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Siverek’in Öncelikli Sorunları Paneli  
Sonuç Raporu 

 
Tarih: 14 Nisan 2012, Cumartesi 
Yer: Siverek Endüstri Meslek Lisesi Salonu 
Düzenleyen:  Güneydoğum Derneği - Siverek Kaymakamlığı 
 
Açış konuşmaları 
       Duygu SUCUKA - Güneydoğum Derneği Bşk.            
       Kasım GÜLPINAR – Şanlıurfa Milletvekili 
                 
Siverek’in Sorunlarına genel değerlendirme  
       Mahmut HERSANLIOĞLU – Siverek Kaymakamı (Çağrılı Konuşmacı)  
 
Panel Oturumu 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ali ÇULLU – HRÜ Ziraat Fak. Dekanı 
 
Tarım ve Hayvancılık        - Halil SÜT – Siverek Tarım Müdürü              
Su ve sulama sorunları     - Prof. Dr. Öner ÇETİN - Dicle Ün. Ziraat Fak.              
Hayvancılık                       - Doç. Dr. Emine ÇIKMAN - Harran Ün. Ziraat Fak.  
Eğitim                                - Lütfü BALKIR – Siverek Milli Eğitim Müdürü  
Sağlık                                - Dr. Serhat ODABAŞI  - Siverek Sağlık Müdürü 
Köylere hizmet götürme    - Zeki KENRU - Karacadağ Köyü Muhtarı  
 

***    
EĞİTİM 
İlçe merkezinde 23 ilköğretim okulu, 7 bağımsız anaokulu, 36 köy taşıma merkezi ilköğretim 
okulu, 149 köy ilköğretim okulu, 11 lise, 1 Halk Eğitim Merkezi, 1 Mesleki Eğitim Merkezi, 1 
Rehberlik Araştırma Merkezi, 1 Meslek Yüksek Okulu, 5 Özel Dershane, 5 Özel 
Rehabilitasyon Merkezi, 3 MTSK, 1 Özel İlköğretim Okulu bulunmaktadır.  
3-4-5 yaşlar gurubu okul öncesinde okullaşma oranı %30, yalnızca 5 yaş grubu 
değerlendirildiğinde ise bu oran %80’dir.  
Radyo-Televizyon Yayımcılığı ve Gıda Teknolojisi Meslek Yüksek Okulu olarak açılan 
yüksekokul, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Gıda Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı 
dallarında eğitime devam etmektedir. 
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde, mevcut derslik sayılarına yakın bir oranda derslik 
ihtiyacı bulunmaktadır. Yani derslik ihtiyacı oldukça fazladır. 
Sınıf öğretmeni ihtiyacı çok az sayıda olmakla birlikte bu oran okul öncesinde ve branş 
öğretmenliğinde mevcut sayısının yarısı kadardır. 
Mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle eğitim-öğretim yılını yarıda bırakan öğrenci sayısı önemli 
orandadır. 
Çok sayıda yeni okula ve bazı okul binalarının yenilenmesine ihtiyaç vardır.  
 
SAĞLIK 
İnşaatı devam etmekte olan 200 Yataklı Devlet Hastanesi için usulüne uygun kadro, 
müştemilat vs. çalışmaların hızlandırılması; 
Yeni 10 Aile Sağlığı Merkezinin yapılması; 
Toplum Sağlığı Merkezi, Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi ve Verem Savaş 
Dispanseri binalarının onarılması; 
Kiralık binada hizmet vermekte olan 5.Nolu ASM için yeni bina yapılması; 
Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi kurulması; 
En az 2 tane yeni ambulans alınması gerekmektedir. 
   
Başıboş hayvanlar tarafından yayılan enfeksiyonlar kontrol altına alınmalıdır.  
Su depolarının bakım ve temizliğinin eksikliğinden dolayı bulaşıcı hastalıklar oluşmaktadır. 
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Nüfusa kayıtlı olmayan bebeklerin ve çocukların sayısının fazla olması, 18 yaş altında 
evlenen ve gebe kalan kadınların fazlalığı çalışmaları zorlaştırmaktadır.  
Özellikle Karacadağ ve Karabahçe bölgesinde çadırlarda yaşayan göçerlerin sağlık 
imkânlarından yeterince faydalanması için çalışmalar yapılmalıdır. 
 
