Mega projen in  
en büyük entegrasyonu olan Organize Sa na
yi Bölgesi çal ışmalarında da süratle yol al
maktad ı r. 

2000' li y ı l lara sanayileşmiş bir  kent o la
rak g i rm e  haz ı rl ı kları sü ratle yürütü lmek
ted ir.  

Güneydoğu Anadolu Projes in in  geti receğ i 
yüksek ta rım potansiyel in in  yan ı  s ı ra·, tar ım 
makinalar ı ,  iş  makinalar ı ,  çel ik  ve plantik su
lama aparatları üretim i  de gü ndeme gelmiş 
bulunmaktad ır .  

Organize Sanayi Bölgesi için i lk  etapta 
4.000 dönümlük yer kamulaştırı l m ışsa da, 
yapı lan etüd ler bu saha n ı n  yetmeyeceğ in i  or
taya koyduğunda n, bölge a razisin in  1 0.000 
dönüm daha eklenerek 1 4.000 dönüme ç ı
kartı lması  kararlaştı rı lm ı şt ır .  Böylece Türki
ye'n i n  en büyük Organ ize sanayi Bölgesi 
doğ muş olacaktır .  

Kurulması  1 976 yı l ı nda baka nlar  kurulu 
kararıyla ben imsenen bu organizasyon, m uh
tel if  sebeplerden dolayı 1 99 1  yı l ı na kadar 
gündem d ış ı nda ka l m ıştır .  

1 99 1  yı l ı  ikinci  ya rıs ında, olağa nüstü bir 
gayret sarfeden Müteşebbis Heyet aşa-ğ ıda 
s ı ras ıyla bel i rti len ça l ışmalar ı  tamamlamış  ve 
Bölgen i n  hayatiyet kazanmas ın ı  sağ lam ıştı r .  

ÇALIŞMALAR 
- Bölgeni n  yer tesbiti 1 99 1  y ı l ı  Temm uz 

ayında tamamlanm ıştı r. 

- Bölgen in  topoğrafik durumunu bel i rten 
hal ihazır ha rita hemen hazırlatı l m ışt ır .  

- Harita n ı n  hazırlanmas ın ı  m ütea ki ben, 
Türkiye'de i l k  defa, lmcir  pla n ı  hazı rlan m ış 
tekl iflerle, ihale aç ı lm ış  ve alternatif o larak ç i
zi len 1 4  imar pla n ı  taslağ ı ndan  en uygun  
ola n ı ,  Baka nl ığ ında görüşleri a l ı na ra k  kabul 
ed i lm iş ve böylece Mevzi Imar  Plan ı  hem Sa-

37 



38 

ŞANLIURFA 

neyi ve Ticaret Bakan l ığ ınca hem de GAP 
Idaresi nce uygun  buluna rak  onaylanm ışt ır .  

Yukarıda bel i rti len bütü n bu çal ışmalar 6 
ay g ibi  kısa b i r  sürede yapı lm ıştı r. Diğer Or
gan ize Sanayi bölgelerin i n  kuruluşunu i ncele
diğ im izde bu ça l ı şmalar ın 5-7 yıl g ibi bir za
manda yapı labi ld iği  ortaya ç ı kmaktad ı r. 

- Bu sürôtl i çal ışmalar bununlada ka lma
m ış, haz ı rlanan Mevzi Imar plan ı  25 . 05 . 
1 992 tar ih ine kadar araziye uygulanmış  ve 
Sayın Başbaka n ı m ız i le bakanları m ız ın  ve 
değerl i ha lk ım ızla müteşebbisler imizin o

nurla nd ırmalar ıyla iç yol lar ın aç ı lmas ına baş
lanm ışt ı r .  Yol lar ın  başlanması  esnası nda, çe
ş itl i kamu kuru luşlarıyle müteahhit fi rmalar
dan temi n  ed i len muhtel if iş makinalar ı nda n 
aza m i  şekilde istifade ed i lm iştir .  

Çok kısa bir  zamanda tekamül  etti ri len 
O.S .B 'ne başvuruda müteşebbis patlaması 
o lmuş ve 400 c ivarında yer tahsis ta lebi gel
m işti r. 

Bölge Müdürlüğünce yapı lan etüd ve ince
lemeler sonucunda 50 m üteşebbise yer tahsi
s i  yap ı lm ıştı r. 

Bu yatı r ımc ı la rdan 26's ı n ı n  fabrika temel
leri 26 Tem m uz 1 992 tarih inde; Sayın Baş
baka n ı  m ız ve Baka nlarım ız ın  onuda nd ırd ığ ı  
törenle atı lm ıştı r . 

Hükümetin Şanl ı urfa 'yı  ka lk ınmada birinci 
derecede öncel ik l i  i l ler a ras ına a lması  ve Or
ganize Sanayi Bölgesinde alt yapı inşaatları
n ı n  hemen iha le ed i lmesi müteşebbislerde 
önem l i  b i r  gayret m eydana geti rm iştir .  

SANA Yl REHBERİ 

O.S. B 'de alt yapı çal ışmaları 1 993 yı l ı  
baş ında ihale ed i lm iş olup, ça l ı şmalara baş
lan m ışt ır .  Bugüne. kada r; 2500 ton luk su de
posu inşaatı biti r i lm iş, 1 4  km . l i k  içme suyu 
izole hatt ı n ı n  7 km . l i k  bölümü yap ı l m ış olup 
Ekim ayın ı n  sonu nda O.S .B'ne içme ve kul
lan ma suyu veri lmesi plan la n m ıştı r .  Bölge 
iç indeki yol lar ın  %50'si tamamlanm ıştır. Ka
nal izasyon ça l ışmalar ına deva m ed i lmekte
d i r .  Elektrik enerji hatları ,  iha le ed i lmek üze
red ir  ve bir y ı l  içeris inde bitiri lecek şeki lde 
pla n lanm ışt ır .  

Organize Sanayi Bölgesinde i nşaatı 
devam eden tesisler : 

Güneydoğu Yağ Fa brikas ı ,  Çel ik  Profil 
Çekme ve Boru Fabrikas ı ,  Plasti k Boru Fabri
kası ,  Prefabrik Yapı Elema nları ve Hazır 
Beton Fabrikas ı ,  Ahşap Doğrama Fabrikası ,  
Teneke Kutu Fabrikası, Tarı m ve Iş  Makinala
rı Fabrikas ı ,  Ambala j  Fabrikası ,  Oluklu Mu
kavva Kutu Fabrikası  i le Otomotiv Yan Sana
yi Fabrikas ıd ı r .  

Bu nlardan Güneydoğu Yağ A.Ş .  Fabrika
s ı n ı n  i nşaatı tamamlanmış  olup, üretim e  baş
lamak üzered ir .  Öz Beton Prefabrik Yapı  Ele
manlar ı  ve Hazır Beton Fabrikas ın ı n  bir  
yandan inşaatı devam ederken faa l iyete geç
mek üzered ir .  

I nşaatına başlanma k  üzere olan tesisler : 

Bulgur Iş leme Fabrikası ,  Ipragaz Yan 
Ürü n leri Fabrikas ı ,  Mermer Iş leme Fabrikas ı ,  
Pomza mamül leri Fabri kas ı ,  U n-l rmik Fabrika
sı, Ahşap kapı-pencere Fabrikası  ve Çuva l 
Fabrikas ıd ı r . 
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ŞANLIURFA 

ANAHTAR TESLiMi 
NEBATi VAG FABRiKALARI KURUYORUZ 

SANA Yİ REHBERİ 

H iZMETTE 
30 
Y IL  

u ô ô 
KURDUGUMUZ YAG FABRiKALARlNDAN BAZILARI 
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e ŞANLIYAG BiTKiSEL YAG FABRiKASI • ŞANLIURFA 
e ROJ ViNTERiZE AYÇiÇEK YAG FABRiKASI • DiYARBAKlR 
e MARYAG NEBATi YAG FABRiKASI · KAHRAMANMARAŞ 
e SUNAR MISIRÖZÜ YAG FABRiKASI • ADANA 

• • 

HALIT UZU N MAKINA 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti .  

Tel: (326) 215 45 06 - 21 5 13  27 Fax: (326) 215 1 1  46 Sanayi Sitesi 325 Sokak No: 44 31300 ISKENDERUN 



ŞANLIURFA SANA Yl REHBERI 

S. NO MÜT EŞEBBISIN ADI / SOY ADI ADRESI T ELEFON 

01  GÜNEYDoGU YAC:. A.Ş. Yenişehir Mah. M.  Akif Ersoy Cad. Saitbey Sok. 
Özbal Apt. No: 2 ŞANLIURFA Tel: 3 13  55 48 

02 MAHMUT ÖKSÜZoGLU Sanayi Sitesi 1 .  Cad. No: 7 ŞANLIURFA Tel: 3 13  1 6  09 
03 MÜKREMlN MUNGAN Kız ı l ı rmak Cad. 30 / 1  O Yenişehir 1 ANKARA Tel: 41 7 00 1 0  
04 ERTEKIN A.Ş. Sanayi Sitesi 1 1  Nisan Cad. No: 1 1  ŞANLIURFA Tel: 3 13  56 27 
05 MIKAIL KONAK Sanayi Sitesi Vakıf lşhanı No: 6 ŞANLIURFA Tel :31 2 91 68 
06 MÜKREMIN MUNGAN Hatay Sok. 24 / 1 1  ANKARA Tel: 4 1 8  75 50 

07 AYHAN KlZlLTAN Sanayi Sitesi B / 23 Blok No: 6 MERSIN 
08 GÜLSAN A.Ş. Yenişehir Mah. 4. Sok. Kardeşler Apt. No: 7 

ŞANLIURFA Tel: 3 1 2  38 43 
09 GÖZENGAZ Sanayi Sitesi 1 1  Nisan Cad. No: 29 ŞANLIURFA Tel: 3 1 2  1 6 1 2  
1 0  CANTAŞ KOLL. ŞTI. Sarayönü Cad. No: 82 ŞANLIURFA Tel: 2 1 5  1 2  75 
1 1  BAKlR PAF Cumhuriyet Cad. No: 8 ŞANLIURFA Tel :  3 1 2  57 74 
1 2  BAŞAK A.Ş. Buğday Pazarı No: 9 ŞANLIURFA Tel :  3 1 2  20 44 
1 3  BEKIR KÖMÜRCÜoGLU Sanayi Sitesi 1 1  Nisan Cad. No: 33 ŞANLIURFA 
1 4  PEMSAN L TO. ŞTI. Kavaklı Cad. No: 8 Halkal ı / ISTANBUL Tel :  548 32 36 
1 5  ARMA KOLL. ŞTI. M. Akif Ersoy Cad. Sait Bey Sok. Sedef Apt. 

ŞANLIURFA Tel :  3 1 3  27 1 5  
1 6  AZIZ ŞAŞKlN Telsat Ipekyolu Ipek Sok. Sencer Apt Altı 

ŞANLIURFA Tel: 3 1 2  63 1 3  
1 7  KEMAL KAHYA Adi l  Kürkçüoğlu lşh. Kat: 1 No: 1 5  ŞANLIURFA Tel :  3 13  1 9  90 
1 8  FEYYAZ KÜÇÜK Ipekyol Cad. Küçük Apt. No: 2 ŞANLIURFA Tel :  3 1 2  54 33 
1 9  FEHMl KAPLAN Ipekyol Cad. Necatibey Apt. Altı ŞANLIURFA Tel :  3 13  08 00 
20 AZMI AKBIYIK Cumhuriyet Cad. Hal Pazarı Arkası No: 59 

ŞANLIURFA Tel :  3 1 3  33 36 
21 IBRAHIM ASOOLU Kapaklı Pasaj ı Giriş Kat. No: 1 8  ŞANLIURFA Tel :  2 1 5  1 6  35 
22 BURAK A.Ş. Vatan Çarşısı Aktaş Apt. No: 2 ŞANLIURFA Tel :  2 1 5  1 0  93 
23 A. ZEKI SEVEN Yen ihal Cad. No: 1 4 / M ŞANLIURFA Tel :  3 13  34 55 
24 MUSTAFA SONEKINCI Yeni Hal Pazarı No: 75 ŞANLIURFA Tel :  3 13  1 8  83 
25 EMIN T ARlM A.Ş. Koşumeydanı Cumhuriyet Cad. 

