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Çalışmanın amacı nüfusu ve ekonomisi bakımından Türkiye’nin önde gelen kentleri 
arasında yer alan Gaziantep’in sürdürülebilir ve daha rekabetçi bir yapıya sahip olması 
bağlamında bir strateji belgesi hazırlanmasıdır. Bu kapsamda Gaziantep’in kalkınma 
bileşenlerinde mevcut durumunu tespit etmek, sorun alanlarını belirlemek ve çok 
boyutlu inceleme yaparak kentin sorunlarına bütüncül çözüm önerileri geliştirmek 
amacıyla paydaş kurumların katılımı ile bir dizi çalışma yürütülmüştür.

Gaziantep il genelinde faaliyet gösteren kurumları temsilen, Gaziantep Kalkınma 
Stratejisi çalışmasında veri ve bilgilerin temin edilmesi için katkı sağlayacak 
temsilcilerden oluşan 4 çalışma grubu oluşturulmuştur. Strateji raporu aşağıdaki 
başlıklarda hazırlanmıştır:

• Ekonomik Durum

• Sosyal Yapı

• Çevre ve Altyapı

• Coğrafi ve Stratejik Konum

Araştırma kapsamında ilk olarak kurum yetkilileri ile iletişime geçilerek Gaziantep ili 
için GZFT ve Sorun Alanları formlarının doldurulması sağlanmıştır. Kurumlardan 
gelen bilgiler ve mevcut duruma ilişkin veriler konsolide edilerek 2021 yılı Nisan ayı 
içerisinde 4 ayrı oturumda çevrimiçi odak grup çalıştayları yapılmıştır. Çalıştaylar 
sonrası taslak rapor kurum temsilcilerine tekrar iletilerek görüş ve önerileri alınmış, 
toplantıdan elde edilen geri bildirimler ve toplantı tutanakları ışığında Ekonomik 
Durum, Sosyal Yapı, Çevre-Altyapı ve Coğrafi-Stratejik Konum başlıklarında rapor 
tamamlanmıştır.

1. ÇALIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI
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2. SOSYAL YAPI ANALİZİ
Gaziantep Türkiye’nin nüfus bakımından dokuzuncu büyük 
kentidir. Ekonomik, kültürel ve tarihi kapasitesi ve potansiyeli 
sayesinde Gaziantep bölgenin çekim merkezi ve ülkenin 
anakentlerinden/metropollerinden biridir. 

Bu bölümde Gaziantep’in sosyal yapısı1 nüfus ve göç 
hareketleri; işgücü ve istihdam; eğitim, sağlık, sosyal sermaye 
ve yaşam kalitesi ekseninde ele alınmaktadır.

1  Sosyal yapı, bu çalışmanın diğer bölümlerini oluşturan ekonomik yapı, çevre ve 
altyapı ve lojistik/stratejik konum bölümleriyle ve sosyal yapı da bu bölümlerle anlamlı 
bir şekilde kesişmektedir. Biri olmadan bir diğerinin güçlü bir anlam ifade etmeyeceği 
bilinciyle ve yaklaşımıyla birlikte her bir bölüm için derinlemesine bir analiz yapabilmek 
adına bu şekilde sınıflandırılmış ve görece ayrıştırılmıştır. Bu sınıflandırma, göreli 
ve yüzeysel olarak bir kopukluğa neden olsa da esasen bütünlüğü sağlamak ve derin 
ilişkiselliği kurmak amacıyla yapılmıştır.
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2.1. Sosyal Yapı Mevcut Durum Analizi
2.1.1. Nüfus ve Göç Hareketleri

Nüfus ve göç hareketleri nüfusun yapısını ve değişimini belirleyen temel demografik 
göstergelerdendir. Bu başlık altında nüfusun cinsiyete göre dağılımı, nüfus yoğunluğu, 
göç nüfusu, bağımlı nüfus, ortalama hane halkı büyüklüğü, doğuşta beklenen yaşam 
süresi gibi göstergeler kullanılmıştır. 2020 yılı TÜİK verilerine göre Gaziantep’in 
nüfusu iki milyonu geçmektedir. Bu nüfusun yaklaşık %17’sini genç nüfus 
oluşturmaktadır. Gaziantep nüfusunun çocuk bağımlılık oranı Türkiye ortalamasının 
(%33,7) üzerindedir. %50,7 olan çocuk bağımlılık oranı mevcut durumda bağımlı 
nüfus olarak değerlendirilse de gelecek yıllarda üretken nüfusun artacağı anlamına 
gelmektedir. Bununla birlikte son yılların çocuk bağımlılık oranına bakıldığında 
bu oranın düştüğü (örneğin 2016 yılındaki çocuk bağımlılık oranı %53 iken 2020 
yılında bu oran %50,7’ye düşmüştür) görülmektedir. Bu durum doğurganlık oranının 
düştüğüne işaret etmektedir. Öte yandan Gaziantep’in yaşlı bağımlılık oranı Türkiye 
ortalamasının  (%14,1) altında %9 oranındadır. Son yılların verilerine bakıldığında 
yaşlı bağımlılık oranında artış gözlemlenmektedir. 2016 yılındaki yaşlı bağımlılık oranı 
%8,2 iken bu oran 2020 yılında %9’a yükselmiştir. Bu durum sağlık sektöründeki 
gelişmeler ve buna bağlı olarak doğuşta beklenen ortalama yaşam süresindeki artış ile 
yüksek ilişkilidir.



9
G a z i a n t e p 
K a l k ı n m a  S t r a t e j i s i  R a p o r u

Tablo 1: Demografik Göstergeler

Gösterge Gaziantep  Türkiye

Toplam Nüfus (2020) 2.101.157 83.614.362

Toplam Kadın Nüfusu (2020) 1.040.337 41.698.377

Toplam Nüfus (2023) 2.248.943 86.907.367

Geçici Koruma Altındaki Nüfus (2021) 449.014 3.670.069

Yıllık Ortalama Nüfus Artış Hızı (binde, 2020) 15,2 5,5

Genç Nüfusun Toplam Nüfus İçindeki Oranı (2019) 17,2 15,6

Toplam Yaş Bağımlılık Oranı (2020) 59,6 47,7

Çocuk Yaş Bağımlılık Oranı (2020) 50,7 33,7

Yaşlı Bağımlılık Oranı (2020) 9 14,1

Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü (2020) 4 3,3

Medyan Yaş Ortalaması (2020) 25,5 32,7

Nüfus Yoğunluğu (2020) 308 109

Net Göç Hızı (binde, 2020) 0,4 -

Aldığı Göç (2020) 42.040 -

Verdiği Göç (2020) 41.179 -

Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi (Toplam, 2017) 76,9 78

Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi (Kadın, 2017) 79,5 80,8

Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi (Erkek, 2017) 74,3 75,3

Ortalama İlk Evlenme Yaşı (Kadın, 2020) 23,2 25,1

Ortalama İlk Evlenme Yaşı (Erkek, 2020) 26,5 27,9

Kaba Boşanma Hızı (binde, 2020) 1,42 1,62

Toplam Doğurganlık Hızı (2019) 2,61 1,88

16-17 Yaş Grubunda Evlenen Kız Çocuklarının Oranı (2017) 8,3 3,1

Kaynak: TÜİK (Geçici Koruma Altındaki Nüfus verisi İl Göç İdaresi verileridir. 21.04.2021)
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Gaziantep’in son yıllardaki iç göç nüfus hareketliliğine bakıldığında alınan göç ile verilen göç arasında 
dengeli bir nüfus akışı olduğu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte kentin bir sınır ili olması nedeniyle 
Suriye Savaşı’ndan en çok etkilenen iller arasındadır. Bu nedenle Gaziantep yaklaşık 450 bin Suriyeli 
nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Gaziantep’in hem iç göç hem de dış göç hareketliliğinin hedef  
kenti olması nedeniyle şehrin belli bölgelerinde gettolaşma eğilimlerinin olduğu ve olası güvenlik 
problemlerinin giderilmesi için önlemlerin alınması gerektiği ifade edilebilir. Bu kapsamda en önemli 
güvenlik sorunlarından biri 18 yaş altı çeteleşme hareketlerinde görülmektedir.
Tablo 2: Hanehalkı Tipleri

 

Hanehalkı tipleri

Tek kişilik 
hanehalkı

Tek çekirdek 
aileden oluşan 

hanehalkı

En az bir çekirdek aile ve 
diğer kişilerden oluşan 

hanehalkı

Çekirdek aile bulunmayan 
birden fazla kişiden oluşan 

hanehalkı

Türkiye 24 604 086 4 404 997 16 050 444 3 456 651 691 994

Gaziantep 507 161 64 136 364 958 69 682 8 385

Kaynak: TÜİK, 2020. 

Ortalama hanehalkı büyüklüğü ekonomik açıdan üretici ve tüketici profilini, konut tipini ve talebini, 
eğitim ve sağlık hizmetleri talebini belirleyen göstergelerden biridir. Gaziantep demografik dönüşümün 
en önemli göstergelerinden biri olan ortalama hanehalkı büyüklüğü göstergesinde tek çekirdek aile 
yapısı ile en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı kompozisyonu arasında yer 
almaktadır. Son 10 yılın verilerine bakıldığında Gaziantep’in ortalama hanehalkı büyüklüğü düşüş 
göstermiştir. Örneğin 2012 yılındaki ortalama hanehalkı büyüklüğü 4,62 (2012 yılı Türkiye ortalaması 
3,69) iken 2020 yılında bu rakam 4 olmuştur. Gaziantep’te yeni toplumsal değerlerin yaygınlaşması, 
boşanmaların artması, ilk evlenme ve ilk doğum yaşının ötelenmesi, kadın işgücüne katılımındaki artış,2 
göç ve kentleşme süreçlerinin etkisiyle demografik ve sosyolojik açıdan değişim göstermeye devam 
etmektedir. Bununla birlikte TÜİK 2020 verilerine göre Türkiye ortalamasının %3,8 olduğu akraba 
evliliği oranı Gaziantep’te %7,8’dir. Bu oran Gaziantep’i akraba evliliğinin en yüksek olduğu 13. il 
konumuna getirmektedir.3 

Gaziantep’te ortalama ilk evlenme yaşı kadın ve erkeklerde Türkiye ortalamasının altında seyretmektedir. 
Ortalama ilk evlenme yaşı demografik bir gösterge olmakla birlikte sosyokültürel özellikleri de yansıtan 
göstergelerden biridir. Ortalama ilk evlenme yaşını etkileyen unsurlar doğurganlık örüntüsündeki 
değişim, toplumsal cinsiyet rollerindeki dönüşüm, çalışma ve eğitim hizmetlerine erişim, köyden kente 
göçle yüksek ilişkisi olan bir göstergedir. 2016 yılında Gaziantep’te kadınlarda ilk evlenme yaşı 22,7 
iken erkeklerde 26,2’dir. 2020 yılında kadınlarda 23,2’ye erkeklerde 26,5 yaşa yükselmiştir. Gaziantep 
ortalama ilk evlenme yaşının en düşük olduğu ilk 10 ilden biridir.

2 Kadın istihdamındaki artış hanehalkı büyüklüğündeki ve dolayısıyla geleneksel aile yapısındaki çözülmenin bir nedeni olarak sıralanmış ve bu 
çözülmeye görece olumsuz etkisi olduğu gibi bir algı yarattığı düşünülebilir. Ancak bu analizde kadın istihdamındaki artışın gelişmişliğin ve kalkınmanın 
pozitif  göstergelerinden biri olarak değerlendirildiğini özellikle vurgulamak gerekmektedir.     

3 Akraba evliliği ve sosyal sermaye arasındaki ilişkisellik için bakınız sosyal sermaye başlığı.
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Tablo 3: İntihar İstatistikleri

Gaziantep Türkiye

Toplam intihar sayısı 62 3.406

Erkek intihar sayısı 46 2.626

Kadın intihar sayısı 16 780

Kaba intihar hızı 3,03 4,12

Kaynak: TÜİK, 2019. 

2019 verilerine göre intiharların 11’i 25-29 yaş grubunda, 9’u 20-24 yaş grubunda, 8’i 15-19 yaş 
grubunda ve 7’si 30-34 yaş grubunda gerçekleşmiştir. İntihar nedenlerine bakıldığında 21’i diğer, 20’si 
hastalık, 8’i bilinmeyen, 5’i aile geçimsizliği, 5’i geçim zorluğu ve 3’ü hissi ilişki ve isteğiyle evlenememe 
olarak sıralanmaktadır. 2019 yılında gerçekleşen 62 intihar vakasının 41’inin nedeninin bilinmemesi 
hem bu alanda sağlıklı veri tutulmadığını göstermekte hem de bu veri setiyle intiharların nedeniyle 
ilgili sağlıklı bir sosyolojik analizin yapılamayacağını göstermektedir. Esasen intiharlar ve sosyokültürel 
yapı ile demografik yapı arasında anlamlı bir ilişki vardır ancak bu veri setiyle bu ilişkinin kurulmasında 
ciddi sınırlılıklar bulunmaktadır.

2.1.2. İşgücü ve İstihdam

Ekonomik ve sosyal gelişmeye ivme kazandıran en önemli göstergelerden biri işgücü ve istihdamın 
niteliği ve kapasitesidir. İşsizliğin yüksek olması, kayıtdışılık, kadın istihdamının düşük olması, nitelik/
beceri ve iş uyumsuzluğu, teknolojik gelişmeleri takip edememe gibi nedenler sosyoekonomik 
kırılganlığın boyutunu belirlemektedir. 
Tablo 4: İşgücü İstatistikleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye

İşgücüne Katılma Oranı 46,1 53

İşsizlik Oranı 22,4 13,7

İstihdam Oranı 35,7 45,7

İşgücüne Katılma Oranı (Erkek) 69,6 72

İşsizlik Oranı (Erkek) 22,2 12,4

İstihdam Oranı (Erkek) 54,2 63,1

İşgücüne Katılma Oranı (Kadın) 23,6 34,4

İşsizlik Oranı (Kadın) 23,1 16,5

İstihdam Oranı (Kadın) 18,1 28,1

Kaynak: TÜİK, 2019. 



12
G a z i a n t e p 

K a l k ı n m a  S t r a t e j i s i  R a p o r u

Bölgesel kalkınma göstergelerinden biri olan işgücü göstergelerindeki başarı, bölgesel refah düzeyine 
olumlu katkı sağlayacaktır. Bu nedenle istihdam verilerinde en yüksek değere sahip olmak önem arz 
etmektedir. Zira istihdam verileri ekonominin nasıl işlediğine dair önemli bilgiler içermektedir. TÜİK 
işgücü ve istihdam verilerini bölgesel düzeyde açıklamaktadır. Bu nedenle Gaziantep’in işgücü ve 
istihdam verileri Güneydoğu Anadolu Bölgesi bağlamında değerlendirilmektedir. 2019 verilerine göre 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Tablo 4’te yer alan tüm göstergelerde en olumsuz değerlere sahip bölge 
olarak konumlanmaktadır. Buna göre bölgede işgücüne katılım oranı %46,1; işsizlik oranı %22,4; 
kadınların işgücüne katılım oranı %23,6 oranında seyretmektedir. Gaziantep’in de bu değerlere 
paralel değerlere sahip olduğu varsayılırsa, üretim, sermaye, iş ve istihdam kapasitesiyle ön plana çıkan 
Gaziantep’in bu alandaki güçlü potansiyelini mevcut duruma yansıtmadığı görülmektedir.  

Hem ülke genelinde hem de Gaziantep’te genç nüfus oranının yüksek olması ülkenin ve ilin güçlü 
yönlerinden biridir. Ancak işgücünün nitelik bakımından yetersiz olması, rekabet ortamının ihtiyacı 
olan nitelikli işgücü açığı, nüfus artışının yüksek olması, hızlı ve çarpık kentleşme, yoğun iç ve dış göç, 
kayıt dışı istihdamın yüksek olması, çocuk emeğinin istismar edilmesi işgücü piyasasının örüntüsünü 
bozan faktörler arasındadır.  

Bir işgücü piyasası göstergesi olarak genç işgücü birçok alanda olumlu bir girdi sağlamakla birlikte 
işgücünde aktif  olmayan ne eğitimde ne istihdamda4 yer alan 15-25 yaş arası gençlerin göz ardı edildiği 
ifade edilebilir. Eğitim ve çalışma hayatından ayrık bu kırılgan gruba ilişkin etkin ve ciddi politikalar 
üretilmediği takdirde söz konusu grubun hem toplumsal hem de ekonomik dışlanmaya maruz kalması 
sonucu marjinalleşen bir eğilimin ortaya çıkma potansiyeli bulunmaktadır. İşverenlerin tecrübeli 
işgücünü tercih etmesi, bu kırılgan gençlerin ilişki ağının ve istihdam geçmişinin görece zayıf  olması ne 
istihdamda ne eğitimde yer alan gençlerin eğitim ve istihdamdan uzak kalmasının başlıca nedenlerinden 
birkaçıdır. İşsizlik, erken okul terki ve genç yoksulluğu göstergeleriyle de yakından ilişkilidir.

4 Ne istihdamda ne eğitimde genç tanımı için farklı ülkeler farklı tanımlar yapmaktadır. Örneğin Japonya’da 15-34 yaş aralığında, işgücüne dahil 
olmayan, herhangi bir okula devam etmeyen ve ev hanımı olmayanlar şeklinde tanımlanmıştır. Kore’de ise söz konusu tanım, 15-34 yaş aralığında 
yer alan, okulu bırakmış, herhangi bir şirkete girme girişiminde bulunmayan, iş sahibi olmayan, bakım hizmetleri gibi herhangi bir aile sorumluluğu 
bulunmayan ve evli olmayan kişiler olarak tanımlanmıştır (Kılıç, Y., 2014. 123).
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Şekil 1: Faaliyet Gruplarına Göre İş Yeri Sınıflandırması ve Sigortalı Çalışan Sayısı

Kaynak: Gaziantep SGK İl Müdürlüğü, 2019.

2019 SGK verilerine göre faaliyet grubuna ve çalışan profiline bakıldığında tekstil ürünleri imalatında 
çalışan sayısının yoğunlaştığı görülmektedir. Bina inşaatı ve gıda imalatı takip eden istihdamın sektörel 
yoğunlaşmasını göstermektedir. Bu sektörler görece rekabet gücünün ve işgücü niteliğinin düşük olması 
nedeniyle ekonomik bir kırılganlığı ifade etmektedir. 

2019 SGK verilerine göre toplam aktif  çalışan sayısı (4/a/b/c) 454.118, genel sağlık sigortasından 
yararlananların sayısı 399.934, işyeri sayısı 33.702 ve bu işyerlerinde zorunlu sigortalı çalışan sayısı 
299.808’dir. Bu rakama 4/b ve 4/c sigortalı sayısı eklenirse toplam zorunlu sigortalı sayısı 419.513 
kişidir.  209.808 sigortalı çalışan kişilerden 61.799’u kadın, 238.009’u erkektir. Sigortalı çalışanların 
faaliyet gruplarına bakıldığında sigortalı çalışan sayısının tekstil alanında yoğunlaştığı görülmektedir. 

2.1.3. Eğitim

Toplumun tüm bireylerinin kapsayıcı ve nitelikli eğitime erişimi kalkınma için önem arz etmektedir. Bir 
ülkenin gelişmişlik düzeyi ile eğitim sistemi arasındaki ilişkisellik istihdam, gelir, teknoloji, sağlık, yaşam 
kalitesi gibi önemli göstergelerle kesişmektedir. Bu başlık altında Gaziantep’in eğitim profili nüfusun 
eğitim düzeyi, okullaşma oranı, derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve üniversitelerin 
akademik performansı göstergeleri kapsamında ele alınmıştır.
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Kara Taşıma ve Boru Hattı Taşıma
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Tekstil Ürünleri İmalatı

Toptan ve Per. Tic. ve Mot. Taşıt Onar.

Toptan Tic. (Mot. Taşıt. Onar. Hariç)
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Sigortalı Çalışan Sayısı İşyeri Sayısı
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Tablo 5: Eğitim Göstergeleri

Bitirilen Eğitim Durumu 

 Erkek Kadın Toplam

Okuma yazma bilmeyen 5.800 50.264 56.064

Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 110.593 137.870 248.463

İlkokul 187.203 248.369 435.572

İlköğretim 110.476 68.109 178.585

Ortaokul ve dengi meslek okulu 216.593 169.432 386.025

Lise ve dengi meslek okulu 155.210 117.284 272.494

Yüksekokul veya fakülte 89.812 76.334 166.146

Yüksek lisans 9.620 5.932 15.552

Doktora 1.523 950 2.473

Bilinmeyen 7.734 8.587 16.321

Kaynak: TÜİK, 2020. 

Beşeri sermayenin niteliğini belirleyen eğitim göstergelerine bakıldığında 248.463 kişi bir okul 
bitirmediği, 435.572 kişinin ilkokul mezunu, 386.025 kişinin ortaokul mezunu, 166.146 kişinin 
yüksekokul veya fakülte mezunu olduğu görülmektedir. Bu göstergelere kadın ve erkek ayrımında 
bakıldığında kadınların eğitim düzeyinin her kademesinde erkeklere göre daha dezavantajlı olduğu 
görülmektedir. Eğitimde kadın-erkek fırsat eşitliği açısından bakıldığında eğitimin birçok kademesinde 
kadınların dezavantajlı olduğu görülmektedir.
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Şekil 2: Okul Öncesi Okullaşma Oranı

Kaynak: MEB, 2020.

Şekil 3: Derslik ve Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Kaynak: MEB, 2020.
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Derslik başına düşen öğrenci sayısı ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı gibi temel eğitim olanakları,  
eğitimin ve eğitim ortamının kalitesiyle doğrudan ilişkili olan göstergelerde Gaziantep, Türkiye 
ortalamasının gerisinde yer almaktadır. Özellikle İlkokul, ortaokul ve genel ortaöğretimdeki derslik 
başına düşen öğrenci sayısının 25 ve üzerinde olması öğrenci ve öğretmen açısından zorluk yaratabilir. 
Zira sınıf  mevcudunun yüksek olması öğretmenler açısından öğrencilerin duygusal karmaşasını ve 
öğrenme kaybı sorunlarını yönetmekte zorluk yaşayabilirler. 

Günümüzde giderek yaygınlaşan akran zorbalığı saldırgan ve şiddet eğilimli davranış biçimleri 
olarak kendini göstermekte ve çocuk gelişimi olumsuz etkilemektedir. “Bir eylemin akran zorbalığı 
olarak tanımlanması için; saldırgan özelliği göstermesi, güç dengesizliğinin olması, tekrarlanması ve 
kasıtlı yapılması gerekmektedir” (Çelik ve Çelik, 2019).  Gaziantep özelinde 2019 yılında yapılan 
araştırmaya göre “çocukların, okul içi veya dışında sosyalleşme sürecinde; fiziksel, sosyal ve sanal 
ortamda (siber) birbirlerine karşı sıklıkla zorba davranışlar sergilediğine rastlanmıştır. Farklı sosyal, 
kültürel ve ekonomik durumların yanı sıra göç olgusu, Gaziantep ilinde akran zorbalığının görülme 
sıklığı etkilediği gözlenmiştir. Fiziksel ve siber zorbalık türlerinin görülme sıklığı cinsiyete göre 
erkeklerde daha fazlayken ancak sosyal zorbalık türünde her iki cinsiyet türünde de aynı şekilde olduğu 
görülmüştür. Akran zorbalığına uğrayan kurbana karşı empati duyma sonuçların okul kademelerine 
göre karşılaştırıldığında ortaokul sonuçlarının ilkokul ve ortaöğretime göre daha yüksek puanlandığı 
görülmüştür.  Bu durum, ortaokul öğrencilerinin diğer iki kademeye göre daha çok empati kurduğu 
sonucunu vermektedir. Bununla birlikte üç zorbalık türünün görülme sıklığı sırasıyla ilkokul, ortaokul 
ve ortaöğretim kademelerinde artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır” (Çelik ve Çelik, 2019).
Tablo 6: Üniversite Akademik Performans Sıralaması

Üniversiteler Arası Türkiye 
Sıralaması (2020) Sıra Makale 

Puanı
Toplam 

Atıf Puanı
Toplam Bilimsel 
Doküman Puanı

Doktora Mezun 
Öğrenci Sayısı

Öğretim Üyesi/
Öğrenci Puanı

Toplam 
Puan

Gaziantep Üniversitesi 37 112.42 123.68 132.3 103.76 44.11 516.27

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 112 66.3 66.84 71.83 84.96 35.84 325.77

Gaziantep İslam Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi - - - - - - -

Sanko Üniversitesi 148 39.72 40.73 61.94 2.2 82.21 226.81

Hacettepe Üniversitesi 1 169.18 185.93 188.9 191.08 58.09 793.17

Kaynak: URAP, 2020. Erişim Tarihi: 26.04 2021.

URAP tarafından yapılan akademik performansa göre üniversite sıralamasında Gaziantep’te bulunan 
üniversitelerin sıralaması Tablo 6’da verilmiştir. Buna göre Gaziantep Üniversitesi 166 üniversite 
arasında akademik performans bakımından 37. sırada yer almaktadır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
112. sırada ve Sanko Üniversitesi 148. sırada yer almaktadır. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi bu sıralamada yer almamıştır. 
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2.1.4. Sağlık

Bireylerin sadece hasta, engelli veya sakat olma haliyle değil, ruhsal, bedensel ve sosyal açıdan da 
tam bir iyilik ve bütünlük içinde bulunma haline işaret eden sağlık, ülkelerin beşeri sermayesinden 
ekonomik kalkınmasına kadar birçok açıdan gelişmişlik düzeyiyle ilgili bilgi içermektedir. Kişi başına 
düşen gelirin artması, eğitim seviyesinin yükselmesi, geleneksel yargıların değişmesi, yaşam süresinin 
uzaması, teknolojik gelişmeler ile sağlık harcamaları arasında paralellik söz konusudur. 2019 TÜİK 
verisine göre Türkiye’de kişi başına düşen sağlık harcaması 2.434 TL’dir. Bu rakamla Türkiye, OECD 
ülkelerine kıyasla toplam sağlık harcamalarına en az pay ayıran ülke konumundadır. (OECD.Stat, 
2019)  Gaziantep’in sağlık profili hastane/yatak sayısı, yüz bin kişi başına düşen sağlık personeli sayısı 
ve bebek ölüm hızı göstergeleri bağlamında ele alınmıştır.
Tablo 7: Hastane ve Yatak Sayıları

Gaziantep Hastane sayısı Yatak Sayısı

Sağlık Bakanlığı 10 2.878

Üniversite 1 990

Özel 20 2.397

Kaynak: TÜİK, 2019. 

2019 yılı verilerine göre Gaziantep’te Sağlık Bakanlığı’na bağlı 10, üniversitelere bağlı 1 ve özel statüde 
olan 20 hastane olmak üzere toplam 30 hastane hizmet vermektedir. Gaziantep’te hastane sayısı ve 
yatak sayısında göreli bir iyileşme olsa da henüz istenilen gelişmişlik düzeyinde değildir.

Şekil 4: Yüz Bin Kişi Başına Düşen Sağlık Personeli Sayısı

Kaynak: TÜİK, 2019.
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Sağlık hizmetlerinin kalitesi ile insan kaynağının niteliği arasında yüksek ilişki bulunmaktadır. Hem ülke 
genelinde hem de Gaziantep’te her unvanda sağlık personeli sayısında artış görülmektedir. 2019 yılı 
verilerine göre Gaziantep’te yüz bin kişi başına düşen uzman hekim sayısı 75,24, pratisyen hekim sayısı 
47,1, diş hekimi 29,17, hemşire 209,69, ebe 56,35 ve eczacı 36,41’dir. Tüm bu personel sayılarında 
Gaziantep, Türkiye ortalamasının altındadır.

Şekil 5: Bebek Ölüm Hızı

Kaynak: TÜİK.

Şekil 6: 5 Yaş Altı Çocuk Ölüm Hızı

Kaynak: TÜİK.

Gaziantep’in sağlık göstergelerinde negatif  ön plana çıktığı bebek ölüm ve 5 yaş altı çocuk ölüm 
hızının hem TRC1 bölge hem de ülke ortalamasının üzerinde olmasıdır. Bebek ölüm hızı/oranı bir 
ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren demografik göstergelerden biridir. Ekonomik ve sosyal düzeyi ile 
sağlık okuryazarlığına ve sağlık hizmetlerine erişim ile yüksek ilişkisi bulunmaktadır. Özellikle anne 
ve aileye bağlı nedenler kadının toplumdaki statüsü, eğitimi ve ekonomik hayata katılımı ile doğru 
orantılıdır. Anne-baba eğitim seviyesi ve gelir durumu ile ilgilidir. Gelir düzeyine bağlı olarak yeterli 
sosyal güvence imkânına sahip olunmaması da bebek ölüm oranlarındaki sosyal nedenlerden biridir.
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2.1.5. Sosyal Sermaye

Sosyal sermaye aktörler arasındaki ilişkiyi değiştiren, dönüştüren ve belirleyen, karşılıklı fayda için 
koordinasyonu ve işbirliğini kolaylaştıran ağlar, normlar ve sosyal güven gibi toplumsal organizasyonu 
işaret etmektedir. Bu sosyal ağlar, karşılıklılığa ilişkin normları besleyerek güçlendirir ve toplumsal 
güvenin ortaya çıkmasına imkân verir. Böylece toplumsal ağlar, işbirliği ve iletişimi kolaylaştırarak 
bireylerin kolektif  eylemlere dair çıkmazları kararlı bir şekilde çözmelerine imkân sağlar. Ekonomik 
ve sosyal aktiviteler, bu sosyal etkileşimi besleyen ağlarla örüldüğünde bireysel fırsatçılığı da azaltan 
toplumsallık bu bağlamda bir artı değer olarak işlev görür. Netice itibariyle yoğun etkileşime imkân 
veren sosyal ağlar toplumda bireylerin kolektif  eylemlere katılmasını sağlar ve bireyselliğe karşı biz 
duygusunun gelişimine imkân vererek toplumsal fayda çerçevesinde bireyleri buluşturan bir güç 
niteliği kazanır (Putnam’dan akt. Şavkar, 2011:18). İletişim, ortak hikâye, mekân ve zaman paylaşımı, 
bir karara ortak katılım, birlikte çalışma sosyal sermayeyi arttıran unsurlar arasındadır. 