GENEL İDARE 
222 bin nüfuslu Siverek ilçesinde kamu hizmetleri, 1975 yılında yapılmış olan Hükümet 
Konağı ile 1989 yılında yapılmış olan Adliye Sarayı binaları, ekonomik ömrünü doldurmuş, 
nüfus itibarıyla ortaya çıkan artış ile yetersiz kalmış ve hizmete cevap veremeyecek duruma 
gelmiştir. 
  
Şanlıurfa ilinin en büyük ilçesi konumunda bulunan ve 45 ilden daha büyük olan Siverek’in 
köylerinde 149 muhtarlık ve yaklaşık 340 mezra bulunmaktadır. Muhtarlıklara bağlı bulunan 
yaklaşık 50 mezra nüfus olarak ana köyden daha kalabalık hale gelmiştir. Hizmetin daha 
etkin verilmesinin sağlanması amacıyla nüfusu yoğun birimlerin muhtarlıklara dönüştürülmesi 
gerekmektedir. 
 
ALTYAPI 
Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa duble yol çalışmasının bütün aksamları ile tamamlanması; 
Adıyaman-Siverek arasında yapımına yol bağlantıları ile başlanan Nissibi Köprüsü 
çalışmalarının titizlikle takip edilmesi;  
Siverek-Viranşehir yolunun genişletilmesi;  
Siverek-Viranşehir, Siverek-Çermik, Siverek-Karacadağ, Siverek-Feribot yollarında sati 
kaplama çalışmalarının yapılması;  
Siverek-Çermik yolunda bulunan Bayırözü Köyünde okul geçişleri için alt geçit yapılması; 
2012 yılında hizmete girecek olan 200 Yataklı Devlet Hastanesi önünde kavşak çalışması 
yapılması ihtiyaç gereğidir.  
 
*** 
İlçe merkezinde bulunan 154 KW’lık trafo merkezinin gücünün 200 KW’a yükseltilmesi; 
Tarımsal sulamaların yoğun olduğu Çaylarbaşı bölgesinde, Gürakar ve Karacadağ’da ek 
olarak yeni trafo merkezlerinin kurulması;  
İlçedeki Altaylı ve Karacadağ-Karabahçe ve Şekerli Fiderlerinin yenilenmesi;  
İlçe merkezinde, köy ve beldelerde AG hatlarında, trafolarda yenileme çalışmalarına devam 
edilmesi;  
Kendi sulama sistemini kurarak elektrikle sulama yapan çiftçilerin rekabet koşulları ve kaçak 
kullanım da göz önünde bulundurularak desteklenmesi;  
Kaçak elektrikle yapılan mücadelenin artırılması gerekmektedir. 
 
*** 
İlçe kırsalında 81 yerleşim yerinde içme suyu temin edilememiştir/yetersizdir. Gelecek yıllar 
düşünüldüğünde ilçe merkezlerin de olmak üzere Siverek-Hilvan yöresinde içme suyu 
yetersizlikleri her geçen gün artacaktır. 
Halihazırda proje aşamasında olan Siverek-Hilvan Sulama Suyu Projesinde Yöreye içme 
suyu da sağlamak anlamında entegre bir çalışma yapılması ve/veya (4) bölgeye ayrılmış 
içme suyu için grup çalışması yapılması;  
Özel İdare yetki alanı içersinde su kullanımı ile ilgili idari düzenleme çalışmalarının yapılması; 
özellikle elektrik dağıtımının özelleştirilmesi ile birlikte oluşabilecek asayiş olaylarının önüne 
geçmek için bu çalışmaların ivedilikle gerçekleştirilmesi;  
Su sanitasyonu kapsamında eksiklikleri bulunan çalışmaların ivedilikle tamamlanmasına 
zorunluluk arz etmektedir. 
 
***   
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İlçe genelinde Özel İdare yol ağında mevcut hali ile yol envanteri çalışmasının yapılması; 
Özel İdare yol ağında mevcut hali ile var olan 152 km’lik asfalt yolun 2. kat çalışmasının 
yapılması;  
Özel İdare yol ağında yapılan asfalt çalışmalarında yol standartlarının yeniden gözden 
geçirilmesi;  
Tarımsal üretimin ve nakliyenin çok olduğu bu güzergâhlarda taşıma gerçeğine uygun yol 
standartlarının geliştirilmesi;  
Özel İdare yol güzergâhında yoğun trafiğin olduğu 45 güzergâhta 584 Km 1. kat asfalt 
çalışması yapılması uygun olacaktır. 
 