Mesçi Otomotiv ŞANLIURFA Tel :  3 1 2  92 90 
26 MÜSLÜM SATlCI Kanaat Pazarı Aktar Pazarı No: 8 ŞANLIURFA Tel : 3 15 1 5 1 6  
27 M. NURI EZER Divanyolu cad. No: 4 /  C ŞANLIURFA Tel: 3 1 3  53 68 
28 !SMAIL DAVIZAN Harran Üniversitesi Cad. No: 1 2  ŞANLIURFA 
29 IHSAN KONAK Kemeraltı Cad. Büyü Balıklı Han Kat : 2 No: 50 Karaköy l iST. 
30 M. AZMI AL Atatürk Bulvarı Konak Apt. altı ŞANLIURFA Tel :  3 1 3  32 68 
3 1  AHMET GÖKTAŞ Yenice Köyü ŞAN LIURFA Tel :  3 1 3  8 1  61  
32 lPRAGAZ A.Ş. Nova Baran Plaza 1 9  May ıs Cad. No: 4 Kat: 1 3  1 6  

Şişli / ISTANBUL Tel :  2320400 
33 H IŞMAN ÖZKAPLAN Selahattin Eyubi Mah. Lale Sok. Gül  Apt. No: 2 

ŞANLIURFA Tel :  3 1 2  3957 
34 NACl KATAANGI N acar Pazarbaşı Akım Elektrik ŞANLIURFA Tel :  2 1 5  42 85 
35 ÖZBETON A.Ş. Yı ldız Posta Cad. Emel Apt. No: 1 4 / 405 

Gayrettepe / lST AN BUL Tel :  275 23 40 
36 ÖZTARIM A.Ş. Yı ld ız Posta Cad. Emel Apt. No: 1 4 / 405 Gayrettepe / ISTANBUL 
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S. NO MÜTEŞEBBISIN ADI / SOYADI ADRESI TELEFON 

37 

38 

39 

40 
41 
42 
43 

44 

45 
46 
47 

48 

49 
50 

GEKA LTD. ŞTI. Yenişehir Sanayi Kavşağı Malikgazi Apt. Altı 
Geka Otomotiv ŞANLIURFA Tel: 3 1 3 1 0  62 

YÜCEL GIDA SANAYI A.Ş. lnönü Cad. Sebze Hali Karş ısı No: 200 1 C 
GAZIANTEP Tel: 331 23 20 

ALAADDIN ÇATAL TAŞ Atatürk Bulvan No: 1 9  1 A ŞANLI URFA Tel: 3 1 3  75 72 
Bahçelievler Mah. 2. Sok. Barış Apt. 

AHMET BEYAZ No : 9 ŞANLIURFA Tel: 3 1 3  57 04 
BAHATIIN ŞANSAL Cebeci Cad. No: 89 Küçükköy / ISTANBUL 
SALIH ZEKI SARAÇ Hatayboyu Cad. Akgülhan No: 58 Pendik 1 ISTANBUL 
M. SINAN ILHAN Şairnabi Mah. 2.  Mutlu Sok. Rışvanoğlu Apt No: 1 2  

ŞANLIURFA Tel :  3 1 2  1 5  30 
S. AHMET OYMAK Ipekyol Mah. Cumhuriyet Sok. Oymak Apt. No: 4 

ŞANLIURFA Tel :  3 1 3  25 53 
PERÇEMOOLU LOT. ŞTI . Kemerçeşme Cad. Kemerçaşme Mah. No: 28 BURSA 
KEMAL GÜNBAY Vilayet lşhanı No: 1 6  ŞANLIURFA Tel :  3 1 3 1 3  52 
TAŞMETSAN A.Ş. Organize Sanayi bölgesi 20 Nolu Cad. No: 1 4  

GAZIANTEP Tel: 337 1 3  90 
BILGIN SOYALP Atarük Bulvan Meydan Sok. Lale Pasajı No: 3 

ŞANLIURFA Tel: 3 1 3  34 89 
ALAADD IN ÇAT ALT AŞ Atatürk Bulvan No: 1 9  ŞANLIURFA Tel: 3 1 3  7572 
ÇAGDAŞ G IDA SANAYil Buğday Pazarı No: 44 ŞANLIURFA Tel: 3 1 3 1 995 

• •  

O Z B E T O N 
MAK. iTH. iHR. TiC. SAN. A.Ş. 

• HAZlR BETON • 

• PREFABRiK YAPI ELEMANLARI • 
• PRESE YAPI ELEMANLARI 

-:t. l50'den -:t. 1400 çapa kadar beton borular, 

Parke Kilit Taşı - Çim Taşı - Her boyut ve ebatta tel çit direkleri -

Çevre Duvan - Süs Betonları - Park Bahçe Süs Betonları 

Fabrika 
Büro 
Büro 

Organize Sanayi Bölgesi G .  Antep Yolu 15. km. ŞANLIU RFA 
. Ipek Yol Cad . No: 22/B Gülsen Apt. Altı, ŞANLIURFA 
: Perpo No: 2874 Çağlayan 1 ISTANBUL Tel :  9.1 .22 12788 • Fax: 9. 1.2212789 
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ŞANLIURFA SANA Yi REHBERi 

1 

firifiDOL IriSfiAT � 
TiCARET ve SANA Yi LiMiTED ŞiRKETi 

BU GÜNE KAnAR ŞiRKETiN GERÇEKLEfFiRUiGi iŞLER 
./. 

e SiVAS ET KOMBiNASI 
e KARS - SUSUZ 91 ADET DEPREM KONUTlARI / 
e , I.K.K. HAKKARi mGAY KOMUTANLIÖI LOJMANLARI 
' ATATÜRK BARAJI D.S.i. LOJMANLARI VE SOSYAL TESiSLERi 
e D.K.K. MERSiN 30 KONUTLUK LOJMAN iNŞAATI 
} . . . . . 

• T.K.I. SIVAS - KANGAL SOSYAL TESISLERI VE LOJMAN INŞAATI 
• T.K.i. SiVAS - KANGAL KÖMÜR DEKOPAJ {YOL 1 - YOL ll) iKTiBAT YOLU 
e T .K.i. ANKARA - TUZYUÇAYIR KÖMÜR DEPOSU iNŞAATI 1 
• iSTANBUL BÜYÜKŞEHiR BELEDiYESi KARTAL · PENDiK ANAARTER YOL VE 

\ MÜŞTEREK ALTYAPI iNŞAATI 
e ADANA - SERiNEVLER 2000'LiK KOLLEKTÖR iNŞAATI 
e ADANA - KiREMiTHANE MAHALLESi KANALilASYON iNŞAATI 
e ANKARA BÜYÜKŞEHiR BELEDiYESi · KESiKKÖPRÜ BARAJI ALTYAPI JE iOSYAL 

TESiSLERi iNŞAATI / 

e ŞANLIURFA ORGANiZE'SANAYi BÖLGESi ALT YAPI iNŞAATr (Oevam Ediyor) 
,...., ·  ·· -·· 

ANADOL iNŞAAT TiCARET VE SANAYi L i MiTED ŞiRKETi 
Selanik Caddesi 48/8 K l Zl LAY - ANKARA 
Tel: (3 1 2) 4 1 7 35 1 6  Fax: (3 1 2) 4 1 7  78 48 



ŞANLIURFA SANA Yİ REHBERİ 

GAP MASTER PLANI ÇERÇ�VESİNDE 
ŞANLIURF �'DA YAPILABILECEK 

ALTERNATIF YATIRIM ALANLARI 

Güneydoğu Anadolu Projesi çerçevesinde hazırlanan 
GAP Master Planı Bölgenin gelişme hedefleri ve bu hedef
lere ulaşabilmek için temel kalkınma stratejilerini belirlemiş
tir. Belirlenen hedef Bölgenin "Tarıma Dayalı ihracat Üssü" 
olmasıd ı r. 

Şan l ıurfa, GAP çerçevesinde Bölge i l ieri arasında en 
fazla paya sahip i l imizdir. Şanl ıurfa'da mevcut 1 . 1 1 6.000 
ha. işlenen tarım arazisinin yaklaş ık 900.000 ha.rı sulana
caktır. Bu alanlarda dünya pazarları dikkate alı narak belir
lenen ürün  deseninin uygulanmasıyla tarımsal üretimden 
en fazla fayda sağlanacaktır. Sanayi bitkilerin in tarımsal 
ü retimdeki payları artırı larak tarımsal üretimin şanayi de de
ğerlendirilmesi planlanmaktadı r. 

Şanl ıurfa ve Harran Ovaları i lk sulamaya açı lacak alan
lar olduğundan tarımsal ürün çeşitl i l iğinin ve sanayinin i lk 
gelişmesi Şanl ıurfa'da gerçekleşecektir. 

Sanayinin gelişmesi için gerekli çalışmalara başlanmış
tı r. Yurt içi ve yurt dışı pazar imkanları araştır ı lmakta, ser
maye birikimi ve sermayenin bölgede tutulması için altyapı 
ve teşvik tedbirleri geliştirilmektedir. 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi, bölge'de temel faal iyet 
alanı tarıma dayal ı  sanayi ve hizmetler özellikle küçük ve 
orta ölçekli işletmeler olmak üzere faaliyet gösterecek özel 
sektör girişimcilerinin yatı rımdan işletme aşamasına kadar 
nas ı l  destekleneceklerini araştı rmak, mevcut ve gelecekte 
karşılaşacakları problemleri tesbit etmek ve gerekli tedbir
leri önermek yerel girişimci potansiyelinin geliştirilmesi ve 
teşvik edilerek yönlendiri lmesine katkıda bulunmak ama
cıyla Ekonomik Kalkınma Ajansı gibi bir kurumsal altyapı 
öngörmüş ve geliştirmiş bulunmaktadır. 

Teşvikiere rağmen sanayileşme sürecinin özel kesim
den başlat ı lamadığı GAP'ta devletin bölge sanayiine des
tek vermeye devam etmesi, hatta yeni girişimiere öncülük 
etmesi gerekmektedir. 

Şanl ıurfa'da ümitvar sanayi dalları aşağdaki şekilde be
l irlenmiştir. 

Pamuğa i l işk in sanayi ler ;  
- Ç ı rç ı r, 
- Pamuk ipliği 

- Pamuklu dokuma, 

- Giyim 

Buğday i le i lg i l i  sanayi ler;  
- Buğday unu 
- Makarna/İrmik, 
- Hazır  şehriye 

Yemekl i k  yağ sanay i ;  
- Ham yağ, 
- Rafine yağ, 
- Yem sanayii, 

Hayvansal ürünler sanayi i ;  
- Et ve süt mamülleri, 
- Post ve deri, 
- Hayvan kesimhanesi, 

inşaat Malzemeleri sanayi i ;  
- Beton blokları, 
- Kiremit ve tuğla, 
- Boru, büz, 

Diğer Sanayi ler 
- Basım ve yayım, 
- Ambalaj malzameleri 
- Paketierne 
- Soğuk hava deposu 
- Tohum temizleme, depolama ve paketleme, 
- Tarım alet ve makinaları, sulama sistemleri 
- Sebze ve meyva kurutma, konsantresi, 

Sanayileşmekle olan ü lkelerde, sanayi işletmelerinin u
laşım ağına, insan gücüne, hammaddelere, enerjiye ve tü
ketim merkezlerine ulaşılabil irl iğindeki fark l ı l ıklar, bölgeler
arası dengesizlikler yaratarak sosyal yapıyı bozmaktad ı r. 
Öte yandan sanayi altyapıs ın ın bireysel olarak karşılanma
sı durumunda yatır ım masrafları yükselmekte, sonuçta sa
nayi ü retim maliyetleri artmakta ve rekabet imkanları kay
bolmaktardı r. Organize Sanayi Bölgeleri bu tür imkansızl ık
ların en azından bir kısmın ı  ortadan kaldı rabilmektedir. Bu 
amaçla Şanl ıurfa'da gerek gelişmeleri kontrol altına alabil
mek, sağl ıkl ı  şehirleşmeyi oluşturmak gerekse küçük ve 
orta ölçekli işletmeleri geliştirmek, yatı r ımcıları yön lendir
mek ve teşvik etmek amacıyla Organize Sanayi Bölgesi te
sis edilmektedir. Yine i l imizde OSB haricinde ve onu ta
mamlayıcı faaliyetlerin yer alacağı Küçük Sanayi Siteleri 
kurulmaktadır. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde KSS 7 ilçemiz
de tamamlanmış olacaktır. 
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.. V V 

Fabrika : Organize Sanayi Bölgesi Tel : (4 14) 2 1 7 50 05 
Merkez : Mehmet Akif Ersoy Caddesi Özbal Apartınanı No :2 ŞANLIURFA 
Büro : Tel :  (4 14) 3 1 3  55 43 
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ŞANLIURFA SANA Yİ REHBERİ 

GÜNEYDOÖU ·ANADOLU PROJESİ 
ÇERÇEVESiNDE 

ŞANLIURFA'DA YAPILAN BAZI YATIRIMLAR 

Güneydoğu Anadolu Projesinin 
tamamlanmasıyla sulu tarıma açı
lacak yaklaşık 1.  700. 000 hektarlık 
alanın 650.000 hektarının Şanlıur
fa il sınırları içerisinde bulunması 
ve bu alanın sulamaya açılacak ilk 
alanlardan olması Şanlıurfa ilinin 
her türlü alt yapıya bir an önce sa
hip gerekliliğini de beraberinde ge
tirmektedir. Bu amaçla enerji ve ta
rım sektörlerinden başlanarak di
ğer sektörlere de yansıyacak bu ge
lişme Şanlıurfa 'da şu anda bile il e
konomisine bir canlılık ve hareket 
getirmiş bulunmaktadır. 