Sosyal sermayeyi sadece ekonomik ve toplumsal çerçevede düşünmek yanıltıcı olabilir. Güçlü bir sosyal 
sermaye çevre ve ekolojik dengeye duyarlılık, iç güvenlik, toplumun can ve mal güvenliği, suç oranları, 
yoksulluğun azaltılması, üretkenlik, demokratikleşme gibi bireyleri doğrudan veya dolaylı etkileyen 
konularla önemli ölçüde kesişmektedir. 

Aile örüntüleri, sivil toplum kuruluşları, işletmeler, kamu sektörü, etnik gruplar sosyal sermayenin 
kaynağını oluşturmaktadır. Kısaca Gaziantep’in işletme yapılanması aile şirketi kompozisyonu 
göstermektedir bu durum esasen karşılıklı güvenin zayıf  olduğu bir ekonomik örüntünün, düşük sosyal 
sermayenin hâkim olduğunu göstermektedir. 

Gaziantep’te göç ve nüfus hareketlerinin oluşturduğu çokkültürlü toplumsal yapı, (ilişkilerin ve birlikte 
yaşama kültürünün niteliği sorgulanmakla birlikte) göreli bir güçlü sosyal sermayeye işaret etmektedir. 

TÜİK 2019 verilerine göre TRC1 Bölgesi (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) yoksulluk oranı (medyan 
gelirin %60’ına göre) 26 bölge arasında %12,3 oranıyla en düşük bölgedir5. Söz konusu veri her 
ne kadar bölgede yoksulluk oranının düşük olduğunu gösterse de bu verinin gerçekçi olmadığını ve 
yoksulluğun nesnel bir ölçümle ortaya konulmadığını göstermektedir. Bu durumun iki önemli nedeni 
olabilir. Birincisi yapılan araştırmalarda insanların gelirleriyle ilgili doğru bilgi vermemesi ve ikincisi 
de dayanışmacı bir sosyal sermayenin varlığıdır. Gaziantep nüfusunun belli bir kısmının kırsalla 
bağlantısını koparmaması ve temel ihtiyaçların bir bölümünü bu dayanışma ağından karşılamasıdır. 
Ayrıca bireyler arası ve aile içi sosyolojik örüntünün yardımlaşma ve dayanışmaya dayanması kentte 
yoksulluğun nesnel bir şekilde ölçülmesine ve yoksulluğun gerçek boyutlarını kanıta dayalı veriye bağlı 
olarak ortaya konmasına engel olmaktadır. 
Tablo 8: Gaziantep SEGE Sıralaması

 SEGE-2003 SEGE-2011 SEGE-2017

Gaziantep 20 30 30

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 2019. 

5 Türkiye ortalaması %21,3.



20
G a z i a n t e p 

K a l k ı n m a  S t r a t e j i s i  R a p o r u

SEGE araştırmasında Üçüncü Kademe İller arasında yer alan Gaziantep, sosyoekonomik gelişmişlik 
sıralamasında 81 il içerinde 30. sırada bulunmaktadır. “Gaziantep, rekabetçi ve yenilikçi kapasite 
boyutundaki değişkenlerde Türkiye genelinde en üst sıralarda bulunmaktadır. Örneğin imalat sanayi 
kayıtlı işyeri oranı değişkeninde birinci, kişi başı marka başvurusu değişkeninde ikinci, KSS işyeri 
sayısının Türkiye içindeki oranı ve kişi başına düşen ihracat tutarı değişkenlerinde üçüncü sıradadır. 
Ancak Gaziantep, eğitim boyutundaki değişkenlerden genel ortaöğretim okullaşma oranı değişkeninde 
yüzde %70,9’la, yüksekokul veya fakülte mezunu nüfusun oranı değişkeninde yüzde 11’le Türkiye 
ortalamalarının (sırasıyla 79,4 ve 15) altında yer almaktadır. Ayrıca eğitim gibi sosyal refahı gösteren 
sağlık boyutundaki değişkenlerde de alt sıralarda bulunmaktadır. Örneğin kişi başı diş hekimi sayısında 
69., primi devlet tarafından ödenen nüfus oranında da 60. sıradadır.” (KAGM, 2019). 
Tablo 9: Sivil Toplum Kuruluşları İle İlgili İstatistikler

Faaliyet Alanı Sayısı

Spor Dernekleri 1145

Mesleki ve Dayanışma Dernekleri 543

İnsani Yardım Dernekleri 292

Dini Hizmetlere Yönelik Dernekler 209

Eğitim Araştırma Dernekleri 189

Kültür Sanat ve Turizm Dernekleri 141

Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Dernekler 49

Hak ve Savunuculuk Dernekleri 36

Engelli Dernekleri 29

Bireysel Öğreti ve Toplumsal Gelişim Dernekleri 25

Çevre Doğal Hayat Hayvanları Koruma Dernekleri 25

Toplumsal Değerleri Yaşatma Dernekleri 16

Düşünce Temelli Dernekler 12

Gıda Tarım ve Hayvancılık Dernekleri 10

Şehit Yakını ve Gazi Dernekleri 9

Kamu Kurumları ve Personelini Destekleyen Dernekler 7

Yaşlı ve Çocuklara Yönelik Dernekler 6

İmar Şehircilik ve Kalkındırma Dernekleri 4

Dış Türklerle Dayanışma Dernekleri 3

Uluslararası Teşekküller ve İşbirliği Dernekleri 1

Çocuk Dernekleri -

Kaynak: İçişleri Bakanlığı, 2021. Erişim Tarihi:27.04.2021. 
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Sivil toplum kuruluşları sosyal sermaye kaynaklarından biridir. Belirli bir hedef  ve ortak bir amaç 
için işbirliği imkânı sağlayan sivil toplum kuruluşlarının pozitif  yönüyle sosyal sermayeyi etkilemesi 
beklenmektedir. 2021 verilerine göre Gaziantep’te 2751 faal dernek bulunmaktadır. Gaziantep’te 
dernekler yoğunlukla spor dernekleri, mesleki ve dayanışma dernekleri, insani yardım dernekleri, dini 
hizmetler, eğitim ve araştırma, kültür sanat dernekleri çerçevesinde kümelenmektedir. 2019 verilerine 
göre faal derneklerde tam zamanlı çalışan sayısı 1.621, yarı zamanlı çalışan sayısı 58 ve proje zamanlı 
çalışan sayısı 21 kişidir (İçişleri Bakanlığı verileri). Aynı yılın gönüllü ve maaşlı çalışan sayılarına 
bakıldığında derneklerde 1517 kişi maaşlı, 183 kişi gönüllü çalışmaktadır. 

Gaziantep İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından alınan bilgilere göre Gaziantep’te Almanya, 
ABD, İsviçre, Hollanda, İngiltere, Fransa, Katar ve Danimarka ülkelerinin sivil toplum temsilcilikleri 
bulunmaktadır. Bununla birlikte 200 civarında da Suriyelilerin kurduğu dernek bulunmaktadır. 
(17.06.2021 tarihli e-posta)

Nüfus ve Göç Hareketleri bölümünde Gaziantep’in akraba evliliği oranı %7,8 olduğu ve bu oranla 
Gaziantep’in 81 il içerisinde 9. sırada olduğu belirtilmişti. Akraba evliliği önemli ölçüde ekonomik bir 
güvencedir. Bununla birlikte ailelerin siyasi ve sosyal bunalımlarında bireylerin güvenliğine destek olur. 
Ancak akraba evliliğine ya da akraba ilişkilerine dayalı dayanışma türü tarafsız ve bağımsız nitelikli bir 
sosyal sermaye yaratacak toplumsal dayanışma ile aynı anlama gelmemektedir.



22
G a z i a n t e p 

K a l k ı n m a  S t r a t e j i s i  R a p o r u

Tablo 10: Suç İstatistikleri

Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlü Sayısı 

 Erkek Kadın

Hırsızlık 1506 49

Diğer suçlar 1164 57

Yaralama 980 16

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 614 10

Yağma 441 16

İcra İflas Kanunu'na muhalefet 439 18

Ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar 416 13

Kaçakçılık 402 4

Öldürme 285 7

Tehdit 254 5

Sahtecilik 235 6

Dolandırıcılık 160 10

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, satın alma 160 1

Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet 117 -

Trafik suçları 108 -

Mala zarar verme 75 -

Cinsel suçlar 74 -

Ailenin korunması tedbirine aykırılık 64 -

Hakaret 57 -

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 56 3

Görevi yaptırmamak için direnme 45 2

Orman suçları 8 -

Bilinmeyen 4 -

Rüşvet 2 -

Zimmet 1 -

Kötü muamele - -

Kaynak: TÜİK, 2019.
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2019 yılı suç istatistiklerine bakıldığında hırsızlık, diğer suçlar, yaralanma, uyuşturucu veya uyarıcı 
madde imal ve ticareti, yağma ilk beş suç türü arasında yer almaktadır.

Şekil 7: Gaziantep Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sıralaması

Kaynak: TEPAV, 2019.

TEPAV tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği ile sürdürülebilir ve insani kalkınma arasındaki doğrusal 
ilişkiyi göstermek amacıyla hazırlanan 81 İlde Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi 
çalışmasında sağlık, temsil edilme, eğitim ve işgücüne katılım kırılımlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine 
dayalı sıralama yapılmıştır. Bu sıralamaya göre Gaziantep 81 il içerisinde 39. sırada yer almaktadır. 
Söz konusu araştırmaya göre Gaziantep cinsiyete göre okur yazarlık oranı, cinsiyete göre yönetici 
pozisyonunda çalışma oranı, cinsiyete göre en az üniversite mezuniyet oranı, cinsiyete göre en az lise 
mezuniyet oranı, cinsiyetlerine göre sendikalaşma oranı, benzer işler için cinsiyetler arası ücret eşitliği 
ve şirketlerin imza yetkilerinin cinsiyetlerine göre dağılımı göstergelerinde diğer illere göre zayıf  bir 
performans sergilemektedir.

Bu bölümde yer alan göstergeler sosyal sermayeyi ölçebilecek kısmi göstergelerdir. İlişki örüntülerinin 
niteliği, üyelikler, karar alma mekanizmalarına katılım, toplumsal güven düzeyi, sosyal bütünleşme, 
kapasite geliştirme ve güçlendirme sosyal sermayeyi ölçebilecek göstergelerdir. Ancak bu konuda 
ulaşılabilir bir veri tabanı veya analiz olmadığı için burada kısmi bir analiz yapılmaya çalışılmıştır. 

 

 

109 

 

    81 İlde Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi 

Gaziantep 

 Genel Sıralama 
(81 il) 

39 

 
Genel Değer 
Tam eşitsizlik= 0,000 
Tam eşitlik= 1,000 

0,470 

 

Coğrafi 
bölge 

Nüfus, 
toplam 

Nüfus, 
erkek 

Nüfus, 
kadın 

GSYH 
Kişi Başı 
GSYH 

Gelir 
grubu 

Güneydoğu 
Anadolu 

2 milyon 1 milyon 1 milyon 
 14 milyar 470 
bin $  

7 bin 174 $ 
Orta-
Yüksek 

 

 

Not: Her bir göstergede toplumsal cinsiyet eşitliği açısından en iyi performansa sahip il koyu yeşil ile gölgelendirilirken, 
gölge rengi koyu yeşilden açık yeşile, açık yeşilden sarıya doğru açıldıkça, o il, ilgili göstergede toplumsal cinsiyet eşitliği 
açısından diğer illere kıyasla daha zayıf bir performans sergilemeye başlamaktadır. 

0,092

0,477

0,843

0,471

0,094

0,457

0,859

0,470

Üretim Faaliyetlerine 
Katılım Alt Endeksi

Siyaset ve 
Ekonomide Temsil 
Edilme Alt Endeksi

Eğitim Alt Endeksi Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Endeksi

-0,001+0,002

-0,020

+0,016
Ortalama
Gaziantep

Alt Endeks Gösterge Düzey Ortalama Gaziantep

Kadın 10,4% 6,0%

Kadın/Erkek 12,0% 6,4%

Kadın 2,8% 0,0%

Kadın/Erkek 3,1% 0,0%

Kadın 3,3% 5,4%

Kadın/Erkek 3,5% 5,7%

Kadın 9,8% 5,7%

Kadın/Erkek 56,6% 64,6%

Kadın 7,7% 8,7%

Kadın/Erkek 8,4% 9,5%

Kadın 11,3% 9,6%

Kadın/Erkek 38,8% 26,4%

Kadın 1,0% 1,2%

Kadın/Erkek 72,4% 88,1%

Kadın 23,6% 23,0%

Kadın/Erkek 38,8% 42,8%

Kadın 91,5% 92,4%

Kadın/Erkek 94,5% 94,8%

Kadın 27,0% 24,0%

Kadın/Erkek 62,3% 66,2%

Kadın 13,5% 12,1%

Kadın/Erkek 68,0% 72,1%

Belediye meclisi üyelerinin cinsiyetlerine göre dağılımı

Siyasi partilerin ilçe başkanlarının cinsiyetlerine göre dağılımı

Şirketlerin imza yetkilerinin cinsiyetlerine göre dağılımı

TOBB'a bağlı oda ve borsalarda başkan, meclis başkanı, genel 
sekreter, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komitesi 
üyelerinin cinsiyetlerine göre dağılımının ortalaması

Siyaset ve 
Ekonomide Temsil 
Edilme

Cinsiyetlere göre sendikalaşma oranı

Cinsiyetlerine göre yönetici pozisyonunda çalışma oranları

Benzer işler için cinsiyetler arası ücret eşitliği

Eğitim

Cinsiyete göre okuryazarlık oranı

Cinsiyete göre en az lise mezuniyet oranı

Cinsiyete göre en az üniversite mezuniyet oranı

Üretim 
Faaliyetlerine 
Katılım

Cinsiyetlerine göre çalışan nüfusun oranı
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2.1.6. Yaşam Kalitesi
Bireylerin yaşamlarıyla ilgili öznel algılarını ifade eden yaşam kalitesini nesnel ve objektif  ölçebilmenin 
önünde göreli zorluklar bulunmaktadır. Yaşam kalitesinin ölçülmesi gelir, eğitim, barınma, sağlık, boş 
zaman aktiviteleri gibi bireylerin temel ihtiyaçlarıyla ilgili olsa da esasen yaşam kalitesi bireylerin bu 
imkânlardan duyduğu tatminle çok ilgilidir. Örneğin yaşam süresinin uzun sürmesi veya aylık gelirin 
yüksek olması yaşam kalitesi açısından bireyde sağladığı doyum gözetilerek analiz edilmesi önem arz 
etmektedir. Dolayısıyla bu bölümde eğitim, sağlık, barınma gibi konularda nesnel birtakım gösterge ve 
analize yer verilebilir ancak bu imkânların niteliği ve insanları ne denli tatmin ettiği gibi öznel algıyla 
ilgili sınırlı bir analiz yapıldığını belirmek gerekmektedir.
Objektif/nesnel yaşam kalitesi ölçümlerinden biri olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliği, özellikle eğitim 
ve istihdam alanında kadınların dezavantajlı olmasına neden olmaktadır. Geleneksel toplumsal yapı, 
muhafazakârlık, ücretsiz ev içi emeğin yaygın olduğu toplumlarda kadınların yaşam kalitesi eşlerin 
çalışma ve sosyal güvencesine; eşitlik ve adalet anlayışına çok bağlı ve bağımlıdır. Öte yandan çalışma 
hayatındaki kadınlar için iş-yaşam dengesini kurmak için gösterilen çaba da kadınların yaşam kalitesi 
algısıyla ilgili düşünülmesi gereken konulardan biridir.    
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile bağıntılı olarak medeni durum da yaşam kalitesini etkileyen unsurlardan 
biridir. Örneğin evli olmanın bireyi sosyal ve ekonomik açıdan desteklediği için yaşam kalitesini 
artırdığı ifade edilebilir.  
Yaş ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki ise yaş dönemleri açısından ifade edilebilir. Ergenlik dönemi 
veya yaşlılık dönemi yaşam kalitesinin nesnel ölçütleri ya da öznel algısı bakımından farklılık arz 
etmektedir. Örneğin yaşlılık döneminde gelir kaybı, yalnızlık, sosyal hayattan uzaklaşma, statü ve rol 
kaybı bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Eğitim düzeyi ile yaşam kalitesi arasında paralel bir ilişki bulunmaktadır. Eğitim seviyesinin yüksek 
olması, gelirin ve toplumsal statünün yüksek olması dolayısıyla yaşam kalitesinin yüksek olmasıyla 
ilişkilendirilir. Tam tersi durumda eğitim seviyesinin düşük olması gelir düzeyindeki düşüklük ve bireyin 
yaşam kalitesini yükseltecek imkânlara erişimi göreli olarak sınırlandırmaktadır. Bununla birlikte gelir 
seviyesinin yüksek olması ile yaşam kalitesinin yüksek olması arasında her zaman doğru bir orantı 
olmayabilir. Zira gelir seviyesi yüksek olmakla birlikte bireyin zaman organizasyonu veya belli başlı 
imkânlardan yararlanma kapasitesinin düşük olması yaşam kalitesine olumlu bir etki yaratmayabilir. 
Öte yandan kentsel imkânlar, yeşil alan azlığı, çevre-hava kirliliği, trafik gibi sorunlar bireyin gelir 
seviyesi yüksek olsa da yaşam kalitesinin yüksek olduğu anlamına gelmemektedir. 
Sağlık ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki bireyin fiziksel ve psikolojik sağlığının yanı sıra yürüme, koşma 
gibi fiziksel aktiviteler ve bireyin öz bakımıyla ilişkilendirilir. Dolayısıyla bireyin bedensel sağlığı görece 
objektif  yaşam kalitesi göstergelerinden olsa da psikolojik ve sosyal sağlık algısı yaşam kalitesinin öznel 
algısıyla bağıntılıdır. 
Bireyin aidiyet duygusunu geliştiren ve kendini gerçekleştirme ortamı yaratan sosyal yaşam ve toplumsal 
dayanışma da yaşam kalitesini etkileyen unsurlar arasındadır. 

Yaşanılan konut ve konutun özellikleri bireylerin yaşam kalitesini etkileyen bir diğer unsurdur. 
Gecekondu, müstakil ev veya apartman dairesinde yaşamak; su, elektrik, ısınma gibi olanaklara sahip 
olmak; dayanıklı tüketim eşyalarına sahip olmak bireyin yaşam kalitesini etkilemektedir. 
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İş yaşamına dâhil olmak düzenli bir gelir etme bakımından yaşam kalitesine olumlu bir etkisi olurken 
iş yaşamının bireyi görece sosyal faaliyetlerden alıkoyması ve aile ve arkadaşlarıyla sınırlı zaman 
geçirmesine neden olması yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte tatmin edici bir iş 
yaşamında olmak ya da iş tatminin az olması yaşam kalitesini etkilemektedir. 
Boş zaman faaliyetleri genelde kültürden kültüre değişiklik göstermekle birlikte bireyin kendini 
gerçekleştirmesi bakımından önem arz etmektedir. Bilgisayar ve internet kullanarak, kitap okuyarak, 
televizyon izleyerek, hobilerle ilgilenerek, spor yaparak, sinema veya tiyatroya giderek zaman geçirmek 
yaşam kalitesini artıran faaliyetlerdir. Öte yandan gelir düzeyi ile boş zaman aktiviteleri arasındaki 
paralel ilişki de önem arz etmektedir. 
TÜİK tarafından 2015 yılında yapılan Yaşam Endeksi İl Sıralaması araştırmasına göre Gaziantep 
81 il içerisinde 60. sırada yer almaktadır. Gaziantep sosyal yaşam ve altyapı hizmetlerine erişim 
göstergelerinde görece üst sıralamalarda yer alırken yaşam memnuniyeti, güvenlik, konut, çalışma 
hayatı, gelir, eğitim ve sağlık alt kırılımlarında geri sıralarda yer almaktadır. Cinsiyet, yaş, eğitim, 
gelir, sağlık, sosyal destek, yaşanılan konut ve özellikleri, iş yaşamı, boş zaman faaliyetleri gibi objektif  
göstergeler arasında anlamı bir ilişki yukarıda vurgulanmıştır. 
Tablo 11: Yaşam Endeksi İl Sıralaması

 Konut Çalışma hayatı Gelir ve servet Sağlık Eğitim

Genel 
Sıralama 

60

Gaziantep 60 64 65 70 67

 Güvenlik Sivil katılım Altyapı hizmetlerine erişim Sosyal yaşam Yaşam memnuniyeti

Gaziantep 59 71 19 15 54

Kaynak: TÜİK, 2015. Erişim Tarihi: 30.04.2021.

GZFT analizinde kentin zayıf  yönleri olarak belirtildiği gibi konut, gelirde adaletsizlik, hizmet 
maliyetlerinin yüksek olması kaynakların vatandaşlara eşit dağılımıyla yakından ilişkili olduğu için bu 
sıralama eşitsizliği gösteren en önemli göstergelerden biridir. 
Tablo 12: Kültür Sanat İmkânlarına İlişkin İstatistikler

Gaziantep

Sinema Salonu Sayısı 38

Sinema Koltuk Sayısı 4.906

Toplam Sinema Seyirci Sayısı 1.163.922

Tiyatro Salonu Sayısı 7

Tiyatro Koltuk Sayısı 12.129

Kütüphane Sayısı 13

Kaynak: TÜİK, 2019. 

2019 yılı verilerine göre Gaziantep’te 38 adet sinema salonu ve 7 adet tiyatro salonu bulunmaktadır. 
Kütüphane sayısı ise 13’tür.
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2.2. Sosyal Yapı - GZFT Analizi
DEMOGRAFİK YAPI

Güçlü Yönler

Genç nüfusun yüksek olması

Göçü/nüfus hareketliliğini tolere edebilmesi

Çokkültürlü toplumsa yapısının olması

Zayıf Yönler

Nüfus yoğunluğunun yüksek olması

Kentin yoğun göç alması

Doğurganlık oranının yüksek olması

Nüfusun entegrasyonunun zayıf olması

Kırsal nüfusun azalması

Gettolaşma

Anne ölüm oranlarının yüksek olması 

Bebek ölüm oranlarının yüksek olması

Sosyal yardım alan nüfusun fazla olması 

Fırsatlar
Göç yönetiminde laboratuvar işlevi görecek zenginliğe/deneyine sahip olması

Genç nüfusunun olumlu potansiyeli

Tehditler

Göç/nüfus hareketinin fazla olması

Savaş ve güvenlik tehdidi

Pandemi

Terör

Yerli halk ile göçmen halk arasında iletişimsizliğin derinleşmesi

Döviz dalgalanmaları

İlgili olan mevzuatlara ilişkin belirsizlikler/sıkıntılar
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EĞİTİM

Güçlü Yönler

Bilişim ve iletişim teknolojilerinin eğitim süreçlerinde etkin kullanılması

Eğitimi nitelik ve nicelik bakımından geliştirecek projelerin uygulanması

İlgi ve ihtiyaca cevap veren okul türlerinin varlığı

Hayırseverlerin eğitim ve öğretime katkısı

Zayıf Yönler

Eğitim seviyesinin düşük olması

Her kademede okullaşma oranının düşük olması 

Eğitime erişimin tüm grupları kapsamaması

Eğitime verilen önemin az olması

Kadınların bilişim ve teknolojik araçlara adaptasyonunun zayıf olması

Yükseköğretime giriş başarı sıralamasında geri sıralarda olması

Akademik performans sıralamasında bölge üniversitelerinin alt sıralarda yer alması

Öğretmen ve derslik sayısının yetersiz olması

Mesleki eğitimin yetersiz olması

Kız çocuklarının okullaşma oranının düşük olması

Özel gereksinimli çocukların kaynaştırma okullarındaki bürokratik sorunlar

Özel eğitime ihtiyacı olan ve özel yeteneği olan bireylerin tespitine yönelik tarama ve tanılama sisteminin 
yetersiz olması

Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesine ilişkin etkili bir izleme ve önleme mekanizmasının olmaması

Okul ve kurumlarda güvenlik, sağlık ve hijyen koşullarının yeterli olamaması

Erken çocukluk dönemi eğitiminin yetersiz olması

Ortaöğretimde öğrenci devamsızlığının yüksek olması 

Fırsatlar Bilişim teknolojilerinin gelişmesi

Tehditler Çocuklara yönelik riskli ortamların olması (sosyal medya, dijital oyunlar, online ortamlar)
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İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ

Güçlü Yönler

İş ve istihdam kapasitesinin yüksek olması

Sanayisinin güçlü olması

Girişimcilik kültürünün olması

Bilişim çağına hızlı adaptasyon

Organize Sanayi Bölgesi'nin olması

Çalışma çağında genç nüfusun yüksek olması

Zayıf Yönler

İnsan kaynağının niteliğinin düşük olması

Kayıtdışı istihdamın yüksek olması

Ara eleman eksikliği

Çocuk işçiliğinin olması 

Kadın istihdamının düşük olması 

Emek sömürüsünün olması

İşçi devir hızının yüksek olması

Fırsatlar

Sanayi alanında marka şehir olması

Covid19'un Gaziantep girişimcilerine ve özel sektörün lehine denge yaratması

Yatırım potansiyelinin yüksek olması

İstihdama yönelik dezavantajlı grupları içeren fon kaynaklarının olması

Tehditler Kırılgan ekonomi
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SOSYAL SERMAYE

Güçlü Yönler

Halkın kültür ve geleneğini koruması

Köklü bir mutfak tarihine sahip olması

Kentin ileri gelenlerinin eğitime ve okur yazarlığa önem vermesi

Sivil toplum kuruluşlarının fazla olması

Sosyal sermayesinin güçlü olması

Yenilikçi yaklaşımlara adapte olma gücü

Ulusal ve uluslararası fona/bilgiye/pazara erişim potansiyelinin yüksek olması

Zayıf Yönler

Kurumlar arası bilgi paylaşımı ve koordinasyon eksikliğinin olması

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmemesi

Kültürel sermayenin zayıf olması

Çokkültürlü toplumsal yapı (çok kesişen)

Asayiş olaylarının fazla olması/Suç oranlarının yüksek olması

Mevsimlik tarım işçisi çocukların fazla olması ve istismara ve emek sömürüsüne açık olması

Gönüllülük ve sivil toplum kültürünün zayıf olması

Aile içi şiddet vakalarının yüksek olması 

Çeteleşme

Üniversite, kamu, özel sektör ve STK'lar arasındaki bağın zayıf olması

Sosyal sorumluluk sahibi işletme ve kurumların azlığı

Fırsatlar
Çokkültürlü toplumsal yapısının getirisi

Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği imkânı

Tehditler
Medya ve bilgi teknolojilerine bağımlılığın artması

Temel haklara erişimin zorlaşması
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SAĞLIK

Güçlü Yönler

Sağlık sektöründe kapasitesinin yüksek olması

Sağlık alanına yatırımların yapılıyor olması

Özel sektör hizmet birimlerinin olması, kriz durumunda kamu hastaneleri ve özel hastanelerin bir denge 
sağlaması  

Tıbbi atık toplama merkezinin olması

Zayıf Yönler

Sağlık okuryazarlığının düşük olması

Devlet hastanelerinde doktor başına düşen hasta sayısının fazla olması

Evsel atık toplama yönteminin sağlıklı olmaması

Kırsalda sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar

Fırsatlar
Bölge hastanesinin yapılıyor olması

Pandeminin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimle ilgili farkındalık yaratması

Tehditler Bağımlılık yapıcı maddelere ulaşılabilir olması
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YAŞAM KALİTESİ

Güçlü Yönler

Tarihi ve kültürel zenginliği

Gastronomi kenti olması

Sosyal hizmet çeşitliliğinin fazla ve yeterli olması (dezavantajlı gruplar gözetilerek)

Yerel yönetimlerin sosyal donatılara yatırım yapması

Ulusal ve uluslararası festivallere, fuarlara, toplantılara ev sahipliği yapması

Aile ve sosyal hizmetler alanında kapasitesinin güçlü olması

Sosyal ve ulaşılabilir belediyecilik anlayışının olması

Zayıf Yönler

Gelir dağılımındaki adaletsizlik

Kentleşmeye dayalı sorunların olması

Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin az olması

Gayri menkul fiyatlarının yüksek olması

Tarım ve orman alanlarının az olması

Göçle birlikte kaynak ve hizmetlerin yönetilememesi

Gastronomi kenti olmanın halkın aleyhine yarattığı hizmet maliyeti

Kent bilgi sisteminin olmaması

Ulaşım çeşitliliğinin azlığı

İnsan odaklı olmayan imar uygulamaları

Hayatın pahalı olması

Hava kalitesinin düşük olması

Gecekondulaşma

Kentsel dönüşüm sorunları

Kentlilik kültürü ve çevre bilincinin yetersiz olması

Şehrin su kalitesinin ve kaynaklarının yetersiz olması

Ekolojik planlamanın olmaması

Fırsatlar
Uluslararası fon kaynaklarının kullanılması 

Çokkültürlü toplumsal yapının insanlar arasındaki paylaşım fırsatını artırması



32
G a z i a n t e p 

K a l k ı n m a  S t r a t e j i s i  R a p o r u

2. 3. Sorun Alanları ve Çözüm Önerileri
Gaziantep’in demografi alanında sorun alanlarına bakıldığında, sorunlar göç 
yönetimi, gelir dağılımındaki eşitsizlik, yoksulluk, doğurganlık oranının yüksek olması 
konularında kümelenmektedir.

Şekil 8: Demografi Sorun Alanları

Eğitim konusunda sorunları bölge halkının eğitime bakış açısı, derslik başına düşen 
öğrenci sayısı, mesleki eğitim yetersizliği kız çocuklarının eğitime katlım ve devam 
oranının düşük olması, yaşam boyu eğitim programlarının yetersizliği alanlarında 
yoğunlaşmaktadır.

Şekil 9: Eğitim Sorun Alanları

Demografi Sorun Alanları
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Bağımlı nüfus oranının yüksek olması

Bölgedeki suç oranı ve güvenlik problemleri

Göç (Dış Göç-Göç Yönetimi)
Kentsel nüfusun kırsal nüfusa oranla yüksek...