Mevcut Köy Yolu Ağı: 1620 Km 
Asfalt Yol                    : 152 Km 
Çalşm Yplan Asf.Yol  :  110 Km 
Stabilize-Ham Yol     : 1358 Km 
 
*** 
Köylerin bugüne kadar hiçbirinde köy yerleşik alanı çalışması yapılmadığından, kaynak 
israfını engellemek için, ivedi olarak bu çalışmalara başlanması; 
Kanalizasyonu yapılmış köylerde kilit parke çalışması yapılması; 
Nüfusu yoğun olan köylerde kanalizasyon çalışması yapılması; 
Nüfusu yoğun olan köylerde çocuk parkları çalışması yapılması; 
Köy Hizmetleri Şantiye Şefliğine yeni tahsisi yapılan alanda hizmete uygun bir binanın 
yapılması gereklilik arz etmektedir. 
 
TARIM 
Tarım teşkilatına personel-araç takviyesi çalışmalarının yapılması; 
Destekleme çalışmalarının daha sıhhatli sonuçlar elde edilmesi için teknolojik kabiliyetlerin 
artırılması, parsellerin kadastrol anlamda sayısallaştırma çalışmalarının tamamlanması; 
Devam eden Toplulaştırma çalışmalarına ek olarak müşterek mülkiyetin yoğun olduğu 
kapsam dışındaki alanlarda da bu çalışmanın yapılaması; 
Siverek-Hilvan Sulama Projesi çalışmalarına başlanması, proje dışında kalan alanlarda gölet 
çalışmalarına ağırlık verilmesi; 
İlçedeki 1100.000 dekar taşlık alanın üretime kazandırılması; 
İlçede var olan 570.000 küçükbaş ve 58.000 büyük baş hayvan düşünülerek Organize 
Hayvancılık Bölgesi oluşturulması gerekmektedir. 
 
DİĞER BEKLENTİ VE GEREKSİNİMLER 
GAP Eylem Planında yer alan Gençlik Merkezi ve Kapalı Yüzme Havuzuyla ilgili çalışmaların 
tamamlanması;  
İlçe merkezindeki şehir stadının onarılması; 
Futbol Federasyonunun AB fonlarından yapacağı suni çim saha ve tesislerinin yapılması; 
Belde ve köylerde de spor sahası çalışmalarının yapılması; 
Karacadağ Kayak Merkezinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne devredilmesi; 
Kapalı Spor Salonuna jeneratör, ses ve doğal gaz sisteminin yapılması. 
 
*** 
Siverek Kalesinde kazı çalışmalarına başlanması; 
Siverek’te bir kültür sitesi inşa edilmesi; 
Karacadağ yöresindeki kış ve yayla turizmi imkânlarının değerlendirilmesi için bölgenin 
turizm merkezi ilan edilmesi; 
Tarihi Abdalağa Hamamında restorasyon çalışmalarına başlanması. 
 
*** 
İlçede köylülerin yararlanacağı yöreye uygun gelir getirici ağaçlandırma çalışmalarının 
yapılması; 
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Yol boylarında yöreye uygun ağaçlandırma çalışmalarının yapılması; 
İlçe kırsalını da içine alabilecek şekilde katı atık yönetimi projesi gerçekleştirilmesi. 
 
*** 
Düşkün ve yaşlı kimsesizlerin barınabileceği Huzurevine, kimsesiz çocukların barınabileceği 
Sevgi Evlerine, şiddete uğrayan veya sahipsiz kadınların kalacağı Kadın Sığınma Evine, 
toplumsal eğitime katkı sağlayacak Toplum Merkezine, Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün 
kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
*** 
Organize Sanayi Bölgesi, Organize Hayvancılık Bölgesi ve 2.Küçük Sanayi Sitesi kurulması 
ihtiyacı vardır.  
 
23 Nisan 2012 
dsucuka@hotmail.com  
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