Aşağı Fırat 1. Merhale ve 
sulama Yatırımları: 

Atatürk Barajı ve Hidroelektrik 
Santralı ve Urfa Tünelleri inşaatı 
Şanlıurfa 'daki GAP kapsamına gi
ren ilk aşamadaki en önemli yatı
rımları oluşturmaktadır. Devlet Su 
İşleri tarafından planlanan ve ger
çekleştirilmekte olan bu yatırımlar 
sonucu yaklaşık 650. 000 hektarlık 
kuru tarım yapılabilen arazi sulu 
tarıma dönüşecektir. Fırat Nehri
nin büyük potansiyeli inşa edilen 
hidroelektrik santrallerinden 9 mil
yar KWh elektrik enerjisi üretimini 
sağlayacaktır. Bunun yanında Şan
lıurfa ili içerisinde kalan 140.000 
hektarlık alan içerisinde tarla içi 
geliştirme hizmetleri, ana kanal ve 
kanalet inşatları yanında aynı bü
yüklükte olmazsa bile çok önem ta
şıyan diğer altyapı çalışmaları da 
devam etmektedir. 

Toplulaştırma Projesi 
Yatınınları: 

Yaklaşık 120. 000 hektarlık bir 
alanda devam etmekte olan toplu
laştırma çalışmaları üç ayrı parça 
halinde Şanlıurfa ve Harran Ovala
rında sürdurülmektedir. Bu proje
nin amacı aynı mülkiyetteki ancak 
çok sayıda parçalar halinde bulu-

nan arazilerin çeşitli kriterler kul
lanılarak bir araya getirilerek bü
tünleştirilmesi ve bu sayede işlet
melerin, işletme maliyetlerden ta
sarruf sağlayarak onların verimli 
ve ekonomik işletmelere dönüştü
rülmesidir. 

Şanlıurfa Stol 
Havaalanı Yatınınları: 

Tarımsal ilaçlama amaçlı ola
rak kullanılmakta olan havaalanı, 
zemin ve asfaltlama çalışmaları 
1989 yılında tamamlanarak gün
düz uçuşlarına açılmıştır. Ancak 
Şanlıurfa 'da hava yolcu taşımacı
lığı talebinin artması üzerine bu 
havaalanı pistinin 600 metre daha 
uzatılıp ışıklandırılarak orta boy 
uçakların gece ve gündüz uçuşla
rına imkan sağlayacak hale getiril
mesi planlanmıştır. Uzatma işlemi 
tamamlanmış, ışıktandırma faali
yetleri ise devam etmektedir. Türk 
Hava Taşımacılığı 1990 yılına ka
dar Antonov ve daha düşük yolcu 
kapasiteli uçaklarla sürdürdüğü fa
aliyetlerini ATP tipi 65 kişilik u
çaklarla devam ettirmektedir. 

GAP Uluslararası 
Havaalanı İnşaatı: 

GAP Projesi 'nin tamamlanma
sıyla oluşacak ürün ve yolcu taşı
macılığındaki gelişmelere paralel 
olarak artacak bir uluslararası ha
vaalanı ihtiyacının altyapısının ha
zırlanması amacıyla çalışmalar ya
pılmış, Şanlıurfa 'da alternatif alan
lar tesbit edilerek yer seçimi karar 
aşamasına getirilmiştir. 

Şanlıuıfa Organize 
Sanayi Bölgesi: 

GAP Projesi sonucu oluşacak ta
rımsal üretimin sanayiye aktarıl
ması için en önemli altyapı tesisle
rinden birisi olan Organize Sanayi 
Bölgesi yer seçimi yapılmıştır. 400 

hektarlık bir alanı kapsayacak olan 
Organize Sanayi Bölgesi 'nin imar 
planı tamamlanarak inşaat faaliye
tine başlanmıştır. 

Harran Üniversitesi: 
Dünyanın en eski üniversitele

rinden birisi olan Harran Üniversi
tesi yeniden kurulmuştur. Bölge '
deki sosyal ve ekonomik gelişmeye 
yönelik eğitim dallarında uzman
taşacak olan bu üniversitenin ara
zisi tahsis edilmiş ve 27 Mayıs 1992 
tarihinde temeli atılmıştır. 

Bölge 'deki ilk gelişecek sektör 
olan tarım sektöründeki yeni geliş
melerin tanıtılması amacıyla 1989 
ve 1991 yılllarında Şanlıurfa 'da 
gerçekleştirilen bu organizasyona 
yerli ve yabancı kuruluşlar büyük 
ilgi göstermişlerdir. 

Ekonomik Kalkınına 
Ajansı: 

Bunun yanısıra GAP Bölge Kal
kınma İdaresi tarafından kurula
cak olan Ekonomik Kalkınma A
jansı bölgede ilk olarak yatırımcı
lara Şanlıurfa ilinde hizmet verme
ye başlayacaktır. Bu ajansın temel 
görevleri çeşitli teşvik olanaklarıy
la Bölgede yatırım yapmak isteyen 
yerli ve yabancı müteşebbislere 
teknik, finans ve idari konularda 
destek sağlamaktır. Bu ajans bu he
deflere ulaşabilmek için selektif 
teşvik tedbirleri uygulamak, sanayi 
kullanımı için arazi ve altyapısını 
hazırlamak, bina kiralamak, ya
tırım ve yönetime aktif olarak ka
tılmak görevini üstlenecektir. 

Diğer Yatınınlar 
Yukarıda sayılanlar dışında 500 

yataklı hastane, hipodrum, 30 bin 
kişilik stadyum, Birecik Barajı 'nın 
temelleri atılmıştır. 
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e TOFAŞ ANA BAYii . . 
SERVIS - OPAR (Yedek Parça) ANA BAYII 
Sanayi Sitesi 1 .  Cad. No: 3 - 5 ŞANLIURFA 
Tel :  (414) 313 34 92 - 31 3 75 73 - 313 72 75 

e TOFAŞ MAGAZA 
AGF GARANTi SiGORTA 
Atatürk Bulvan 1 9/A ŞANLIURFA 
Tel :  (414) 313 75 72 - 313 06 83 Fax: 313 50 35 

e KAMYON - KAMYONET 
YAG SATIŞI ve OTO LASTiK 
Cumhuriyet Cad No: 145 ŞANLIURFA 
Tel :  (414) 313 72 75 

• • • 

SANA Yİ REHBERİ 

• • 

SIVEREK TENEKE SANAYI ve TICARET A.Ş.  
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M . N u ri AS LAN 

İş ve İşçi Bulma Kurumu Eski Genel Müdürü 

ŞANLIURFA'NIN 
SANA YiLEŞMESi NDE 
MÜTEŞEBBiSiN ROLÜ 

Güneydoğu Anadolu projesi 
çok yönlü bir bölgesel kalkınma 
projesidir. Şanlıurfa, proje için
de çok önemli ve öncelikli bir ko
numdadır. Projenin temel yatı
rımı olan Atatürk Barajı ' nın 
Şanlıurfa '  da bulunması ve pro
jenin ilk aşaması olarak gerçek
leştirilmesi bu ilimizin önemini 
ve özelliğini arttırmaktadır. Öte 
yandan Şanlıurfa bölgenin mer
kezindedir ve bölgenin diğer ille
riyle ulaşım kolaylığı bakımın
dan büyük avantajZara sahip
tir. 

Şanlıurfa 'nın GAP yöresinde
ki önemi giderek artacaktır. Ya
pılan nüfus projeksiyonlarına 
göre 2005 yılında 8 milyonu a
şacak olan bölge nüfusunun 
yaklaşık 1,5 milyonuna Şanlıur
fa sahip olacaktır. Böylece Şan
lıurfa bölgenin en büyük ili hali
ne gelecektir. 

Konuya on yıllık bir perspek
tiften bakıldığında, bölgedeki e
konomik kalkınma hamlesinin 
Şanlıurfa için yeni ve büyük im
kanlar yaratacağı açıklıkla gö
rülmektedir. Bu imkanların en 
iyi biçimde kullanılması müte
şebbislerin gerek tarımsal sa
nayi (agroendüstri) gerekse ima
lat sanayi ve hizmet sektöründe 
yeni yatırımlara yönelmeleri ile 
mümkündür. Gerçek müteşeb-

bislerin ayırıcı özelliği, yenilikle
ri önceden algılayarak süratle 
fırsatları kullanılmalarıdır. 
Şanlıurfa 'nın potansiyeli büyük
tür, bu potansiyelin gerçek mü
teşebbisleri tarafından değer
lendirilmesi gerekir. 

Süratle artan nüfus nedeniy
le konut ve gıda gereksinimine 
yönelik yatırımların karlı olaca
ğı anlaşılmaktadır. Tekstil, 
konfeksiyon, mobilya ve tarım 
aletleri ve makinaları da böl
gede çok canlı talep çekecek a
lanlardandır. Bu arada özellik
le, inşaat malzemeleri (tuğla, 
kiremit) ve gıda maddeleri (bit
kisel yağ, konserve, modern et 
üretim tesisleri) alanında yakın 
gelecekte Şanlıurfa ve çevre il
lerde büyük hacimde talep olu
şacağı görülmektedir. 

Şanlıurfa, halen kalkınmada 
birinci derecede öncelikli iller
dendir. Devletin çok çeşitli teş
viklerle Şanlıurfa 'daki yatırım
lara finansal destek verdiğini 
görmekteyiz. 

Yeni yatırımlar istihdamın 
geliştirilmesi ve işsizliğin önlen
mesi için şarttır. GAP mastır 
planı, 2005 yılına kadar bölge
de yaklaşık 1,5 milyon kişi için 
ek istihdam imkanları yaratıla
cağını öngörmektedir. Yeni is-

tihdam imkanları daha çok sa
nayi ve hizmetler kesiminde yo
ğunlaşacaktır. 

Bütün bu gelişmelerin plan
landığı biçimde gerçekleşmesi 
ve Şanlıurfa 'da istihdam ın artı
rılması için müteşebbislere bü
yük görev düşmektedir. Gerek 
yöreden gerekse yöre dışından 
müteşebbislerin sanayi yatırırn
iarına yönelmeleri gerekmekte
dir. Organize Sanayi Bölgesi in
şaatının başlaması bu konuda 
önemli bir adımdır. Ayrıca, kü
çük ve orta ölçekli işletmelerin 
kredi ve proje bazında destek
lenmesi büyük önem arzetmek
tedir. Modern tarım işletmele
rinin geliştirilmesi ve bu işlet
melerde tarımsal sgnayi ünite
lerinin kurulması için de somut 
projeler üretilmesi gerekmekte
dir. Bunun için ilgili bakan
lıkların yerel yönetimle işbirliği 
içinde ve KOSGEB, Kalkınma 
Bankası ve benzeri kuruluşların. 
katılımı ile Şanlıurfa 'da bir mü
teşebbis yetiştirme ve yatırım 
hamlesi gerçekleştirilmelidir. 
GAP Master Planında öngörü
len sosyal ve ekonomik hedefle
re ulaşılması ve Şanlıurfa 'da ye
ni istihdam imkanlarının ya
ratılması böyle bir çok yönlü iş
birliğini zorunlu kılmaktadır. 
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ŞANLIURFA'DA AGlR SANAYiNiN iLK ADlMI 
TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM KURUMU 

TARIM ALET VE MAKİNALARI 
İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ 

(Zirai Aletler Fabrikası) 

TZDK�� 
d 

Artan iş taleplerini karşılamak, Şanlıurfa ve Güneydoğu sanayinin gelişmesine 
katkıda bulunmak amacıyla kapılarını siz sayın halkımıza açmıştır . . . .  

