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Öz:Bu çalışma, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nün mevcut binalarını/yapılarını revize etmek, planlanan ve
yapılması düşünülen yeni binaların/yapıların bilimsel bir çerçevede yeniden planlanması amacıyla bir master planın
altlığını oluşturmak için hazırlanmıştır. Bu çalışmanın birinci aşamasını literatür taraması, veri derleme ve düzenleme
aşaması oluşturmuştur. Bu aşamada alan ile ilgili haritalar ve üniversite idaresinde kampüse ilişkin istatistiki veriler
derlenerek düzenlenmiş ve değerlendirilmiştir. İkinci aşamada; Osmanbey Kampüsü ve yakın çevresinin doğal ortam
özelliklerinin ortaya konulması için alanla ilgili haritalar yeniden çizilmiş ve ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili istatistiki
veriler sayısallaştırılmıştır. Üçüncü aşamada arazi çalışması yapılmış ve kampüsün mevcut arazi kullanım durumu
saptanmıştır. Dördüncü aşamada ise elde edilen bilimsel veriler doğrultusunda sistematik bir şekilde kampüsün yeniden
planlanmasına ilişkin öneriler sunulmuştur. Söz konusu öneriler; (I) mevcut alanın doğru kullanılarak tarım alanlarının
işgal edilmesini azaltmak, (II) kampüs-kent arasındaki etkileşimi artırmak ve (III) kampüs içinde arazi kullanımını
amaca uygun hale getirmektir.
Anahtar kelimeler: Harran Üniversitesi, Osmanbey Kampüsü, Coğrafi etüt, Arazi kullanımı, Coğrafi planlama.
Abstract:This study was prepared to revise current building and the building thought to be done of Harran University
the campus of Osmanbey for the purpose of creating foundation of a master plan. The first stage of this study is
literature reviewing, data collection and organization. In this stage, related maps and statistical data from the
university collected, organized and evaluated. In the second stage, for revealing the characteristics of natural
environment of the campus , related maps re-drawn and needed statistical data were quantified. In the third stage, field
work has been done and the current situation has been attempt to expose the existing land use of the campus. In the
fourth stage, suggestions on systematic re-planning of the campus are presented in the direction of the scientific data
obtained. The mentioned suggestions consist of 3 main axes; (I) reduce the occupation of agricultural areas by using
the existing area correctly, (II) to increase the interaction between campus and (III) city and make land use within the
campus reasonably and conveniently.
Keywords: Harran University, Osmanbey Campus, Geographic study, Land use, Geographic planning