Aile planlaması konusunda bilinçsizlik/Yüksek...

Yoksulluk

Kadın-erkek fırsat eşitsizliği

Eğitim Sorun Alanları
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Sağlık sorun alanları sağlık personelinin çalışma koşulları, sağlık okuryazarlığı, kriz durumlarında ve 
acil durumlarda kriz yönetimi, hastane kapasitesi, halk sağlığı konularında ön plana çıkmaktadır.

Şekil 10: Sağlık Sorun Alanları

İstihdam alanındaki sorunlar ise çocuk işçiliği, kayıt dışı istihdam, niteliksiz iş gücü, iş güvenliği, çalışma 
koşullarında kümelenmektedir.

Şekil 11: İstihdam Sorun Alanları

Sağlık Sorun Alanları
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Sağlık personeli çalışma  koşulları
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Bebek ve anne ölümleri
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Kriz durumlarında ve acil durumlarda kriz yönetimi

Ortalama yaşam süresi

Sağlık kurumlarının fiziksel ve beşeri kapasitesi

Sağlık hizmetlerine erişim
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Hastanelerin teknik donanımı
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İş olanaklarının yetersizliği

Kurumsal olmayan insan kaynakları...

Uygulanan istihdam politikaları

İstihdam ofislerinin etkin olmayışı

Niteliksiz işgücü

Kadınların iş gücüne katılma oranı

Kayıt dışı istihdam
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2.4. Sonuç ve Değerlendirme
Sosyal yapıyla ilgili sorunların çözüm önerileri geliştirilirken metodoloji olarak 
genellikle (ve doğal olarak) farkındalık, bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim 
faaliyetleri ekseninde şekillenmektedir. Bu metodoloji oldukça uygun görülmekle 
birlikte toplum düzeyinde bir değişikliğin ve dönüşümün yaratılması için toplumsal 
dengeye dayalı işlevsel çözüm araçlarının geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu 
nedenle toplumsal sorunlara yenilikçi çözüm önerileri geliştirecek mekanizmaların 
aktif  kullanılması (hackathon, halkı içeren ve sorumluluk veren iş bölümü geliştirme 
gibi) gerekmektedir. Bu tip çözüm müdahalelerinde ise toplumun istek ve kapasitesini 
örtüştürecek bir zemin oluşturulmalıdır. Sosyal sorunların çözümünde toplumun 
istek ve kapasitesinin örtüştürülmesine yapılan vurgu bireylerin bilinç ve farkındalık 
seviyesinde, sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel boyutlarda güçlendirmeyi 
gerektirmektedir. Bu bağlamda kurumların bireyleri/dezavantajlı gruplar için 
geliştirecekleri olası uygulamalarda bireylerin ihtiyacını gözetmeleri (mikro/sınıfsal) ve 
toplumsal iyileşmeyi sağlayacak politikaları (makro/sınıfsal) hayata geçirecek uygulama 
modeli geliştirmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla sosyal sorunların çözümünde bireyi 
her açıdan içeren ve güçlendiren insan odaklı yönetim ve yönetişimin her kademede 
anaakım yaklaşım olması önem arz etmektedir. Sosyal içermeyi sadece bireysel ve 
fiziki düzeyde değil eğitim, sağlık, demokrasi, adalet ve teknoloji gibi boyutlarda da 
bireyin içerilmesini sağlayacak katılımcılık mekanizmalarının oluşturulması sosyal 
sermayeyi güçlendirecek bir çözüm önerisi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sosyal sorunların ortaya çıkmadan önce tespit etmek ve öngörecek sosyolojik 
okumanın, duyarlılığın ve görev bilincinin olması bu sorunların çözümü için ön koşul 
olabilir. Bu çalışmada da görüldüğü gibi bazı olası sorun alanlarını (eğitim, sağlık gibi) 
tespit etmek için yeterli veri söz konusu iken bazı sorun alanlarında (örneğin intihar 
vakaları gibi) henüz sağlıklı veriye bile tam ulaşılamadığı görülmektedir. Dolayısıyla 
sorunların çözümünde öngörülü davranmayı sağlayacak temel aşama olan sağlıklı 
verilerin tutulması ve bu verilere erişimin sağlanması gerekmektedir. 

Kentin çokkültürlü yapısı, farklı kesimleri bir araya getirecek nitelikli alanların 
ve paylaşımların oluşturulması/etkinliklerin düzenlenmesini gerektirmektedir. 
Çokkültürlü toplumsal yapı bu çalışma kapsamında kentin güçlü ve zayıf  yönleriyle 
kesişmektedir. Bu alana sağlıklı ve nitelikli yatırım yapıldığında kentin güçlü yönü, 
aksi takdirde de kentin zayıf  yönü olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin 18 yaş altı 
gençlerde çeteleşme hareketinin önlenmesi için eğitim ve sosyal yaşama özel önem 
gösterilmesi gerekmektedir. Çocuk travma merkezlerinin kurulması bir çözüm önerisi 
olabilir. Çeteleşme konusu/olgusu ne istihdamda ne eğitimde yer alan kırılgan 
grupları ile de bağıntılıdır. Bu gruplara ilişkin sağlıklı bir veri tabanı oluşturma; 
cinsiyet, deneyim, eğitim düzeyi gözetilerek kariyer hizmetleri modeli oluşturma; 
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erken okul terkini önlemek için alternatif  eğitim ve istihdam olanakları üzerinde çalışma gibi kapsamlı 
müdahale programları bu sorunun çözümüne katkı sağlayabilir. 

Sosyal sorunların çözümünde periyodik müdahale önem arz etmektedir. Özellikle dezavantajlı gruplar 
için güçlendirme müfredatlarının hazırlanması ve periyodik olarak uygulanması sorunların çözümüne 
sağlıklı bir yaklaşım olabilir. 

Bu çalışmada anlaşmazlıkların çözümü, cinsel taciz, cinsel tacize tanıklık, nefret hissi, göç sonrası duygu 
durumu, sosyal uyumun niteliği, uyuşturucu kullanmanın sebepleri, eski hükümlülerin sosyoekonomik 
hayata katılımı, yaşlıların sorunları, afet yönetimi, sokak çocukları, hayat hakkında karamsarlık/
iyimserlik durumu, alınan yardım türleri, sosyal dışlanma/ayrımcılık, kimliğin ifade edilişi, takip edilen 
tv, sosyal medya vs. yayınları, gelecek beklentisi gibi konulara açıklık getirilememiştir.





3. EKONOMİK DURUM ANALİZİ
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3.1.1. Gaziantep Ekonomisine Genel Bakış

TRC1 Bölgesi geçmişten günümüze sahip olduğu üretim altyapısı ile ülkemizin önde 
gelen sanayi bölgeleri arasında yer almaktadır. Bölgenin üretim merkezi konumundaki 
Gaziantep imalat sanayi; tecrübe birikimi, kalifiye iş gücü ve girişimcilik kültürü ile 
birçok sektörde ulusal ve uluslararası arenada rekabet üstünlüğüne sahiptir. Özellikle 
tekstil, gıda, kimya, plastik ve makine-metal sektörlerinde ihtisaslaşmış olan Gaziantep, 
yıllık yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat hacmi ile ülkemizin önemli ihracat üslerinden 
biridir.6 1Gaziantep; güçlü sanayi altyapısı, üretim potansiyeli ve ticaret becerisi 
bakımından ülkenin en rekabetçi kentlerinden birdir. Kentin sahip olduğu imalat 
sanayi; tecrübe birikimi, kalifiye iş gücü ve girişimcilik kültürü ile üretim yapmakta 
olduğu birçok sektörde ulusal ve uluslararası arenada öncü konumdadır. Gaziantep, 
bulunduğu coğrafyadaki özel konumu, köklü ticaret geleneği ve lojistik altyapısı ile 
ticaret alanında öne çıkmakta ve ihracat rakamları ile göz doldurmaktadır.

Şekil 12: Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE, 2017) - Gaziantep

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 
Sıralaması Araştırması’na göre Gaziantep ilçeleri arasında sosyo-ekonomik bağlamda 
en güçlü ilçe Şehitkâmil’dir. Şehrin sahip olduğu üretim alanlarının ve sanayi 
yerleşkelerinin büyük bir kısmı Şehitkâmil ilçesinde yer almaktadır. Araştırmaya göre, 
kentin bir diğer merkez ilçesi olan Şahinbey gelişmişlik düzeyi olarak ikinci sırada yer 
almaktadır.

6  https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/2020-yili-ihracat-rakamlari

3.1. EKONOMİK YAPI MEVCUT DURUM ANALİZİ
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Tablo 13: 2019 Yılı Sektörlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla İçindeki Payı, Cari Fiyatlarla

İktisadi Faaliyet Kodları
Gaziantep Türkiye

Değer
(Milyon TL)

Pay
(%)

Değer
(Milyon TL) 

Pay
(%)

İmalat, Madencilik ve Taş Ocakçılığı ve Diğer Sanayiler 29.889 30,6 941.476 20,1

İmalat Sanayi 28.110 28,8 789.675 16,9

Toptan ve Perakende Ticaret, Ulaştırma ve Depolama, 
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri

14.701 15,1 1.053.521 22,5

Kamu Yönetimi ve Savunma, Eğitim, İnsan Sağlığı ve Sosyal 
Hizmet Faaliyetleri

9.030 9,3 532.518 11,4

Gayrimenkul Faaliyetleri 4.185 4,3 282.779 6,0

İnşaat 3.577 3,7 233.276 5,0

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık 3.503 3,6 277.495 5,9

Mesleki, Bilimsel, Teknik, İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 2.320 2,4 228.718 4,9

Finans ve Sigorta Faaliyetleri 1.208 1,2 137.887 2,9

Diğer Hizmetler 805 0,8 92.293 2,0

Bilgi ve İletişim 248 0,3 111.987 2,4

Kaynak: TÜİK

Gayri safi yurtiçi hasıla, iktisadi gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biridir. Gaziantep’in 
gayri safi yurtiçi hasılası Türkiye toplamının %2,1’ini oluşturmaktadır. İktisadi faaliyet kodlarına 
göre bakıldığında, kente en fazla değerin imalat sanayi alanında yaratıldığı görülmektedir. “İmalat, 
Madencilik ve Taş Ocakçılığı ve Diğer Sanayiler” ve “İmalat Sanayi” faaliyet kollarının hasıla içindeki 
payı toplam %59,4 ile ülke ortalamasının oldukça üzerinde kalmaktadır. Bu durum kentin “sanayi 
şehri” nitelemesini kanıtlar niteliktedir. Kentte en fazla değer yaratan üçüncü sektör ticaret ve turizm 
faaliyetlerini de ihtiva eden “Toptan ve Perakende Ticaret, Ulaştırma ve Depolama, Konaklama ve 
Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri”dir.  Tarım sektörü ise %3,6 pay ile 7. sırada yer almakta, bu alanda 
yaratılan değer ülke ortalamasının altında kalmaktadır.
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3.1.2 İmalat Sanayi

Şekil 13: Gaziantep Yıllara Göre İhracat ve ithalat Değişimi 

Kaynak: TÜİK

Gaziantep’in dış ticaret verileri incelendiğinde, ihracatın 2015 yılından bu yana artış trendini sürdürerek 
2020 yılında 8,2 milyar dolara ulaştığı görülmektedir. Kentin ithalat değeri ise yıllar itibarıyla 5 milyar 
dolar civarında seyrederek daha stabil bir trende sahiptir. Kentte ihracatın ithalatı karşılama oranı her 
zaman pozitif  oranda gerçekleşmiş ve bu oran 2020 yılında %155’e ulaşarak son sekiz yılın en yüksek 
değerine ulaşmıştır.

Şekil 14: 2020 Yılında En Çok İhracat Yapılan İlk On Ülke

Kaynak: TİM
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Tablo 14: 2020 Yılında En Çok İhraç Edilen On Ürün, Milyon Dolar

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.892,7

 Halı 1.848,6

 Tekstil ve Hammaddeleri 1.356,0

 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri  943,0

 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 374,9

 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 236,4

 Çelik 213,9

 İklimlendirme Sanayii 181,4

 Meyve Sebze Mamulleri 168,6

 Deri ve Deri Mamulleri 149,1

Kaynak: TİM

En çok ihracat yapılan ülkelere bakıldığında en büyük payı 1,3 milyar dolar ile Irak’ın aldığı, onu 
1,1 milyar dolar ile Amerika Birleşik Devletleri takip etmektedir. Kentte en çok ihraç edilen ürün 
gruplarının ilki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleridir. “Halı” ve “tekstil ve hammaddeleri” 
kalemleri de en çok ihraç edilen kalemleri oluşturmaktadır. 

3.1.3 Tarım

Tarım ve kırsal kalkınma Gaziantep ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Kent genellikle “sanayi 
şehri” olarak tanımlansa da bitkisel üretim kapasitesi, tarım alanı büyüklüğü ve Antepfıstığı gibi stratejik 
ürünler bağlamında rekabet üstünlüğüne sahiptir. Gaziantep coğrafi koşullar göz önüne alındığında 
küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine uygun yapıdadır. İlde yerli koyun yetiştiriciliği ağır basmakla birlikte 
süt sığırı yetiştiriciliği de önemli bir potansiyele sahiptir.

Şekil 4: Gaziantep Tarım Alanı, 1000 Dekar

Kaynak: TÜİK

2016 20182017 2019 2020

Tarım Alanı / 1000 Dekar

3.560,0
3.540,0
3.520,0
3.500,0
3.480,0
3.460,0
3.440,0
3420,0
3.400,0
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Şekil 16: 2020 Yılı Gaziantep Bitkisel Üretim, 1000 Ton

Kaynak: TÜİK

Gaziantep’te tarımsal üretim alanı büyüklüğü son beş yılda bir miktar azalsa da 3,5 milyon dekar 
civarında alanda tarımsal faaliyetler sürdürülmektedir. İlde üretim miktarı bakımından en çok 
üretilen ürün grubu tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerdir. Bunu 419,7 bin ton ile meyveler, içecek ve 
baharat bitkileri takip etmektedir. İlde 412 bin baş koyun ve 236 bin baş keçi ve 93 bin baş süt sığırı 
bulunmaktadır. 

3.1.4. Turizm
İpekyolu üzerinde yer alan Gaziantep sahip olduğu tarihi ve kültürel miras ile küresel ölçekte eşsiz ve 
özgün bir turizm potansiyeline sahiptir. Şehrin ev sahipliği yaptığı antik kentler, tarihi kent merkezi, 
müzeler, otel ve restoranlar her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Kent, sofistike 
mutfak kültürü ile 2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılmaya hak kazanmıştır. 
Gastronomi alanında yaşanan bu gelişme kentin bilinirliğine ve turizm potansiyeline katkı sağlamıştır.
Tablo 15: 2019 Yılı Müze Ziyaretçi Sayıları

Yesemek Ören Yeri Ziyaretçi Sayısı 13.661

Zeugma Mozaik Müzesi Ziyaretçi Sayısı 356.355

Arkeoloji Müzesi Ziyaretçi Sayısı 32.938

Kaynak: Ekovizyon 2020, GSO

Bitkisel Üretim (1000 Ton)

1.080,5

419,7

272,5

Tahıllar ve
Diğer Bitkisel Ürünler

Sebzeler

Meyveler İçecekler ve 
Baharat Bitkileri
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Şekil 17: Gaziantep’e Sınır Kapılarından Giriş Yapan Yerli ve Yabancı Turist Sayısı

Kaynak: Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Şehre sınır kapılarından giriş yapan turist sayıları incelendiğinde, 2013 yılından 2019’a kadar şehri 
ziyaret eden yerli turist sayısının artış trendinde olduğu göstermektedir. Yabancı turist girişi ise 2016-
2019 arasında giderek artmıştır. Turist sayısında 2020 yılında yaşanan ani düşüş doğrudan yaşanmakta 
olan pandemi ile ilişkilidir. Kentin belli başlı müze ve ören yerlerini ziyaret eden kişi sayısına bakıldığında 
Zeugma Mozaik Müzesi’nin 356.355 kişi ile en çok ziyaret edilen müze olduğu görülmektedir.

Sınır Kapılarından Giriş Yapan Turist Sayısı, 1000 Kişi
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Güçlü yönler-zayıf  yönler-fırsatlar-tehditler (GZFT) analizi; kuruluşun/birimin/
kentin, çevresi ile etkileşim içinde sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. GZFT 
Analizi, güçlü yanları en uygun fırsatlarla eşleştirmeyi, zayıf  ve tehdit edici yönleri 
ise azaltmayı hedefleyen bir planlama aracıdır. Gaziantep GZFT Analizi çalışması 
kapsamında, kentin içsel dinamiklerinden gelen güçlü ve zayıf  yönlerinin, dışsal 
etkenlerden kaynaklanan fırsat ve tehditlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.
Tablo 16: Gaziantep Ekonomisi Güçlü Yönler-Zayıf  Yönler-Fırsatlar-Tehditler Analizi

Gü
çl

ü 
Yö

nl
er

Güçlü sanayi altyapısı 

Girişimcilik kültürü, müteşebbis bölge insanı 

İhracat ve ticaret rakamları ve kapasitesi 

Tarihten gelen ticaret ve üretim kültürü 

Sektörel çeşitlilik, özellikle tekstil, gıda, makine, plastik sektörlerinde yüksek üretim kapasitesi 

Kentin sahip olduğu genç nüfus, işgücü kapasitesi

Kurumsal kapasitenin ve kurumlar arası diyaloğun gelişmiş olması 

Komşu ülkeler ile kolay ihracat

Gaziantep ünivesitelerinin Ar-Ge çalışmaları, teknolojik altyapı

Güçlü bankacılık altyapısı

OSB, sanayi siteleri, teknoparklar, serbest bölgenin var olması 

Nonwoven kumaşta yüksek kapasitenin medikal sektörü avantajı

İl genelinde üst ölçekli planların hazırlanmış olması

Yaygın ulaşım ağı 

İlde gerçekleştirilen fuarlar

İlde gerçekleştirilen kümelenme çalışmaları 

Makine sanayinin gelişmiş olması

Mesleki Eğitim Merkezi, Model Fabrika gibi yapıların varlığı 

Yeni havalimanı

Verimli tarım alanlarına sahip olması

Tarıma dayalı sanayinin gelişme potansiyeli

Suriyeli misafirlerin tarım alanında işçi olarak çalışması

Antepfıstığı, zeytin gibi stratejik tarımsal üretim

Coğrafi işaretli ürün sayısının fazla olması

Özellikle tarih ve gastronomi alanında sahip olunan kültürel zenginlikler ile yüksek turizm 
potansiyeli

Antik Kentler, yeraltı kültür varlıkları, el sanatları ve müzeler

Dinamik bir şehir olması

3.2. GZFT Analizi



45
G a z i a n t e p 
K a l k ı n m a  S t r a t e j i s i  R a p o r u

Za
yı

f Y
ön

le
r

Nitelikli işgücü eksikliği 

Ar-Ge, tasarım ve yeni ürün geliştirmeye yönelik farkındalığın ve çalışmaların eksikliği 

Katma değeri yüksek ürün üretiminde yetersiz kalınması 

Şehrin iç ve dış göç (özellikle Suriye’den) alması 

Sanayi işletmelerinin yeterince kurumsallaşmamış olması, aile şirketi yapısı 

Kentin uluslararası demiryolu ağına dahil olmaması, demiryolunun yeterince gelişmemiş olması 

İşletmelerin finansman kaynaklarına (ulusal, uluslararası) yeterince erişememesi 

Hammadde kaynaklarına erişimin zor olması, bir kısmının ithalat bağımlı olması 

Havalimanı yetersizliği, uçuş sayılarının azlığı 

Orta ekonomi sınıfı halkın azınlıkta olması

Yaşam koşullarının, gayrimenkul kiraları ve ev fiyatlarının çok yüksek olması

Firmaların bilgi teknolojilerini etkin kullanmaması

Limanlara uzak oluşu

İmalat sektöründe yetersiz markalaşma

Firmaların mali yönetim konusunda bilgi ve tecrübe eksikliği

İşletmelerin Ar-Ge ve inovasyona yeterli kaynak ayırmaması

Firmalarda yer alan Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısının az olması 

Sanayi ve yerleşim yerleri açısından kentsel dönüşüm hataları

Ara eleman ihtiyacı

Eğitim kalitesinin bölgede düşük olması

Mevcut OSB'lerde yer edinme sıkıntısı.

Yabancı dil eğitiminin zayıf olması

Üniversitelerde nitelikli ihracat uzmanı eğitimi verilmemesi 

Şehrin altyapı yatırımlarının göçü karşılamaması ve konut üretimi yetersizliği

Plansız yatırım, başkalarından görerek yatırım kararı alma 

Sanayide çalışmayı tercih eden işgücünün tarımsal üretimi olumsuz etkilemesi 

Ortaklık ve örgütlenme kültürünün eksikliği

Geleneksel üretim modellerinden kopmakta sürdürülen direnç

Tarım girdi maliyetlerinin yüksekliği

Tarımda çalışan Suriyeli misafirlerin mesleki yeterlilik konusunda eksikliği

Tarım arazilerinin yetersizliği

Tarımda modern teknolojilerin kullanılmaması 
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Son zamanlarda gelişen kooperatifleşme faaliyetlerinin yeterince planlı yapılmaması  

Geleneksel ürünlerin (el sanatları, zanaat ürünleri vb.) yurtdışı pazarına yeteri kadar tanıtımının ve 
satışının yapılamaması

Bölgenin tanıtım faaliyetlerinin azlığı 

"Kültür Yolu"nun trafiğe açık olması

Turizm destinasyonlarında şehir içi ulaşım yetersizliği

Turizm bilincinin yerel halkta oluşmamış olması

Konaklamada çeşitliliğin az olması 

Coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik değere yeterince dönüştürülememesi 

Yüksek yemek ve hizmet fiyatları

Fı
rs

at
la

r

İlin stratejik konumu, İpekyolu'nda yer alması, ulaşım kolaylığı

Suriyeli mültecilerin tarım alanında işçi olarak çalışması

Önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek hızlı tren projeleri ile limanlara erişimin kolaylaşacak olması

Markalaşma konusunda bilinç düzeylerinin artıyor olması

Geleneksel ürünler, el sanatları ve halıcılığa olan ilginin artması

Gıda sektörünün öneminin artması ve Gaziantep'in tarıma ve gıdaya dayalı sanayisinin güçlü olması 

Kentin ihracat pazarlarının çeşitliliği ve kapasitesi

Dövizin yüksekliğinin ihracatta maliyet avantajı yaratması 

Halkın öğrenme ve yenilikçilik merakı

Çin'de artan maliyetler

Suriye ve Irak’taki belirsiz durumun ortadan kalkmasından sonra, büyük bir ihracat hamlesi 
gerçekleşecek olması

İskenderun limanına daha kısa sürede ulaşılması için tünel ve yol inşaatının yapılacak olması

Tıbbi aromatik bitkilerin değerlendirilmesiyle rol-model olunabilecek bir yapı oluşturulması imkanı

Sağlık turizmine ilginin artıyor olması
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Te
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Sınır bölgesinde yaşanan siyasi karışıklıkların ve terör olaylarının kenti olumsuz etkilemesi

Suriye'de yaşanan iç karışıklar nedeniyle kentin yoğun dış göçe maruz kalması

Hammadde fiyatları sebebiyle girdi maliyetlerinin artması, ara malı ithalatının yüksek olması

Yaşanmakta olan pandemi ve gelecekte olabilecek yeni salgınlar 

Ekonomik krizler

Gaziantep'in teşviklerden yeterince yararlanamaması

Girişimcilik alanında destek mekanizmalarının azlığı

Diğer illerle olan üretim rekabetinin zayıflaması

Suriye iç karışıklıkları ve çatışmaların başka pazarlara arayış ihtiyacını doğurması

Kentin inovasyon ve yenilik merkezi ekosistemlerine uzak olması 

Komşu illerin mevcut teşvik sisteminden daha fazla yararlanması

Artan lojistik maliyetleri

Finansman erişimde bankalara bağlı bir sermaye artırma modelinin olması

Tarım girdi maliyetlerinin yüksekliği

Yeterince yenilik üretemeyen geleneksel sektörlerin kaybolması (el sanatları, zanaat kolları v.s)

İklim değişikliği ve kuraklığı tarımsal üretim başta olmak üzere kenti olumsuz etkilemesi  

Tarım arazilerinin imara açılması

Hayvancılık alanında yem arzının düşük olması

Destinasyon pazarlama yetersizliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bölgeye yönelik tanıtım desteğinin yetersiz 
olması
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Kentin ekonomi alanında var olan sorunlarını belirlemek ve çözüm yollarını aramak 
amacıyla … çalışması kapsamında sorun alanları başlıkları belirlenmiştir. Söz konusu 
sorun alanları çalışmaya katkı sağlayan katılımcıların katkılarıyla önceliklendirilmiş, 
önerileri doğrultusunda yeni sorun alanları başlıkları eklenerek çözüm alanlarına 
ilişkin bulgular raporlanmıştır.

Şekil 18: Sanayi Sektörü Sorun Alanları

Sanayi Sektörü Başlığına Eklenen Sorun Alanları

•	 Nitelikli İşgücü Açığı

•	 Girişimcileri destekleyen melek yatırımcı olmaması

• Ar-Ge kapasitesi ve yenilikçilik düzeyinin kentte yeterli düzeyde olmaması ve 
imalat sanayi ürün portföyünün genel olarak orta teknoloji düzeyinde kalması 
kentin başat sorunları arasında yer almaktadır.  Firmaların kurumsallaşma 
yolunda daha yapıcı adımlar atması ve Ar-Ge faaliyetlerinin en kritik gerekliliği 
olan Ar-Ge personeli istihdamının artırılması daha yenilikçi bir üretim yapısına 
geçilmesine katkı sağlayacaktır. Orta ve küçük ölçekli işletmelerin teknolojiyi 
kullanma kapasitelerinin geliştirilmesi, teknoloji odaklı üretim modellerinin 
transferi konusunda işletmelerin desteklenmesi sorunun çözümü noktasında 
önem arz etmektedir. Mal ve hizmet üretim süreçlerinde dijital dönüşümün 
öncelenmesi de dünyada hızla gelişen teknoloji trendlerinin yakalanmasına; 
kentin ve ülkenin rekabetçiliğine katkı sağlayacaktır. Tekonoparkların, 

3.3. Sorun Alanları ve Çözüm Önerileri

Sanayi Sektörü Sorun Alanları
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Ürünlerin katma değerinin düşük...

Girdi maliyetleri
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Girdilerin kalite düzeyi
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GETHAM ve Model Fabrika gibi kuruluşların kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi ve bu 
kuruluşların işletmelerle devlet destekleri, yönetim danışmanlığı,  modelleme, prototipleme, yeni 
ürün geliştirme gibi konularda işbirliği faaliyetlerinin artırılması önem arz etmektedir. 

• İmalat sanayi ürünlerinin katma değerinin düşük olması ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep’te 
de öne çıkan konuların arasında yer almaktadır. Geleneksel üretim yöntemleri, işletmelerin 
rekabet kapasitesini ve üretim çeşitliliğini kısıtlamaktadır. Teknoloji odaklı üretim modellerinin 
yaygınlaştırılması, bu modellere yönelik nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi katma değeri yüksek 
ürünlerin üretilmesinin önünü açacaktır. Bunun yanı sıra, devlet tarafından sağlanan hibe 
ve teşviklerde yüksek teknolojili üretim sistemlerine öncelik verilmesi sorunun çözümüne 
katkı sağlayacaktır. Teknoparklar GETHAM, model fabrika gibi yapılanmaları daha etkin 
kullanılması da katma değerli üretim yapısına geçişte önem arz etmektedir. 

• İmalat sanayi firmalarının kurumsal yapılarının güçlendirilmesi ve genel olarak aile şirketi 
olarak yapılanan yönetim yapısının yeniden yapılandırılması kurumsallaşamama sorununun 
çözümüne yönelik önem arz etmektedir.

• Finansman kaynaklarının araştırılmasına yönelik özellikle küçük ölçekli firmalara teknik destek 
sağlanması ve hibe programlarının firma ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi finansmana 
erişimi kolaylaştıracaktır. 

• Kayıt dışı ekonominin azaltılmasına bağlamında, özellikle KOBİ düzeyindeki firmalara yönelik 
denetim mekanizmalarının aktif  olarak işletilmesi ve teşvik mekanizmalarının sistemli olarak 
uygulanması gerekmektedir. Bunun yanında, teşvik mekanizmalarının çeşitlendirilmesi ve 
güçlendirilmesi kayıt dışının azaltılmasına katkı sağlayacaktır. 

• Verimlilik artırıcı uygulamaların imalat sanayinde uygulamaya konması atıl kapasitenin 
azaltılmasında kritik öneme sahiptir. Bununla birlikte, işletmelerde verimlilik artışını desteklemek 
üzere model fabrika gibi yapılanmalardan yararlanılması, üretimde ve hizmette dijitalleşmeyi 
destekleyen projelerin uygulanması atıl kapasitenin düşürülmesine katkı sunacaktır. 

• Özellikle salgın döneminde girdi maliyetlerindeki artış imalat sanayi işletmelerini zorlamaktadır. 
Hammade ve yarı mamül temininde sorunlar yaşanmaktadır. Söz konusu artışların kontrol altına 
alınması için politika geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Örneğin, ithal girdi maliyetlerinde 
vergi indirimleri ve ithal ikame üretimlerin teşvik edilmesi sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. 

• Kentte bilhassa küçük sanayi sitelerinde fiziki altyapı mevcut işletme sayısına oranla yetersiz 
kalmaktadır. Sanayi sitesi kooperatifleri, belediyeler, elektrik dağıtım şirketleri ve ilgili diğer 
kuruluşların işbirliğinde mevcut altyapının işletme sayılarına uygun olarak yenilemesi 
gerekmektedir.