• 3 Ton saç kasalı damperli treylerler 

• 2,5+3+4 tonluk su ve akaryakıt tanklan 

• 9'lu dik yaylı kültüvatörler 

• Dönerli sedde aleti 

• Merdane çeşitleri (Düz ve parmaklı) 

• 5'li traktör pullugu 

• Kaloriferli binalar için büyük tip Furunlar içinküçük 
tip kurum tutucu baca illitreleri 

e 30 tona kadar yeraltı ve yerüstü su ve akaryakıt 
depolan 

• Hertürlü üniversal torna işleri 

• Kopya freze ile kalıp işleri 

• 400 tona kadar derin çekme ve eksantrik pres işleri 

• Her türlü kaynak ve gaz altı kaynak Işleri 

• Sıcak soguk şekillendirme 

• Y).1zey taşlama 

• Her türlü radyal matkap işleri 

• I+U+L profil E kôşebentlerin istenilen çapta kıvırma 
işleri 

• I mm'den 10 rum'ye kadar saç kıvırma işleri 

• 1 6  mm'ye kadar gıyotln makasla kesim işleri 

Mardin Yolu 8. Km. ŞANLIURFA 
TELEFONLAR 
SANTRAL : (41 4) 3 1 3  29 25 - 3 1 3  29 26 
MÜDÜRIYET: (41 4) 3 1 3  99 65 - 3 1 3  99 66 
FAX : (414) 3 1 3  99 67 
TELEKS : 72 271 ZDUF TR 

ÖZEL IMALATLARLA SAYIN ÇiFTÇiLERiMiZiN HiZMETiNDEYil 

TÜRKiYE ZiRAi 
DONATI M KU R U M U  

BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ 
.1 Kaliteli ve kontrollu gübre çeşitleri 

.1 Altın madalyalı STEYR TRAKTÖRLER 

.1 Bol yedek parça ve satış sonrası bakım garantisi  ile 
Tüm Tarım Alet ve Makinalarımızı görerek .ve deneyerek al ınız 

Bölgemize bağli 7 Şube Müdürlüğü ve 35 Bayimiıle hizmetinizdeyiz 
MERKEZ 

BAYILERIMIZ 
NADIR AYDIN 
FUAT ÜÇEŞ 
CEMALETTIN BAKlR 

TEL: (41 4) 31 2 77 04 
TEL: (41 4) 31 3 55 55 

TEL: (41 4) 31 3 1 7  36 
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GAP iLE OLUŞACAK 
ÜRÜN DESENi VE 

SAGLANACAK ARTlŞLAR 

Kısa adı GAP olan Güneydo{Ju Anadolu Projesi, 
büyükleri ve amaçlanan ekonomik sonuçları bakı
mından ülkemizde uygulanan projelerin en büyük 
olan ve en kapsamlı olanıdır. GAP Projesi, yalnız
ca sulama ve elektrik enerjisi üretim projelerini de
{Jil , bunların yanında tarım, sanayi, ulaşım, konut, 
e!)itim, sa!)lık ve di!)er ilgili sektörleri de kapsayan 
entegre bir projedir. 

GAP Projesinin hedeflerinden de anlaşılaca{Jı ü
zere en önemeli ve lokomotif görevini üstlenen 
sektör tarım sektörüdür. GAP Projesinin uygulan
dı{Jı Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, 
Siirt, Batman, Şırnak ve Şanlıurfa illerine toplam 
3.0 ı 2.887 hektar kuru tarım alanından 1 .6 ı 3.282 
hektar bu proje ile sulu tarıma açıla-caktır. Bölge
de halen mevcut sulanan arazi toplam ı 20.000 
hektardır. 

Tablo: 1 GAP Projesiyle Sulanacak Tarım Alanı _ 

GAP ÖNCESI 

Kuru Tarım Alanı 

ILLER (Hektar) 

Adıyaman 270.935 

Diyarbakır 690.804 

Gaziantep 364.833 

Mardin 47 1 .444 

Siirt 1 88.365 
(Batman ve Şırnak) 

Şanlıurfa 1 .026.506 

TOPLAM 3.0 1 2.887 

Kaynak : GAP Master Plan - 1 989 

Tablo ı ' in inceinmesinden de görülece{Ji üzere 
toplam 3.0 ı 2.887 hektar kuru tarım arazisinden 
ı .6 ı 3.282 hektarı GAP projesi ile sulamaya açıla
caktır. GAP Projesinde yer alan illerden Şanlıurfa 
kuru tarım alanı en fazla olmakla birl ikte proje 
sonrası kuru tarım alanı azalan ve proje alanının 
yarısı kadar arazisinin sulanması Şanl ıurfa iline a
payrı bir özellik kazandırmaktadır. Atatürk Barajı 
ve buradan al ınacak suyun Urfa tünelleriyle Harran 
Ovası ı 42.000 hektarlık alanın projenin ilk sula
nan bölümünde olması nedeniyle Şanlıurfa ilini ya
tırımlar açısından da öncelikli i l  konumuna getir
mektedir. 

Sulu tarıma açılacak alanlarda sulama nedeniy
le meydana gelecek ürün artışına ek olarak bölge
de y a p ı l a n  araştırm a l a r l a  bir im a l andan 
daha fazla ürün artışı sa{Jianacaktır. Bölgede mev-

GAP SONRASI 

Kuru Tarım Alanı Sulu·Tarım Alanı  

(Alan (Ha) (Ha) 

1 2 1 .928 1 49 .007 

3 1 3.98 0  376 .824 

283. 1 63 8 1 .670 

350.444 ı 2 1 .000 

1 56 .365 32.000 

1 73.725 852.78 1 

1 .399.605 ı .6 1 3 .28 2  

5 1  
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.2. Ürün Mısır Denemesi 

Uygulamalı çiftçi egitimi 
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cut araştırma kurumların ın yaptığı  çal ışmalarla ö
zel l ik le Köy H izmetler i  Araştırma Enstitüsünün 
bölgede yapm ış o lduğu adaptasyon,  çeş it -ver im 
gübre ihtiyac ı ,  su tüket imler i  ve su lama zamanla
rı, toprak fiziğ i nin iyileştir i lmesi , mekan izasyon , 
toprak ve su muhafaızası i le  ekonomik anal izler i le 
i lg i l i  araştırma son uçlar ın ın GAP Bölgesinde uygu
lanmaya kon u lmasıy la b ir l ikte daha veri m l i  ve 
daha kalitel i  ürünler elde edi lecektir. 

GAP Projesi öncesi mevcut bitk i desenine göre 
eki len ve üreti len ürünlerin m iktarı ile 1 99 1  y ı l ı  pa
rasal gayrisafi üret im değerler i  tablo 2 'de ,  GAP 
Proje sonrası master planda yer alan bitki desen i 
ne göre araştırma sonuçlarına göre eki lecek alan , 
üreti lecek ürün miktarı i le  1 99 1  y ı l ı  değerlerine gö
re gayr i  safi üretim değeri tablo 3'de veriliştir. 

Tabloların incelen mesi nden de görüleceğ i g ib i  
GAP Böl gesinde mevcut bitki desenine göre 1 99 1  
y ı l ı  fiyatları i l e  4 .950.972.908.000 TL. ' I ik b ir  gayri 
safi hası la gerçekleşt i r i l irken,  GAP projesinin ta
mamlanması sonucunuda y ine  1 99 1  y ı l ı  fiyatları 
i le 1 9.525.802.980.000 TL. ' I ik bir gayri safi hasıla ger
çekleşecekt i r .  Aradaki fark 1 4 .574 .825.689.200 
TL. ' d i r .  Bu fark yaln ız tarı msal üret imden kay 
naklanmaktad ı r .  Sanayi ve h izmet sektörü i le 
bunların altyapı kuruluşların ın  meydana geti receği 
değer art ış ı  yan ında en öneml isi bölge halkına is
t ihdam yaratması , hatta GAP bölgesine gi ren i l ler 
d ış ında çevre i l l erinde  işsizlik oran ın ı  azaltacak 
yönde etkisi ol ması projenin en önem l i  boyutların 
dan birisid i r . 

GAP projesin in  gerçekleşmesi i le yukarıda bel i r 
t i len tarımsal gayri safi hası la art ış ın ın  % 50'sin 
den fazlasın ı n  Şan l ıu rfa il inde gerçekleşmesi bek
lenmektedir .  

Araşt1rma istasyonu 

SANA Yİ REHBERİ 

Bunun doğal yansıması olarak sanayi ve h iz
met sektöründe de  Şan l ı urfa i l i nden ayn ı  oranda 
artışlar tahmin edi lmektedir. 

Demostrasyon a lan 1  
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Tablo:2 GAP Öncesi mevcut Ürün Desenine Göre 1 991 yı l ı  değerler i  i le Meydana G et ir i len G ayrisafi H a s ı l a  D eğeri  

Bitki Cinsi Ekil iş Oran ı  Alanı Hektara Verim Üretim Tutarı 
% (ha) (kg) (Ton) (000 TL) 

Bu�day 36.65 ı. ı 48.503 ı . 032 ı .  ı 50.423 895.029 .094 

Arpa 1 7 . ı 7 538.o ı ı 999 530.970• 3 ı 8 .582.000 

Mısır 0.08 2. 309 2.54 1 5.732 4 . 585.600 

Pirinç 3.52 2 .854 ı .842 5.526 8.409 . 600 

Nohut 3.52 ı ı 5. ı 84 657 ı o7. ı 89 ı 07. ı 89 . 000 
Mercimek 20. ı 5  63 1 . 247 5 ı 4  268.375 456.237.500 

Pamuk 3.62 ı ı 3.548 965 ı o9 .565 ı .05 ı .824 .000 
Susam ı ,80 56. 333 272 ı 5. 223 68.503.500 

Şekerpancarı 0.44 ı 3.808 20.570 228. 674 46.  ı 92.  ı 48 
Tütün 0.55 ı 7. 239 ı .485 25. 602 469.36 1 .466 

Kuruso�an o. ı 3  4 .062 ı 6 .053 65. 206 32.603.000 
Patates o. ı ı 3.341 ı 6 .92 ı 55. 6 7 ı  22.268.400 
Yem Bitkileri 2.27 7 ı .309 240. 384 96. ı 53.600 

Sebzeler 1 .88 58.74 ı ı .  ı 00.948 550.474 .000 

Çok Yıl l ık Bitkiler ı 9 .674 . 733 4 ı 1 .780 823.560.000 

Di�erleri ı ı .53 360.998 

TOPLAM 1 00.00 3. ı 32.887 4 .950.972. 908 

Kaynak: D . i .  E. 1 989 Yıl ı  Tarımsal Yapı ve Üretim Ankara - 1 992 
1 .  Yem Bitkileri Üretim Miktarı Kuru ot üzerinden verilmiştir. 
2. Çok y ı l l ık  Bitkiler ağaç sayıs ı  olup,  meyve vermeyenler kat ı lmıştır .  
3. Diğerleri daha çok Nadas alan ı olarak verilmiştir 

Tablo:3 GAP Projesi  Ta m am la n d ığı nda Master P lana Göre Eki lecek Ü rü n  Deseni ve 
1 991 Yı l ı  Değe ri ile Gayri Safi Has ı la D eğe ri 

Bitki Cinsi Ekil iş Oranı  A lanı  ( ı )  Hektara Verim Üretim Tutarı 
% (ha) (kg) (2) (Ton) (000 TL) 

Bu� day 25 783.322 4350 3.407 .450 2 .650.995. ı 00 
Arpa 1 0  3 ı 3.289 2 ı oo 657.907 394.744.200 

Mısır 5 ı 56. 644 ı ooo ı 56 .644 1 25 . 3 1 5. 200 
Baklagiller 5 ı 56 .644 ı ooo ı 56.644 1 56 .644.000 

Mercimek ve 
Kurufasulye 8 256. ı 30 900 225.567 383.463. 900 
Pamuk <•> 25 783.322 ı 340 209.903 2 . 2 1 6.575.680 
Susam <sı 5 ı 56.644 450 70.489 3 1 7 .200.500 
Ayçiçe�i 5 ı 56.644 2200 344 . 6 ı 6 534. ı 54.800 

Patates 2 62. 658 1 8000 1 .  ı 27.844 4 5 1 . 1 37. 600 
Domates 4 1 25.3 1 6  97000 ı 2. 1 55.652 6 .077 .826.000 
Di�er Sebzeler 2 62.658 ı .200.000 600.000.000 
Soya ı o 3 1 3.289 2500 783.222 1 .096.5 ı 0.800 
Yerfıstı�ı 5 ı 56.644 2200 

' 
344. 6 ı 6  2.4 8 1 .235.200 

Yem Bitkileri 3 93. 986 600.000 240.000.000 
Çok Yıl l ık Bitkiler 20 626. 578 900.000 1 .800.000.000 

TOPLAM 1 34 4. 1 98.268 1 9. 5 25.802. 980 

1 .  GAP Master Planı ( 1 989) 
2. Köy Hizmetleri Araşt ırma Enstitüsü ve Diğer Araştırma Kurumları 
3. Borsa ve Piyasa verileri ortalama olarak al ınmıştır 
4.  Pamuk çırçırlanmış olarak verimi hesaplanmıştır .  
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GAP'IN ODAK NOii.TASI 
Bir bölgenin kalkınmasının ancak sanayi ile 

gerçekleşeceği bugün kabul edilmiş bir realitedir. 
Bazı komşu illerimizin ifade ettikleri gibi 

«bölgenin sanayileşmesini biz üstlenelim, zirai 
potansiyele sahip Şanlıurfa tarımsal üretimi 

sağlasın» savı gerçeği yansıtmamaktadır, tarım 
ürün fiyatları üreticilerin refah düzeylerini 

bırakınız yükseltmeyi, ayakta durmalarını dahi 
devlet desteği ile, sübvansiyonlarla ancak 

sağlayabilmektedir. Gerçekleşmesi muhal olan bu 
iddia, Şanlıurfa yı, geçtiğimiz yüzyıllarda sanayi 

devletlerine hammadde üreten sömürge ülkelerin 
düzeyinden öteye götüremez. 