1. Giriş
Harran Üniversitesi Rektörlüğünde, Haziran 2015‟te Osmanbey Kampüsü'nde mevcut
binaları/yapıları revize etmek, planlanan ve yapılması düşünülen yeni bina/yapıları ise bilimsel bir çerçevede
yeniden planlamak amacıyla bir master planın hazırlanması düşüncesi oluşmuştur. Bu düşünce çerçevesinde
Rektörlük, öncelikle, Osmanbey Kampüsü Master Planı çalışmasının altlığını oluşturmak için “Osmanbey
Kampüsü Coğrafi Etüdü”nün hazırlanmasına karar vermiştir. Bu çerçeveden hareketle, Coğrafya Bölümü,
“Osmanbey Kampüsü Coğrafi Etüdü Raporu”nu 2 Şubat 2016 tarihinde tamamlayarak Harran Üniversitesi
Yapı İşleri Daire Başkanlığı‟na teslim etmiştir.
1.1. Çalışmanın amacı
Osmanbey Kampüsü Coğrafi Etüdü‟nün amacı, Harran Üniversitesi‟nin ana kampüsü olarak 1996
yılında temeli atılan ve halen (2016) yapılaşma süreci devam etmekte olan Osmanbey Kampüsü‟nün yeniden
planlanmak için hazırlanması düşünülen master planın altlığını oluşturmaktır. Bu çerçevede kampüs ve yakın
çevresinin doğal ortam özellikleri, arazi kabiliyet kullanım sınıfları ve kullanım durumu ile sosyo-ekonomik
özellikleri tespit edilmiştir. Ayrıca, Harran Üniversitesi‟ne nasıl bir misyon yüklenmesi gerektiği, kampüs
dokusu ile coğrafi ortamın uyumu ve kentsel gelişime model oluşturacak şekilde nasıl yapılanması
gerektiğinin belirlenmesi, bu çalışmanın diğer amaçları arasında yer almaktadır.
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1.2. Çalışmanın yöntemi ve veri kaynakları
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından hazırlanan Osmanbey
Kampüsü'nün Coğrafi Etüdü çalışmasının birinci aşamasını veri derleme ve düzenleme oluşturmuştur. Bu
aşamada alan ile ilgili haritalar ve üniversite idaresinde kampüse ilişkin istatistiki veriler derlenmiştir. Veri
toplama aşamasında öncelikle saha (Osmanbey Kampüsü ve yakın çevresi) ve konu ile ilgili literatür
taranmıştır. Literatür bilgileri, resmi ve özel raporlar ile istatistikler incelenerek analiz edilmiş ve
değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu aşamada, Türkiye‟de ve dünyada üniversite kampüs modelleri de
incelenmiştir.
İkinci aşamada ise Osmanbey Kampüsü ve yakın çevresinin doğal ortam özelliklerinin ortaya
konulması için alanla ilgili haritalar yeniden çizilmiş ve ihtiyaç duyulan ilgili istatistiksel veriler
sayısallaştırılmıştır. Üçüncü aşamada arazi çalışması yapılmış ve kampüsün mevcut arazi kullanım durumu
ortaya konulmuştur. Dördüncü aşamada ise, yerleşkenin mevcut durumu göz önüne alınarak master plana
ilişkin elde edilen bilimsel veriler doğrultusunda sistematik bir şekilde planlamaya ilişkin öneriler
sunulmuştur.
1.3. Osmanbey kampüsü’nün coğrafi konumu
Osmanbey Kampüsü, 37°9'39.26“-37°13'57,965“Kuzey enlemleri ile 39°2'59,753“-38°56'23,128"
Doğu boylamları arasında, Şanlıurfa şehrinin doğusunda, Şanlıurfa-Mardin karayolunun kuzeyinde yer
almaktadır. Başka bir ifade ile Kampüs, Harran Ovası‟nın kuzeyinde ve ova-plato geçiş alanında yer
almaktadır. Kampüs şehre yaklaşık 20 km uzaklıkta olup, ilk planlamada alanı 27.930 dekar olarak tahsis
edilmiştir. Fakat daha sonra yapılan düzenlemelerle Osmanbey Kampüsü, şahıslara ait özel mülkiyet (914
da) de dahil olmak üzere toplam 16.002 dekara düşürülmüştür (Şekil 1).