• Teknik destek yetersizliğinin giderilmesine yönelik, nitelikli danışmanlık faaliyetlerinin 
geliştirilmesi ve üniversite-sanayi işbirliği platformlarının güçlendirilmesi önem arz etmektedir. 
Bununla birlikte, ilgili kurumlarda teknik destek personel sayısını arttırmak; teknoparklar, 
GETHAM, model fabrika gibi yapılanmaların kapasitelerini geliştirmek de sorunun çözümüne 
katkı sağlayacaktır.  
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• Yeni pazarlara erişimin kolaylaştırılması için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması, firmaların 
yurt içi ve yurt dışı pazar araştırmaları için teknik destek verilmesi, ürün bazlı pazarlama ve 
tanıtım stratejileri hazırlanması gerekmektedir. Yeni pazarlara erişimde, hedef  pazarların 
ihtiyaçlarına göre üretim esnekliğine sahip olunması da yeni pazarlara erişimde kolaylaştırıcı 
rol oynayacaktır. Bu konularda özel sektör firmaları ve ilgili kurumların işbirliği geliştirmeleri 
önem arz etmektedir. Ticari İstihbarat Merkezi’nin çalışmalarının yaygınlaştırılması ve benzer 
faaliyetlerin desteklenmesi il ihracatının artmasına katkı sağlayacaktır. 

• Nitelikli işgücü açığı kent sanayisinin öne çıkan sorunları arasında yer almaktadır. Özellikle 
Ar-Ge, ürün geliştirme, pazarlama konularında nitelikli personele olan ihtiyaç her geçen 
gün artmaktadır. Nitelikli işgücü istihdamının kentin yaşam kalitesi ile ilişkili olduğu, kentin 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin artması nitelikli personel istihdamına katkı sağlayabilir.  
Sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi hem sektörlerin gelişmesine hem de 
%22 oranında olan genç nüfusun ekonomik faaliyetlerin içine çekilerek geç işsizlik oranlarının 
düşürülmesine katkı sağlayacaktır. Bu hususta, İŞKUR ve ilgili tüm kurumların mesleki eğitim 
mekanizmalarını daha aktif  ve etkin kılması gerekmektedir. Ancak bu aşamada mesleki eğitim 
sisteminden faydalanacak bireylerin eğitimler sonrası istihdama edilme oranları takip edilmeli 
ve olası sapmaların önüne geçilmelidir.

Şekil 19: Tarım, Hayvancılık, Kırsal Kalkınma Sorun Alanları

Tarım, Hayvancılık, Kırsal Kalkınma Başlığına Eklenen Sorun Alanları

•	 Örgütlenme ve ortak üretim/satış faaliyetlerinin yetersizliği
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• Tarımsal üretimde artan maliyetler ve finansmana erişim zorlukları öncelikli sorunlar arasında 
yer almaktadır. İl tarım sektörünün yapısı göz önüne alınarak girdi maliyetlerine yönelik mikro 
kredi sistemi uygulanabilir.

• Tarım alanında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri çiftçilerin eğitim düzeyinin düşük 
olmasıdır.  Çiftçilere yönelik yüzeysel, teorik eğitimlerin yerine sürdürülebilir, uygulamalı 
eğitimlerin ve demostrasyonların uygulanması önem arz etmektedir. Çiftçilere sağlanan tarım 
ve tarım teknolojileri desteklerinde eğitim konusu öncelenmeli ve daha fazla çiftçiye ulaşılması 
amacıyla yaygınlaştırılmalıdır. Bunun yanı sıra, kayıt dışı ekonomi sorunu tarımsal üretimde 
aktif  olarak çalışan ancak resmi kayıtlarda görünürlüğü olmayan kadın çiftçiler açısından 
önemlidir. Bunun için devletin tarımda kendi adına çalışan kadınlara öncelik tanıyarak sigorta 
primlerinin belirli bir kısmının kamu kaynakları tarafından karşılanması kayıtlı istihdamda daha 
fazla kadının yer almasına katkı sağlayacaktır.

• Ölçek ekonomisinin uygulanamaması, tarımda üreticilerin birlikte hareket etmemesinden 
ve kurumsallaşamamasından kaynaklanmaktadır. Bu konuya yönelik, özellikle kooperatif, 
birlik gibi üretici örgütlerinin yaygınlaştırılması kritik öneme sahiptir. Kooperatifler, Tarım ve 
Orman Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığı nezdinde kurulabilmektedir. Bu farklılık, ana faaliyet 
alanı tarım ve tarımsal üretim olan kooperatiflerin aynı kategoride değerlendirilmesine engel 
olmamalıdır. Özellikle topraktan pazara ulaşan sistemi oturtmada karşılaşılan en büyük problem 
ambalaj malzemelerinin tedariğinde yaşanılan problemlerdir. Bu durum üreticinin elindeki 
nihai ürünün nihai fiyatını artırmakta ve rekabet edilebilirliğine engel teşkil etmektedir. Kırsal 
kalkınma desteklerinde bu sorunun çözümüne yönelik önceliklendirme yapılabilir.   

• İlde sulama yapılan tarımsal alan miktarı artırılmalıdır. Akıllı sulama sistemlerinin 
yaygınlaştırılması sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. 

• Tarımsal teknoloji kullanımını artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri, iyi uygulama örneği 
ziyaretleri düzenlenmelidir. Yenilikçi tarım teknolojileri konusunda çiftçilerin farkındalığını 
artırmak amacıyla bilgilendirme faaliyetleri düzenli olarak yapılmalıdır.  Kırsalda tarımsal ve 
buna dayalı toplumsal dönüşümün anahtarı olacak kapsamlı pilot projeler kamu desteği ile 
uygulanabilir.  Proje uygulanacak yer seçimi yapılırken sosyal yapı, toprak yapısı, bitki örtüsü 
çeşitliliği, ulaşım gibi kriterler dikkate alınmalıdır. Örneğin, seçilecek bir ilçede blockchain 
izlenilebilirlik sistemlerinin, akıllı tarım sistemlerinin ve tarım teknolojilerinin uygulanabileceği 
“kırsal kalkınma enstitüsü” veya “pilot köy projesi” gibi projeler hayata geçirilebilir. Tarımda 
otomasyonu artıracak ve ürün kalitesini yükseltecek inovatif  sistemler üstünde çalışılması önem 
arz etmektedir. Bunun yanı sıra, ilde doğal olarak yetişen, kültüre alınabilecek ve inovasyon değeri 
yüksek farklı tıbbi aromatik bitkilere yönelik araştırma, uygulama ve katmadeğer kazandırma 
faaliyetlerinin yürütülebileceği bir yapılanma oluşturulabilir. Tarımsal ürünlerden katma değeri 
yüksek ürünler elde edilebilmesi amacıyla özelleştirilmiş Ar-Ge destekleri tasarlanmalı, tarım 
bitkilerinin analiz edilerek hangi sektöre entegre edilebileceği ve nihai ürüne dönüşme süreci 
ilgili kuruluşlar tarafından çalışılmalıdır. Örneğin Antepfıstığı dış kabuklarının içerdiği etken 
maddelerin araştırılması, tarımda yenilikçi yaklaşıma örnek olarak gösterilebilecek moringa 
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bitkisinin daha ileri düzeyde araştırılarak kök etken maddeleri, gövdenin selüloz yapısı ve kağıt 
sanayisine entegrasyonu, kambiyum tabakasının eczacılık sektöründe kullanılması konularında 
çalışmalar gerçekleştirilebilir. 

• Mera alanlarının yetersizliği hayvancılık ve yem kaynakları bakımından dezavantaj 
oluşturmaktadır. Meraya uygun arazilerin tespit, tahdit ve tahsis işlemlerinin yapılması önem arz 
etmektedir.  Özellikle taş ve kayalıklı arazilerin ıslah edilerek yeni mera alanları oluşturulabilir. 

• İlde sürü sayısı son yıllarda artış gösterse de yeterli kapasiteye ulaşmadığı söylenebilir. Özellikle 
yem maliyetlerinin yüksekliği sürü sayısı artışını kısıtlamaktadır. Yem fiyatlarındaki artış üretilen 
hayvansal ürünlerin fiyatlarına yansımakta, son tüketici için dezavantaj oluşturmaktadır. Üretici 
örgütlerinin yaygınlaştırılması sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. 

• Verimli tarım alanlarının imara açılması ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de öne 
çıkan sorunlardan biridir.  Son yıllarda yapılan mevzuat düzenlemeleri sorunun çözümüne 
olumlu katkı sağlasa da bu alanda daha yapıcı adımlara ve bilinçlendirme faaliyetlerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

• İl tarım sektöründe seracılık faaliyetleri kapsamında en önemli sorun ısıtma maliyetleridir. 
Polikarbon veya plastik seraların yerine çok katlı, birim alanda daha fazla gelir getiren 
topraksız, akıllı sera sistemleri üszerine yoğunlaşılmalıdır. Bunun yanı sıra, sanayide oluşan 
atık ısının seracılık faaliyetlerinde değerlendirilmesi de gelişmeye açık bir alandır. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarınından faydalanılan sera sistemlerinin yagınlaştırılması da kentin bu alanda 
gelişmesine katkı sunacaktır. 

• Tarımsal üreticiler açısından büyük öneme sahip olan  sübvansiyon politikalarının sektörün 
ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Özellikle sulamadan kaynaklanan 
enerji maliyetlerinin yüksekliği sektörün önemli problemlerinden biridir.  Kalkınmada öncelikli 
bölgeler arasında yer alamması sebebiyle Gaziantep’te söz konusu enerji maliyetleri destekten 
faydalanan illere göre daha yüksek kalmaktadır. Kent ekonomisinde önmeli yer tutatan 
tarım sektörünün sulama maliyetleri hususnda destek kapsamına alınması için çalışmalar 
yürütülmelidir.  Yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımsal üretimde kullanılmasına yönelik 
pilot projeler ve destek programları tasarlanabilir.  Bunun yanında sübvanse edilen veya edilecek 
girdilerin öncelikle tarımsal kooperatiflerden tedarik edilmesine yönelik düzenlemeler yapılabilir. 

• Kentte örgütlenme ve ortak üretim/satış faaliyetlerinin gelişitirilmesi tarım sektöründe öne 
çıkan birçok sorun alanında çözüme katkı sağlayacaktır. Kooperatifçilik faaliyetlerine sağlanan 
desteklerin artırılması ve yaygınlaştırılması, kamu kurumlarının, ilgili kuruluşların ve sivil toplum 
kuruluşlarının da kooperatifleşme faaliyetlerinde aktif  rol oynaması önem arz etmektedir. 
Pilot proje olarak kurulacak kooperatif  ve birlik yapılarının ayakları üstünde durabilmesi 
için özellikle ilk 5 yıl mentorlük sağlanmalı ve finansal destek verilmelidir. Pilot örgütlenme 
faaliyetleri ilde sürdürülebilir işletme yapısı, kaynakların etkin kullanımı konularında farkındalık 
oluşturulmasına ve bu suretle yerel kalkınmanın sağlanmasına katkı sunabilir. Pilot örgütler 
işletme yönetimi, makineleşme, kurumsal kapasite geliştirme, tanıtım ve pazarlama konularında 
da desteklenmelidir.
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Şekil 20: Turizm Sorun Alanları

Turizm Başlığına Eklenen Sorun Alanları

•	 Konaklama ve gastronomi tesislerinin yetersiz ürün ve hizmet kalitesi

•	 Ortadoğu'daki istikrarsızlık

•	 Turistik alanlardaki altyapı eksikliği

•	 Gastronomi bilinirliği

• İl genel olarak sahip olduğu tarihi ve kültürel miras, gastronomi zenginliği ve Zeugma mozaikleri 
ile tanınmaktadır. İlde alternatif  turizm türleri konusunda daha etkin çalışmalar yapılması 
gerekmektedir.

• Kent merkezinde konaklama ve turistik tesis kapasitesi yeterli düzeyde olsa da ilçelerde 
alternatif  tesisler ve kırsal turizmi canlandıracak doğal yapılar oluşturulabilir. Örnek olarak, 
Isparta’nın Kuyucak Köyü “lavanta kokulu köy” markası ile tüm dünyada tanınır hale gelmiştir. 
İlde benzer tanıtım stratejisi belirlenerek alternatif  rotalar ve çekim merkezleri oluşturulabilir. 
Bölge dinamikleri göz önüne alındığında stratejik konumu itibari ile Nurdağı ilçesi kırsal 
turizm potansiyeli açısından önemli bir merkez olabilir. Diğer ilçelerin de turizm potansiyelinin 
değerlendirilmesi işsizlik probleminin çözümüne katkı sağlayabilir.

• Doğa, inanç, kültür, sağlık ve gastronomi turizmi tanıtım faaliyetleri konusunda daha detaylı 
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle Yesemek Antik Kenti, Araban Kanyonu, Ökkeşiye 
Türbesi ve Sof  Dağı gibi değerler kırsal turizmin canlandırılması konusunda öncelik verilmesi 
gereken turizm varlıklarıdır. 

• Konaklama ve gastronomi tesislerinin yetersiz ürün ve hizmet kalitesi sektörün öncelikli sorunları 
arasında yer almaktadır. Sektöre nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik girişimlerin arttırılması ve 
desteklenmesi sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır.

Turizm Sorun Alanları
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3.4. Sonuç ve Değerlendirme
GZFT analizi sonuçlarına göre, güçlü sanayi altyapısı, sektörel çeşitliliği, girişimcilik 
kültürü, tarihten gelen ticari kapasitesi ve genç nüfus potansiyeli şehrin öne çıkan 
güçlü yönlerini oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra; teknolojik alt yapı, kurumsal 
gelişmişlik, sahip olunan stratejik tarımsal ürünler ve tarihi-kültürel zenginlik kenti 
güçlü kılan özellikler olarak öne çıkmaktadır. 

Dış etkenlerin kente sunduğu fırsatların başında ilin stratejik konumu gelmektedir. 
Bunun yanı sıra; devam eden ulaşım ağı projeleri, markalaşma konusunda artan 
bilinç düzeyi, geleneksel ürünlere ve el sanatlarına olan ilginin her geçen gün artıyor 
olması, pandemi ile birlikte sağlık ve gıda sektörlerinin dünya genelinde öne çıkması, 
Suriye bölgesinde istikrarsızlığın ortadan kalkmasıyla doğacak yeni fırsatlar, döviz 
kuru yüksekliğinin bazı ihraç ürünlerine avantaj sağlıyor olması, misafir statüsündeki 
göçmenlerin özellikle tarım sektörüne sağladığı iş gücü kentin sosyo-ekonomik 
gelişmesi bakımından fırsat olarak belirlenmiştir. 

Gaziantep’in “güçlü” olduğu alanlarda konumunu korumak ve geliştirmek, kentte 
yaşayan bireylerin yaşam kalitesinin ekonomik ve sosyal olarak iyileştirilmesi 
bağlamında önem arz etmektedir. Buna amaca yönelik politika geliştirilmesi, 
bütüncül planlama yaklaşımıyla paydaşlar arası sorumluluk paylaşımı ve iletişimin 
doğru kurgulanması faydalı olacaktır. Kentin içinde bulunduğu çevre ve koşullar, 
kentin kaydetmekte olduğu gelişmeyi ivmelendirecek ve sosyo-ekonomik kalkınma 
bakımından olumlu sonuçlar doğurabilecek fırsatlar barındırmaktadır. Söz konusu 
fırsatların en üst düzeyde faydalanabilmek adına stratejik planlama faaliyetlerinin 
öncelenmesi, paydaşlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi önem arz etmektedir. 

Kentin sosyo-ekonomik gelişme bağlamında zayıf  yönlerine bakıldığında ilk üç 
sırayı nitelikli işgücü eksikliği, Ar-Ge, tasarım ve yeni ürün geliştirme çalışmaların 
yetersizliği ve katma değer düşüklüğü oluşturmaktadır. Bununla birlikte; şehrin 
dış göç alması, kurumsallaşamama, üretim sektörlerinde yaşanan finansman ve 
bilgi eksikliği problemleri, yetersiz lojistik altyapı, gelir adaletsizliği, düşük eğitim 
kalitesi, tarım girdi maliyetleri, yetersiz örgütlenme, tanıtım faaliyetlerinin azlığı, 
turizm destinasyonlarının ulaşım problemleri de kentin zayıf  yönleri arasında öne 
çıkmaktadır. 

“Tehditler” incelendiğinde ilin sınır bölgesinde yaşanan siyasi karışıklar ve maruz 
kalınan yoğun dış göç ilk sırayı almaktadır. Yüksek hammadde ve lojistik maliyetleri, 
ekonomik krizler, yetersiz teşvikler, bankalara finansal bağımlılık, yeni girişimcilerin 
yeterince desteklenmemesi üretim sektörlerini ilgilendiren başlıca tehditler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İklim değişikliğinin tarımsal üretime olan olumsuz etkileri, 
tarım arazilerinin imara açılması, yem arzının düşüklüğü tarım alanında belirlenen 
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tehdit unsurlarıdır. Turizm alanında ise destinasyon pazarlama yetersizliği ve tanıtım alanında yetersiz 
teşvikler tehdit olarak görülmektedir. 

Sosyo-ekonomik kalkınma bağlamında ilgili paydaşlar arası çözüm ortaklığı bilincinin yayınlaştırılması 
ve işbirliğinin güçlendirilmesi belirlenen zayıf  yönlerin bertaraf  edilmesi veya güçlendirilmesi adına 
önem arz etmektedir. Yine belirlenen tehditlere karşı önlem alma ve bu etmenlere özgü politikalar 
geliştirmek için de ilgili tüm kurum ve kuruluşların çok yönlü işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. 

GZFT analizinde yer alan başlıklar incelendiğinde “sanayi ve sektörel sorunlar” başlığı altında tarım 
ve turizm başlıklarına nispeten daha fazla unsurun belirlendiği görülmektedir. Kentin ekonomik 
görünümünde başı çeken sanayi sektörü, kalkınma bağlamında da en çok değerlendirilen alt başlık 
olmuştur. Dünya genelinde hızla değişen ve sertleşen rekabet ortamı, imalat sanayi işletmelerinin ürün, 
süreç ve yönetim sistemlerini sürekli yenilemelerini ve geliştirmelerini sürdürülebilir rekabet avantajı 
edinimi bakımından zorunlu kılmaktadır. Söz konusu yenilik ve iyileşmelerin genel anlamda teknik 
bilimler, bilişim sistemleri, kaynak verimliliği gibi alanlarda teknolojik gelişmelerle ilintili olduğu 
bilinmektedir. Bu noktada imalat sanayi işletmelerinin, tüm dünyada kabul gören endüstri 4.0 ile 
birlikte gelişen teknolojileri ve üretim biçimlerini yakalayıp rekabet edebilecek seviyeye ulaşmaları ana 
hedef  olmalıdır. Söz konusu sürecin yönetimi bağlamında aktörler arası işbirliğinin kurumsal temele 
oturtulması ve bütünleşik bir politika izlenmesi önem arz etmektedir.

Gaziantep tarımsal üretim anlamında birçok bakımdan zengin olup burada bulunan kaynak ve 
potansiyelin ekonomik değere dönüşmesi gerekmektedir. Bölge tarım açısından önemli bir yere sahip 
olmakla birlikte bölgede katma değeri yüksek tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi ile tarımsal ürünlerin 
pazarlanması konusunda diğer sektörlere kıyasla geride kalındığı değerlendirilmektedir.  Kırsal 
kalkınmanın kentin sosyal ve ekonomik kalkınmasında diğer sektörler kadar stratejik öneme sahip 
olduğu göz önüne alınarak bu alanın geliştirilmesine yönelik adımların katılımcı bir yaklaşımla ve 
sürdürülebilirlik hedefi ile tasarlanması gerekmektedir.  Kırsal kalkınma için tarımsal eğitim faaliyetleri 
belirli bir sistematiğe oturtturularak artırılmalı, örgütlenmeyi kolaylaştıracak ve teşvik edecek stratejiler 
geliştirilmelidir. Sürdürülebilir tarımsal üretim için girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik kapsamlı 
politikaların uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Kültürel miras bakımından oldukça zengin olan Gaziantep, küresel ölçekte eşsiz ve özgün turizm 
potansiyeline sahiptir. Kentte turizm sektörünün geliştirilmesi için sahip olunan mirasın etkin tanıtımı, 
sürdürülebilir turizm bilincinin geliştirilmesi ve hizmet sektörünün niteliğinin artırılması konularında 
daha somut adımlara ihtiyaç duyulmaktadır. İlde turizm aktivitelerinin çeşitlendirilmesi ve on iki aya 
yayılması, âtıl durumda bulunan kamu ve özel sektör tesislerinin turizme kazandırılması, yeni turizm 
rotalarının oluşturulması, hizmet sektöründe yer alan işletmelerin geliştirilmesi, tarihi ve kültürel 
varlıkların ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik projeler turizm sektörünün güçlenmesi 
adına önemli adımlar olacaktır.





4. ÇEVRE VE ALTYAPI ANALİZİ
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4.1.1 Çevre

Çevre; insanların ve diğer canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri 
ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik 
ve kültürel ortamdır. Bir başka ifade ile yeryüzünde ilk canlı ile birlikte var olan 
çevre, bir organizmanın var olduğu ortam ya da şartlardır. Canlıların yaşamını 
sürdürebilmesinde çevrenin önemi büyüktür. Çevre ne kadar iyi korunursa, ne kadar 
temiz kalırsa insanların ve diğer canlıların yaşamını sürdürmesi o kadar uzun ve 
sağlıklı olur. Çevrenin korunmasında önemli olan bazı etmenler vardır. Bunlar hava 
kalitesi, su kaynakları, iklimsel etki gibi önemli konulardır. 

Hava Kalitesi

Hava kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerinde oldukça önemli etkisi bulunmaktadır. 
Şehirleşmenin, sanayileşmenin ve göç hareketlerinin sebep olduğu durum çevresel 
anlamda hava kalitesini etkilemektedir.  Bu bağlamda hava kalitesini ölçmek için 
çeşitli parametreler bulunmaktadır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı sistemine göre hava 
kalitesi sınıflandırması şu şekildedir:
Tablo 17: Hava İzleme Kalitesi Sınıflandırması

0-50 İyi
Hava kirliliği seviyesi memnun edici ve hava kirliliği az riskli veya hiç 
risk teşkil etmiyor

50-100 Orta

Hava kalitesi uygun fakat alışılmadık şekilde hava kirliliğine hassas 
olan çok az sayıdaki insanlar için bazı kirleticiler açısından orta 
düzeyde sağlık endişesi oluşturabilir

100-150 Hassas
Hassas gruplar için sağlık etkileri oluşabilir. Genel olarak kamunun 
etkilenmesi olası değildir

150-200 Sağlıksız
Herkes sağlık etkileri yaşamaya başlayabilir, hassas gruplar için ciddi 
sağlık etkileri söz konusu olabilir

200-300 Kötü
Sağlık açısından acil durum oluşturabilir. Nüfusun tamamının 
etkilenme olasılığı yüksektir

300-500 Tehlikeli Sağlık alarmı: Herkes daha ciddi sağlık etkileri ile karşılaşabilir

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava İzleme Ağı

4.1. Çevre Mevcut Durum Analizi
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Şekil 21: Hava Kalitesi İzleme Ağı Haritası (Erişim: 20.04.2021 10:00)

Hava kalitesi sınıflandırmasına göre Gaziantep ilindeki hava kalitesi 50-100 olarak değerlendirilmektedir. 
Buna göre hava kalitesi uygun durumdadır ancak alışılmadık şekilde hava kirliliğine hassas olan çok az 
sayıdaki insanlar için bazı kirleticiler (Partikül Madde, Ozon vs) açısından orta düzeyde sağlık endişesi 
bulunmaktadır.  

Hava kirleticiler bağlamında Gaziantep ilinde ölçülen hava kalitesinin değerleri her yıl izlenmektedir. 
Buna göre 2010 yılı ve sonrası değerler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
Tablo 18: Gaziantep İstasyonunun Hava Kalitesi Parametreleri Yıllık Ortalama Ölçüm Rakamları 
(µg/m³) (1 saatlik)

Yıllar PM10 SO2

2010 71 17

2011 101 18

2012 108 13

2013 77 12

2014 58 7

2015 60 11

2016 71 8

2017 54 7

2018 42 7

2019 48 7

2020 53 9

2021 (Ocak-Nisan) 52 10

Kaynak: http://www.havaizleme.gov.tr/Default.ltr.aspx



60
G a z i a n t e p 

K a l k ı n m a  S t r a t e j i s i  R a p o r u

Şekil 22: Gaziantep İstasyonunun Hava Kalitesi Parametreleri Yıllık Ortalama Ölçüm Grafiği

2010 yılında 71 µg/m3 Partikül Madde (PM)- 17 µg/m3 SO2 olarak ölçülen hava kalitesi, 2019 yılında 
48 µg/m3 PM ve 7 µg/m3 SO2 olarak ölçülmüştür. 2019 yılından itibaren değerler yükselişe geçmiştir. 
Değerlerin düşmesi hava kalitesinin artması açısından tercih edilmektedir. 

4.1.2. İklim
Gaziantep’in iklimi Akdeniz ve karasal iklim arasında bir geçiş özelliği gösterir. İlin güney bölgeleri 
Akdeniz ikliminin etkisindedir. Genel olarak yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. İl en fazla 
yağısı kış ve ilkbahar aylarında alır. Özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında hava 
oldukça sıcak; Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ise soğuktur.

Ölçülen en yüksek sıcaklık 44°C, en düşük sıcaklık ise -17,50°C’dir Yıllık ortalama sıcaklık 15,2 °C, 
yıllık ortalama en yüksek sıcaklık 21,6 °C, yıllık ortalama en düşük sıcaklık ise 9,4 °C’ dir. 
Tablo 19: Gaziantep Sıcaklık Değerleri

Ort. Sıcaklık 
(°C)

Ort. En 
Yüksek 

Sıcaklık (°C)

Ort. En 
Düşük 

Sıcaklık (°C)

Ort. 
Güneşlenme 
Süresi (saat)

Ort. Yağışlı 
Gün Sayısı

Aylık Toplam 
Yağış 

Miktarı Ort. 
(mm)

En Yüksek 
Sıcaklık (°C)
(1940-2020)

En Düşük 
Sıcaklık (°C)
(1940-2020)

Ocak 3,1 7,5 -0,7 3,6 13,5 102,6 19,0 -17,5

Şubat 4,4 9,4 0,1 4,4 12,3 83,1 24,3 -15,6

Mart 8,2 13,9 3,0 5,6 12,6 72,9 28,1 -11,0

Nisan 13,4 19,6 7,3 7,0 10,8 53,1 34,0 -4,3

Mayıs 18,8 25,5 11,9 8,6 7,8 31,1 37,8 0,4

Haziran 24,2 31,2 17,1 10,5 2,5 8,4 40,2 4,5

Temmuz 28,0 35,2 21,1 10,8 0,7 6,9 44,0 9,0

Ağustos 27,8 35,2 21,0 10,2 0,7 5,2 42,8 10,8

Eylül 23,4 31,1 16,2 8,9 2,1 7,1 40,8 3,4

Ekim 16,7 24,2 10,0 7,1 7,1 37,2 36,4 -3,9

Kasım 9,8 16,2 4,5 5,4 9,0 62,3 27,3 -9,7

Aralık 5,0 9,7 1,0 3,6 13,1 98,4 25,2 -15,0

Yıllık 15,2 21,6 9,4 7,1 92,2 568,3 44,0 -17,5

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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Yıllık ortalama güneşlenme süresi 7,1 saat olarak ölçülürken, yıllık ortalama yağışlı gün sayısı 92,2 
gündür. Yıllık toplam yağış miktarı 568,3 mm’dir. 

İklim Değişikliği

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan TRC1 Bölgesi’nde Tarımın İklim Değişikliğine 
Uyum Kapasitesinin Artırılması Araştırma Raporu’nda yer alan verilere göre, Gaziantep 
ilini de kapsayan TRC1 Bölgesi’nde 2050 yılındaki maksimum sıcaklıktaki artış modellemesine göre 
görülecek en düşük sıcaklık artışı 4,1 °C, en yüksek sıcaklık artışı ise 5,2 °C olacağı öngörülmektedir. 
2070 yılında bölgede en az 4,9 °C, en fazla 6,2 °C sıcaklık artışı olacaktır.

2050 yılında bütün bölgede ortalama en az 2,8 °C, en fazla 3,2 °C sıcaklık artışı meydana geleceği, 2070 
yılında ise yine bütün bölgede en az 3,5 °C, en fazla 3,9 °C sıcaklık artışı görüleceği öngörülmektedir.

TRC1 Bölgesi’nde Tarımın İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Artırılması araştırma raporu 
bölgede tarım alanındaki kırılganlığı kanıta dayalı verilerle göstermiştir. Rapor kapsamında Gaziantep, 
Adıyaman ve Kilis illerinde tarımsal kırılganlık su kaynaklarını ve toprağı koruma ve bunun önemi 
bağlamında ortaya çıkmıştır.

Aynı şekilde bahsi geçen raporda program kapsamında Gaziantep ili için doğal gübre kullanımının 
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların faydalı olacağı belirtilmiştir.

Şekil 23: TRC1 Bölgesi Ortalama Sıcaklık Artışı 2050 
Projeksiyonu

Şekil 24: TRC1 Bölgesi Ortalama Sıcaklık Artışı 2070 
Projeksiyonu

Şekil 25: TRC1 Bölgesi’nde Tarımın İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Artırılması Araştırma Raporu – 
Gübreleme
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Rapora göre bölgede sıcaklık salınımının artacağı öngörülmektedir. Bu durumda, erken don ve aşırı 
kış sıcaklıkları bitkilerin fizyolojik dengesini bozacaktır. Bitkileri bu koşullara hazırlamak ve bitkilerin 
sıcaklık salınımına dayanıklılığını artırmak amacıyla besin maddeleri ve kimyasallarını üretecek doğal 
çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin tomurcuk ve sürgün aşamasında ek potasyum ve çinkonun 
Antep fıstığında donma toleransını iyileştirildiği tespit edilmiştir. 