Cumhuriyet tarihimizin en büyük projesi olan 
ve bölgelerarası gelişmişlik farkını azaltma 

yönünde büyük faydalar sağlayacağına 
inandığımız Güneydoğu Anadolu Projesi ile 

gelişmeye aday şehirler arasına giren ve GAP'ın 
odak noktasını teşkil eden Şanlıurfamızın 

ekonomik ve sosyal yaşantısında büyük 
aksaklıklar meydana getirecek alt yapı 

noksanlıkları vardır, bu eksikliklerin darboğaz 
teşkil etmemesi, projenin başarısının 

engellenmemesi için fazla geciktirilmeden 
giderilmeleri gerekmektedir. Oysa şimdiye kadar 

sulamaya ve enerji üretim amaçlı yatırımlar 
dışında, entegre bir proje olduğ!l iddia edilen 

GAP 'ın, eğitim, şehircilik, ulaştırma, kültür ve 
sağlık gibi sektörlerinde yeterince yatırım 

yapıldığı ve tedbirlerin alındığını iddia etmek 
mümkün değildir. Kalkınmada 1. derecede 

öncelikli il statüsüne alınmamız, Harran 
Üniversitesinin kurulması, Organize Sanayi 

Bölgesindeki gelişmeler sevindirici ve umut verici 
olmakla beraber yeterli olmadığı, 

süratlendirilmeleri, semerelerinin alınmasını 

sağlayacak ek tedbirlerin geciktirilmemesi icab 
etmektedir. Kalkınma için imkanlar 
değerlendirilmeli, yurdun her yanının bileşik 
kaplar gibi bir diğerini ilgilendirdiği gerçeği 
gözönüne alınarak batının 1 -2 yıl beklernesi 
pahasına da olsa altyapımız oluşturularak 
eksiklikler giderilmelidir. Gaziantep-Habur 
otoyolu, kargo havaalanı, demiryolu projelerimiz 
gerçekleştiriZerek ihracatın gerektirdiği ulaşım 
şebekesi sağlanmalı, ihracata müsait sağlıklı bir 
gümrük kapısı açılarak icab ettiğinde Habur 'a 
alternatif olabilecek bütün donanımlar temin 
edilmelidir. Merkez Bankası, Kambiyo Müdürlüğü 
kurulmalı, çok hızlı artan ve artmakta olan 
nüfusun getireceği yüke hazırlanabilmek için 
şehireilik alanında projeler üretilmeli, 
uygulanmakta olan projeler, yapı kooperatifleri. 
desteklenmelidir. Sağlıklı bir sanayi hamlesinin 
başlatılabilmesi için yukarıda sıralanan ve 
sayılamayan eksikliklerin giderilmesi büyüme de 
darboğazları giderecek ve sektörler arasındaki 
mantıksal yapıya müsbet katkı sağlayacaktır. 

Şanlıurfa, her halükarda büyüyecektir; 
dileğimiz, bölgenin işsiz insanına çalışma alanı 
sağlayacak, düşük gelir seviyesinde ve yaşam 
düzeyinde artış temin edecek, munzam değer 
yaratacak sanayinin diğer sektörlerle sekronize 
biçimde yürümesi ve projenin hedeflediği başarıya 
ulaşmasıdır, yoksa geri zekalı bir çocuk da büyür. 

Bu bilinçle, Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 
sorunları dile getirecek, üyelerimizden gelecek 
istek ve önerileri ifade edecek ve müteşebbisleri 
ilimize davet ederken gelecek yatırımcıları 
velinimetimiz kabul ederek tesisleri ile bölgemize 
hizmet edecekZere yardımcı olmaktan haz 
duyacağımızı belirtmek isteriz. 
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T.C. • • V • 
ŞANLIURFA VALILIGI . .. . .. .. . . ._., . .  

IL OZEL IDARE MUDURLUGU 

VALi AKBULUf 
:MEYVE FİDANLIGI 

Yaylı Plastik Fide Serası Tüplü Fidan Tavaları ve Seraları 

V ali Akbulut Meyve Fidanlığı: 
Güneydoğu Anadolu Bölgesine uyum sağlayan meyve tür ve 
çeşitleri lle sebze tür ve çeşitlerinin aşılı ve aşısız fidan ve 

fidelerinin sağlıklı bir şekilde üretimini yaparak bölge çiftçisinin 
fidan ve fide çeşitlerini ekonomik bir şekilde karşılanıaktadır. 

Şanlıurfa İli  Akçakale İlçesi Gülveren Köyü Mevkii 
Tel : (414) 41 1 60 10 - 411  60 l l  ŞANLIURFA 
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S.S. Ş.ANLIURFA 
EUREN KÜÇÜK SANAYi SiTESi 

GAP i le b i rl i kte gel işen Ş.an l ı ur
fa i l im iz in  ka lk ınmosında küçük ve 
orta ölçek l i  sanayin i n  gel işt i r i lmesi 
ve teşki latlandı r ı lmas ı  son derece 
önem o rzetmektedi r. Küçük ve or
to ölçek l i  Sanayi sektörümüz ma
lesef kendi koderine terk ed i l m iş, 
mevcut sanayi s i tesi içeris indedir .  
Her esnaf baş ı n ı  sokocağı ge l i ş i  
güzel her türlü sağ l ı kton ve sosyal 
tesisten yoksul b i r  iş yeri açm ı ş  ke
penk d ib i  beklemekted ir .  Zaman ın  
her tür lü teknolo j i s i nden uzak ve 
kred iden mahrum,  veri len kred i le
r inde yüksek fa izi a l t ında ezi lme
ye terk edi lm iştir. 

Ova n ı n  sulu tar ıma geçişi i le  
b i r l i kte Küçük Sanay in in  su lu ta rı
mo daya l ı  her tür lü ek ip ve ekip
man lar ın  i malatlorı n ı ,  bakım ve o
nor ım lar ın ı  yapmoda yeri son de
rece önem l id i r. Bu nedenle Şan l ı ur
fa 'dak i  küçük ve orta ölçekl i  sa
nayi sektörümüz son on yı ld ro , 
büyük atı l ı m  yaporak kend i n i  bu 
yönde ge l i şt irmek çabası ve gay
reti iç indedir .  Yaln ız bu sektörlerin 
büyük d i s ip l i ne  ve kontrol a lt ına 
a l ı nmosında yorar vard ı r  

Bu sektör i l im izdeki g iz l i ,  işçiyi 
de ayn ı zamo nda i sti hdam ed ip  
asgar i  ücreti nde a lt ında ücret ö
demesi yapmaktad ı r .  

i l im izde değiş ik  meslek kol ların
do (T a m irci ,  Mara ngoz, T ornoc ı ,  
Lostikç i ,  H ızorc ı ,  Koyno kç ı ,  Ima
latç ı ,  E lektrikçi v . s . )  Yaklaşık 5000 
işyeri değiş ik kol larda çal ışmakta-

d ı r .  Ye her i şyerinde en az 3 i la 5 
kiş i  o ras ında i şç i  isti hdam etmek
tedi r .  Demek oluyor ki i l im izde ı 5  
i la 20 b in  kiş i  mevcut sanayi ko
l unda işveren ve işçi olarak çal ış
maktad ı r. ı 983 'ten sonra Hükü
metin Küçük ve Orta Ölçekl i  Sa
nayi esnafı iç in a lm ı ş  olduğu ko
rorlardon en öneml is i  Küçük Sono
yi S iteleri P rojeler ine hız vermesi 
ve desteklemesid ir .  

i l im izde yap ı m ı  devam etmek
te olan sanayi s item izin iki oşamo
da devam ettiğ i  b i r inc i  k ı sm ı n ı n  
alt yapısı ve suyu hariç, 500 işye
ri Ç ı rakl ık  Okulu ve Sosyal Tesisle
ri, E lektr ik, PTT' n i n  ta mamlandığ ı ,  
i kinci kısm ın ın  500 işyeri inşaatı ise 
devam etmekted i r .  B i ri nc i  500 iş
yerin in  alt yapı ve su sorunu g ide
ri lmek üzered ir. I kinci Kıs ım 500 iş
yerin in  ise ödeneğin in  o rt ır ı lmosıy
lo i nşaat h ızlandı r ı locaktı r .  Gerek 
ya p ım ı  ta mamlanon ve gerekse 
yap ım ı  devam etmekte olan Ko
operotifim ize kayıt l ı  ı 000 Koope
rolif ortağ ı m ız ın  mesleki iştirakle
rine göre sı ralayocak olursak, 

a. Oto Tamircisi ( 1 1 9) 

b. Oto Kaynakç ıs ı  (55) 

c. Marangoz (50) 

d. Mobi lyacı vs. (776) 
iş  kol la rı n ı  kapsomokto d ı rlor .  

Şayet s item izin sorunları g ider i l ip  
h izmete açı l ı rso esnafı n be l i r l i  b i r  
bölgede b lok lor  ha l inde her türlü 

b i lg iden ve beceriden eşit i m kon
lo rdan fayd a n ı lorak değ i ş i k  ima
latlar yapocakları g ib i  bölgenin ih
tiyacı o lon Küçük Sanayi Sektörü 
canlanmış  olacakt ır .  Organ ize Sa
nayi bölges in i nde ayn ı güzergoh 
üzerinde olması  sanayi s i tes i nde 
çal ışon lara ek bir  imkan daha sağ
layaca ktı r .  

Şan l ı u rfa küçük Sa nayic i s i n i n  
en büyük eksiği bi lgi ve teknoloj i
den yoksun olmasıdı r .  Sanayi da
ha ziyade E-24 koroyolunun iş le
yişine bağl ıd ı r .  E-24 Koroyolu açı l
d ığ ı  zaman esnafın durumu iyiye 
g idecekti r .  

Şan l ı u rfa küçü k sanayic i s i n i n  
gel işmesi v e  ka lk ınması  aşağ ıdak i  
konu lar ın  çözü mlenmesiyle daha 
da h ızlanocakt ır .  
ı .  Yap ım ı  tamamlanon Evren Kü

çük  Sanayi S i tes i n i n  al tyap ı  ve 
su sorunu 

2. Şehrin değ iş i k  yerlerindeki  kü
çük  ve orta ölçekl i  sanayi es
nofı n ı n  yen i yerler ine taş ı nmo
sı 

3 .  Yap ım ı  deva m etmekte o lon l l .  
Kısım 500 işyerin in  ı 993 yı l ı  ö
deneğ i n i n  Devlet P lan lama ta
rafı ndan karş ı lanması  

4 .  Öncel i k l i  i l  kapsa m ı n a  a l ı non  
Şa n l ı u rfa 'dak i  küçük  ve  orta 
ölçekli sanayic in i n  uzun vadeli 
ve düşük  fo iz l i  k red i l e rler le 
desteklenmesi 
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Gap-Gaz Dolum tesisleri 

Şanlıurfa Evren Küçük Sanayi Sitesi 'nden görünüm 
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ŞIJSiAU V� ŞA�LIIJI2r= 4'�1� 
SA�A �iL�Ş�� SlJI2�Ci 

Sosyal ve ekonomik dçıdan gelişmenin 
temelinde birlik ve dayanışma ruhu yattığı 
inancı ile 23 Şubat 1 993 tarihinde 1 O kişi 
kurucu olmak üzere 30 üyenin iştiraki ile 

"ŞANLIURFA SANA Y!C! VE !ŞADAMLARI 
DERNEC!" ni kurarken gerele üyelerimizin 

gerekse hemşehirlerimizin hakkı ve ihtiyacı olan 
hizmetleri karşılayacak faaliyetlerde bulunmayı 

kararlaştırdılc. 