Şekil 1. Osmanbey Kampüsü‟nün lokasyon haritası
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2. Osmanbey Kampüsü ve yakın çevresinin coğrafi özellikleri ve arazi kullanım durumu
2.1 . Kampüs ve yakın çevresinin doğal ortam özellikleri
Osmanbey Kampüsü, Harran Ovası‟nın kuzeyinde, ova ile Germüş Platosu‟nun birleşim alanında yer
almaktadır. Bu nedenle kampüs alanının oluşumu ve hâkim formasyonların özellikleri, Harran Ovası ve
kuzeyindeki platonun jeolojik özellikleriyle yakından ilgilidir.
Osmanbey Kampüsü ve çevresinde bulunan Eosen yaşlı kalker formasyonları çeşitli doku ve sertlikte
olmalarına rağmen karstik olaylara müsait ve çatlaklıdır. Bu formasyonun üst katmanlarında fosilli ve
yumrulu kireçtaşları önemli yer tutmaktadır (Gürel vd. 2000: 11-12). Eosen kalkerleri kampüs alanının
bütününde, doğu ve batı kesimlerinde geniş bir alanda yayılış göstermektedir. Güneye doğru Harran
Ovası‟na ulaşan bu alan, kampüsün güneyinde, Şanlıurfa-Mardin karayolunu da geçerek son bulmaktadır.
Esosen kalkerlerinin hâkim olduğu bu alan güneye doğru alçalarak Harran Ovası‟na ulaşır. Tebeşirli ve killi
kireçtaşlarından oluşan Eosen yaşlı formasyonlar özellikle yerleşke alanı içinde ve doğusunda geniş bir
yayılım alanına sahiptir. Osmanbey Kampüsü‟nün kuzeybatısında az da olsa dar bir alanda Oligosen yaşlı
kireçtaşları da yer almaktadır. Bu formasyon Eosen yaşlı kalker formasyonlarının üzerinde bulunmaktadır.
Osmanbey Kampüsü‟nün içinde ve çevresinde yükseltisi değişen tepeler yer almaktadır. Mera Tepesi
(630 m), kampüs alanı içindeki en yüksek alanı oluşturur. Kampüsün en alçak kesimleri ise güneyde
Şanlıurfa-Mardin karayoluna yakın olan alanlardır (490 m). Bu nedenle kampüsün en alçak kısımları ile en
yüksek kısımları arasında 140 m‟lik bir yükselti farkı bulunmaktadır (Şekil 2) .
İklim sınıflandırma sistemlerine göre Şanlıurfa kenti ve yakın çevresi, yazı kurak subtropikal yarı
nemli/yarı kurak Karasal Akdeniz İklimi bölgesinde yer almaktadır. Bu iklim tipi, orta yağışlı bir
kış/ilkbahar ve çok sıcak-kurak bir yaz mevsimiyle karakterize edilir. Harran Üniversitesi Osmanbey
Kampüsü‟nün bulunduğu alan, topoğrafya koşulları ve bunun iklim şartlarına etkisi yönünden avantajlı bir
konuma sahiptir. Kampüs alanı içinde yükselti farkı, bakı ve eğim koşulları, meteorolojik değişkenler
açısından büyük oranda homojen bir ortamın oluşmasını sağlamıştır.
Sıcak yaz günlerinde kuzeybatı yönlü rüzgârların egemen olması, yapıların/yerleşmelerin
planlanmasında dikkate alınması gereken bir konudur. Çünkü soğutma sistemlerinin veya serinletmeye
yönelik yapı bileşenlerinin tasarımında kuzeybatı yönlü serin rüzgârlar önemli bir avantaj sağlayabilir. Enerji
üretimi açısından ise Şanlıurfa ve çevresindeki teknik rüzgâr potansiyeli düşüktür.
Kampüs alanı ve çevresinde doğal herhangi bir göl yer almamaktadır. Ancak kampüs içinden ve
çevresinden geçen, sadece yağışlı mevsimlerde akışa geçen dereler mevcuttur. Söz konusu mevsimlik
akarsular, arazinin genel eğim şartlarının etkisi altında genel olarak kuzeyden güneye doğru bir akış
göstermektedir. Bu derelerin su toplama havzaları geniş değildir.
Osmanbey Kampüsü ve çevresinde başlıca 3 tür toprak yer almaktadır. En yaygın olarak görülen
toprak grubu kırmızı kahverenkli topraklar olup, bunun yanında kolüvyal topraklar ve bazaltik (volkanik)
topraklar yayılış göstermektedir.
Osmanbey Kampüsü ve çevresinde yaz döneminde yaşanan şiddetli kuraklık bitki yaşamını önemli
ölçüde etkilemektedir. Dolayısıyla kampüs alanı ve çevresini kapsayan geniş alanların doğal bitki örtüsü step
vejetasyonudur. Osmanbey Kampüsü alanında 5‟i endemik olmak üzere toplam 198 tür tespit edilmiştir. Söz
konusu türlerden 64‟ü İran-Turan, 24‟ü Akdeniz, 1‟i Avrupa-Sibirya fitocoğrafya bölgesine ait türlerden
oluşurken; alanda yer alan türlerin 103‟ü ise kozmopolit türlerdir (Parmaksız, 2005). Ayrıca İnceleme
alanında ziraat fakültesine ait deneme bahçelerinde zeytin, elma, armut, kayısı, şeftali, nar, badem ve erik
ağaçları yer alır. Bunun dışında yerleşke alanı çevresindeki bazı alanlarda tahıl ve pamuk tarımı
yapılmaktadır.
2.2. Kampüs ve yakın çevresinin arazi kullanım durumu
Osmanbey Kampüsü‟nün yer tercihinin, arazi kullanımı (tarım alanlarının amacına uygun kullanımı),
kentin gelişim yönü (kuzey), GAP Master Plan‟da bölgenin öncelikli kalkınma aksı olarak belirtilen Kırık
Gelişme Aksı (Gaziantep-Şanlıurfa-Diyarbakır), iklim koşulları, topografik yapı ve diğer önemli yatırımlar
(Atatürk Barajı Gölü, GAP Uluslararası Havaalanı, Otoban ve Organize Sanayi Bölgeleri vb.) bakımından
çok doğru bir tercih olmadığını söylemek mümkündür. Ancak kampüs yerinin doğru seçilememesinin
ötesinde, hâlihazırda mevcut kampüs alanı doğru kullanılarak bir cazibe merkezine dönüştürülebilir mi
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sorusuna cevap olarak bütünsel bir yaklaşımla, coğrafi etüt raporu sonucunda şu saptama ve öneriler
geliştirilmiştir:

Şekil 2 .Osmanbey Kampüsü ve Çevresinin Topografya Haritası
Şanlıurfa kenti ve yakın çevresinde arazinin amaç dışı kullanımının yaygın olduğunu belirtmek
gerekir. Şanlıurfa‟da tarım topraklarının amaç dışı kullanımı genelde iki şekilde gerçekleşmektedir. Birincisi
sürüme elverişli olmayan VI. ve VII. sınıf otlak alanlarının işlenerek veya sürülerek, tarımsal kullanıma
açılmasıdır. İkincisi ise, tarıma uygun olan özellikle I.-IV. sınıf arazilerinin yerleşim ve sanayi alanı olarak
kullanılıp, tarım dışı bırakılmasıdır.
Osmanbey Kampüsü‟nün bulunduğu alan açısından bakıldığında, Şanlıurfa şehrinin 30 yıllık (19852015) dönemde kentin doğu yönünde (305 ha) de bir gelişme/yayılma gösterdiği görülmektedir (Şekil 3).
Şehrin doğu kısmında son 15 yılık süre içerisinde özelikle Osmanbey Kampüsü, yol kenarındaki işyerleri,
OSM Hastanesi (Ortadoğu Sağlık Merkezi Hastanesi) gibi özel ve kamu kuruluşlarının artmasıyla, tek katlı
evlerden çok katlı binaların ve hatta sitelerin oluşturulmasıyla hızlı bir değişmenin yaşandığı ve bugün de bu
sürecin çok yoğun bir şekilde devam ettiği gözlemlenmektedir. Özellikle kentin doğu kısımlarındaki
yapılaşmanın tarım alanlarının aleyhine gelişmesini/yayılmasını tetikleyen önemli faktörlerin başında Harran
Üniversitesi Osmanbey Kampüsü ve hazırlanan 1/100.000 ölçekli Şanlıurfa Çevre Düzenleme Planı
gelmektedir.
Bu gelişmelere bağlı olarak son yıllarda Şanlıurfa-Mardin yolu boyunca yoğun bir şekilde bir
yapılaşma gerçekleşmektedir. Bu yapılar; otomobil ve traktör satan büyük galeriler, zirai alet ve gübre/ilaç
satan mağazalar, petrol istasyonları, küçük ve orta ölçekli market/bakkal/lokantalar, öğrencilere yönelik
açılan yurtlar ve pansiyonlar ana bir cadde ve cadde arkasında verimli tarım alanları üzerinde yükselen
apartman ve sitelerdir.
Kısacası Osmanbey Kampüsünün şehrin doğusunda yer alması şehirsel alanın bu yönde gelişmesine
etki eden faktörlerin başında gelmektedir. Özellikle Osmanbey Kampüsü‟nde yer alan Harran Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi‟nin de yakın zamanda (2016) faaliyete geçmesiyle birçok yönüyle doğu
tarafından zaten gelişmekte olan kentin alansal gelişimi daha da hız kazanacaktır.
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Osmanbey Kampüsü, genel olarak Harran Ovası ile Germüş Platosu‟nun geçiş alanında yer
almaktadır. Kampüs, ovadan platoya geçiş alanında yer aldığından morfolojik olarak yer yer düz ve yer yer
de tepelik alanlardan oluşmaktadır. Bu morfolojik yapısından dolayı yerleşke sınırları içerisinde kalan alanın
% 66,8‟i VI. sınıf arazi, % 16,4‟ü VII. sınıf arazi, % 9,5‟i IV. sınıf arazi, % 3,7‟si III. sınıf arazi, % 2,3‟ü II.
sınıf arazi ve % 1,3‟ü ise VIII. sınıf araziden oluşmaktadır (Çizelge1).

Şekil 3. Şanlıurfa şehrinin 1985-2015 arası dönemlerin gelişimi (Benek, S. & Şahap, A., 2016)
Çizelge 1: Osmanbey Kampüsü‟nde Arazi Kabiliyet Kullanım Sınıfları
AKK Sınıflandırması
II
III
IV
VI
VII
VIII
Toplam Alan