4.1.3. Su Kaynakları ve Depolama

İnsan yaşamının en temel ihtiyacı olan su ve temiz suya erişim insanlar için çok büyük önem arz 
etmektedir. Bu anlamda Gaziantep iline çeşitli kaynaklardan su temini sağlanmakta ve şehrin farklı 
yerlerinde ve ilçelerindeki depolarda muhafaza edilmektedir. 
Tablo 20: Gaziantep Şehir Merkezi Su Kuyuları (GASKİ)

Kuyu Adı Kuyu Kapasitesi

Gazikent 1 Su kuyusu 2.160 m3 /gün

Göllüce 1 Su Kuyusu 1.123 m3/gün

Zeytinlik Su Kuyusu 2.160 m3/gün

Haraf 1 Su Kuyusu 1.728 m3/gün

Haraf 2 Su Kuyusu 1.728 m3/gün

İtfaiye 1 Su Kuyusu 1.123 m3/gün

İtfaiye 2 Su Kuyusu 1.123 m3/gün

Doğum Hastanesi 2.592 m3/gün

Fen Lisesi Su Kuyusu 2.592 m3/gün

GASKİ Gölet Karşısı 1.296 m3/gün

Pancarlı Su Kuyusu 1 4.320 m3/gün

Pancarlı Su Kuyusu 2 4.320 m3/gün

Pancarlı Su Kuyusu 3 4.320 m3/gün

Pancarlı Su Kuyusu 4 3.340 m3/gün

Beypınarı Kaptajı 3.456 m3/gün

Nizip Cd. Su Kuyusu 10.360 m3/gün

TOPLAM 47.741 m3/gün

Tablo 20’de Gaziantep şehir merkezinde bulunan Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (GASKİ) 
ait 16 su kuyusunun 47.741 m³/gün toplam su kapasitesine sahip olduğu görülmektedir.
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Tablo 21: Su Depoları (GASKİ)

Depo Adı Depo Kapasitesi Depo Adı Depo Kapasitesi

DY 0 500 m3 DY 5 15.000 m3

DY 11 15.000 m3 Kalyoncu Deposu 5.000 m3

DY 12 15.000 m3 Taşlıca Su Deposu 500 m3

DY 6 15.000 m3 Safaşehir Su Deposu 500 m3

DY 3 10.000 m3 Türktepe Su Deposu 5.000 m3

DY 10 500 m3 Serince Su Deposu 1.000 m3

DY 17 10.000 m3 Kızılhisar Su Deposu 5.000 m3

DY 18 15.000 m3 Pompa 1 Deposu 2.500 m3

DY 2 10.000 m3 Pompa 2 Deposu 2.000 m3

DY 3 15.000 m3 Pompa 3 Deposu 100.000 m3

DY 4 12.500 m3

TOPLAM 255.000 m3

GASKİ’nin sahip olduğu depo kapasiteleri açısından duruma bakıldığında toplam 21 su deposunda 
255.000 m³ su kapasitesinin olduğu görülmektedir. 
Tablo 22: İlçeler Su Kuyuları (GASKİ)

İlçe Adı Kuyu Sayısı Depo Sayısı

Araban 55 43

İslahiye 65 56

Karkamış 9 13

Nizip 90 74

Nurdağı 71 59

Oğuzeli 15 32

Şahinbey 92 72

Şehitkamil 109 75

Yavuzeli 56 45

TOPLAM 562 469

Tablo 22 ilçelerde bulunan Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (GASKİ) kuyu ve depo sayılarını 
göstermektedir. Buna göre Gaziantep’in 9 ilçesinde toplam 562 adet su kuyusu bulunmakta ve bu 
depolardan çekilen sular aynı ilçelerde bulunan toplam 469 depoda muhafaza edilmektedir. 
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Şekil 26: Yıllara Göre Şehre Gönderilen Toplam Su Miktarı (GASKİ)

Yıllar itibariyle Gaziantep iline gönderilen toplam su miktarı şekil 26’da yer almaktadır. 2016 
yılında 137.587.554 m3 su gönderilirken, bu miktar 2020 yılı itibariyle 161.592.373 m3 su şehre 
gönderilmektedir. Gerek iç göç gerekse dış göçlerden kaynaklanan nüfus artışından dolayı yeni projeler 
ile şehrin su miktarının artırıldığı değerlendirilmektedir. 

İçme ve Kullanma Suyu
Su kaynaklarından çekilen toplam 160 hm³/yıl suyun, 8,5 hm³/yıl organize sanayi bölgesine verilmiş, 
geriye kalan 151,5 hm³/ yıl su ise sisteme verilmiştir.

(Düzbağ ve Kartalkaya kaynakları 100.000 m³ depoya döküldüğü için veriler; söz konusu tesislerin 
çalışan motopomplarına göre hesaplanmış olup, yaklaşık değerlerdir.)

Şekil 27: İçme ve Kullanma Suyu (GASKİ-2020)
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Yüzeysel su kaynaklarından kullanılan su miktarı ve içme suyu arıtım tesisi mevcudiyeti:

1- Kartalkaya Tesisleri: Kartalkaya içme suyu İsale Hattı Kahramanmaraş İl sınırı içindeki 
Kartalkaya Barajından Başlayarak Gaziantep iline kadar 54 km lik bir hat ile Gaski Arıtma Tesislerine 
ulaşır. Kartalkaya barajı 1971 yılında sulama amaçlı kurulan bir barajdır. Hacmi 169 milyon m³ tür. 
Minimum su kodu 864 m maksimum işletme kodu 717 m dir.1976 yılında Gaziantep ili içme suyu 
ihtiyacı olarak beton 1400 mm Ögb Boru hattı döşenmiş daha sonra su ihtiyacı artınca ikinci bir hat 
olarak 1996 yılında 1800 mm çelik boru hattı döşenmiştir.

2- Mizmilli YAS Kuyuları: DSİ tarafından 1997 yılında ihale edilmiş olan projenin kapsamında 
Kahramanmaraş-Narlı ovasındaki Mizmilli kaynağının kuzeydoğusunda Yuvalı Dere vadisinde 30 
adet sondaj kuyularından alınan 1,5 m3 /sn kapasiteli su, 3 adet pompa istasyonu, 4 adet toplama odası 
ve 1200mm çaplı, 42000 m uzunluğunda çelik borudan oluşmuş isale hattı ile şehrimize iletilmektedir. 
Mizmilli Kuyularından pompa istasyonları yardımı ile 495 metre yüksekliğe su basılmaktadır.

3-Düzbağ Tesisleri: Gaziantep ‘in 2050 yılı içmesuyu ihtiyacını karşılamak üzere Gaziantep’e 130 
km mesafede Çağlayancerit Düzbağ Mahallesi içerisinden geçen GÖKSU Çayı üzerine kurulacak 
Baraj ile karşılanması planlanmıştır. Baraj yapılıncaya kadar Ara çözüm olarak 81 km isale hattı ve 
regülatör yapılmış ve devreye alınarak şehre su gönderilmeye başlanmıştır.

Endüstriyel Su Temini
Su kaynaklarından çekilen toplam 160 hm³/yıl suyun, 8,5 hm³/yıl organize sanayi bölgesine verilmiş, 
geriye kalan 151,5 hm³/ yıl su ise sisteme verilmiştir. Organize Bölgesine temin edilen suyun %30’u 
Kartalkaya %70’i ise Düzbağ kaynağından verilmiştir.

Şekil 28: Endüstriyel Su Temini (GASKİ-2020)
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4.1.4 Atıklar

Belediye Atıkları
Yerleşim yerlerindeki meskenlerden, ticari işletmeler ve bürolar ile pazar yeri, hal, park, bahçe ve 
cadde/sokaklardan kaynaklanan atıklardır.

Gaziantep’te 2018 yılı itibariyle toplam belediye atıklarının %92’sı düzenli depolama yöntemiyle 
bertaraf  edilmektedir. %8’i ise geri kazanılmaktadır.
Tablo 23: Gaziantep Atık İstatistikleri

Yıllar Açıkta 
Yakma

Başka 
Belediye 

Çöplüğünde 
Depolama

Belediye 
Çöplüğünde 
Depolama

Diğer 
Bertaraf 
İşlemleri

Diğer Geri 
Kazanım 
İşlemleri

Düzenli 
Depolama Gömme

Nehir, 
Dere 

ve Göle 
Dökme

Toplam
(ton/yıl)

2001 7.351 46.650 5.079 202.939 1.309 263.328

2002 2.920 65.019 824 236.110 730 164 305.767

2003 1.564 71.698 913 267.775 2.190 344.140

2004 5.593 60.849 1.100 270.030 337.572

2006 10.284 1.353 60.911 1.374 367.422 1.951 217 443.512

2008 753 55.516 763 353.522 410.554

2010 4.896 62.468 345.870 413.234

2012 1.321 81.054 440.303 522.678

2014 80.308 503.709 584.017

2016 83.900 527.264 611.164

2018 53.096 597.889 650.985

Kaynak: TÜİK

Şekil 29: Belediye Atığı Miktarı
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Sanayi Atıkları- Tehlikeli Atıklar
Patlayıcı, parlayıcı, kendiliğinden yanmaya müsait, suyla temas halinde parlayıcı gazlar çıkaran, 
oksitleyici, organik peroksit içerikli, zehirli, korozif, hava ve suyla temasında toksik gaz çıkaran, toksik 
ve eko-toksik özellikler taşıyan atıkların miktarlarını ve geri kazanımına ilişkin bilgileri içerir.
Tablo 24: Gaziantep’te Tehlikeli Atıkların Bertaraf  Yöntemine Göre Dağılımı (Maden Atıkları Hariç) 
(Ton/Yıl)

Yıllar Geri Kazanım Bertaraf Tesis İçi Stok İhracat TOPLAM

2009 1.024 107 45 43 64 1.283

2010 1.325 26 712 119 87 2.269

2011 1.187 75 293 542 0 2.097

2013 2.473 1.278 529 302 0 4.583

2014 2.625 1.980 10 360 0 4.974

2015 3.622 2.084 0 652 0 6.359

2016 5.432 2.505 0 428 107 8.473

2017 7.857 2.577 0 280 55 10.769

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

*Maden atıkları hariçtir.    

*Sadece onaylanmış 2013 yılı KD raporundaki veriler ile, 2014 ve sonrası onaylanmış aylara ait veriler görüntülenir.

*Sadece onaylanmış TABS (Tehlikeli Atık Beyan Sistemi) beyanları verileridir.  

*TABS beyanlarında 1 litre = 1 kg alınmıştır.

Şekil 30: Tehlikeli Atıkların Bertaraf  Yöntemine Göre Dağılımı
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Gaziantep’te 2017 yılında tehlikeli atıkların (maden atıkları hariç) geri kazanım oranı %73 olup 
Türkiye geneli oran olan %84’in altındadır.

Biyogaz Üretim Tesisi
2015 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 
desteklenmiş olup, Tesisin kurulumu mart 2019 itibariyle tamamlanmıştır. Tesis Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi’nin işletmesindedir.

Türkiye’de kamu yatırımı ile kurulan ilk biyogaz tesisi olma özelliği ile büyük bir öneme sahiptir. Tesis 
sadece bir enerji santrali değil, aynı zamanda da yüksek kaliteli ve organik gübre elde etme imkanı 
sağlayacak bir gübre ıslah tesisidir.

Proje hayvansal atıkların anaerobik ortamda çürütülerek biyogaz elde edilmesi ve altta kalan metanı 
alınmış ve çürümüş katı atığın organik gübre olarak kullanıma sunulması yöntemiyle enerji ve yüksek 
kaliteli gübreler kazanılarak sera gazı emisyonlarının azaltılmasını, toprak verimliliğinin arttırılmasını 
ve temiz su kaynaklarının korunmasını amaçlamaktadır. 

Tesiste hammadde olarak büyükbaş süt ve besi hayvancılığı gübresi ile yumurta tavuk gübresi ve çim 
biçme atıkları kullanılmaktadır. Tesise günlük ortalama 100 ton büyükbaş ve 50 ton tavuk gübresi 
işlenmekte ve atıkların berterafı sağlanmaktadır. Bu atıklar ile tesisin beslenmesiyle günlük 9.939 m3 
biyogaz üretimi yapılmakta, kojenerasyon tesisi ile yıllık 8.234.400 kWh elektrik, 8.836.917 kWh 
eşdeğeri ısı üretilmektedir.

Tesis işletmesinde; Elektrik elektronik mühendisi, Enerji sistemleri mühendisi, biyomühendis, laborant 
ve saha personeli toplam 16 kişi istihdam edilmektedir.

Oğuzeli Biyogaz Enerji Santrali
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4.1.5. Arazi Örtüsü 

Çevresel Verilerin Koordinasyonu Projesine (Coordination of  Information on the Environment-
CORINE) göre kullanım türleri ikiye ayrılmaktadır.

1. Arazi Örtüsü: Arazinin biyolojik veya fiziksel öğelerle kaplanmış halini ifade etmektedir. 
Örneğin, doğal makilik alanlar, doğal kayalıklar, doğal çayırlıklar vb.

2. Arazi Kullanımı: İnsan etkisi ile ortaya çıkan arazi kullanımlarını ifade etmektedir.

CORINE’e göre belirlenen arazi kullanım türleri ise :

1. Yapay Bölgeler: Bu alanların çoğu binalar ve ulaşım ağı ile kaplanmıştır (örtülmüştür).

2. Tarımsal Alanlar: Bu başlık altında hem işlemeli tarım yapılan alanlar hem de mera alanları 
yer almaktadır.

3. Orman Yeri ve Yarı Doğal Alanlar: Orman, maki, otsu bitkiler ve bitki olmayan veya az 
bitkili açık alanlardan oluşan alanlardır.

4. Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı 
veya tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri 
kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün 
sular, bataklık, sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına 
doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler.

5. Su Kütleleri: Karasal suları (akarsu yüzeyleri) ve deniz sularını(lagün, haliç, deniz ve okyanusları) 
kapsayan su yapılarıdır.
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CORINE (Çevresel Verilerin Koordinasyonu Projesi - Çevre Bilgi Düzeni)  2018 yılı verilerine göre; 
Gaziantep’in yüzölçümünün  %4,31’ini yapay alanlar, %63,69’unu tarımsal alanlar, %30,88’ini orman 
ve yarı doğal alanlar, %0,24’ünü sulak alanlar, %0,88’ini su yapıları oluşturmaktadır.

Şekil 31: 2018 yılı Gaziantep Arazi Kullanımı

Kaynak: https://corinecbs.tarimorman.gov.tr/

4.1.6. Biyolojik Çeşitlilik71

Flora
Gaziantep’te dağlık alanlar ilin batı ve kuzey kesimlerinde yer almaktadır. Bu dağlar başlıca kalker 
yapılıdır. İlin en yüksek rakımlı dağları İslahiye ilçesindeki Amanos dağları üzerindeki Hızırlı yaylasında 
bulunmaktadır. Şehir merkezine 32 km uzaklıkta bulunan Sof  dağları ve çevresi zengin bitki örtüsüne 
ve garig formasyonuna sahip bitki örtüsü ile kaplı olup ilin önemli dağlarındandır. 

Gaziantep’te değişik vejetasyon tiplerin rastlamak mümkündür. Bunlardan, başlıcaları kapladığı alana 
göre büyükten küçüğe doğru sıralanacak olursa, Step (bozkır), Garig, Orman ve Maki formasyonlarıdır. 

Gaziantep’te, Karkamış ilçesi ve Oğuzeli ilçelerinin güneyinde geniş bozkır vejetasyon formasyonlarına 
rastlanır. Karkamış ilçesi, Şanlıurfa ile Gaziantep arasında sınır oluşturan Fırat nehri boyunca 
uzandığından ve bozkırın geniş bir alan kaplaması sebebiyle zengin bitki çeşitliliğine sahiptir. 
Karkamış ilçesinde Antepfıstığı ve zeytin bahçeleri ile buğday ve baklagiller gibi tarım alanları geniş 
yer tutmaktadır. 

Nizip ilçesinin yüksek (dağlık) kesimlerinde, bozuk baltalık meşe ormanları bulunmakta, güney 
kesimlerinde kermes meşesi, melengiç, türleri ile karışık ormanlar yer almaktadır. Yine bölgede, zahter 
(Thymbra spicata) geniş yayılış göstermektedir. Nizip ilçesinde, fıstık ve zeytin bahçeleri geniş alanlar 
kaplar. 

Yavuzeli ilçesinin dağlık kesimlerinde yaprak döken meşe ormanları bulunur. Yer yerde kermes meşesi 
bu ormanlıklar arasına karışır. Yavuzeli ovasında fıstık ve pamuk tarımı yapılmaktadır. 

7 Gaziantep 2019 İl  Çevre Durum Raporu-Çevre Ş.İ.M

Orman ve
Yarı Doğal Alanlar (3)

Yapay Bölgeler (1)

Tarımsal Alanlar (2)

Sulak Alanlar (4)

Su Kütleleri (5)
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Nurdağı ilçesinde, güney kısımları geniş ova olup tarım alanları bulunmaktadır. İlçenin kuzeyinde 
Nurdağı dağları vardır. Nurdağlarının güneye bakan eteklerinde maki formasyonu, yüksek kesimlerinde 
Kızılçam ormanları bulunmaktadır. 

Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde il’e batıdan giren dağlar üzerinde kermes meşesi ağırlıklı garig 
formasyonunun hakim olduğu ormanlar yer alır. İslahiye ilçesinin güneyi Suriye sınırına kadar geniş bir 
ovadır. Bu ovada, tarım alanları ve üzüm bağları yer almaktadır. Kuzey kesiminde Amanos dağlarının 
eteklerinde maki formasyonu, yüksek kesimlerinde orman ve yüksek dağ formasyonuna rastlamak 
mümkündür. Bu formasyonlardan 900- 1.000 m ye kadar olan kesimlerde başlıca Kermes meşesi, 
Melengiç, Türk meşesi, Ayıfındığı, Ostrya, Defne, Arbutus, Kızılçam, Katır tırnağı türleri bulunur. 
Daha yüksek kesimlerde Karaçam, Sedir, Göknar, Kayın, Fındık ağaçlarından oluşan karışık orman 
formasyonu daha yüksek kesimlerde ise yüksek dağ stebi yer almaktadır.

Fauna
Yapılan çalışmalar sonucunda Gaziantep’te 38 familyaya ait 93 kuş türü tespit edilmiştir. Bu türler 
içerisinde 9’unun neslinin tehlike altına girmeye yakın, 2’sinin tehlike altında, 6’sının durumunun 
hassas, 1’nin de neslinin yok olmak üzere olduğu belirlenmiştir. 

Güney Fırat Havzası Karkamış bölgesi Ülkemizde ve dünyada nesli tehlike altında olan ve kırmızı 
listede yer alan Turaç (Francolinus frncolinus) ve küçük karabatak türlerinin dağılım gösterdiği ve 
barındığı alanlardandır. Alan nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan Fırat kaplumbağası (Rafetus 
euphraticus) için son derece önemli bir alandır. Ayrıca alanda pasbaş pakta (Aythya nyroca), sazhorozu 
(porphtyo porphyrio) üremekte ve Çizgili sırtlanın (Hyaena hyaena) da bulunduğu bilinmektedir. 
Yabani ve mahalli populasyonlar ise; keklik, tilki, tavşan, çakal, domuz, gelinciktir. Ayrıca yayılım alanı 
olmamakla birlikte az da olsa Şahin, Doğan, gibi yırtıcı kuşlar bulunmaktadır. 

1995 yılından bu yana Gaziantep’in Flora ve Fauna’sının tespitinde Huzur Yaylası, Nurdağı, Kartal 
dağı mevkii, Gaziantep sınırları içerisinde kalan Fırat nehri, Sulu Pınarlı köylerinde bulunan meyve 
bahçeleri, Oğuzeli ilçesinin Tılbaşar Kalesi Mevkii, Araban ilçesinin Ardıl Mevkii, Karkamış ilçesinin 
baraj mevkilerinde bu kuşlar ve diğer hayvanlar görülmüştür.

Orman
Gaziantep ilinde toplam orman alanı 123.740,2 ha ‘dır. Ormanlar Doğu Torosların Kahramanmaraş 
üzerinden güneye uzanan 2.493 rakım ve Milcan Dağı’nın Suriye ve Amik Ovasına dağılan kolları 
üzerinde Büyük Sof  Tepesi’nin Gaziantep Ovası’nda son bulan sırtları üzerinde yer almaktadır. 
Bölgemizin en yüksek rakımı batı hududunu teşkil eden sırtlardır. Genellikle ilimiz ormanları rakımı 
800-1.450 m arasında değişmektedir. 

Gaziantep ilinin bitki ve orman toplulukları kızılçam, karaçam, sedir, selvi, kayın, kavak, meşe, ardıç, 
yabani zeytin, sandal, akçeşme, terebantin, sakız, funda, tesbih, ladin, sütleğen, karaçalı, ısırgan, 
delice, böğürtlen ve çayır otlarıdır. En fazla bulunan türler ise meşe ve kızılçamdır. Meşe ormanları 
bozuk ormanlar olup koruma altındadır. Orman ürünü elde edilmemektedir. Kızılçam ormanları 
faydalanılan verimli alanlarıdır. 

İlin yakın çevresindeki Dülükbaba, Burç, Yelligedik, Erikçe, Taşlıca gibi ormanlar ağaçlandırma 
çalışması yapılarak meydana getirilmiş ormanlardır. 
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2020 Yılı itibarı ile, toplam orman alanı 123.740,2 ha dır. Gaziantep İli genel yüzölçümü olan 
688.658,40 ha ile genel alana göre ormanlık alan yaklaşık %18’ dir. 
Tablo 26: İlçeler Bazında Orman Dağılımı

ŞEFLİK ADI Açıklık Alan 
(ha)

Bozuk Alanlar 
(Ha)

1 Kapalı 
Meşcere 

(0,10-0,40) ha

2 Kapalı 
Meşcere 

(0,41-0,71) ha

3 Kapalı 
Meşcere 

(0,71-1,0) ha

Toplam Şeflik 
Alanı Ha

GAZİANTEP 398935.8 20938.12 7007.21 1951.97 1364.20 430197.3

NURDAĞI 37209.7 11074.42 9698.82 6335.00 8471.26 72789.2

ARABAN 88964.6 17361.91 5875.34 647.83 5.11 112854.8

İSLAHİYE 39808.1 11093.83 9128.51 9477.90 3308.76 72817.1

TOPLAM 564918.20 60468.27 31709.89 18412.71 13149.33 688658.4

GAZİANTEP ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM ALANI 688658.40

TOPLAM ORMANLIK ALAN 123740.2

Kaynak: Gaziantep 2019 İl Çevre Durum Raporu



74
G a z i a n t e p 

K a l k ı n m a  S t r a t e j i s i  R a p o r u

Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusu 
içindeki oranının gösterildiği şekil 7’ye göre 2020 yılında Gaziantep ilinde nüfusun 
%98’ine kanalizasyon hizmeti sağlanmaktadır.

Şekil 32: 2020 yılında Gaziantep ilinde kanalizasyon hizmeti verilen nüfusun belediye nüfusuna 
oranı

Kaynak: TÜİK, GASKİ

Atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranı yıllar 
itibariyle artmıştır.

Şekil 33: 2020 Yılında Gaziantep İlinde Atık Su Arıtma Tesisi İle Hizmet Verilen Nüfusun Toplam 
Belediye Nüfusuna Oranı

Kaynak: TÜİK, GASKİ

2002 yılında nüfusun %71’ine bu hizmet sağlanırken, 2020 yılında % 99’una atıksu 
arıtma hizmeti verilmektedir.

4.2. Altyapı Mevcut Durum Analizi
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Tablo 27’de Gaziantep ilinde kentsel atık su arıtma tesislerinin durumu (GASKİ) ile ilgili bilgiler yer 
almaktadır. Bu tabloya göre 2020 yılı itibariyle 21 adet belediye atık su tesisi bulunmaktadır. Bunlara 
ek olarak 1 adet inşaat halinde bulunmakta ve 13 adet tesisin de kurulması planlanmaktadır. 

Bu atık su arıtma tesislerinin 25’i biyolojik arıtma tesisi, 10’u da ileri arıtma tesisidir. Toplam kapasitesi 
349.920 m3/gün olmak üzere, arıtılan/deşarj edilen atık su miktarı ise 343.156 m3/gün’dür. Yılda 
3484 ton çamur ortaya çıkmaktadır.
Tablo 28: Gaziantep İlinde 2020 Yılı İtibariyle Arıtıldıktan Sonra Bertaraf  Edilen Atık Su Durumu

ARITILDIKTAN SONRA BERTARAF EDİLEN ATIKSU DURUMU

Alıcı Ortama 
Deşarj Edilen 

(m3/yıl)

Kanalizasyona 
Deşarj Edilen 

(m3/yıl)

Kentsel Yeniden 
Kullanım 
(m3/yıl)

Tarımsal Yeniden 
Kullanım 
(m3/yıl)

Endüstriyel 
Yeniden Kullanım 

(m3/yıl)

Çevresel/
Ekolojik Yeniden 

Kullanım 
(m3/yıl)

Başka Bir 
Tesise Su 
Kaynağı 
(m3/yıl)

TOPLAM

(m3/yıl)

4.117.872 - - - - - - 4.117.872

Gaziantep’te 2020 yılı itibariyle arıtıldıktan sonra bertaraf  edilen atık suların miktarı 4.117.872 m3/
yıl’dır.
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GÜÇLÜ YÖNLER

1 Entegre Atık Yönetiminin ve gerekli 
yatırımların gerçekleştirilmesi

22 Özellikle ilçelerde, İslahiye gibi biyolojik çeşitlilik 
bulunmakta.

2

Çevre Bilincinin kazandırılmasına yönelik 
anaokullarında ve ilköğretim okullarında 
rutin olarak çeşitlendirilmiş eğitimler 
verilmesi(Tiyatro, Uygulama, Oyun vb.)

23 Suyun kalitesi ve ulaşımında büyük yatırımlar ile 
de yüksek standartlarda.

3 Atıklardan Enerji üretiminin sağlanması ve 
yatırımların artırılması 24 Hava ve su kalitesinde konum itibari ile yüksek 

değerlerde.

4 Atıkların ayrıştırılması ve geri kazanımın 
sağlanması amacı ile tesis kurulumu 25 Gecekondu alanlarının fazlalığı sebebiyle Kentsel 

Dönüşüm Alanlarının fazla olması

5 Sıfır Atık Projesinin uygulanması 26 Doğalgaz alt yapısının olması

6

Halk sağlığının korunması amacı ile Tıbbi 
atıkların sterilizasyon organizasyonun 
gelişmiş olması (Tesis, Araç ve altyapı 
hizmetleri)

27 GAP projesi dahilinde sulama gölet inşaatlarının 
başlaması

7 Şehrimizin bulunduğu bölgede örnek 
olması 28 Ulaşım imkanlarının kolay olması

8 Gürültü Eylem Planı ve Stratejik Gürültü 
Haritalamalarının yapılmış olması 29 Mevcut kanalizasyon ve yağmur suyu toplama 

şebekesinin olması

9

Türkiye'nin İlk Kamu Kurumu tarafından 
Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz enerji 
santralinin kurularak bölgenin cazibe 
merkezi haline gelmesine katkısı

30 İklim avantajı

10 Türkiye'nin İlk İklim Değişikliği Eylem 
Planı'nın hazırlanması ve güncel tutulması 31 Tarımsal ürün çeşitliliği

11

Enerji zirvesi organizasyonlarının 
gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda 
yenilenebilir enerji kullanımının 
yaygınlaşması ve örnek teşkil etmesi

32
İşgücü potansiyeli

12

Türkiye'de ilk çevre dostu kamu binası 
dönüşümü kapsamında  "Breeam in Use" 
sertifikası alınarak , enerji verimli binaların 
tasarımı ve dönüşümüne örnek olması 

33 Coğrafi konum

13
Mevcut durumda Büyükşehir Belediyesi, 
OSB'de arıtma tesislerinin bulunması 
altyapı konusunda güçlü konumdadır.

34 Coğrafi yapısının büyük bir kısmını düz araziler 
oluşturmaktadır.

14 Düzbağ projesi ile en az gelecek 50 yılın su 
sorunu çözülmüş durumdadır. 

35 Katma değeri yüksek olan Antep fıstığı 
işletiminin merkezi olması

4.3. GZFT Analizi



79
G a z i a n t e p 
K a l k ı n m a  S t r a t e j i s i  R a p o r u

15

Elektrik üretiminden kaynaklanan karbon 
emisyonunun azaltılması amacı ile Güneş 
Enerjisi Elektrik Üretim tesislerinin yapılması ve 
kapasitelerinin artırılması

36 Sınır ticaretine uygun bir gölge olması Gaziantep’in 
gelişmesine katkı sağlamaktadır.

16 Sanayi potansiyeli, endüstri ve ticari yapı. 37 Gaziantep'in İpek yolu üzerinde Ticaret ve Tarımın önemli 
noktalarında biri olması

17 Müteşebbis girişimci ruha sahip olunması. 38
İlimizin 682.000 Hektarlık arazi mevcudunun yaklaşık % 52'si 
tarım arazisinin verimli topraklara sahip olması ve baraj ve 
sulanabilir tesislerin yeterli olması 

18 Geçmişinde el sanatlarının yaygın ve gelişmiş oluşu. 39
Topraktan, nihai ürüne kadar olan tüm işlemlerin 
Gaziantep'te yapılıyor olması (Gıda Sanayi, Tekstil Sanayinin 
Gelişmiş olması)

19 Gaziantep’te hafif raylı sistemin kullanılmaya 
başlanması 40

Güneydoğu Anadolu Bölgesi (GAP) Projesinin önemli bir 
merkezi olması sebebiyle ilgili bakanlıkların projeler 
üzerinden hem üreticiye hem Sanayiciye destekler 
sağlaması

20 Bölgede havalimanının bulunması 41

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz 
Bölgelerindeki civar illerde yetiştirilen ürünler de ilimizde 
işlenmektedir. Bu özelliği ile ilimiz tarımsal sanayinin önemli 
merkezi konumunda olması

21 Gaziantep ilçeleri ile birlikte tarımın yaygın olduğu, 
dünyaya ihracatların yapıldığı ürünleri barındırmakta.

ZAYIF YÖNLER

1

Ayrı kurumlar tarafından aynı konular kapsamında 
gerçekleştirilen projelerin, zaman ve kaynak israfına 
neden olması ve izlenebilirliğinin bulunmaması, 
projelere ilişkin ortak stratejilerin belirlenmemiş 
olması, 

25 Çevre kirliliğini artıran işletme ve sanayinin artışı.