Demek tüzügünde belirtildiği şekilde 
Şanlıwja'nın sanayileşme ve kalkınmasını 

sağlayacak yatırımcı düşünceyi teşvik etmek, 
mevcut finansman kaynaklarını spekülatif 

amaçlı emlak işleri ve oto ticareti ile 
uğraşmaktan alılcoyaralc, istihdamı artıracak 

üretken sahalara kanalize etmek başlıca 
amaçlanmız arasındadır. 

Özellikle iş hayatında TUS!AD, MUS!AD ve iş 
dünyası valifı. gibi sosyo- eleonomik kuruluşların 

ilimizde fonksiyonunu icra edecek olan 
derneğimiz, siyasi ve idari karar mekanizmalan 

ile insanımızın bilinen pek çok problemine 
çözüm arayacalctır. 

Yapılan ille görev dağılımında Yönetim Kurulu 
Başkanlığına Abdulgani HARTA V!_, Başkan 

Yardımcılığına Abdüssemih POIA T, Uyelilclere 
Kemal KAHYA, Aladdin ÇATALTAŞ ve Mahmut 

ÖKSÜZOGLU getirilmiş olup halen Türkiye'de 
sayıları 4 1 '  e ulaşmış bulunan aynı gayelerle 

kurulmuş demeklerle bütünleşerek 
konfederasyon şeklinde örgütlenme 

çalışmalarımız devam etmektedir. 

Bilindiği gibi bölgesel dengesizlik kent 
merkezlerinde aşın yığılma, bölge kay_rıalclannın 

eleonomide kullanılmaması gibi bir dizi soruna 
neden olmaktadır. Kalkınmanın önemli bir 

parçası olan sanayileşmenin devletçe 
destelelenerek teşvik edilmesi refahın 

yaygınlaşması ve sosyal adaletin teminine 
yöneliktir. 

Tanma dayalı bir ekonomilc yapıya sahip 
Şanlıurfa'da sanayileşme sürecinin altyapı ve 

ŞUSiAD (Şanl ıurfa Sanayici ve işadamları Derneği) 

öz�llilcle eğitim yetersizliği sebebiyle geç başladığı 
ve henüz başlangıç safhasında olduğu bir 
gerçektir. 

Gereklifıziksel altyapı, finansman imlcdnı ve 
devlet desteğine rağmen müteşebbislerimizin 
yatırıma yönelmede tereddüt göstermesi de 
sanayi kültürü ve tecrübe eksikliğinden 
kaynaklanmaktadır. 

Doğal ekonomilc gelişmelerde öncelikle 
üretimde ana unsur olan vasıflı işgücünün 
yetiştiği, ticari birlik ve şirketlerle güçbirliğine 
gidildiği, çeşitli sosyal organizasyonlar 
izlenirlcen tipilc bir bölgesel kalkınma projesi 
olan GAP'ın uygulamaya konulması ile bu tabii 
gelişmeye fırsat verilmediğinden, Devlet 
Planlama Teşkilatı tarafından makro düzeyde 
düşünülen teşvik tedbirlerinin ilimizde 
sonuçları pele görülmemiştir. 

Aneale batı ülkelerinde olduğu gibi bölgesel 
kalkınma ajansları ile yakın pazar, ulusal ve dış 
pazara dönük olmak üzere projeler geliştirilerek, 
müteşebbisin bilgilendirilmesi, proje seçimi, 
yatınm sırasında lcarşılaşacakfinansman 
darboğazlan, hammadde ile tüketim 
merkezlerine uzaklık, pazarda rekabet şartları, 
üründe kalite, teknolojik nitelik ve nitelikli 
işgücü istihdamı gibi bir dizi sorunun mahalli 
bazda ele alınması gerekir. 

Ekonomilc ve sosyal birlikler tarafından 
yürütüleeele etkili çalışmalar sonucu belirtilen 
sorunların çözülüceğine, sulanabilir tarım 
sahalarının genişliği, mümbit toprakları, uygun 
iklim şartlan ve elverişli coğrafi konumu 
itibariyle pele çok avantaja sahip ilimizin yakın 
bir tarihte özel bir cazibe merkezi olacağına 
inanıyoruz. 

· Bu arada Şanlıurfa'nın Kalkınmada Öncelikli 
1 .  ll statüsüne alınmasını sağlayanlan ve 
Organize Sanayi Bölgesini süratle devreye 
almakta gösterdiği gayretlerinden dolayı Sayın 
Valimiz T. Ziyaeddin AKBULUT 'u kutluyar 
saygılarımızı sunuyoruz. 
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TSEK peynir ue tereyağ fabrikası 

SİVTENSAN teneke fabrikası 
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ŞANLIURFA 

Y Lizey:sel ara�t ı rmalar ve ar
keolojik kazılardan elde edilen 
buluntulardan Şanlıurfa'nın in
sanlık tarihinin başlangıcından 
bu yana çeşitli kültür ve mede
niyetiere sahne olduğu anlaşıl
maktadır. Zengin bir kültür bi
rikimini bağrında taşıyan Şanlı
urfa, DiNi TURİZM VE ARKE
OLOJİ TURiZMi (TARİHİ TU
RİZM) açısından zengin bir po
tansiyele sahiptir. 

I · ŞANLIURFA'NIN 
DiNi TURiZM 
POTANSiYELi 
Kentin " Peygamberler Şeh

ri" olarak tanınması dini turizm 
açısından büyük önem taşımak
tadır.  Yahudi,  Hristiyan ve 
Müslümanlar tarafından tanı
nan Hz. İbrahim (A. S . )' ın Ur
fa'da doğup yaşadığına inanıl
mış olması bu kentin her üç di
ne mensup topluluklarca kutsal 
olarak tanınmasına neden ol
muştur. Hz .  İbrahim (a .s . )  'ın 
doğduğu mağara, ateşe atıldı
ğında düştüğü yerde oluşan Ha
lil- ür Ralıman ve Aynzeliha göl
lerinin meydana getirdiği kutsal 
mekanlar her yıl binlerce yerli 
ve yabancı turist tarafından zi
yaret edilmektedir. 

M. Ö .  ı32- M. S. 250 yılları 
Urfa'da hüküm süren ve mahal
li bir krallık olan OSROENE 
Krallığı dönemi Hristiyanlık a
çısından büyük önem taşımak
tadır. Osroene Krallarından Ab
gar Ukomo'  nun hristiyanlığı 
dünyada resmi din olarak ka-

SANA Yİ REHBERİ 

ŞANLIURFA'NIN 
TURİZM POTANSİYELİ 

bul  eden ilk krallardan olduğu
na, bu şahsın Hz.  İsa'yı dinini 
yaymak üzere Urfa'ya davet et
tiğine, Hz. İsa'nın yüzünü sildi
ği mendile çıkan mucizevi res
mini ve Urfa'yı kutsadığına da
ir bir mektubunu Abgar Uko
mo'ya gönderdiğine hristiyanlık 
alemince inanılınaktadır .  Bu 
nedenle hristiyanlar günümüz
de bile Urfa'ya "Kutsanmış Şe
hir" anlamına gelen "The Bles
sed City" demekte ve bu tarihi 
kenti ziyaret etmektedirler. 

Ayrıca Şuayb Peygamberin 
makamının yer aldığı tarihi Şu
ayb Şehri'nin kalıntıları, Eyyüb 
Peygamber, hanımı Rahime 
Hatun ve Elyes Peygamberin 
türbelerinin yer aldığı Viranşe
hir İlçesi yakınındaki Eyyüb 
N ebi Köyü, il merkezinde Ey
yüb Peygamberin hastalık çek
tiği mağara çok sayıda yerli ya
bancı turist çeken peygamber 
makamlarıdır. 

Şanlıurfa'nın Hac yolu gü
zergahında bulunması, hacı a
daylarının ve umre ziyaretine 
giden - dönen kafilelerin Pey
gamber makamlarını ziyaret et
mek amacıyla en az bir gün sü
re ile il merkezinde konakla
maları turizme büyük canlılık 
getirmektedir. Her yılın Rama
zan ayında Bedrüzzaman Saidi 
Nursi Hazretlerine okutulan 
mevlit münasebetiyle Urfa' ya 
gelen binlerce ziyaretçi bu can
lılığı daha da arttırmaktadır. 

Il · ŞANLIURFA' NIN 
ARKEOLOJi TURiZMi 
(TARiHi TURiZM) 
POTANSiYELi 

Şanlıurfa; Harran, Şuayb Şeh
ri, Sağınatar gibi dünyaca ünlü 
tarihi kent kalıntilarına sahip ol
ması, il merkezinde çeşitli dö
nemlerden kalma tarihi evler, 
çarşılar, hanlar, hamamlar ve ca
miler gibi mimari eserlerin yo
ğun bir doku oluşturması, bu do
kunun bozulmadan günümüze 
kadar gelmiş olması nedenleriyle 
tarihi eseriere meraklı turistlerin 
ilgisini büyük ölçüde çekmektedir 

1- İl Merkezindeki 
Tarihi Eserler: 

İl merkezinde Kültür Bakanlı
ğınca tescil edilmiş ı80 Tarihi ev, 
32 Cami ve mescit, 5 Kilise ( Bun
lardan üç adedi camiye çevrilmiş 
olup camilerle birlikte zikredil
miştir), 7 Medrese, ıo Han, 8 Ha
mam, 8 Kapalı Çarşı, 6 Köprü, 
ı3 Çeşme, 2 Sebil, ı Su Kemeri, ı 
Su Bendi, 2 Abide, Şehir Surları 
ve ı Kale bulunmaktadır. 

Mimarinin her şubesinden çok 
sayıda eser örneğinin yer aldığı 
Şanlıurfa bu yönüyle sadece GAP 
bölgesinin değil Anadolu'nun ön
de gelen illerinden biridir. İl mer
kezindeki tarihi mimari dokunun 
büyük bir bölümünü birer saray 
güzelliğindeki evler ve evlerin o
luşturduğu tarihi sokaklar mey
dana getirmektedir . Haremlik 
selamlık bölümlü, yazlık ve kış
lık eyvanlı, hayatlı ( avlulu) bir 
plana sahip zengin taş süslemeli 
Urfa evleri turistlerin büyük ölçü
de ilgisini çekmektedir. 
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ŞANLIURFA 

Şanlıurfa, otantik deg-erini 
günümüze kadar koruyabilmiş 8 
adet kapalı çarşısı ile Anadolu'
nun önde gelen illerinden birisi
dir. Bu çarşılarda İcra edilen ke
çecilik, çulculuk, cülhacılık, sa
raçlık, kürkçülük, kuyumculuk 
gibi el sanatları turistlerin bü
yük ölçüde ilgisini çekmektedir. 

2- İl Sımrlan 
tçersindeki 
üren Yerleri: 

Aynı güzergah üzerinde bu
lunan ve bir günlük tur ile ge
zilmesi mümkün olan Harran 
kenti, Baztek Mag-araları, Han
el Ba'rür Kervansarayı, Şuayb 
Şehri ve Sog-matar Şehri hara
beleri Şanlıurfa'nın en çok tu
rist çeken ören yerleridir. 

HARRAN: 
Şanlıurfa'nın 44 km. güney 

dog-usunda yer alan bu tarihi 
kent, ilk İslam üniversitesi, A
nadolu' nun ilk anıtsal camii o
lan Ulu camii, şehir surları, İç
kalesi ve bilhassa konik kubbeli 
evleri ile her yıl binlerce turist 
çekmektedir. 12. yüzyılda yaşa
mış İslam alimlerinden Şeyh 
Yahya Hayat el Harrani'nin tür
besi de Harran surlannın kuzey 
batı dışarısında yer almaktadır. 

Tarihi kentin ortasında yer 
alan höyükte yapılan arkeolojik 
kazılarda M. Ö. 3. binden M. S. 
13. yüzyıla kadar devreleri içe
risine alan çeşitli buluntulara 
rastlanmıştır. 

BAZDA MAGARALARI: 
Harran' ın 15 km. dog-usun

dadır. Bu devasa mag-aralar yer 
yer 10- 20 m. yükseklig-inde, 
100- 200 m. uzunlug-unda çe
şitli bölümler ve koridorlardan 
meydana gelmiş antik taş ocak-

larıdır. Harran, Han- el Bag-rür 
ve Şuayb şehrinin yapı taşları 
bu mag-aralardan getirilmiştir. 