Yüzölçümü (da)
368,046
592,074
1520,19
10689,34
2624,328
208,026
16.002

Yüzölçümü (%)
2.3
3.7
9.5
66.8
16.4
1.3
100

Arazi yetenek sınıflandırması tarım açısından değerlendirerek iki grup şeklinde sınıflandırılır. Genel
olarak birinci gruptaki topraklar (I-IV); tarıma uygun araziler, ikinci gruptaki topraklar (V-VIII) ise; tarıma
elverişli olmayan arazilerdir (Atalay, 2000: 276). Bu açıdan bakıldığında Osmanbey Kampüsü‟nün % 15,5
(2480 da)‟i tarım potansiyeli olan arazilerden oluşmaktadır. Söz konusu tarıma elverişli olan II. (368 da), III.
(592 da) ve IV. (1520 da) sınıf araziler, genel hatlarıyla kuzeybatı-güneydoğu yönünde akan mevsimlik
Beyazdağ Deresi çevresinde özellikle halihazırdaki yerleşkenin kuzeydoğunda yer almaktadır (Çizelge 1).
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Nitekim söz konusu tarıma elverişli olan bu alanların büyük bir kısmı, amacına uygun Ziraat Fakültesi Deneme
Bahçeleri olarak değerlendirilmektedir. Bu alan dışında az miktarda IV. sınıf arazi yerleşkenin doğusunda
kuzeybatı-güneydoğu yönünde akan mevsimlik dere olan Haham Deresi çevresinde lekeler halinde bulunmakta
olup halihazırda herhangi bir şekilde kullanılmamaktadır (Şekil 4).
Kampüs içerisinde kapladığı alan itibariyle ikinci sırada bulunan VII. sınıf arazileri kampüsün doğu sınırı
boyunca uzanmaktadır. Bir kısmı otobanın hemen güneyinde bir kuşak şeklinde kuzey-güney yönünde
uzanmaktadır. Büyük bir kısmı ise mevcut kuşağın devamı olup otobanın kuzeyinde devam etmektedir (Çizelge 1).
Kampüsün büyük bir kısmını oluşturan VI. Sınıf araziler ise mevsimlik Beyaz Dere çevresinde yer alan
ve II. III. ve IV sınıf araziler ile iç içe yer alır. Bu araziler kampüsün doğusunda kuzeybatı-güneydoğu şeklinde bir
kuşak halinde uzanan VII. sınıf araziler dışında yerleşke içinde geniş bir alanda yayılış göstermektedir. Bu
anlamda mevcut kampüsün çok büyük bir kısmı da VI. Sınıf arazileri üzerinde yer almaktadır (Şekil 4).
Osmanbey Kampüsü, çarpanları itibariyle geniş bir tarım alanının yerleşmeye, sanayiye ve ticarete
açılmasına peşkeş çekilmiştir. Çünkü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa kentinin yaklaşık 20 km doğusunda ve
Şanlıurfa-Mardin yolunun kuzeyinde yer almaktadır. Kampüsün yer seçimi yapılıp temeli atıldığında ŞanlıurfaMardin yolunun kenarında sadece iki çırçır tesisi ve 2 petrol tesisi ile kırsal yerleşmeler dışında tarım alanları
bulunmaktaydı.
Kısaca belirtilmelidir ki, Osmanbey Kampüsü‟nün yerinin Arazi Kabiliyet Kullanım (AKK) sınıfları
bakımından bakıldığında daha çok çarpanları yani dolaylı sonuçlarından dolayı doğru bir yer olmadığını söylemek
mümkündür.

Şekil 4. Osmanbey Kampüsü‟nün arazi kabiliyet kullanım durumu
2.3.Kampüs ve Yakın Çevresinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri
Osmanbey Kampüsü‟nde Fen-Edebiyet, İlahiyat, Eğitim Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp ve
Ziraat fakülteleri; Sağlık, Mehmet Arabacı BESYO, Yabancı Diller, Turizm ve Otel İşletmeciliği
yüksekokulları ile Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler enstitüleri bulunmaktadır. Harran Üniversitesi‟nin 20152016 eğitim-öğretim yılı itibariyle 8.402‟si ön lisans, 12.145‟i lisans ve 1971‟i de lisansüstü olmak üzere
öğrenci sayısı 22.518‟dir. Hâlihazırda Üniversitede öğrenim gören lisans öğrencilerin 11.689‟u Osmanbey
Yerleşkesi‟nde öğrenim görmektedir.
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Harran Üniversitesi‟nin akademik ve idari personel sayısı bakımından ideal seviyede olduğunu söylemek
mümkün değildir. 2015 yılı itibariyle üniversitenin toplam personel sayısı 1.959‟dur. Personel sayısı içerisindeki
akademik personel sayısı 970‟tir. Akademik personelin 462‟si öğretim üyesidir (Çizelge 2). Üniversitedeki idari
personel sayısı ise 989‟dur. 2015 yılı itibariyle idari personelin dışında çeşitli işlerde istihdam edilmek üzere 603
firma personeli bulunmaktadır (Çizelge 3).
Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsü çevresinde Gülveren, İncirli, Bakımlı, Mağaracık ve Osmanbey
mahalleleri (köyleri) yer almaktadır. 2014 yılı itibariyle bu mahallelerin toplam nüfusu 5103 kişidir (Çizelge 4).
Çizelge 2. Harran Üniversitesindeki Akademik Personel Sayısı
Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Arş.Gör.