2 Yapılan çalışmaların vatandaşların hayatında önemli 
değişikliklere ve kültür yapısına entegre olamaması

26 Yapılaşmanın hızlanması ve kaçak yapılaşmanın artışı.

3 Çevre projelerine yeterince kaynak bulunamaması 27 Biyolojik çeşitliliği koruma anlamında bilgi yetersiz.

4 Ani nüfus artışlarına bağlı kentsel olumsuzluklar 28 Bölgede hazine arazilerinin azlığı

5 Özellikle Nizip ilçesinde atık su arıtmanın 
tamamlanması gerekmektedir.

29
Hakim rüzgar bölgelerinde yapılaşmanın olması ve yeşil 
alanların az olması

6
Zeytinyağı üretim tesislerinden kaynaklanan karasu 
için buharlaştırma lagünü ve sulu pirina için pirina 
işleme tesisi sayısı azdır.

30 Sulu tarımın az olması

7 3 fazlı çalışan zeytinyağı tesislerinde 1 ton zeytin 
işleme sonucu 1,2 ton atık su çıkmaktadır.

31 Orman alanlarının azlığı

8 Gaziantep'in iklim yağışı düzensizliği. 32
Mevcut kanalizasyon ve yağmur suyu toplama şebekesinin 
kentsel dönüşüm alanları için yeterli olmaması
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9 Yeterli tarım topraklarına sahip olunamaması 33 Küçük imalathanelerin hala şehir içinde yer alması

10 Kent ulaşımı ve trafik altyapısı 34 Alleben deresine belli bölgelerde kirli suların karışması

11 Gaziantep sanayisinde sektör çeşitliliğinin az olması. 35 Akademik ve bilimsel çalışmaların yetersizliği

12 Gaziantep ilinin çevresinin teşvik kapsamında oluşu. 36 Eğitimsiz / bilinçsiz nüfus

13 Şehrin çok hızlı ve kontrolsüz olarak büyümesinden 
dolayı, kanalizasyon altyapısının yetersizliği 37 Çevre duyarlılığın genel anlamda gelişmemiş olması

14 Geri dönüşüm tesisi sayısının yetersizliği 38 Altyapı yetersizliği

15 Çevre bilincinin eksikliği 39 Kurak iklim koşullarından kaynaklı doğal kaynak suların 
kısıtlı olması

16 Çevre kirliliğinin (hava, gürültü vb.) fazla olması 40 Organize sanayi bölgesinde tekstile dayalı su kullanan 
işletmelerin fazlaca bulunması

17 Sanayi atıklarının yarattığı çevre kirliliği 41 Yeraltı kaynak sularının giderek daha da aşağıya indiği 
gözlemlenmiştir.

18 Şehir sularının kalitesinin düşük olması ve su 
altyapısının yetersizliği 42 Kaynağında arıtım yöntemini şehir merkezinde uygulamakta 

hala geç kalınmıştır.

19 Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım altyapısının 
yetersizliği 43 Organize sanayi gölgesinin hakim rüzgar yönünün şehir 

merkezine (Beykent-Beylerbeyi) bakması.

20 Ulaşım ve fiziki altyapının yenilenme/geliştirilme 
ihtiyacı (özellikle ilçelerde) 44 Yeni yerleşim yeri olan bölgelerde alt yapı ve ulaşım 

noktasında hala eksikleri bulunmaktadır.

21 Ulaşımda toplu taşımanın payının düşük olması 45 Tarım ve Ziraat alanında nitelikli iş gücünün yetersiz olması

22 Gaziantep’te erişilebilirliğin düşük olması 46 Kontrolsüz iç ve dış göç alması

23 Doğalgaz altyapısının yaygın olmayışı 47 Göçe bağlı olarak çevre ve fiziksel alt yapının ihtiyaç 
karşısında yetersiz olması

24 Göçler ile yaşam kalitesinin dengelenmesi sorun 
oluşturmakta.
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FIRSATLAR

1 İş gücü ve potansiyelinin yüksek olması 17 Fuar organizasyonlarının olması

2 İpekyolu üzerinde bir şehir olmamız 18 Üniversite sayısının artması

3 Doğu Akdeniz lokasyonunda önemli bir ticaret durağı 
olması 19 Organize sanayi bölgesinin güçlü olması 

4 Sanayi bölgesinin gelişime açık olması 20 Güçlü belediye hizmetleri

5
Gaziantep ili, güneş ışınlarından elektrik üretimi için 
çok iyi bir alanda bulunmaktadır. GES santrallerinin 
sayısının arttırılması rahatlıkla yapılabilir.

21 Jeopolitik konumunun önemi

6 Pandemi sürecinde medikal ürünlerin imalatı. 22 Girişimcilik kültürü

7
Önümüzdeki süreçte Mersin limanına DDY ulaşım 
hattı yapılması ile uygun, ucuz ve kolay ulaşım 
taşımacılığı.

23 Toprak verimliliği

8 Gaziantep yoğun istihdamı ile işsizliği önlemiştir. 24 Yeni iş/ürün geliştirme potansiyeli

9 Gelecekte marka ürün ve model kent olmaya yakın 
oluşu. 25 Gaziantep konum olarak kavşak görevi gören bir il olması 

nedeniyle insan sirkülasyonu oldukça fazladır.

10 Güçlü yerel yönetim zinciri ve üniversite sanayi 
işbirliği 26 Temiz üretim adına güzel bir çalışma yapılabilecek bölge 

olabilir.

11 Yurtdışı bağlantısını sağlayan güçlü ulaşım 
kanallarının bulunması 27 Kardeş üretim adı altında ilimize yakın diğer iller ile işbirliği 

yapılarak kalkınmaya ortak olunabilir.

12 Önemli ulaşım ve altyapı yatırımlarının planlanması 28 Sınır ticaretinde ulaşım noktasında alternatif çözüm (tren 
vb.) önerileri uygulanabilir.

13 Belediyecilik hizmetlerinin her geçen gün çözüm 
odaklı ilerlemesi. 29

Hayvancılık Sektörü ve Tarıma elverişli alanlarda  Kinoa, 
Prolaminler buğday,Stevia (Şeker Otu), Probiyotik Gıdalar  
hususunda farkındalık oluştu. Bunlar yaygınlaştırılabilir.

14 Genç nüfusun daha bilinçli tüketimi öğrenmesi. 30

Antep Fıstığı ve Gastronominin Gaziantep'e kattığı marka 
değeri ile ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin artması 
sonucunda havalimanı ve diğer altyapı çalışmaların 
gündeme gelmesi

15 Su ve diğer enerjilere yönelik yatırımlar 31  Arazi toplulaştırma projeleri ile alt yapıda kolaylık üretimde 
yüksek verimlilik önemli bir fırsattır

16 Toprağın verimli olması ve tarıma yönelik teşvikler 32
Kentsel Dönüşümle elde edilen arazilere yeşil alanlar ve 
yollar yapılması trafik sorunu ve çarpık yapılanmanın 
bitmesi için bir fırsat
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TEHDİTLER

1 Yoğun nüfus 16 Mültecilerin çok olması

2 Şehir içi ulaşım yükü 17 Köylerden kent merkezine olan göçler

3 Pandemi kaynaklı tehditler(Sağlık, Sosyal vb 
konularda) 18 Doğu ve Güneydoğu İllerinden göç alması

4 Göç alımı 19 Popülasyonun yüksekliği

5
Güneydoğu Anadolu bölgesinin lokomotifi konumunda 
olduğundan ve Suriye sorunu nedeni ile ani nüfus 
artışları ile karşılaşılabiliyor. 

20 Sanayi kenti oluşu

6 Pandemi nedeniyle ihracatta gerileme 21 Küresel iklim değişikliği

7 Suriyeli mülteciler sorunu. 22 Göç

8 Doğudan gelen göç dalgası 23 OSB'den kaynaklı oluşan atık suların Nizip Çayında önemli 
sorunlar oluşturmaktadır.

9 Hızlı nüfus artışı ve kalabalıklaşma. 24 Atık su arıtma tesisinin şehir merkezinde kalması, oluşan 
kötü görüntü ve koku o bölgenin gelişimini yavaşlatmaktadır.

10 Salgının geç önlenmesi sosyal yaşamı olumsuz yönde 
etkileyecektir. 25 Gelişen sanayinin tarım arazilerini tehdit ettiği 

görülmektedir.

11 Özel araç sahipliğinin artması sonucu ortaya çıkan 
hava kirliliği 26 İç ve Dış göçün artması

12 Sanayi altyapısının yetersizliği sonucu ortaya çıkan 
çevre kirliliği 27 Tarım ve Ziraat alanında nitelikli iş gücünün yetişmemesi

13 Hava ve su kalitesinin düşük olması nedeniyle ortaya 
çıkabilecek gıda güvenliği problemi 28 Kentsel Dönüşümün durması ya da yavaşlaması

14 Çok hızlı ilerleyen şehircilik ile çevre değerleri tehdit 
altında. 29 Küresel ısınma, m2 düşen yağmur suyunun azalması, yeşil 

alanların azalması

15 Yabancı uyruklulara verilecek eğitim alanında 
eksiklerin bulunması. 30 İmalat sanayinin ucuz ürünü ithal etmesi ve/veya yerli ürün 

maliyetlerin yükselmesi
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Sorun Alanları
Sorun alanları başlıkları hakkında katılımcılardan en çok sorunlu gördükleri alanlara 
0 ile 5 arasında bir puanlama yapmaları istenmiştir. Bu puanlamalara göre en çok 
sorunlu görülen ilk 3 alan Trafik (4,20), Toplu taşıma- hava kirliliği (3,50) ve Sanayi 
atıkları ve çevre kirliliği (3,44) konuları olmuştur.

Şekil 34: kentleşme, Çevre, Altyapı Sorun Alanları

Sunulan bu sorun alanlarına ne tür çözümler üretilebileceği konusunda katılımcılardan 
öneriler talep edilmiştir. Gerçekleştirilen çalıştayda bu öneriler katılımcılara sunularak 
katkılarını almak üzere paylaşılmıştır.

4.4. Sorun Alanları ve Çözüm Önerileri

Kentleşme, Çevre, Altyapı Sorun Alanları

Doğal afetlere hazırlık
Temiz suya erişim ve  şehir suyunun kalitesi

Geri dönüşüm tesisi sayısı
Toplu taşıma

Kentsel dönüşüm sorunları
İklim değişikliğinin etkisi

Biyolojik çeşitlilik
Trafik

Su ve kanalizasyon altyapısı
Sanayi atıkları ve çevre kirliliği

Gürültü kirliliği
Hava kirliliği

Çevre bilinci
Yeşil alan miktarının yeterli olmaması

Çarpık kentleşme / Gecekondulaşma
Arazi kullanımı

3,22
2,60

3,11
3,50

3,30
3,20

2,60

2,80

3,44

4,20

3,30
3,50

3,30
3,40

3,30
3,10

0,500,00 2,501,50 3,50 4,501,00 3,002,00 4,00
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Çözüm Önerileri

SORUN ALANI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Arazi Kullanımı

•	 Tarım ve orman arazilerini korumak ve yeşil alanları çoğaltarak nüfus artış oranına göre 
yapılaşma. 

•	 Şehir planlaması aşamasında arazi kullanımı ve çevreye etkileri ile yapıların geri dönüşümü 
sağlaması, yapı malzemelerinde çevreyi korumanın şart koşulması, yapı değerini artıracak artı 
değer olarak belirlenmesi. 

•	 Tarım arazilerinin zamanla sanayi bölgelerine dönüşmesini engellemek. 

•	 Hazine arazisinde verimli toprakların tespiti ve çiftçiye ücretsiz tahsisi

Çarpık kentleşme / 
Gecekondulaşma

•	 Şehrin göç alma nedenlerinin araştırılması. 

•	 İzinsiz yapılaşmanın cezalarının artırılması. 

•	 Çok katlı bina kültürünün bir an önce durdurulması gereklidir. 

•	 Belediyelerin denetimlerini arttırması

Çevre bilinci

•	 Vatandaşlarımızın çevre duyarlılığına ilişkin teşvik sağlayacak projeler gerçekleştirilmesi. 

•	 Farklı kültürdeki insanların çevre bilinci ile ilgili algılarını belirlemek ve ortak bir bilinç yaratmaya 
çalışmak. 

•	 Okullarda eğitimin içinde olması. 

•	 Geri dönüşüm bilinci arttırılmalı, projelerle desteklenmesi

Yeşil alan miktarının 
yeterli olmaması

•	 Vatandaşlarımızın çevre duyarlılığına ilişkin teşvik sağlayacak projeler gerçekleştirilmesi. 

•	 Yeşil alanları çoğaltma için ağaç dikim kampanyalarını genişletmek. örn: her yeni doğan çocuk 
için bir fidan hediye etmek. 

•	 Her ev sahibinin -yaptığı oluşturduğu yeşil alan ile ödüllendirilmesi- vergi indirimi gibi

Hava kirliliği 

•	 Çevre ve  Sürdürülebilir Enerji odaklı Ulaşım araçlarının sayısının artırılması. 

•	 Fosil yakıt tüketimini şehirde sıfırlamak. 

•	 Hava kirliliğine neden olan yakıt kullanımının azaltılması için hammadde ürünlerinin değerinin 
artırılarak caydırıcı olmasının sağlanması. 

•	 Doğalgaz alt yapısının yaygınlaştırılması sağlanmalı

Gürültü kirliliği 

•	 Çevresel Gürültü Denetimlerinin artırılması, Trafik kaynaklı gürültülerin azaltılmasına yönelik 
yapılan eylem planlarının uygulanması .

•	 Trafik ışıklarında korna çalma engellenirse, MOBESE EDS ile trafikte kuralsız kullanımlar 
azaltılabilir. 

•	 Gürültü yapılmasına karşı caydırıcı cezalar gelmesi. 

•	 Çevre ve  Sürdürülebilir Enerji odaklı Ulaşım araçlarının sayısının artırılması.

•	  İnsanlara gürültünün bir kirlilik olduğunu gösteren görsellerin trafiğe eklenmesi. 

•	 Trafik denetimi arttırılmalı

•	 Gürültü önleyici ses perdesi kullanılmalı

•	 Şehrin gürültü haritası hazırlanmalı
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SORUN ALANI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sanayi atıkları ve çevre 
kirliliği

•	 Endüstriyel Simbiyoz projelerinin tasarlanması. 

•	 Sanayi atıklarının tamamının lisanslı firmalara verilmesi sağlanabilir. 

•	 OSB, KSS gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde kapsamlı bir analiz çalışması yapılarak 
mevcut durumun ortaya konulması, akabinde çözüm önerilerinin projelendirilerek AB vb. fon 
kaynaklarına başvuruda bulunulması. 

•	 Büyük işletmelerin yanında küçük işletmelerin de atık yönetimi oluşturması gerekmektedir.

Su ve kanalizasyon alt 
yapısı

Trafik

•	 Trafik yoğunluğunun azaltılmasına ilişkin projelerin gerçekleştirilmesi, Alternatif ulaşım 
araçlarının değerlendirilmesi. 

•	 Mesai saatlerini çakışmayacak şekilde değiştirerek sıkışmayı önlemek.

•	 Nüfus artışı nedeni ile günlük trafikte olan araç sayısı yoğunluk oluşturmaktadır. Sola dönüş 
yasaklarının sadece tramvay hattında uygulanması yeterli olacaktır. 

•	 Trafikteki araç sayısının azaltılması için tolu taşımanın artırılması, bisiklet kullanımının 
özendirilmesi. 

•	 Tramvayın şehrin daha sakin caddelerini kullanılması ön görülebilir. 

•	 Şehir trafiği ve çarşı merkezlerde yol genişletme ve akıllı kavşak çalışması

Biyolojik Çeşitlilik •	 AB 2020 Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi hedeflerini uygulamaya almak

İklim değişikliğinin 
etkisi

•	 İklim Değişikliği Eylem Planı'nda hazırlanan eylem projelerinin hayata geçirilmesi. 

•	 Ekosistem dengesine uyum sağlamayı bilinçlendirme çalışmaları yaparak geniş kitlelere 
duyurmak. 

•	 İnşaat faaliyetleri ve özellikle yüksek bina sayısının artması ile iklim değişikliği yaşanmaktadır. 

•	 İklim değişikliği ve sonuçlarından biri olan tarımın geldiği nokta. 
Tarımın güçlendirilmesi, tarımın desteklenmesi ve üreticilerin sorunlarının çözümü gerekmektedir.

Kentsel dönüşüm 
sorunları

•	 Sorunların çözümü için sürdürülebilir stratejiler geliştirmek

Toplu taşıma

•	 Trafik yoğunluğunun azaltılmasına ilişkin projelerin gerçekleştirilmesi, Alternatif ulaşım 
araçlarının değerlendirilmesi. 

•	 Özellikle pandemi döneminde yoğunluk yaşanmaması için mesai saatleri kademeli yapılabilir. 
Özellikle OSB'de bulunan tesislere personel servislerinde sıkı tedbirler alınabilir, servis sayısı 
arttırılarak, işsiz kalan servislere iş imkanı sağlanabilir. 

•	 Toplu taşımanın her kesimde yaygınlaştırılması.

Geri dönüşüm tesisi 
sayısı

•	 5 adet OSB olmasına rağmen, çamur bertaraf tesisi ve Tıbbi atık harici, tehlikeli atık bertaraf 
tesisi bulunmamaktadır. Kar amacı gütmeyen Yerel yönetimlerce atık tesislerinin yapılması ve 
işletilmesi gerekmektedir.

Temiz suya erişim ve 
şehir suyunun kalitesi

Doğal afetlere hazırlık
•	 Doğal afet durumunda toplanma merkezlerinin halka duyurulması.

•	 Doğal afetlere yönelik bilgi ve önlemlerin okullardaki eğitimin içinde verilmesi.
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Güçlü yönler nasıl sürdürülebilir?
• İlde bulunan entegre atık yönetiminin gerçekleştirilmesi ve sonrasında sürdürülebilir hale 

getirilmesi atıkların çevreye etkilerinin en aza indirilmesini sağlayacağı için oldukça önemlidir. 

• Sürdürülebilir bir çevre korumanın sağlanması nesillerin en erken yaşta eğitilmesi ile başlar. Bu 
yüzden anaokullarında ve ilköğretim okullarında rutin olarak eğitimlerin verilmesi, küçük yaşta 
çevre bilincinin kazandırılması geleceğe yapılacak en büyük yatırımdır. 

• Gaziantep’in önemli bir sanayi şehri olmasından dolayı üretimden kaynaklı oluşan atıkların 
değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması hem çevre açısından hem de ekonomik açıdan 
fayda sağlayacaktır. 

• İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden 
geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda 
ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi 
olarak tanımlanan bir hedef  olan Sıfır Atık Projesinin devam ettirilmesi sağlanmalıdır. 

• Hâlihazırda ilin sahip olduğu İklim Değişikliği Eylem Planı güncellenerek takibi sıkı bir şekilde 
gerçekleştirilmelidir. 

• İlin sahip olduğu doğal biyolojik çeşitliliğin korunması sağlanmalıdır. 

• Hava ve su kalitesi daha fazla artırılmalıdır. 

Zayıf  yönler nasıl güçlendirilebilir?
• Zaman ve kaynak israfına neden olan projeler kurumlar arasında eşgüdüm sağlanarak daha az 

kaynakla daha verimli sonuçların alınması sağlanmalıdır.

• Beklenenden fazla gerçekleşen göçler ile ilgili ivedi çalışma yapılmalı ve altyapı güçlendirilmelidir.

• Büyüyen ve gelişen sanayiye paralel olarak artan çevre kirliliği kontrol altına alınmalıdır. 

• Şehrin yapılaşmasında rüzgar yönünün dikkate alınması ve yeşil alanların artırılması 
gerekmektedir. 

• Göçle birlikte artan nüfusun sebep olduğu trafik üzerine çalışılmalı ve kent ulaşımı 
zenginleştirilmelidir. 

• Çevre duyarlılığının ve bilincinin en yeni nesilden başlayarak daha fazla kişiye kazandırılması 
sağlanmalıdır. 

• Gaziantep özelinde çevre ve altyapıya yönelik akademik ve bilimsel çalışmaların yapılması 
teşvik edilmelidir. 

• Geri dönüşüm tesisi sayısı artırılmalıdır. 

• Yaşam kalitesi artırılmalıdır. 
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Fırsatlar nasıl değerlendirilebilir? 
• Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan bir şehir olması birçok projede yer alması açısından bir 

fırsattır. 

• Medikal sanayinin gelişmiş olması ve pandemiden dolayı bu sanayinin daha fazla gelişime açık 
olması önemlidir.

• Şehrin kültüründe bulunan girişimcilik yeni nesil girişimcilik ile bir üst aşamaya geçebilir.

• Limanlara yakınlık önemli bir avantajdır ve yapılan yeni projelerle daha da yakınlaşma imkânı 
bulunmaktadır. Bu da ticareti artıracaktır. 

• Ulusal ve Uluslararası fuarlara ev sahipliği yapmak önemli bir avantajdır. 

• Şehirde birden fazla özel ve devlet üniversitesinin bulunması şehrin insan kaynağına katkı 
sağlamaktadır.

Tehditler nasıl fırsata dönüştürülebilir?
• Göç kaynaklı yoğun nüfus şehir için bir tehdittir. Ancak iyi bir planlama yapılarak bu soruna 

çözümler üretilebilir. 

• Raylı sistemler sayesinde şehir içi ulaşım yükü hafifletilebilir. 

• Pandemi nedeniyle bazı sektörlerde ihracat açısından gerileme olmuştur. Ancak medikal, gıda 
ve temizlik ürünleri sektörleri yükselişe geçmiştir. 

• Küresel iklim değişikliği tüm dünya için bir tehdittir. Kaynaklar verimli kullanılarak, su 
tüketimine dikkat edilerek ve gaz salınımları kontrol altına alınarak bu durum yönetilebilir hale 
getirilebilir.

• Özel araç kullanımı, şehir içi ulaşım ağlarının daha fazla artırılması ve çeşitlendirilmesi ile 
azaltılabilir.

• Kentsel dönüşüm gerekli ihtiyaçlar sağlanarak hızlandırılabilir. 

• Pandemide de tarımsal ürünlerin önemi görüldüğü üzere tarımsal alanların korunması ve boş 
tarım arazilerinin kullanılması sağlanabilir.
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• Hava kalitesi sınıflandırmasına göre Gaziantep ilindeki hava kalitesi 50-100 
arasında yani orta düzeydedir. 

• İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan TRC1 Bölgesi’nde Tarımın 
İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Artırılması Araştırma Raporu’na göre 
Gaziantep ilini de kapsayan TRC1 Bölgesi’nde 2050 yılı projeksiyonuna göre 
en düşük 4,1 derece, en yüksek ise 5,2 derece sıcaklık artışı meydana gelecektir. 

• Aynı rapora göre bölgede sıcaklık salınımının artacağı öngörülmektedir. Buna 
bağlı olarak erken don ve aşırı kış sıcaklıklarının bitkilerin fizyolojik dengesini 
bozacağı öngörülmektedir.

• Su ve su kaynakları konusunda gerçekleştirilen projeler sayesinde Gaziantep 
ilinde su sorununun yaşanmayacağı değerlendirilmektedir.

• Gaziantep ilinde belediye atıkları büyük oranda düzenli depolama yöntemiyle 
bertaraf  edilmektedir. Küçük bir kısmı ise geri kazanılmaktadır. 

• Gaziantep’te bulunan Biyogaz Üretim Tesisi atıkların bertaraf  edilmesinde 
gerek enerji üretimi gerekse organik atığa dönüşümde önemli bir kazanım 
sağlamaktadır. 

• CORINE (Çevresel Verilerin Koordinasyonu Projesi) verilerine göre 
Gaziantep’in yüzölçümünün %4,31’ini yapay alanlar, %63,69’unu tarımsal 
alanlar, %30,88’ini orman ve yarı doğal alanlar, %0,24’ünü sulak alanlar, 
%0,88’ini su yapıları oluşturmaktadır. 

• Gaziantep ilinde toplam orman alanı 123.740,2 hektardır. Genel orman 
rakımı 800-1.450 m arasında değişmektedir. 

• 2020 yılı itibariyle Gaziantep ilinde nüfusun %98’ine kanalizasyon hizmeti ve 
nüfusun %99’una atık su arıtma tesis hizmeti sunulmaktadır.

• Katılımcılara sunulan sorun alanları içerisinden en çok sorunlu gördükleri 
alanlar 4,20 puan ile Trafik, 3,50 puan ile Toplu Taşıma-Hava Kirliliği ve 3,44 
puan ile Sanayi atıkları- Çevre kirliliği konuları olmuştur.

4.5. Sonuç ve Değerlendirme
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5. COĞRAFİ VE STRATEJİK KONUM
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5.1.1. Coğrafi ve Stratejik Konum
Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin birleşme noktasında yer alan 
ilimiz 36° 28’ ve 38° 01’ doğu boylamları ile 36° 38’ ve 37° 32’ kuzey enlemleri arasında 
bulunmaktadır. İlin doğusunda Şanlıurfa, batısında Osmaniye ve Hatay, kuzeyinde 
Kahramanmaraş, güneyinde Suriye, kuzeydoğusunda Adıyaman ve güneybatısında 
Kilis illeri bulunmaktadır. İl 6222 km²’lik alanıyla Türkiye topraklarının yaklaşık 
olarak %1’lik bölümünü kapsamaktadır.

Gaziantep’te genellikle dalgalı ve engebeli araziler yaygındır. Güneyde Hatay 
ve Osmaniye sınırını oluşturan Amanos (Nur) Dağları yer almaktadır. Burada 
tepeler 1527 m.’ye kadar yükselmektedir. İlin diğer dağlık kısmı ise bir yandan 
Nur Dağları’na paralel, İslahiye İlçesi ile Kilis İli arasında, güneyde Suriye’den 
başlayıp kuzeyde Kahramanmaraş sınırına ulaşmakta, diğer yandan ise ilin kuzey 
sınırını Kahramanmaraş ve Adıyaman sınırı boyunca, doğuda Fırat Nehri’ne kadar 
uzanmaktadır. Buradaki tepelerin yükseklikleri güneyden kuzeye doğru; Dormik Dağı 
1250 m., İlkikiz Dağı 1200 m., Kas Dağı 1250 m., Sarıkaya Dağı 1250 m. ve Gülecik 
Dağı 1400 metredir. Araban ile Yavuzeli İlçeleri arasında bulunan Karadağ’ın 
yüksekliği ise 950 metredir.

Nur Dağları ile arasında kalan bölgede taban araziler yayılmıştır. Doğu kısmında bu 
dağlardan doğup Fırat Nehri’ne boşalan Karasu ve Merzimen Çayı boyunca vadi 
tabanı ve etek araziler göze çarpmaktadır. Gaziantep İlinin geriye kalan güney ve 
güneydoğusundaki dalgalı ondüleli arazilerin yanında Barak Ovası olarak anılan 
doğuda Fırat Nehri, güneyde Suriye sınırı boyunca düz ve hafif  meyilli taban araziler 
yayılmış durumdadır.

Kaynak: https://www.gaziantep.bel.tr/tr/gaziantepi-kesfet/gazianep-cografyasi Tarih: 27.04.2021

5.1. Gaziantep Coğrafi ve Stratejik Konum, 
Ulaştırma, Lojistik ve Enerjiye Genel Bakış
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5.1.2. Ulaştırma-Lojistik

Karayolu:
Karayolları Genel Müdürlüğünün Gaziantep ilinde 148,1 km otoyol, 316 km devlet yolu, 199 km 
il yolu olmak üzere toplam 663,1 km yol ağı bulunmaktadır. Bu yol ağının üstyapısının 390,1 km’si 
bitümlü sıcak kaplamalı, 261 km’si sathi kaplamalı, 11 km’si stabilizedir. 1 km’si ise diğer yollardır.  
Gaziantep’teki 663,1 km uzunluğundaki yol ağımızın 375,8 km’si (%57) bölünmüş yoldur. İlimizde, 
daha önceki yıllardan başlayıp 2002 yılı sonuna kadar 116,2 km bölünmüş yol yapılmışken, 2003- 2019 
yılları arasında ise 259,6 km bölünmüş yol yapılarak toplamda 375,8 km bölünmüş yol ağına ulaşılmıştır.  
2003-2019 yılları arasında toplam bölünmüş yol uzunluğumuzda % 223 artış gerçekleşmiştir.  
Gaziantep’in Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye komşu illeri ile karayolu bağlantıları 
bölünmüş yollar ile sağlanmıştır.  150 km uzunluğundaki Adıyaman ili karayolu bağlantısının 73 km’si 
Gaziantep ilinde olup, 61 km’si bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 196 km uzunluğundaki Hatay ili 
karayolu bağlantısı tamamlanmıştır.

Halen yapım devam eden bazı çalışmalar aşağıda sıralanmıştır.

• Osmaniye -Nurdağı Yolu: Toplam 37,1 km (önceki ihaleler kapsamında 8,2 km’ lik Bahçe 
geçişi bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır) uzunluğundaki yolun 7,7 km si Gaziantep ili 
sınırlarındadır. 2021 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

• Gaziantep-Kilis Yolu: Toplam 44 km uzunluğundaki yolun 24 km si Gaziantep ili sınırları 
içindedir. 2021 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

• Nizip-Karkamış Yolu: Toplam 31 km olan yolda bugüne kadar 1 km tek yol-bitümlü sıcak 
karışım (bağlantı yolu) ve 1 adet çift köprü (55m) tamamlanmıştır. 2021 yılı içerisinde bitirilmesi 
planlanmaktadır.