HAN- EL BA' RÜR 
KERV ANSARAYI: 
1 128- 1 129 tarihlerinde inşa 

edilmiş olan bu kervansaray, 
Selçuklu dönemine ait olup Har
ran'ın 20 km. dog-usundaki Gök
taş köyünde yer almakta-dır. 
Güneydog-u Anadolu bölge
sinde günümüze kadar gelebil
miş iki Selçuklu kervansarayın
dan biridir. Dig-er kervansaray 
ise yine Urfa ili hudutlan içeri
sinde yer alan Çar Melik ker
vansarayıdır. Han- el Ba' rür 
kervansarayı, yazlık ve kışlık o
daları, ahırları, mescidi ve ha
mamı ile klasik Selçuklu ker
vansaraylannın plan özellikle
ri-ni yansıtmaktadır. 

ŞUAYB ŞEHRİ 
KALINTILARI: 
Şuayb Şehri, Han-el Ba'rür 

Kervansarayı'na 25 km. mesafe
de tarihi bir kent kalıntısıdır. 
Yüzlerce kaya mezarı üzerine 
inşa edilen yapı kalıntılarının 
yer aldıg-I Şuayb Şehrindeki bir 
mag-ara ev Şuayb Peygamberin 
makamı olarak çok sayıda ziya
retçi çekmektedir. 

SOGMATAR 
HARABELERİ 
Şuayb Şehri' ne 15 km. me

safededir. M. S. I. ve Il. Yüzyıl
da iskan edilmiştir. Kalesi, Sa
biizmin ve Baştanrı Marilaha'
nın açık hava mabedi, kaya ve a
nıt mezarlar, Hz. Musa'nın kuyu
su ve asasan ın izi diye ziyaretyer
ler Sog-matar'ın başlıca turistik 
deg-erleridir. Ayrıca kalıntılar a
rasında çok sayıda kayadan oy
ma insan rölyefleri ile süryanice 
yazıtlar bulunmaktadır. 

SANA YI REHBERI 

m · TURIZM KONULU 
YAPILABILECEK 
YATIRIMLAR 

Turizm sorunlarına bu baş
lık altında getireceg-imiz öneri
ler her ne kadar Şanlıurfa için 
i-leri sürülmüş ise de aslında 
ay-nı sorun ve öneriler GAP böl
ge-sindeki tüm kentlerimizi ya
kın -dan ilgilendirmektedir. 

llginç turistik deg-erlerle do
lu Şanlıurfa' nın ve dolaysıyla 
GAP kentlerinin turizmden ye
terince pay alabilmesi için aşa
g-Ida sıraladıg-Imız sorunlara çö
zümler getirilmesi kanaatimce 
zorunlu görülmektedir. 

Turizm' e bacasız sanayi de 
denmektedir. Bu nedenle ilimiz
de Turizmin gelişmesi, dolaysıy
la Turizm le ilgili sanayi yatırım
larını da beraberinde getirecek
tir. O halde neler yapılmalıdır; 

1- İL MERKEZİNDEKİ 
TARİHİ YAPlLARA 
TURİZME YÖNELİK 
FONKSİYONLAR 
VERİLMESİ: 

- Turizme hizmet verecek ye
ni yapılar inşa etmekten ziyade, 
il merkezindeki çok sayıda tari
hi yapı restore edilerek bu 
amaçla kullanılmalıdır. 

- Osmanlı döneminden kal
ma Millet Ham, Askeri Kışla, 
Gümrük Hanı gibi tarihi yapıla
ra otel fonksiyonu verilerek tu
ristlerin en lüksüne alışkın ol
dukları betonarme yapılar yeri
ne geleneksel mimari mekanla
nmızda dinlenmeleri sag-lanma
lıdır. 

Sayın Valimiz T. Ziyaeddin 
Akbulut Beyefendinin Özel İda
re Müdürlüg-ü adına satın ala
rak restorasyonunu yaptırdıg-I 
Kültür Evi ve Misafirhaneye dö-
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nüştürdüğü tarihi Küçük Hacı 
Mustafa Hacıkamiloğlu Evi bu 
konuda çok güzel bir örnek teş
kil etmekte ve gezenleri hayran 
bırakmaktadır. Dileğimiz bu 
tür çalışmaların diğer kamu ku
ruluşları, Belediye ve Özel kuru
luşlar tarafından da uygulan
ması, tarihi evlerimizin misafir
hane, kafeterya, pansiyon, res
toran ve geleneksel el sanatları 

ürünlerinin satıldığı alışveriş 
yerleri olarak kullanılmasıdır. 

2- TURİSTİK TESİSLERİN 
YAPlLMASI: 

Şanlıurfa il merkezinde 1 a
det tek yıldızlı, iki adet de üç 
yıldızlı olmak üzere Turizm Ba
kanlığı denetiminde sadece üç 
otelin bulunması büyük yatak 
sıkıntısı doğurmaktadır. Beledi-

Hz. ibrahim Peygamber'in makami 

SANA Yİ REHBERİ 

ye denetimindeki turistik stan
dardlardan yoksun otellerde ko
naklamak zorunda kalan tu
ristler olumsuz iz lenimlerle 
ülkemizden ayrılmaktadırlar. 
GAP'ın uygulamaya girmesiyle 
yakın bir zamanda kendini 
önemli ölçüde hissettirecek olan 
otel ihtiyacı yatırımcıl arımız 
tarafından düşünülmelidir. 
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Akçakale yolu üzerinde kurulu Şanlı yağ fabrikası 

Akçakale yolu üzerinde GAP yem fabrikası 
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KARACADAG Memba suları tesisi 

Hi/van Yem fabrikası 
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ŞANLIURFA' DA 
AL TV API VE KENTLEŞME 

GAP'ın en önemli bölümü olan Harran 
Ovasının sulanmaya başlamasıyla birlikte 
büyük ürün artışı beklenen Şanlıurfa 'da bu 
ürünlerin işlenecegi çeşitli sanayi kurtuşları
na ihtiyaç vardır. 

Bu sanayi kuruluşlarının tesis edilecegi 
Küçük Sanayi ve Organize Sanayi Bölgeleri
nin alt yapılarının ilimizde büyük bir kısmı 
yapılmış olup, çok az kısmı kalmış ve bu ka
lan kısımlarında yapımına hızla devam edil
mektedir. 

Dogu ve Güneydogu bölgelerimiz içerisinde 
bulunan illerden altyapı olarak müteşebbise 
en uygun ve avantajlı olan il Şanlıurfa 'dır. 

Yakın bir gelecekte Şanlıurfa 'da oluşacak 
nüfus artışı sebebiyle konut sektörüne büyük 
ihtiyaç duyulacaktır. Toplu konut sahasına a
çılmak üzere; sulu tarım arazileri dışında ka
lan Karaköprü, Dagetegi, Sırrın ve Akabe 
mevkilerinde parselasyonu yapılmamış arsa
ların alınarak parselasyonunun yapılması ve
ya nazım imarlarının yaptırılması yeni konut 
alanları açacaktır. Açılacak olan bu yeni ko
nut alanlarıyla hem konut ihtiyacı karşılana
cak hemde müteşebbislere konut sektöründe 
yatırım alanı sunulmuş olacaktır. 

lnşaat sektöründe ihtiyaç duyulacak pre
fabrik yapı elamanları üretimi, dökme çimen
to ve hazır beton üretimi tesisleri yatırım ko
nuları arasında sayılabilir. 

Şanlıurfa 'da eski yapı özelliklerini taşıyan 
bir çok tarihi evler, han ve kervansaraylar bu
gün mali imkansızlıklar yüzünden yıkılacak 
durumdadır. Bunları aslına uygun olarak 
restore edip; misafirhane, konukevi, otel veya 

turizm amaçlı çeşitli fonksiyonlar kazandıra
rak kullanmak hem bu sit alanlarının korun
masını hemde kültür mirasının yeni kuşakla
ra kalmasını saglar. Ayrıca bu konudaki 
yatırımlar da teşvik uygulamalarına girmek
tedir. 

Nüfusun hızla arttıgı ilimizde toplu konut 
da çok cazip bir yatırım alanıdır. Şanlıurfa'
nın kalkınmada öncelikli yöre olması nedeniy
le Devlet'in ilimize düşük {aizli toplu konut 
kredisi verme uygulaması vardır. ilimizde 
toplu konut kredisi ile yapılan bir çok koope
ralif ve girişimci firmalar mevcuttur. Bunla
rın çogu yaptıkları konutları üyelerine teslim 
etmiş ve bu konutlar şu an kullanılmaktadır. 
Digerlerinin de yapımı hızla devam etmekte
dir. 

Konut yapımı düşünülürhen çok katlı bina
lar düşünülmelidir. Bazı yerlerde inşaat yüz
desini azaltıp kat adedini yükselterek hem ko
nutları birbirinden uzaklaştırmak hemde 
daha fazla havalandırma saglamak lazımdır. 
Böylece daha fazla yeşil alan elde edilmiş olu
nacaktır. Ayrıca konutların kat adedi çok ol
dugu takdirde maliyet bedelleri düşecektir. 

Şanlıurfa komşu iller içerisinde bir huzur 
kentidir. Sosyal ve kültürel yapısı itibariyle 
saglıklı yatırım yapılabilecek bir şehirdir. Bü
yük iş merkezlerine ihtiyaç vardır. Bunların 
yanısıra otellere, kültür yogunlugu içeren yer
lere, otoparklara, konaklama, dinlenme ve sos 
yal tesisZere ihtiyacı olan bir şehirdir. Bu ko
nularda yatırım yapmada öncü olmak gerekir, 
bu da yatırımcıya çok büyük avantajlar sag
layacaktır. 

69 



ŞAN LIURFA SANA Yİ REHBERİ 

Şanlıurfa-Bedest.erı-i-

70 
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Şanlı urfa Mezopotamya 'nın verimli 
bir bölgesinde geçmişte ve bugün çeşitli 
kaynakları olan zenginliklerle dolu olan 
bir yöredir. Bu zenginlikler bu bölgede 
aynı zamanda bir kültür zenginliğide 
meydana getirmiştir. 

Urfa ve çevresi dünya tarihinde ö
nemli rol oynamış bölgelerden birisidir. 
Dünyada bir çok medeniyetler bu bölge
de oluşm uştur. Bir çok peygamber bu 

- bölgede yaşamış ve Şanlıurfa "Peygam
berler şehri " ünvanını almıştır. Şanlıur
fa ve Harran 'da tarih boyunca bir çok a
limler yetişmiştir. 

Bugün Atatürk barajının tamamlanma
sı, elektrik üretiminin başlaması ve Har
ran Ovasının sulanmaya başlaması yeni 
zenginlikler ve gelişmeler sağlayacaktır. 

GAP ile oluşacak nüfus artışı ile Şan
lıurfa yeni gelişmelere ve değişmelere 
sahne olacaktır. Zengin bir kütür yapı
sına sahip olan ilimizde bu yapının ko
runması ve yaşatılm,ası ile daha sağlıklı 
bir toplum yapısı oluşacak ve bu sayede 
kültürel ve manevi kalkınma sağlanmış 
olacaktır. 

1 992 yılının Temm uz ayında kurulan 
Harran Üniversitesinin bünyesinde daha 
önce mevcut olan Ziraat Fakültesi, İlahi
yat Fakültesi ile Meslek Yüksek okuluna 
ilaveten; Tıp Fakültesi, Mühendislik Fa
kültesi (İnşaat, Makina, Çevre Mühendis
likleri), Fen Edebiyat Fakültesi (Fizik, 
Kimya, Biyoloji, Matematik, Türk dili ve 

SANA Yİ REHBERİ 

Edebiyatı Bölüm ü), Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 'nun açılması ve bu 
okulların akademik personel ihtiyacının 
büyük bir bölüm ünün temin edilmesi 
çok sevindirici gelişmelerdir. Ayrı ca 
Harran Ünivesitesi bünyesinde açılan 
Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık 
Bilimleri Enstitülerinde Yüksek Lisans 
ve Doktora yapma imkanı sağlanmıştır. 

Bu gelişmeler ve Üniversitenin çalış
malarıyla Şanlıurfa 'nın meseleleri daha 
planlı ve sistemli şekilde ele alınacaktır. 
Akademik platform da, çareler ve çö
zümler üretilerek m ü tşebbislere daha 
sağlıklı bilgiler sunulacaktır. 