Öğr.Gör.

Okutman

Uzman

TOPLAM

106

102

254

289

156

55

8

970

Kaynak: Harran Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

Çizelge 3. Harran Üniversitesindeki İdari Personel Sayısı
İdari Personel

4/B Sözleşmeli

Sürekli İşçi

4/C Geçici İşçi

TOPLAM

894

25

62

8

989

Firma Personel Sayısı

603

Kaynak: Harran Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet

Raporu

Çizelge 4. Osmanbey Yerleşke çevresindeki yerleşmelerde nüfus (2014)
Mahalle

Gülveren

İncirli

Bakımlı

Mağaracık

Osmanbey

TOPLAM

Nüfus

957

488

1366

760

1532

5103

Kayn
ak:
TÜİK

Çiz
elge 5: Şanlıurfa Şehri, Şanlıurfa İli ve Türkiye Nüfusunun Gelişimi ve Artış Hızı (1927-2014).
Şanlıurfa Şehri
Sayım
Yılları
1927
1935

Nüfus

Şanlıurfa İli

29.098

Artış Oranı
( ‰)
-

31.721

10,8

1940

35.266

1945
1950

Türkiye

207.487

Artış Oranı
(‰)
-

13.648.270

Artış Oranı
(‰)
-

229.614

12,7

16.158.018

21,1

21,4

245.398

13,3

17.820.950

19,6

36.356

6,1

263.855

14,5

18.790.174

10,6

38.685

21,5

298.394

24,6

20.947.188

21,7

1955

48.296

45,4

348.199

30,9

24.064.763

27,8

1960

59.863

43,8

401.919

28,7

2.7754.820

28,5

1965

73.498

41,9

450.798

23

31.391.421

24,6

1970

100.654

64,9

538.131

35,4

35.605.176

25,2

1975

132.934

57,2

597.277

20,9

40.347.719

25

1980

147.488

21.0

602.769

1,8

44.736.957

20,7

1985

194.969

57,4

795.034

55,4

50.664.458

24,9

1990

276.528

72,4

1.001.455

46,2

56.473.035

21,7

2000

385.588

33,8

1.443.422

36,6

67.803.927

18,3

2010

498.111

1.663 371

30,3

73 722 988

15,9

2014

837.180

1.845 667

24,0

77 695 904

13,3

24,0*

Nüfus

Nüfus

Kaynak: TÜİK

*Bu oran Şanlıurfa Büyükşehire aittir. Eyyübiye: ‰9,8, Haliliye: ‰27,9, Karaköprü: ‰111,8
Şanlıurfa şehir nüfusu da il nüfusuna paralellik göstermektedir. 1927 yılında 29.098 olan şehir
nüfusu sürekli artarak 2010 yılında 498.111‟e yükselmiştir. 2014 yılında Şanlıurfa şehri nüfusu merkez
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ilçelere bağlı köy nüfusları dâhil 837.180 kişidir (Çizelge 5). 2014 yılında Türkiye nüfusunun büyük bir
bölümü (%91,8) ve Şanlıurfa il nüfusunun tamamı kentsel nüfustan meydana gelmektedir. Bunun temel
nedeni 2012 yılında Şanlıurfa ilinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesidir. Bilindiği üzere TÜİK,
büyükşehir belediye sınırları içerisinde yaşayan nüfusun tamamını kent nüfusu olarak kabul edilmektedir.
2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle Türkiye‟de ilkokulda bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 19
iken, Şanlıurfa ilinde bu sayı 29‟dur. Şanlıurfa ilindeki net okullaşma oranları ilkokulda %99.72, ortaokulda
%89.47 ve ortaöğretimde %53.06‟dır. İlkokul ve ortaokulda net okullaşma oranları Türkiye ortalamasına
yakın oranlarda olduğu halde, ortaöğretimde bu oran Türkiye ortalamasının (%76.5) oldukça aşağısındadır
(Çizelge 6 ).
Çizelge 6. Şanlıurfa İli ve Türkiye'nin Eğitim Göstergeleri (2013-2014)
İlkokulda
öğretmen başına
öğrenci sayısı