• Kılis-Hassa Ayrımı-Musabeyli- Nurdağı Yolu: Uzunluğu 59 km sathi kaplama tek yol olan 
projenin 46 km’si Gaziantep ili sınırları içerisindedir. Yolda projenin uygulanması ile 6 km 
kısalma sağlanacaktır. 2022 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

• İslahiye-Hassa-Kırıkhan Yolu: Toplam 60 km uzunluğundaki yol, önceki ihaleler kapsamında 
tamamlanmış olan 17,6 km mevcut güzergâh dışından geçmekte olduğundan ilk yapım 
bölünmüş yol-bitümlü sıcak karışım ile 42 km de bölünmüş yol-sathi kaplama üzeri bitümlü 
sıcak karışım olarak yapılacaktır. 2021 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

• Gaziantep-Kilis Ayrımı Oğuzeli Karkamış Yolu: Toplam 47,8 km uzunluğundaki (Gaziantep-
Kilis) ayrımı Oğuzeli Karkamış yolunun, ilk 11,6 km’si bölünmüş yol, 36,2 km’si tek yol olarak 
projelendirilmiştir. 2021 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

• Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolu: Toplam 49,9 km uzunluğundaki yol bölünmüş yol-bitümlü 
sıcak karışım standardında projelendirilmiştir. Yolda önceki ihaleler kapsamında bölünmüş yol-
bitümlü sıcak karışım olarak tamamlanan 4,1 km Nizip geçişinin bitümlü sıcak karışım onarımı 
yapılacaktır. Proje kapsamında 3 adet toplam 87 m çift köprü bulunmaktadır.
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Şekil 35: Gaziantep Yol Haritası

Kaynak: Ulaşımda ve İletişimde 2003/2019_ www.uab.gov.tr

Tablo 29: Karayolu İstatistikleri

2003 Öncesi 2003-2019 Toplam Artış (%)

Otoyol 63 85 148 135

Bölünmüş Yol (Otoyol dahil) 116,2 259,6 375,8 223

Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Yol Uzunluğu 181,9 208,2 390,1 114

Kaynak: Ulaşımda ve İletişimde 2003/2019_ www.uab.gov.tr

Demiryolu
Gaziantep il sınırları içerisinde 287 km’lik demiryolu ağı mevcuttur. Yıllık 65.428 yolcu seyahat 
etmekte ve 957.564 ton yük taşınmaktadır. Yük taşıması ağırlıklı olarak Hatay, Mersin ve Kütahya 
illeriyle yapılmaktadır. Gaziantep ilinden ağırlıklı olarak gıda maddesi, kömür ve tekstil hammaddesi 
taşınmaktadır. (ULAŞIMDA VE İLETİŞİMDE 2003/2019_ www.uab.gov.tr)

Tablo 30: Demiryolu İstatistikleri

2019

Anahat Uzunluğu (Km) 287

Yolcu Sayısı 65.428

Taşınan Yük (Ton) 957.564
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İstanbul, Ankara ve Konya’dan Karaman-Mersin-Adana-Osmaniye ve Gaziantep illerine hızlı trenle 
ulaşım sağlamak için; Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice)-Adana hızlı demiryolu ve 
Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı demiryolu projeleri planlanmıştır.

Konya-Karaman projesinde altyapı, üstyapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemeleri tamamlanarak 
hat elektrikli olarak işletmeye alınmıştır. Karaman-Ulukışla kesiminde altyapı üstyapı yapım çalışmaları 
devam etmekte olup elektrifikasyon yapım ihalesine çıkılması için çalışmalar devam etmektedir. 
Ulukışla-Yenice kesiminde ise proje çalışmaları tamamlanmıştır. Hattın devam olan Mersin-Adana, 
Adana-İncirlik-Toprakkale, Toprakkale-Bahçe- Bahçe-Nurdağı, Nurdağı- Başpınar, Gaziray ve 
Akçagöze-Başpınar varyantında yapım çalışmaları devam etmektedir.

Koridor üzerinde Bahçe-Nurdağı arasında 10 km’lik çift tüplü bir adet tünel inşa edilecek olup 
Fevzipaşa varyantı’nın tamamlanması ile (Bahçe-Nurdağı) mevcut hat 15 km (32 km’den 17 km’ye 
düşüyor) kısalacak, eğim binde 27’den binde 16’ya inecek, yük trenlerinin seyir süresi 80 dakikadan 
(manevra süresi dahil) 15 dakikaya düşecek ve eğim düşürüldüğü için tren çekeri 2 kat artacaktır.

Narlı-Gaziantep koridoru üzerinde altyapı yapım çalışmaları tamamlanan Akçagöze-Başpınar 
varyantının üstyapısın tamamlanmasıyla mevcut hat 16 km kısalacak (27 km’den 11 km’ye düşüyor), 
yük trenlerinin seyir süresi 45 dakikadan 10 dakikaya düşecektir.

Nurdağı-Kahramanmaraş Hızlı Demiryolu Etüt Projesi: Konya-Karaman-Mersin-Adana-Osmaniye-
Gaziantep hızlı demiryolu hattı Nurdağı’ndan geçmektedir. Projenin tamamlanması ile Adana-
Gaziantep hızlı demiryolu hattı ile Nurdağı’ndan ayrılarak Kahramanmaraş hızlı demiryolu hattı 
birleştirilecek ve Kahramanmaraş merkeze hızlı tren bağlantısı sağlanmış olacaktır. Yapımına başlanılan 
Konya-Karaman-Ulukışla-Yenice-Mersin-Adana, Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı demiryolu hattı 
ve yatırım programındaki diğer hatların tamamlanmasıyla İstanbul’dan Kahramanmaraş’a hızlı 
demiryolu bağlantısı sağlanmış olacaktır.

Kahramanmaraş-Nurdağı arasında 200 km/saat hıza uygun çift hatlı sinyalli elektrikli hızlı demiryolu 
yapım projesi için; proje hazırlama çalışmaları devam etmektedir.

Kaynak: ULAŞIMDA VE İLETİŞİMDE 2003/2019_ www.uab.gov.tr
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Gaziantep şehir merkezi ile ilgili ulaşım verileri aşağıda sıralanmıştır. 

Gaziantep Ulaşım Ana Planı (GUAP)  
2015 yılında Gaziantep Ulaşım Ana Planı (GUAP)  çalışmaları başlatılmış olup 2017 yılında 
tamamlanmıştır. 

Geleceğin İçin Sen De Pedalla Projesi
2016 yılında “Geleceğin İçin Sen de Pedalla” bisiklet farkındalığı projesi başlatılmıştır. Bu kapsamda 
hedef  grubu olan 30.000 öğrenciye ve STK’lara bilgilendirme sunumları yapılarak bisikletin 
yaygınlaştırılması için birçok etkinlik düzenlenmiştir.

2017 yılında Bisiklet yolunun bulunduğu Nail Bilen Caddesine bisiklet sayacı takılmıştır. Bir yılda 
ortalama 50.000 bisikletli bisiklet yolunu kullanmıştır. 

Gaziray Projesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve TCDD arasında yapılan protokolle TCDD güzergâhı üzerinde 
Gaziantep kent merkezinden geçecek şekilde GAZİRAY Projesi Küsget Sanayi Bölgesi ile OSB 
alanı arasında 26 kilometrelik banliyo hattı üzerinde 4 hatlı inşa edilecek ve 16 adet istasyon hizmet 
verecektir. %95 oranında tamamlanmıştır. Altyapı, üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon yapım 
çalışmaları devam etmektedir.

Gar-Düztepe-Hastane Metro Hattı Uygulama Projesi 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından daha önce ön projesi onaylanan, yaklaşık 10,5 km ve 9 
istasyondan oluşan Gar-Düztepe-Hastane Metro Hattı, kent merkezindeki Gar Meydanından 
başlayarak bölgenin en büyük hastanesi olan 1875 yataklı şehir hastanesine ulaşacaktır. Projesi 
sürücüsüz metro İstanbul’dan sonra Türkiye’de 2., Anadolu da ilk şehir olarak projelendirilmektedir. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanan projenin yapımına hızlı bir şekilde başlanılacaktır.

Toplu Taşıma Bilgileri
Gaziantep tramvay hat uzunluğu 22 km olan ve 3 farklı güzergâhta (Kent merkezi, Karataş, İbrahimli 
bölgeleri) hizmet vermektedir. Bunun dışında, 253 adet belediye aracı, 487 dolmuş (sarı), 184 özel 
halk otobüsü (mavi), 133 adet CNG’li otobüs hizmet vermektedir. İlde günlük ortalama toplu taşımayı 
kullanan yolcu sayı (belediye, dolmuş ve özel halk otobüsü toplam) 80.000 kişidir. Günlük ortalama 
tramvay kullanan yolcu sayısı ise12.000 kişidir.

Havayolu
Gaziantep’te bir tane, iç ve dış hat trafiği olan ülkemizin oldukça yoğun havalimanlarından biri 
bulunmaktadır. 1976 yılında hizmete girmiş, 2006 yılından da yeni terminal binasına kavuşmuştur 
ve halen bu binada hizmet vermektedir. Ayrıca 01.06.2018 tarihinde yeni bir terminal binası inşaatı 
projesine başlanmış olup proje tamamlandığında Gaziantep Havalimanı, Diyarbakır’dan sonra Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin köprülü (6 Adet)  olarak inşa edilen ikinci havalimanı olacaktır. 
Proje kapsamında 67.085 m² büyüklüğünde yıllık 5.000.000 yolcu kapasiteli, yeni iç hatlar terminal 
binası yapımı, mevcut terminalin dış hatlar olarak düzenlenmesi ile 6 uçak park yerine sahip ilave 
apron ve otopark yapımı işleri devam etmektedir.
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Gaziantep İç-Dış Hatlar Terminal Binası;

•  4.000.000 Yolcu/Yıl Kapasiteli,

•  585 Araçlık Otoparkı, 

•  16 Adet Check-in Kontuarı, 

•  1 adet CIP Salonu,

•  1 adet VIP Salonu mevcuttur.

3000x48 m. boyutlarında kategori 1 (CAT I) sınıfında hizmet veren pisti, 2 adet apronu ve muhtelif  
uçak tiplerine uygun 12 adet uçak park yeri bulunmaktadır.81

2021 Yılı Ocak-Mart dönemi kesin olmayan sayılara göre 3119 iç hat seferi, 40 dış hat seferi yapılmıştır 
ve pandemi nedeniyle iç hat sefer sayılarında yıllık %26, dış hat sefer sayılarında ise yıllık %92 düşüş 
yaşanmıştır.

2021 Yılı Ocak-Mart dönemi kesin olmayan sayılara göre 321.222 iç hat yolcusu, 3.135 dış hat yolcusu 
Gaziantep havalimanını kullanmıştır. Pandemi nedeniyle iç hat yolcu sayısında yıllık %35, dış hat yolcu 
sayısında ise yıllık %95 düşüş yaşanmıştır.

2021 Yılı Ocak-Mart dönemi kesin olmayan sayılara göre 2.374 iç hat ticari uçak seferi, 25 dış hat 
ticari uçak seferi yapılmıştır ve pandemi nedeniyle iç hat ticari sefer sayılarında yıllık %28, dış hat ticari 
sefer sayılarında ise yıllık %95 düşüş yaşanmıştır.

2021 Yılı Ocak-Mart dönemi kesin olmayan sayılara göre 3037 ton yük iç hat ticari uçak seferi ile, 89 
ton yük ise dış hat ticari uçak seferi ile taşınmıştır. Pandemi nedeniyle iç hat yük miktarlarında yıllık 
%19, dış hat yük miktarlarında ise yıllık %92 düşüş yaşanmıştır.
Tablo 31: Gaziantep Havalimanı   uçak trafiği

Havalimanları  

2020 MART SONU 2021 MART SONU 
(Kesin Olmayan)  2021/2020 (%)

İç Hat Dış Hat Toplam İç Hat Dış 
Hat Toplam İç 

Hat
Dış 
Hat Toplam

Tüm uçak trafiği 4.193 505 4.698 3.119 40 3.159 -26 -92 -33

Yolcu trafiği (gelen-giden) 491.510 65.480 556.990 321.222 3.135 324.357 -35 -95 -42

Ticari uçak trafiği 3.297 471 3.768 2.374 25 2.399 -28 -95 -36

Yük trafiği 
( bagaj+kargo+posta) (ton) 3.764 1.074 4.837 3.037 89 3.126 -19 -92 -35

Kaynak: https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/Istatistikler.aspx(27.04.2021)

8 Ulaşımda ve İletişimde 2003/2019_ www.uab.gov.tr
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5.1.3. Enerji
Gaziantep’in elektrik santrali kurulu gücü 640 MWe’dir. Gaziantep’teki 49 elektrik santrali ile yılda 
yaklaşık 1.499 GWh elektrik üretimi yapılmaktadır. Bu üretimin %38,4’ü doğalgazdan, %29,8’i 
hidroelektrik santrallerinden, %13,4’ü rüzgar enerjisi santrallerinde ve %13’ü güneş enerjisi 
santrallerinden elde edilmektedir. (www.enerjiatlasi.com/)
Tablo 32: Gaziantep Elektrik Üretim Kapasitesi (MW)

Doğalgaz Kojenerasyon HES Biyogaz Rüzgar Güneş Toplam

246 25 191 7,32 86 85 640

Kaynak: www.enerjiatlasi.com

Kullanım yerlerine göre elektrik tüketimi incelendiğinde toplam tüketimin 67,8’i sanayide ve %14,7’si 
ise meskenlerde kullanılmaktadır.
Tablo 33: Gaziantep Kullanım Yerlerine Göre Elektrik Tüketimi (MWh)

Toplam 
Tüketim 

Resmi 
Daire 

Sanayi 
İşletmesi Ticarethane Mesken Tarımsal 

Sulama Şantiye Sokak 
Aydınlatma Diğer

8.443.412 263.950 5.729.149 714.843 1.242.755 109.909 - 87.018 295.787

Gaziantep kişi başı elektrik enerjisi tüketimi 2019 yılında 4.080 KWh’dir. Sanayide kullanılan elektrik 
miktarı meskende kullanılan elektrik miktarının 4,6 katına eşittir.

Şekil 36: Gaziantep Kişi Başına Kullanım Yerlerine Göre Elektrik Tüketimi  (KWh)

2019 yılında Gaziantep’te 657,204 Sm3 boru gazı, 2,052 Sm3 LNG ve 0,063 Sm3 olmak üzere toplamda 
659,319 Sm3 doğalgaz tüketilmiştir.
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Tablo 34: 2019 Yılı Gaziantep Doğalgaz Tüketim Miktarları (Milyon Sm3)

Boru Gazı LNG CNG Genel Toplam

657,204 2,052 0,063 659,319

Kaynak: www.epdk.gov.tr

50 metrede rüzgar hızı 6,8-7,5 m/sn, toplam alan ise 46,32 km2’dir. Toplam kurulu güç ise 231,6 
MW’tır. Rüzgar enerjisi potansiyelinin en yoğun olduğu yer İslahiye ve Nurdağı ilçeleridir.
Tablo 35: Gaziantep’in 50 M’de Rüzgar Kaynak Bilgileri

50 m’de Rüzgar Gücü
(W/m2) 50 m’de Rüzgar Hızı(m/s) Toplam Alan 

(km2)
Toplam Kurulu Güç

(MW)

300 –400 6.8 –7.5 46,32 231,60

Kaynak: Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA)

Gaziantep ortalama güneşlenme süresi bakımından potansiyeli yüksek bir ildir.  2020 yılı ortalama 
güneşlenme süresi 7,1 saat olarak ölçülmüştür. Yılın en çok güneşlenme görülen ayları yaz ayları, en az 
güneşlenme görülen ayları ise kış aylarıdır. Yazın güneşlenme süresi kıştan yaklaşık 3 kat daha fazladır. 
Tablo 36: 2020 Yılı Gaziantep Ortalama Güneşlenme Süresi (Günlük-saat)

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık

3,6 4,4 5,6 7.0 8,6 10,5 10,8 10,2 8,9 7,1 5,4 3,6 7,1

Kaynak: www.mgm.gov.tr



102
G a z i a n t e p 

K a l k ı n m a  S t r a t e j i s i  R a p o r u

Coğrafi ve stratejik konum grubu için çalışmaları ilk olarak GZFT ve sorun alanları 
formunun hazırlanması ile başlatılmıştır. GZFT analizinin başarıyla yapılabilmesini 
sağlamak için grubun konu alanlarıyla ilgili bilgisi ve fikri olabilecek kurumlar titizlikle 
araştırılmış olup toplamda 10 kurum belirlenmiştir. İlgili kurumlardan mail yoluyla 
irtibat kişileri talep edilmiştir. 9 kurum toplamda 13 irtibat kişisi belirleyip Ajansımıza 
bildirmiştir.  Mail yoluyla bu kişilere GZFT ve sorun alanları formları iletilmiş ve 
ilgili formların doldurulması sağlanmıştır. Ajansımıza gelen bilgiler konsolide edilerek 
analiz edilmiş ve GZFT çalıştayı için gerekli analizler yapılmıştır. 15.04.2021 tarihinde 
GZFT çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcılar tarafından doldurulan GZFT formları incelendiğinde şu sonuçlar dikkate 
değer bulunmuştur:

• Sanayinin güçlü olması güçlü yön olarak belirtilirken aynı zamanda fırsat 
olarak da ifade edilmiştir.

• Ticari faaliyetlerin gelişmiş olması güçlü yön olarak belirtilirken aynı zamanda 
fırsat olarak da ifade edilmiştir.

• Çevre iller ile olan ulaşım altyapısının gelişmiş olması güçlü yönlerden biri 
olarak belirtilmesine rağmen ulaşım açısından çevre illerle bağlantısının 
yeterince hızlı olmaması zayıf  yönlerden olarak biri belirtilmiştir. 

• Yenilenebilir enerji tesislerinin olması güçlü yönlerden birisi olarak belirtilmesine 
karşılık enerji kullanımı ve okur-yazarlığı konusunda bilinçsizlik ve yenilenebilir 
enerji konusunda henüz tam anlamı ile yatırımların hız kazanmamış olması 
zayıf  yönler olarak belirtilmiştir. Ayrıca güneş enerjisinin kullanımının 
artırılabilir ve desteklenebilir olması fırsat olarak değerlendirilmiştir.

• İhracat kapasitesinin güçlü olması güçlü yönlerden biri olarak belirtilmesine 
karşılık ithalat-ihracat potansiyelinin olması fırsat olarak belirtilmiştir. Ayrıca 
geleneksel ihracat pazarlarımızdaki siyasi belirsizliklerde tehdit olarak ifade 
edilmiştir.

• Gaziantep’in Gastronomi şehri olması hem güçlü yön hem de fırsat olarak 
değerlendirilmiştir.

• Gaziantep’in lojistik açısından güçlü olması güçlü yönlerden biri olarak 
görülmekle birlikte yakın coğrafya ile akrabalık/dil/lojistik yakınlığı olması bir 
fırsat olarak görülmektedir. Ancak lojistikte yaşanabilecek sıkıntılar da tehdit 
olarak algılanmaktadır.

• Yeraltı sularından etkili bir şekilde yararlanılması, DSİ sulama projelerinin 
yapılıyor olması ve ilin tarım arazileri bakımından sulamaya elverişli olması 
güçlü yönler olarak belirtilirken cazibeli sulamaya uygun olmayan tarım 

5.2. GZFT Analizi
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arazilerinin pompajlı sulama yöntemiyle sulanması nedeniyle üretim maliyetini artırması zayıf  
yön olarak ifade edilmiştir. Sulanabilir tarım arazilerinin sulanabilmesi, Karkamış barajının 
Barak ovasını sulaması ve DSİ tarafından yürütülen projeler sayesinde ilimizdeki içme suyu 
maliyetlerinin düşük olması fırsat olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca su kuyuları nedeniyle yeraltı 
suyunun azalma ihtimalinin olması bir tehdit olarak görülmüştür.

• Ekilebilir alanlarının fazlalığı (Antep Fıstığı, Zeytin, vb..) ve tarım arazilerinin uygun sahalarının 
arazi toplulaştırma projelerinin yürütülüyor olması güçlü yön olarak ifade edilirken aynı 
zamanda arazi toplulaştırma projelerin devam etmesi, GAP’ın tarıma olumlu etkisinin olması, 
il topraklarının tarıma elverişli olması ve İlin ikliminin yaşamaya, tarımsal faaliyetlere uygun 
olması ise fırsat olarak değerlendirilmektedir.

• Turizmin gelişmiş olması ve şehrin tarihî bölgesinin büyük ölçüde restore edilerek kültür ve 
turizme kazandırılmış olması güçlü yönler olarak ifade edilmiştir.  Ayrıca Gaziantep’in tarih, 
kültür ve turizm şehri olması fırsat olarak değerlendirilirken pandemi nedeniyle turizmde gelir 
kayıpları tehdit olarak algılanmıştır.

• İş gücü olanaklarının bulunması hem güçlü yön olarak hem de fırsat olarak ifade edilmiştir. 
Buna karşılık her alanda kalifiye eleman eksikliği ve iş alanlarının genişliğine rağmen istihdam 
oranının nispeten düşük kalması da zayıf  yön olarak belirtilmiştir.

• Doğu ve batı illeri arasında stratejik bir konumda bulunması hem güçlü yön hem de fırsat olarak 
görülmüştür.

• Katılımcıların çoğunun şehir içi trafik problemini zayıf  yön olarak ifade ettiği görülmüştür.

• Göçün etkileri üzerinde durulmuştur. İç ve dış göç sebebiyle sağlık, eğitim, ekonomik gibi 
alanlarda alt yapı yetersizliği, artan Suriyeli nüfusu ile birlikte sosyal alanlarda maliyet artışı 
ve Gaziantep’e gelen sığınmacılardan kalkınmaya katkı sağlayacak olanlarının yurtdışına veya 
başka şehirlere göç etmesi zayıf  yön olarak ifade edilmiştir. Bunun yanında yoğun iç ve dış göç, 
yüzbinlerce Suriyelinin varlığı ve uyum sorunları ve dış göç sebebiyle şehrin problemlerinin 
artması tehdit olarak ifade edilmiştir. Bunlara karşılık Suriye’ye sınır komşusu olması bir fırsat 
olarak da değerlendirilmiştir.

• Kiraların çok yüksek olması ve özellikle şehir merkezi ve yakın bölgelerdeki emlak değerlerinin 
yüksek olması zayıf  yön olarak vurgulanmıştır.

• Ekonomik kırılganlığın fazla olması zayıf  yön olarak ifade edilirken aynı zamanda ekonomide 
daralma, enflasyon oranının yüksekliği, pazar ve talep daralması, dolarda yaşanan dalgalanmalar 
ve ithalata bağımlılık olması tehdit olarak ifade edilmiştir.

• Üretimde hammadde konusunda dışa bağımlılık zayıf  yön olarak belirtilmiş olmasının yanında 
hammadde/yarı mamül temininde fiyatların düşmesi fırsat olarak görülmüştür. Hammadde/
yarı mamül teminlerinde yaşanabilecek sıkıntılar ise tehdit olarak ifade edilmiştir.

• Göç nedeniyle eğitim altyapısında yaşanan aksaklıklar, eğitim hizmetlerinin geliştirilememiş 
olması ve ilimizde okur/yazar oranının yeterince olmaması zayıf  yön olarak ifade edilirken 
aynı zamanda eğitim hizmetlerinin istenilen düzeyde geliştirilememesi tehdit olarak da ifade 
edilmiştir.
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• Teknolojik gelişmelerin yeterince takip edilememesi ve teknolojik girişim sayısının az olması 
zayıf  yön olarak görülmesine karşılık artan teknolojilerle birlikte, çoğu alanda dijitalleşme 
çalışmalarının olması bir fırsat olarak belirtilmiştir.

• Gıda sektörünün güçlü olması da güçlü yönlerden biri olarak dikkat çekmektedir.

• Deprem tehlikesi hakkında halkın yeterince bilgi sahibi olmaması ve deprem tehlikesi bakımından 
il üniversitelerinin hiçbirinde Jeoloji Mühendisliği ya da Jeofizik Mühendisliği dallarının 
bulunmaması zayıf  yön olarak belirtilmesine karşılık Deprem Master Planı çalışmalarının 
başlatılmış olması fırsat olarak değerlendirilmektedir.

• Limanlara olan yakınlığı bir fırsat olarak görülürken bir yandan da limanlara uzak olması bir 
tehdit olarak değerlendirilmiştir.

GÜÇLÜ YÖNLER

1 Sanayisinin güçlü olması(4)

2 Ticari faaliyetlerin gelişmiş olması (3)

3 Yerel değerlerin yurtiçi ve yurtdışına tanıtılması hususunda kapasitesinin olması(3)

4 Çevre iller ile olan ulaşım altyapısının gelişmiş olması(4)

5 Yenilenebilir enerji tesislerinin olması(2) 

6 İhracat kapasitesinin güçlü olması(2)

7 Gastronomi şehri olması(2)

8 Lojistik açısından güçlü olması(2)

9 Yeraltı sularından etkili bir şekilde yararlanılması

10 Turizmin gelişmiş olması

11 İş gücü olanaklarının bulunması

12 Girişimciliğin yeterli düzeyde olması

13 Doğu ve Batı İlleri arasında stratejik bir konumda bulunması 

14 Ekilebilir alanlarının fazlalığı (Antep Fıstığı, Zeytin, vb.)

15 Kriz Yönetiminin iyi olması

16 Çeşitli ürünlerde (Halı, Makarna, Çikolata, Çeşitli Dokuma ürünlerinde vb.) Avrupa'nın alternatif tedarikçisi olabilmesi

17 Ulaşım Mastır Planının yapılmış olması

18 Akıllı ulaşım teknolojilerinin kullanılıyor olması

19 Şehrin tarihî bölgesinin büyük ölçüde restore edilerek kültür ve turizme kazandırılmış olması

20 Gıda sektörünün güçlü olması

21 DSİ Sulama Projelerinin yapılıyor olması

22 Tarım Arazilerinin uygun sahalarının arazi toplulaştırma projelerinin yürütülüyor olması

23 Tarım Arazileri bakımından sulamaya elverişli olması
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 ZAYIF YÖNLER

1 Şehir içi trafik problemi (6)

2 Göç alması (2)

3 Kiraların çok yüksek olması (2)

4 Ulaşım açısından çevre illerle bağlantısının yeterince hızlı olmaması (2)

5 Her alanda kalifiye eleman eksikliği

6 İlgili alanlarda danışmanlık hizmeti sağlayacak nitelikli firma yetersizliği

7 Geçmişte kaçak yapılaşmanın yoğun bir şekilde gerçekleşmiş olması

8 İlin emisyon haritasının hazırlanması ihtiyacı

9 Bisiklet yollarının artırılması ihtiyacı

10 İlin sosyal doku haritasının hazırlanması ihtiyacı

Z11 Şehrin birçok bölgesinde eskiden yapılan yolların dar ve standartlarının düşük olması

12 Ekonomik kırılganlığın fazla olması

13 Üretimde hammadde konusunda dışa bağımlılık

14 İç ve dış göç sebebiyle Sağlık, Eğitim, Ekonomik gibi alanlarda alt yapı yetersizliği

15 Gaziantep'e gelen sığınmacılardan kalkınmaya katkı sağlayacak olanlarının yurtdışına veya başka şehirlere göç etmesi

16 Artan Suriyeli nüfusu ile birlikte sosyal alanlardaki maliyetlerde artış

17 Eğitim hizmetlerinin geliştirilememiş olması ve ilimizde okur/yazar oranının yeterince olmaması

18 Enerji kullanımı ve okur-yazarlığı konusunda bilinçsizlik

19 Teknolojik gelişmelerin yeterince takip edilememesi

20 Yenilenebilir enerji konusunda henüz tam anlamı ile yatırımların hız kazanmamış olması

21 Teknolojik girişim sayısının az olması

22 Mevzu bahis güçlü yönlerin daha da ilerletilmesi yolunda verilen eğitimlerin yetersizliği

23 İş alanlarının genişliğine rağmen istihdam oranının nispeten düşük kalması

24 Cazibeli sulamaya uygun olmayan tarım arazilerinin pompajlı sulama nedeniyle üretim maliyetini artırması

25 Özellikle şehir merkezi ve yakın bölgelerdeki emlak değerlerinin yüksek olması 

26 Deprem tehlikesi hakkında halkın yeterince bilgi sahibi olmaması

27
Deprem Tehlikesi Bakımından Üniversitenin hiçbirinde Jeoloji Mühendisliği ya da Jeofizik Mühendisliği dallarının 
bulunmaması

28 Düzensiz şehirleşmenin olması
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 FIRSATLAR

1 Deprem Master Planı çalışmalarının başlatılmış olması

2 DSİ tarafından yürütülen projeler sayesinde ilimizdeki içme suyu maliyetlerinin düşük olması

3 Sulanabilir tarım arazilerinin sulanması

4 Arazi toplulaştırma projelerin devam etmesi

5 Yakın coğrafya ile akrabalık/dil/lojistik yakınlığı olması

6 Karkamış barajının Barak ovasını sulaması 

7 GAP’ın tarıma olumlu etkisinin olması

8 Gaziantep’in gelişmiş bir ticaret şehri olması

9 Gaziantep’in tarih, kültür ve turizm şehri olması

10 Şehrin avantajlı bir coğrafi konuma sahip olması

11 İl topraklarının tarıma elverişli olması

12 İlin ikliminin yaşamaya, tarımsal faaliyetlere ve sanayi gelişime uygun olması

13 Artan teknolojilerle birlikte, çoğu alanda dijitalleşme çalışmaları

14 Güneş enerjisinin kullanımının artırılabilir/desteklenebilir olması(2)

15 Hammadde/Yarı mamül temininde fiyatların düşmesi

16 Liman kentlerine olan yakınlığını

17 Suriye'ye sınır komşusu olması

18 İlin sanayisinin güçlü olması

19 İş gücü olanakları(2)

20 Stratejik konumda bulunması

21 Gastronomik kapasite

22 İthalat-ihracat potansiyelinin olması
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 TEHDİTLER

1 Yoğun iç ve dış göç, yüzbinlerce Suriyelinin varlığı ve uyum sorunları(3)

2 Kuraklık(2)

3 Güvenlik(2)

4 Dış göç sebebiyle şehrin problemlerinin artması(2)

5 Limanlara uzak olması(2)

6 Geleneksel ihracat pazarlarımızdaki siyasi belirsizlikler

7 Su kuyuları nedeniyle yeraltı suyunun azalma ihtimalinin olması

8 İlin deprem tehlikesinin bulunması

9 Eğitim hizmetlerinin istenilen düzeyde geliştirilememesi

10 İç savaş yaşanan Suriye'ye yakınlığı

11 Pandemi nedeniyle üretimde yaşanan aksaklıklar, turizmde gelir kayıpları, ilimizde sağlık yükünün artması

12 Sınır bölgesine yakınlığı sebebiyle ortaya çıkabilecek bazı fiziksel veya diplomatik krizler.

13 İş kollarının kimi ekonomik sebeplerle şehirden ayrılması

14 Hammadde/yarı mamül teminlerinde ve lojistikte yaşanabilecek sıkıntılar

15 Sanayinin gelişmesi ile birlikte nüfus artışının, ekolojik dengeyi bozması

16 Ekonomide daralma, enflasyon, pazar ve talep daralması, dolarda yaşanan dalgalanmalar ve ithalata bağımlılık olması

17 Göç dalgaları nedeniyle şehrin nüfusunun aşırı artması ve buna bağlı olarak konut ve iş bulma sıkıntısı yaşanması

18 Katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin rekabetçi seviyede olmaması
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Güçlü Yönler Nasıl Sürdürülebilir?
Güçlü yönlerin varlığı kadar sürdürülebilirliği de önemlidir. Gaziantep diğer birçok il ile kıyaslandığında 
önemli ve kritik güçlü yönlere sahiptir. Bunun avantajlarında azami derece istifade edilmeli ve mümkün 
olduğu kadar geliştirilerek devam ettirilmelidir. Güçlü yönlerin sayılarının ve niteliklerinin arttırılması 
gerekir. Bunun için bazı yaklaşımlar geliştirilmeli ve tedbirler alınmalıdır.