Yine Harran Üniversitesi 'nden yetişe
cek genç ve dinamik m ühendis ve ilim 
adamları istihdam alanlarında yetişmiş 
eleman ih tiyacına ce vap verecektir. 
Böylece eğitilmiş olan insan ilmi çalış
malar ve araştrmalar içerisinde buluna
rak topluma daha yararlı olacaktır. 

Şanlıurfa 'da gelişmiş eğitim şartlarına 
kavuşmak çok önem taşımaktadır. Geliş
mekte ve büyümükte olan ilimizde mü
teşebbislerin yapabileceği bir diğer yatı
rım konusu ise Eğitimdir. Bu konunun i
çine özel okul yapımı (İlk, Orta, Lise) öğ
rencilerin barınacağı özel yurt yapımı 
ve özel dersanecilik gibi hizmetler girebi
lir. 

Yakın bir gelecekte GAP ile birlikte 
Şanlıurfa ' da iyiye doğrı;ı bii' değişme ve 
gelişme sağlanacak ve geçmişteki şanlı 
tarihimiz yeniden yaşanacaktır. 
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• • ŞANLIURFA'DA FAALIYE'M'E OLAN SANAYI KURULUŞLARI 

SIRA 
;so 

ı -

2-

3-

4-

5-

6-

7 -

8-

-
ÜNVANI TELEFO� 
ADRESI 

Şanlıurfa Çimento Sanayi T.A.Ş 
Bozova Yolu ı 6.  Km. P.K. 84 

ŞANLIURFA 

T.Z.D.K. Tarım Aletleri ve Makinaları 
Fabrikası 
Viranşehir Yolu Üzeri 7 .  Km 

ŞANLIURFA 

T. Yapagı Tiftik A.Ş. 
Yapagı Yıkama Y.ün lpligi Fabrikası 
Viranşehir Yolu Uzeri 7 .  Km 

ŞANLIURFA 

Alkollü Içkiler Sanayi Müessesesi 
Suma Fabrikası 
Sancaktar Mahallesi 

ŞANLIURFA 

Et ve Balık Kurumu Et Kombina::.ı 
Akçakale Yolu Üzeri ŞANLIURFA 

Upisaş - Urfa Pam.�k lpligi Sanayi 
A.Ş. Mardin Yolu Uzeri 5 Km. 

ŞANLIURFA 

Harran Tarım Ticaret ve Sanayi 
Işletmeleri A.Ş. _ 
Gaziantep Yolu Yolu Uzeri 
K.S.S. yanı ŞANLIURFA 

Harran Çırçır Prese Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti. 
Akçakale Yolu Üzeri, 
Havaalanı Karşısı ŞANLIURFA 

1\0 

364 ı O  

32925 

3 1 0 1 7  

3 1 545 

1 5296 

33839 

33434 

ı 4 ı 32 

Kaynak: Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü 
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SIRA ÜNVA�I TELEFON ÜRETILEN TEORIK FULl ISTI HDAM SABİT YATIRIM 1 f )> 
�o ADRESI �o MAM ÜL KAPASITE KAPASITE DURU�I U (TL) 

( 1991 )  

9- S.S. Şahinalan Köyü tarımsal 34363 Pres li 1 2.000 T/Y 2800 T/Y 1 0  2.500.000.000 
Kalkınma Kooperatifi Pamuk 
Şahinalan Köyü AKÇAKALE 

ı .ooo.ooo.ooo 
ı o- Elçiler çırçır Pres Fabrikası ı 4 ı 2  Pres li 4.000 T/Y 268 T/Y 6 

Güneren Köyü AKÇAKALE Pamuk 

ı 1 - Yıldız Teks çı!çır Pres. - - - Pres l i  3.000 T/Y 250 T/Y 6 ı .ooo.ooo.ooo 
Mardin Yolu Uzeri U pisaş Yanı Pamuk 

ŞANLIURFA 

ı 2- Yem Sanayi Türk A.Ş. ı ı 57 Yem ı 6 .000 T/Y 8286 T/Y 40 ı 0.000.000.000 
Hilvan Yem Fabrikası 
Şanlıuıfa Yolu Üzeri HILVAN 

1 3- Ön-Kar Inşaat Malzemeleri ticaret ve 3705 ı Tugla ı 0.500.000 Ad/Y 2 . 580.000 Ad/Y 2 ı  2.500.000.000 
Sanayi Ltd. Ş�_i. Tugla Fabrikasi 
Bozova Yolu Uzeri ı 3  Km. 

ŞANLIURFA 

ı 4- Sivtensan - Siverek Teneke Sanayi 3988 Teneke 3.600.000 Ad 1 V 94.937 Ad/Y l O  2 .500.000.000 
ve Ticaret Ithalat - Ihracat A.Ş. Kutu 
Şanlıuıfa Yolu Üzeri SIVEREK 

ı 5- Karacadag Memba Suları Şişeleme 33848 Memba ı oo.OOO T/Y ı 768 T/Y ı ı 1 .500.000.000 
Pazarlama Ithalat ve IHracat A.Ş. Suyu 
Karacadag Mevkii SIVEREK 

1 6- Yengi Güneygaz LPG Dolum Tevzii 20762 LPG 35. ı 00 T/Y 7000 T/Y 33 2 .500.000.000 
Ticaret ve Sanayi A.Ş. Dolu m 
Gaziantep yolu üzeri, Akabe Mevkii 1 ı � ŞANLIURFA c 

' 
:z 

ı 7 - Petgaz Sıvılaştırılmış Petrol G azları 36782 LPG 1 2.000 T/Y ı 850 T/Y ı 7  2.000.000.000 
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SIRA 
NO 

1 8-

1 9-

20-

2 ı -

22-

23-

24-

25-

- - - . - .. 

ÜNVA�I 
ADRESI 

TELEFON 
�o 

Gapgaz LPG Dolum ve Tevzi Ticaret 26674 
ve Sanayi A.Ş. 
Çamlıdere BucaQı 

ŞANLIURFA 

U rtüdaş - Urfa tarım Ürünlerini 3406 1 
DeQerlendirme Ticaret ve 
Sanayi A.Ş. 
Akçakale Yolu Üzeri 

ŞANLIURFA 

Odabaşı Un ve Gıda Sanayi ve 1 4220 
Ticaret A.Ş. 
Akçakale Yolu Üzeri 

ŞANLIURFA 

Kasap Ticaret V!! Sanayi Koli. Şti ı 1 099 
Akçakale Yolu Uzeri 

ŞANLIURFA 

Öz Harran Un F�brikası Koli. Şti. 1 3376 
Akçakale Yolu Uzeri 

ŞANLIURFA 

Yetkin U n  Fabri�ası Koli .  Şti. 1 1 223 
Akçakale Yolu Uzeri 

ŞANLIURFA 

Birlik U n  Fabrik_ası. Koli . Şti. ı 30 ı 2  
Akçakale Yolu Uzeri 

ŞANLIURFA 

Şan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 34,8 1 2  
Akliyaret Köyü 

ŞANLIURFA 

ÜRETI LEN 
MA:\'I ÜL 

LPG 
Dolum 

BuQday 
Unu 

BuQday 
Unu 

BuQday 
Unu 

BuQday 
Unu 

BuQday 
Unu 

Bugday 
Unu 

Bulgur 

ı <{/) 
·---. ı > :z 

r 
c 
:;o 
-rı 
)> 

1 ı 
TEORIK FIILI tSTIH DA:\1 SABİT YA TIRI:\1 

KAPASITE KAPASITE DURUMU (TL) 
( 1991) 

28.000 T/Y 2.505 T/Y 1 8  2.500.000.000 

36.000 T/Y 3500 T/Y 30 4.000.000.000 

44.800 T/Y 4000 T/Y ı 5  3.500.000.000 

1 0. 300 T/Y 4652 T/Y ı 8  2.000.0000.000 

ı 7.640 T/Y 2535 T/Y 7 2 .500.000.000 

1 7.640 T/Y 482 1 T/Y ı 5  2.500.000.000 

32.400 T/Y 2835 T/Y 6 3.000.000.000 

1 ı � :z 

3.360 T/Y 400 T/Y 6 ı .500.000.000 ı ı � :r: 
lll 
rrı 
�-



ŞANLIURFA 

Yeta s 
# 

"' 

YUMURTA. ve ET TAVUK.ÇULUGU 
ITHALAT, IHRACAT ve TICAR ET A.Ş. 

Akçakale Yolu Üzeri ŞANLIURFA 
TEL: (4 14 )  247 02 02 2 1 5  1 0  93 

SANA Yİ REHBERİ 
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ŞANLIURFA SANA Yi REHBERİ 

� ŞANLI U�F� v . 
UPa5A5 PAMUK IPLIGI SAN .  A.Ş. 

Urfa - Mardin Asfaltı Üzeri 
5.  Km ŞANLIURFA 

P.K.  57  

Telefon : ( 4 1 4) 3 1  3 l l  80 
3 1 3  24 8 1  
3 1 3  38 29 

Telgraf : UPİSAŞ 
ŞANLIURFA 

Telex : 72228 Urip Tr. 

TESERLER Otomotiv, inş. San. ve Tic. Ltd. Şti 
Mercedes - Benz Tü rk A.Ş .  Yetki l i  Bayi i 

İpekyolu Caddesi No: 36 63 1 00 ŞANLIURFA 
Tel : (4 1 4) 3 1 3  44 80 - 3 14 00 56 (2 Hat) 
Fax : (4 1 4) 3 1 4 00 58 



ŞANLIURFA SANA Yi REHBERi 

GAP'ta yeraltı su kaynaklarıyla yapılan sulama 
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ŞANLIURFA SANA Yİ REHBERİ 

-

KARACADAG 
M E MBA S U LA R I  

EN  iDEAL MiNERAL DENGESiNE HAiZ 
SAGLIKLI MEMBA SUYU 

<<Otobüslere Poşet ve Evlere Damacana Su Üretimi» 

Yenişehir Malı .  Saitbey Sok. Özbal Apt. No : 1 ŞANLIURFA 
Tel :  (4 1 4) 3 1 3 38  48 - 3 1 3  25 1 3  Fax : (4 1 4) 3 1 3  59 36 
Tesis:  Karacadağ Mevkii SiVEREK 

Bu müessese Şanl ıurfa il Özel idaresi'nin iştiraki ile kurulmuştur 
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ÇEV REMili 
KORUYALI M 



ŞURKAV 

Şf\NLIURFA İLİ KÜL TÜR EGİTİM 

SANAT ve ARAŞTIRMA V AKFI 

25 Aralık 1 990 tarihinde Şanlıurfa Valisi T. Ziyaeddin 

AKBULUT başkanlığında Şanlıurfa'nın tarihi, kültürel, 

sanateserlerini ortaya çıkararak yaşatmak, bu maksat 

doğrultusunda konferans, sempozyum, panel, kongre, 

seminer, sergi, anma günleri ve benzerifaaliyetler 

düzenlemek, iŞtirak etmek, maddi ve manevi katkılarda 

bulunmak, korunmaya değer kültür, tabiat ve sanat 

varlıklarını-korumak ve tanıtımını sağlamak, bunun için 

gerekli restorasyon ve çevre düzenlemesi yapmak, projeler 

hazırlamak, Şdnlıurfa ilinin tarihi ve kültürel değerlerinin 

tanttılması için gerekli araştırma, derleme, inceleme 

çalışmaları yapmak, bu alanda yapılan çalışmaları 

desteklemek amacıyla kurulmuştur. 
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ŞURKAV YAYlNLARI 

1 .  Hz. lbrahim Konulu Yeni Besteler 
Haz. Sabri KÜAKÇÜOOLU 

2. Şehit Nusret Bey'in Savunması 
Müslüm AKALIN 
Yayınlandı 

3. Hz. lbrahim (A.S. ' ı  Anma Şanlı urfa 
1 .  Kültür ve Sanat Haftası Faaliyetleri 

Yayınlandı 

Haz. Sabri KÜRKÇÜOOLU Yayınlandı 

4. Hz. Eyyüb Konulu Şiirler 
Haz. Sabri KÜAKÇÜOGLU Yayınlandı 

5. Tenekeci Mahmut GÜZELGÖZ 
Abuzer AKSIYlK Yayınlandı 

6. Takvimden Kopan Yaprak (Şiir) 
Mahmut Şevket AKKAYA Yayınlandı 

7. Şanlıurfa Camileri 
Cihat KÜAKÇÜOOLU Yayınlandı 

8. Şanlıurfa Sanayi Rehberi 
Cihat KÜAKÇÜOGLU Yayınlandı 

9. Hz. Eyyüb konulu yeni besteler 
Necmi KlRAN - Sabri KÜRKÇÜOOLU Yayınlanacak 
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