İlkokul net
okullaşma
oranı (%)

Ortaokul net
okullaşma oranı

Ortaöğretim (Lise)
net okullaşma oranı

(%)

(%)

Şanlıurfa

29

99,72

89,47

53,06

Türkiye

19

99,57

94,52

76,5

Kaynak: TÜİK

GAP öncesinde, Şanlıurfa ilinin sektörel yapısının oransal dağılımına bakıldığında, % 54,7 ile hizmet
sektörü birinci sırada, % 41,8 ile tarım sektörü ikinci sırada ve % 3,4 ile de sanayi sektörü üçüncü sırada yer
almaktaydı. GAP ile birlikte (1990) tarım sektörü (% 53,1) ikinci sıradan birinci sıraya, hizmet sektörü (% 35,3)
birinci sıradan ikinci sıraya gelmiştir. Ancak, sektörler arasında gittikçe ağırlığı artan sanayi sektörü (% 11,4),
sıralaması değişmeden, üçüncü sıradaki yerini korumuştur. Sonuçta, söz konusu projenin ilin sosyoekonomik
yapısında, hedeflenen veya beklenen düzeyde olmasa da, ciddi değişme/gelişmeler meydana getirdiği ve
getirmeye devam edeceği eğilimi ortaya çıkmaktadır (Benek, 2006: 125).
Şanlıurfa ilinde 2011 yılında tarımsal faaliyetlerde çalışan nüfusun toplam faal nüfus içindeki oranı
%48‟dir. Bu tarihte, endüstri faaliyetlerinde çalışanların %27 ve hizmet faaliyetlerindekilerin ise %38‟lik paya
sahip oldukları gözlenmektedir (Şekil 5). Aynı dönemde Türkiye‟de istihdam edilen nüfusun %23‟ü tarım
sektöründe, %27‟si sanayi sektöründe ve %50‟si hizmet sektöründedir. Bu oranlara göre Türkiye‟de tarım
sektörünün payı %23 iken, Şanlıurfa‟da tarım sektörünün payı %48 oranındadır. Diğer bir ifade ile Şanlıurfa ilinin
tarım sektöründeki istihdam oranı Türkiye‟nin istihdam oranının iki katından daha fazladır. Şanlıurfa ilindeki
tarım sektöründe istihdamın fazla olmasında Şanlıurfa ilinin tarım alanının (% 64) fazla olmasının ve GAP
projesinin devreye girmesiyle birlikte sulama alanlarının artmasının etkili olduğu söylenebilir.