Gaziantep sanayisi daha çok konvansiyonel üretim altyapısına sahiptir. Çağın gereği olarak kendisini 
rakiplerinden bir adım daha önde tutarak etkili rekabet edebilecek düzeye çıkarması öncelik olmalıdır. 
Bunun için teknolojik ve dijital değişim geçirmesi gerekir. Katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünler 
üretmeli ve en yenilikçi ürünleri herkesten önce piyasaya sürmelidir.

Ticari olarak Gaziantep tarihi İpekyolu üzerindedir. Lojistik ticaretin en önemli ayağını oluşturur. 
Ancak lojistik olarak Gaziantep’ in altyapısı istenilen düzeye ulaşamamıştır. Lojistik altyapı ivedi olarak 
uygun yatırımlar yoluyla daha iyi bir düzeye ulaştırılmalıdır. Polateli-Şahinbey İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’nin ve Hassa tüneli ile bağlantı yollarının biran önce tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca 
Gaziantep’te bir lojistik köy kurulması gerekir ve en öncelikli olmalıdır. 

Çevre iller ile olan karayolu ulaşım altyapısının gelişmiş olması önemlidir. Ancak Suriye’ye diğer bölge 
ülkelere ticaretin daha da arttırılması bu karayolu ağının önemini arttıracak ve Gaziantep’in ticaretine 
önemli katkı sağlayacaktır. Bu nedenle sınır kapılarının daha etkin kullanılması ve sayılarının attırılması 
önemlidir.

Yenilenebilir enerji tesislerinin sayıalrının ve kapasitelerinin arrtırlması bu güçlü yönün sürdürülebilirliği 
için elzemdir. Güneş enerjisi santralleri Gaziantep’in hemen hemen her yerine yerli üretim altyapısı 
kullanılarak kurulabilir. Rüzgar enerjisi potansiyeli açısından Gaziatnep yeterince güçlü değildir. Ancak 
İslahiye-Nurdağı ilçelerine rüzgar potansiyeli olması nedeniyle  Rüzgar enerjisi santrelleri kurulabilir. 
Halihazırda kurulu santraller vardır. Ancak sayıları ve potansiyelleri daha da arttırılabilir.

Ulaşım Mastır Planının yapılmış olması ve akıllı ulaşım teknolojilerinin daha etkin kullanımı ulaşımı 
yeterli ölçüde rahatlatacaktır. Planın güncellenerek uygulanabilir olması süreklilik açısından önemlidir.

Coğrafi olarak kurak bir bölgede bulunması nedeniyle tarımsal sulama için DSİ sulama projelerinin bir 
önce hayata geçmesi öncelikli olmalıdır.

Zayıf  Yönler Nasıl Güçlendirilebilir?
Şehiriçi trafik, akıllı ulaşım sistemlerinin toplu taşıma kapasitesinin arttırılması yoluyla bir nebze 
çözülebilir. Ancak en önemli etkiyi halkın tolu ulaşım araçlarını kullanması için teşvik ve ikna edilmesi 
oluşturacaktır. Toplu taşıma kapasitesinin nitelikli artırımı ve halkın bilinçlenmesi paralel olarak 
uygulandığında trafik probleminin çözümü için en önemli adım atılmış olacaktır. Ayrıca bisiklet yolları 
ağının çok daha geliştirilmesi yerinde olacaktır.

Şehrin birçok bölgesinde eskiden yapılan yolların dar ve standartlarının düşük olması uygun yerlerde 
kentsel dönüşüm yapılması yoluyla çok az da olsa kısmen çözülebilir. Ancak halkın bu dezavantajdan 
en az etkilenmesinin yolunun yine toplu ulaşım araçlarının ve bisiklet kullanımının artırılması olduğu 
düşünülmektedir.
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Enerji kullanımı ve okuryazarlığı konusunda bilinçsizlik her zaman var olmuştur. Ancak enerji 
verimliliğini mümkün olduğu kadar artırmak ve enerji israfının önlenmesi ilkokul çağlarında ve hatta 
daha öncesinde “kaynak verimliliği” adıyla başlatılmalıdır. Bu konu eğitim müfredatında önemli bir 
yere sahip olmalıdır.

Yenilenebilir enerji konusunda henüz tam anlamı ile yatırımların hız kazanmamış olması ilimiz 
açısından önemli bir eksikliktir. Yerli teknoloji ve üretim kullanılarak yatırımcılar teşvik edilmelidir. 
Ayrıca hanelerde ve tarımsal sulamada kullanımının artırılması için kurulum maliyetleri yine yerli 
teknoloji ve üretim kullanılarak düşürülmelidir.

Fırsatlar Nasıl Değerlendirilebilir?
Deprem Master Planı çalışmalarının başlatılmış olması zayıf  yönler arasında bulunan halkın deprem 
tehlikesi konusunda bilinçsiz olması durumunu ortadan kaldırabilir. Bunun için planın tamamlanması, 
uygulanabilir olması ve uygulanması gerekir.

Yakın coğrafya ile akrabalık/dil/lojistik yakınlığı olması ticari ve kültürel faaliyetlerimizin gelişmesine 
yardımcı olabilir.

Şehrin avantajlı bir coğrafi konuma sahip olması uygun lojistik yatırımlar ve karayolu ağının 
güçlendirilmesiyle halkın refah düzeyinin artırılmasına katkı sağlayacaktır.

Liman kentlerine olan yakınlığı ticari olarak önemlidir. Bu önem limanların Polateli-Şahinbey İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesinin ve Hassa tüneli ile bağlantı yollarının biran önce tamamlanmasıyla daha 
da artacaktır ve ilimizi limanlara yakınlaştıracaktır. Bu da lojistik maliyetlerimizi azaltarak ticarete 
katkı sağlayacaktır.

Suriye’ye sınır komşusu olması tarım gibi alanlarda bölgede ihtiyaç duyulan işgücü ihtiyacını 
karşılayabilir.
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Katılımcılar tarafından Gaziantep’te öncelikli olarak ele alınmasını gerekli gördükleri 
sorun alanlarının puanlanması istenmiştir. Sorun olmadığını düşünenlerin 0 puan, 
en fazla sorun olduğunu düşünenlerin ise 5 puan verebileceği şekilde bir puanlama 
yapmaları ve sorunların nedenlerini ve varsa çözüm önerileri talep edilmiştir. Bu 
bağlamda

1. Enerji Sorun Alanı
Enerji Sorun Alanıyla ilgili 

• Enerji fiyatlarının yüksek olması

• Enerjinin verimli kullanılmaması

• Enerji kalite problemleri

• Yenilenebilir enerjinin (güneş, rüzgar, HES, biokütle) yaygınlaştırılamaması

• Enerji nakli sırasındaki kayıp-kaçak oranlarının yüksekliği

sorun alanları öne çıkmaktadır. Katılımcılar arasında en çok enerji fiyatlarının yüksek 
olması, yenilenebilir enerjinin (güneş, rüzgâr, HES, biokütle) yaygınlaştırılamaması 
ve enerjinin verimli kullanılmaması alanlarına yüksek puan verilerek bu sorunların 
diğerlerine göre daha önemli olduğu vurgusu yapılmıştır. Enerji ile ilgili belirlenen 
tüm sorunları ve aldıkları puanlar aşağıda ki tabloda gösterilmiştir.

Şekil 37:Enerji Sorun Alanları

5.3. Sorun Alanları ve Çözüm Önerileri

Enerji Sorun Alanları
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oranları yüksekliği

Enerji kalite problemleri

Yenilebilir enerjinin (güneş, rüzgar 
HES, biokütle)...

Enerjinin verimli kullanılmaması

Enerji fiyatlarının yüksek olması
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Yenilenebilir enerjinin (güneş, rüzgar, HES, biokütle) yaygınlaştırılamaması
Bu sorun alanı, katılımcılar tarafından verilen puanlar değerlendirildiğinde 5 üzerinden 3,11 puan ile 
en yüksek puanı almıştır. Bu alan ile ilgili çözüm önerileri 

• DSİ yürütülen projeler sayesinde uygun olan yerlere HES yapılmalıdır.

• Bunun için diğer ülkelerle işbirliği yaparak yeni projeler yapılmalıdır. 

• Özellikle desteklerin hibe oranları arttırılmalıdır.

• Şuanda mevcut olarak yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan enerji tesisleri için destek 
mekanizmaları çok az, bu konuda desteklerin çeşitlendirilmesi uygun olacaktır.

• Desteklerin sürdürülebilir olması sağlanmalıdır.

şeklindedir.

Enerji fiyatlarının yüksek olması
Bu sorun alanı, katılımcılar tarafından verilen puanlar değerlendirildiğinde 5 üzerinden 3,11 puan ile 
en yüksek puanı almıştır. Bu alan ile ilgili çözüm önerileri 

• DSİ tarafından yürütülen projeler sayesinde enerji fiyatları düşürülebilir.

• Güneş enerji kurulumları (vb.. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılmasıyla) 
desteklenmelidir.

• Bürokrasi, başvuruların online yapılması yoluyla azaltılmalıdır.

• Birim fiyat garantisinde dağıtım bedelleri sabit tutularak teşvikler arttırılabilir.

Enerjinin verimli kullanılmaması
Bu sorun alanı, katılımcılar tarafından verilen puanlar değerlendirildiğinde 5 üzerinden 3 puan almıştır. 
Bu alan ile ilgili çözüm önerileri 

• DSİ tarafından yürütülen projeler sayesinde pompajlı sulamada yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımı arttırılmalıdır.

• Bilhassa sanayide enerji verimliliği uygulamaları ile enerji doğru ve verimli kullanılmalıdır.

• Özellikle 1000 TEP ve üzere yıllık enerji tüketimi olan firmaların enerji etütleri yaptırma 
ve aynı zaman enerji yöneticisi bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu konuda gerekli 
denetimlerin etkin bir şekilde yapılması ve mevcut personel eğitim teşviklerinin uygulanması 
uygun olacaktır.

Enerji kalite problemleri
Bu sorun alanı, katılımcılar tarafından verilen puanlar değerlendirildiğinde 5 üzerinden 2,44 puan 
almıştır. Bu alan ile ilgili çözüm önerileri 

• Kamu kurumları tarafından geliştirilen projelerden elde edilen enerjiler daha kaliteli ve güvenilir 
oldukları için kamu kaynaklarının kullanımı daha uygun olacaktır. 

• Enerji kaynağının kalitesinden dolayı hava kirliliği artmaktadır. Tedarik sırasında daha kaliteli 
enerjilerin alınması için kurallar koyulmalıdır.
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Enerji nakli sırasındaki kayıp-kaçak oranlarının yüksekliği
• Kayıp oranının azaltılması için nakilde kullanılan borular, kablolar vs. daha kaliteli materyallerden 

yapılmalıdır. 

• Kaçak oranı özellikle sosyo-ekonomik seviyesi düşük muhitlerde çok yüksektir. Bu konuda takip 
sıklığının artırılması suretiyle tedbirler alınmalıdır.

• Denetimler daha da arttırılmalıdır.

2. Ulaşım, Lojistik, Stratejik ve Coğrafi Konum Sorun Alanları
Ulaşım, lojistik, stratejik ve coğrafi konum sorun alanları ile ilgili

• Taşımacılıkta karayollarına bağımlılık 

• Taşımacılıkta entegrasyon eksikliği

• Bölge içi ve bölgelerarası ulaşım ağları

• Demiryolu hattının yaygın olmayışı

• Jeopolitik konumun sosyal hayata olumsuz etkisi

• Jeopolitik konumun ekonomik hayata olumsuz etkisi

• Gaziantep’in iç savaş ülkesi olan Suriye’ye yakınlığı 

sorun alanları öne çıkmaktadır. Katılımcılar arasında en çok Gaziantep’in iç savaş ülkesi olan Suriye’ye 
yakınlığı, taşımacılıkta karayollarına bağımlılık, demiryolu hattının yaygın olmayışı ve jeopolitik 
konumun ekonomik hayata olumsuz etkisi sorun alanlarına yüksek puan verilerek bu sorunların 
diğerlerine göre daha önemli olduğu vurgusu yapılmıştır. Ulaşım, lojistik, stratejik ve coğrafi konum ile 
ilgili belirlenen tüm sorun alanları ve aldıkları puanlar aşağıda ki tabloda gösterilmiştir.

Şekil 38: Ulaşım, Lojistik, Stratejik ve Coğrafi Konum Sorun Alanı Puan Tablosu

Ulaşım, Lojistik, Stratejik Konum Sorun Alanları
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Taşımacılıkta karayollarına bağımlılık
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Gaziantep’in İç Savaş Ülkesi Olan Suriye’ye Yakınlığı 
• Bu sorun alanının Gaziantep’e olumsuz güvenlik, sosyal ve ekonomik etkilerinin 2016 yılından 

beri Türkiye Cumhuriyetinin Suriye’nin kuzey bölgesine yapmış olduğu harekâtlar nedeniyle 
önemli ölçüde azaldığı görülmektedir. Kuzey Suriye’nin ve hatta tüm Suriye’nin istikrara 
kavuşması bu sorun alanının ortadan kaybolmasını sağlar.

• Göç konusunda Gaziantep gibi sınır illerindeki yoğunlaşmanın önüne geçilmesi için etkili 
göçmen iskân politikası geliştirilmelidir.

Taşımacılıkta Karayollarına Bağımlılık 
• Trafiğin özellikle işe geliş-gidiş saatlerinde çok yoğun olması nedeniyle alternatif  ulaşım 

sistemleri ve esnek çalışma saat modelleri kullanarak bağımlılık azaltılabilir.

Demiryolu Hattının Yaygın Olmayışı
• YHT (Yüksek Hızlı Tren) ve Gaziray’ın inşasının hızlandırılması ile bu sorun çözüme 

kavuşturulabilir.

Jeopolitik konumun ekonomik hayata olumsuz etkisi
• Suriye ve Irak’ta yaşanan iç çatışmalar, navlun fiyatlarının günümüzde yüksek olması ve bahsi geçen 

ülkelerle ihracatımızın yüksek olması nedeniyle, il ekonomisinde sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu 
durum lojistik desteklerinin ve e-ticaretin ilimizde daha çok yaygınlaştırılmasıyla ve bu konuda 
destek mekanizmalarının arttırılmasıyla çözülebilir.

• Üretim kapasitesi bakımından Gaziantep, Adana ve Mersin gibi komşu illerden bir hayli 
iyi durumdadır. Ancak limanlara yakınlık ve lojistik açısından bu illerden daha dezavantajlı 
durumdadır. Bu dezavantajın ortadan kaldırılması için Polateli-Şahinbey İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesinin ve Hassa tüneli ile bağlantı yollarının biran önce tamamlanması gerekmektedir. 

• Savaştan yeni çıkmış olan Kuzey Suriye ile etkili ticaret anlaşmalarının yapılması için bölgenin 
zenginleşmesi gerekmektedir.

• Gaziantep’in ihracatının Suriye, Irak Suudi Arabistan gibi yakın coğrafyada kümelenmemesi, 
diğer ülkelerle de ciddi ihracat rakamlarına ulaşılması gerekir. Çünkü Suudi Arabistan gibi 
ülkelerin Türk mallarını boykot etmesi Gaziantep’ ihracatının sürdürülebilirliğini olumsuz 
etkilemektedir.

• Limana uzaklık gibi dezavantajları en aza indirmek için hava yolu kargo taşımacılığı 
geliştirilmelidir.

Jeopolitik Konumun Sosyal Hayata Olumsuz Etkisi
• Jeopolitik konum şu sıralarda bir dezavantaj gibi görünse de iş gücünün profesyonel yardımlarla 

(eğitim, sağlık vs.) tersine çevrilmesi mümkündür

Büyük Deprem Yaşanması İhtimali
Kurumlardan bilgi talebi sırasında gelen sorun alanları arasında bulunmamasına rağmen çalıştayda 
sorun alanı olarak ifade edilmiştir. 
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200-300 yıl hatta 500 yılda bir, yerkabuğundaki hareketler devam ettiği sürece olabilecek depremlere 
hazırlıklı olmak önem arz etmektedir. Çünkü her ne kadar Gaziantep il merkezi fay hattı üzerinde 
olmasa da Nurdağı ve İslahiye ilçeleri Doğu Anadolu Fay Hattına çok yakın ve alüvyon türü bir zemine 
sahiptirler. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde büyük bir depremin buralarda yıkıcı etkisinin çok 
olması muhtemeldir. Her ne kadar Gaziantep il merkezinin bazı mahalleri sağlam zemine sahip olsa 
da İncilipınar, Emek gibi mahalleler alüvyon zemin üzerine inşa edilmiştir. İslahiye ve Nurdağı’nda 
oluşabilecek 7 ve üzeri depremlerde buralar çok büyük zararlar görebilir. Ayrıca Yavuzeli, Araban ve 
Oğuzeli ilçeleri ile ve Barak bölgesi ve bu ilçelerin bazı kırsal mahallerinin zeminleri de alüvyon zemine 
sahiptir. Buralarda da büyük bir depremin yıkıcı etkileri olacaktır. Çözüm önerileri şu şekildedir:

• Şehir planlarının deprem riskinin varlığına göre hazırlanması gerekir. 

• İnşaat yapılacak alanların zemin etütlerinin özenle yapılması gerekir.

• Yapılar sağlam zeminlere yapılmalıdır. Zayıf  zeminler üzerine kesinlikle yapılar inşa 
edilmemelidir.

• AFAD’ın kurumların ve halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarını daha da arttırması gerekir.

• Gaziantep il merkezi fay hattı üzerinde değil algısının değiştirilmesi gerekir.

Sel ve Taşkın yaşanması 
Kurumlardan bilgi talebi sırasında gelen sorun alanları arasında bulunmamasına rağmen çalıştayda 
sorun alanı olarak ifade edilmiştir. Çözüm önerileri şu şekildedir: 

• Dere ağızlarına yapılaşma yapılmamalı

• Yağışlar sırasında derelerde ki suyun akışını engelleyecek durumların yaşanmaması için tedbirler 
alınmalı

• Kanal seviye ve sayılarını düzenlemek gerekir.

• Havzaya düşen yağmur miktarını ölçüp dere yataklarını bu ölçüm sonuçlarına göre düzenlemek 
gerekir.

Şehiriçi Trafiğin Yoğun Olması
Kurumlardan bilgi talebi sırasında gelen sorun alanları arasında bulunmamasına rağmen çalıştayda 
sorun alanı olarak ifade edilmiştir. Çözüm önerileri şu şekildedir:

• Yolları genişletmek ve ek şeritler eklemek yerine toplu taşıma yaygınlaştırılmalıdır. Ancak 
pandemi süreci toplu taşıma kullanımını azaltmıştır. Birçok insan işe gidiş gelişlerde özel aracını 
kullanmamaktadır.

• KÜSGET ve OSB ‘yi birbirine bağlayacak olan ve %95’i tamamlanan Gaziray’ın bitirilmesi 
gerekir.

• Metro hattının yapılması gerekir.

• Bisiklet yollarının yapılması gerekir.

• Ulaşımda navigasyon gibi teknolojik aletlerin kullanılması gerekir.
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• İmar planları ile ulaşım planlarıyla yapılmalı gerekir.

• Gazianteplilerin dörtlüleri yakıp herhangi bir yerde durması gibi alışkanlıklarını değiştirmeye 
çalışmalıyız. 

• Toplu ulaşımın diğer ulaşım türlerinden daha hızlı olmasını sağladıktan sonra toplumda da 
daha hızlı olduğu gerçeğini yaymak gerekir.

• Çevre yolu ağı daha da genişletilmelidir.
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• Çevre iller ile olan ulaşım altyapısının gelişmiş olması, yenilenebilir enerji 
tesislerinin olması, lojistik açısından güçlü olması, doğu ve batı illeri arasında 
stratejik bir konumda bulunması, Ulaşım Mastır Planının yapılmış olması 
ve akıllı ulaşım teknolojilerinin kullanılıyor olması dikkat çekici güçlü yönler 
olarak ortaya çıkmaktadır.

• Şehiriçi trafik problemi, ulaşım açısından çevre illerle bağlantısının yeterince 
hızlı olmaması, bisiklet yollarının artırılması ihtiyacı, şehrin birçok bölgesinde 
eskiden yapılan yolların dar ve standartlarının düşük olması, artan Suriyeli 
nüfusu ile birlikte sosyal alanlardaki maliyetlerde artış, enerji kullanımı ve 
okur yazarlığı konusunda bilinçsizlik, yenilenebilir enerji konusunda henüz 
tam anlamı ile yatırımların hız kazanmamış olması, özellikle şehir merkezi 
ve yakın bölgelerdeki emlak değerlerinin yüksek olması, deprem tehlikesi 
hakkında halkın yeterince bilgi sahibi olmaması, deprem tehlikesi bakımından 
üniversitenin hiçbirinde Jeoloji Mühendisliği ya da Jeofizik Mühendisliği 
dallarının bulunmaması ve düzensiz şehirleşmenin olması Gaziantep’in zayıf  
yönleri olarak ortaya çıkmıştır.

• Deprem Master Planı çalışmalarının başlatılmış olması, yakın coğrafya 
ile akrabalık/dil/lojistik yakınlığı olması, güneş enerjisinin kullanımının 
artırılabilir/desteklenebilir olması, liman kentlerine olan yakınlığı, Suriye’ye 
sınır komşusu olması ve Stratejik konumda bulunması Gaziantep’in önündeki 
fırsatlar olarak görülmüştür.

• Yoğun iç ve dış göç, yüzbinlerce Suriyelinin varlığı ve uyum sorunları, 
Gaziantep’in limanlara uzak olması, ilin deprem tehlikesinin bulunması ve 
iç savaş yaşanan Suriye’ye yakınlığı Gaziantep‘in yüzleştiği tehditler olarak 
algılanmıştır.

• Çevre iller ile olan ulaşım altyapısının gelişmiş olması en önemli sorun 
alanlarından biri olarak görülürken bu sorunu çözümü olarak Hidroelektrik 
Santrallerin yapılması, diğer ülkelerle işbirliği yaparak yeni projeler yapılması, 
desteklerin ve hibe oranları artırılması ve desteklerin sürdürülebilir olmasının 
sağlanması gibi çözüm önerileri getirilmiştir. 

• Enerji fiyatlarının yüksek olması bir diğer sorun alanı olarak görülmüştür. 
Bu sorun alanı ile ilgili katılımcılar tarafından, DSİ tarafından projeler 
geliştirilmesi, güneş enerji santralleri kurulumları gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kurulumlarının desteklenmesi, bürokrasinin azaltılması ve birim 
fiyat garantisinde dağıtım bedellerinin sabit tutularak teşvikler arttırılması gibi 
çözüm önerileri sunulmuştur.

5.4. Sonuç ve Değerlendirme
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• Enerji başlığıyla ilgili enerji fiyatlarının yüksek olması, enerjinin verimli kullanılmaması, enerji 
kalite problemleri, yenilenebilir enerjinin (güneş, rüzgar, HES, biokütle) yaygınlaştırılamaması 
ve enerji nakli sırasındaki kayıp-kaçak oranlarının yüksekliği gibi sorun alanları tespit edilmiştir. 

• Enerjinin verimli kullanılmaması sorun alanı ile ilgili, pompajlı sulamada yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımının artırılması, bilhassa sanayide enerji verimliliği uygulamaları ile 
enerji doğru ve verimli kullanılması ve firmaların enerji etütleri yaptırmaları ve aynı zaman 
enerji yöneticisi bulundurması sağlanması gibi çözüm önerileri getirilmiştir. 

• Enerji kalite problemleri sorun alanı ile ilgili kamu kurumları tarafından geliştirilen projelerden 
elde edilen enerjilerin daha kaliteli ve güvenilir olmaları nedeniyle kamu kaynaklarının kullanımı 
daha uygun olması ve tedarik sırasında daha kaliteli enerjilerin alınması için kurallar koyulması 
gibi çözüm önerileri getirilmiştir. 

• Enerji nakli sırasındaki kayıp-kaçak oranlarının yüksekliği sorun alanı ile ilgili kayıp oranının 
azaltılması için nakilde kullanılan borular, kablolar vs. daha kaliteli materyallerden yapılması, 
kaçak oranının düşürülmesi için takip sıklığının artırılması suretiyle tedbirler alınması ve 
denetimlerin daha da arttırılması gibi  çözüm önerileri getirilmiştir.

Ulaşım, lojistik, stratejik ve coğrafi konum başlıklarıyla ilgili taşımacılıkta karayollarına bağımlılık, 
taşımacılıkta entegrasyon eksikliği bölge içi ve bölgelerarası ulaşım ağları, demiryolu hattının yaygın 
olmayışı, jeopolitik konumun sosyal hayata olumsuz etkisi, jeopolitik konumun ekonomik hayata 
olumsuz etkisi, Gaziantep’in iç savaş ülkesi olan Suriye’ye yakınlığı, şehiriçi trafiğin yoğun olması, sel 
ve taşkın yaşanması  ve büyük deprem yaşanması ihtimali sorun alanları tespit edilmiştir.

• Gaziantep’in iç savaş ülkesi olan Suriye’ye yakınlığı sorun alanı ile ilgili Kuzey Suriye’nin ve 
hatta tüm Suriye’nin istikrara kavuşturulması ve etkili göçmen iskân politikası geliştirilmesi gibi 
çözüm önerileri getirilmiştir.

• Taşımacılıkta karayollarına bağımlılık sorun alanı ile ilgili trafiğin özellikle işe geliş-gidiş 
saatlerinde çok yoğun olması nedeniyle alternatif  ulaşım sistemleri ve esnek çalışma saat 
modelleri kullanarak bağımlılığın azaltılması çözüm önerisi getirilmiştir.

• Demiryolu hattının yaygın olmayışı sorun alanı ile ilgili yüksek hızlı tren ve Gaziray’ın 
inşasının tamamlanması çözüm önerisi getirilmiştir.

• Jeopolitik konumun ekonomik hayata olumsuz etkisi sorun alanı ile ilgili lojistik desteklerin, 
e-ticaretin yaygınlaştırılması ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi, Polateli-Şahinbey İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesinin ve Hassa tüneli ile bağlantı yollarının biran önce tamamlanması 
Kuzey Suriye ile etkili ticaret anlaşmalarının yapılması, Gaziantep’in ihracatının Suriye, 
Irak Suudi Arabistan gibi yakın coğrafyada kümelenmemesi, diğer ülkelerle de ciddi ihracat 
rakamlarına ulaşılması ve hava yolu kargo taşımacılığı geliştirilmesi gibi çözüm önerileri 
getirilmiştir.

• Jeopolitik konumun sosyal hayata olumsuz etkilerinin göç ile gelen iş gücünün profesyonel 
yardımlarla (eğitim, sağlık vs.) tersine çevrilmesi mümkün olacağı ifade edilmiştir.
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• Büyük deprem yaşanması ihtimali sorun alanı ile ilgili şehir planlarının deprem riskinin varlığına 
göre hazırlanması, inşaat yapılacak alanların zemin etütlerinin özenle yapılması, yapıların 
sağlam zeminlere yapılması, zayıf  zeminler üzerine kesinlikle yapılar inşa edilmemesi, AFAD’ın 
kurumların ve halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarını daha da arttırması ve Gaziantep il merkezi 
fay hattı üzerinde değil algısının değiştirilmesi gibi çözüm önerileri getirilmiştir.

• Sel ve Taşkın yaşanması sorun alanı ile ilgili dere ağızlarına yapılaşma yapılmaması, yağışlar 
sırasında derelerde ki suyun akışını engelleyecek durumların yaşanmaması için tedbirler 
alınması, kanal seviye ve sayılarını düzenlemesi ve havzaya düşen yağmur miktarını ölçülüp 
dere yataklarının bu ölçüm sonuçlarına göre düzenlemesi gibi çözüm önerileri getirilmiştir. 

• Şehiriçi trafiğin yoğun olması sorun alanı ile ilgili toplu taşımanın yaygınlaştırılması, Gaziray’ın 
bitirilmesi, metro hattının yapılması, bisiklet yollarının yapılması, ulaşımda navigasyon gibi 
teknolojik aletlerin kullanılması imar planları ile ulaşım planlarıyla yapılması, Gazianteplilerin 
dörtlüleri yakıp herhangi bir yerde durması gibi alışkanlıklarının değiştirilmesi, toplu ulaşımın 
diğer ulaşım türlerinden daha hızlı olmasını sağladıktan sonra toplumda da toplu taşımanın 
daha hızlı olduğu algısının yayılması ve çevre yolu ağının daha da genişletilmesi gibi çözüm 
önerileri getirilmiştir.
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