Hizmet
38%

Tarım
48%

Sanayi
14%
Tarım

Sanayi

Hizmet

Şekil 5. Şanlıurfa İlinde Ekonomik Faaliyete Göre İstihdam Edilen Nüfus (2011)
Sonuç olarak Şanlıurfa ilinin içerisinde yer aldığı 26 Düzey 2 Bölgesi içerisinde 23. sırada yer alan
TRC2 Bölgesi, beşeri sermaye, sosyal sermaye ve yaşam kalitesi anlamında düşük bir profil sergilemektedir.
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TRC2 Bölgesi, sosyal sermaye açısından en az gelişmiş bölgelerden biridir. Bu bölgede yer alan Şanlıurfa
ilinin (ve dolayısıyla Şanlıurfa şehrinin) 2011 yılı itibariyle sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması 81 il
içerisinde 73‟tür (KKA, 2012).
3. Osmanbey Kampüsü’nün yeniden planlanmasına yönelik öneriler
3.1. Harran Üniversitesi’nin hinterlandı bölgesel olmalı
Geniş ve verimli topraklara, Fırat ve Dicle gibi önemli havzalara, kadim medeniyetlere ve farklı
inançlara sahip olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde başta suyu toprağa kavuşturmak için 1960‟lı yıllarda
çalışmalara başlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 1989 yılında kapsam genişletilerek bir entegre
bölgesel kalkınma projesi olarak Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Master Planı ortaya çıkmıştır. Bu
bağlamda Şanlıurfa ili, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu ekonomik potansiyeller itibariyle söz
konusu GAP‟ın merkezi konumdadır.
GAP Master Planı‟nda, coğrafi mekân boyutunda üç aşamalı bir kalkınma modeli benimsenmiştir. İlk
aşamada, “Kırık Gelişme Aksı” olarak adlandırılan Gaziantep-Şanlıurfa-Diyarbakır merkezlerini kapsayan
koridorun kalkındırılması öngörülmüştür. İkinci ve üçüncü aşamada ise, söz konusu merkezlerin gelişmesine
bağlı olarak çevreye doğru bir kalkınmanın olacağı tahmin edilmiştir (GAP-BKİ, 2002: 3). Böylece, GAP‟ın
başarıya ulaşması, en azından kısa ve orta dönemde altyapı, sanayi ve hizmetlerin az sayıda merkezde
yapılmasına bağlı kalınmıştır.
GAP Bölgesi, Türkiye'nin güneydoğusunda bulunduğundan, coğrafi konumu nedeniyle başta Suriye
ve Irak olmak üzere Ortadoğu ülkeleri ile geçmişten gelen ilişkilere sahip bir alanı oluşturmaktadır.
Türkiye‟nin 2000‟li yıllarda Ortadoğu politikasındaki değişiklik ile bölgenin sorunlarıyla yakından
ilgilenmesi, bölgede her geçen gün etkinlik kazanmasına ve bölge ülkeleriyle ekonomik ilişkilerinin
gelişmesine katkıda bulunmuştur. Türkiye, 2000‟li yıllardan itibaren Suriye ile geliştirilen olumlu ekonomik
ve siyasal ilişkiler sonucu, Suriye‟yi Türkiye‟nin Ortadoğu‟ya açılan kapısı konumuna getirmiştir
(Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2014: 9-11).
Ancak 2011‟de başlayan Suriye İç Savaşı‟yla Türkiye‟nin
başta Suriye olmak üzere birçok Ortadoğu ülkesiyle hem ekonomik hem de siyasi ilişkileri bozulmuş
durumdadır. Bu duruma rağmen asırlardır Ortadoğu‟da şekillenen sosyal coğrafya, bünyesinde fazlaca
sorunu barındırmakla birlikte barış odaklı politikalar geliştirildiğinde daha güçlü bir şekilde barışı da
barındırmaktadır.
Bu veriler ışığında bölgede ve dünyada değişen ve gelişen dengeler ve ihtiyaçlar dikkate
alındığında, Harran Üniversitesi‟nin bir taraftan GAP‟ın merkezi konumunda olan Şanlıurfa‟da olması, diğer
yandan da Mezopotamya ve Ortadoğu ile olan tarihsel, sosyo-ekonomik ve jeopolitik bağları nedeniyle, bu
coğrafyayı da hedefleyen bir „yeniden yapılandırma‟ya ihtiyacı bulunmaktadır.
Harran Üniversitesi, dünyanın ilk üniversitesi olan Harran Okulu‟nun devamı olma misyonuyla,
tarihi süreçte olduğu gibi günümüzde de Ortadoğu‟nun eğitim-öğretim merkezi olabilecek bir şekilde
yeniden konumlandırılmalıdır. Üniversitenin yer aldığı Şanlıurfa dini, etnik, kültürel ve sosyal özellikler
bakımından sahip olduğu zengin yapı itibariyle geniş bir hinterlanda ve dolayısıyla önemli bir avantaja
sahiptir. Sözü edilen bu zenginlik, Harran Üniversitesi‟ni bir Ortadoğu bölgesi üniversitesi, dolayısıyla
uluslararası bir üniversiteye dönüşme potansiyelini ifade etmektedir.
3.2. Mekânsal olarak Harran Üniversitesi ile kent etkileşimi arttırılmalı
3.2.1. Osmanbey Kampüsü ile kent arasında ulaşım kolaylaştırılmalı ve etkinleştirilmeli
Halihazırda kampüse Şanlıurfa-Mardin karayolundan (diğer ismiyle İpek Yolu‟ndan) yani güneyden
bir giriş bulunmaktadır. Bu girişe ek olarak Karaköprü-Germüş-Güzel Köy hattı yakınlarındaki tepeliklerin
güney yamaçlarını -tarım alanlarını işgal etmeden- takip ederek yerleşkeye ulaşan yeni bir yol açılmalıdır.
Bu yola yerleşkenin kuzeybatısında kuzeydeki otobandan da bir bağlantı sağlanıp Osmanbey Kampüsü‟ne
bağlanmalıdır. Böylesi bir ulaşım ağı sağlandığı takdirde şu avantajlar sağlanacaktır:


Şanlıurfa kentinin kuzeyi ile kuzey ve batıdaki ilçelerden Harran Üniversitesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesi‟ne gelecek olanlar için doğrudan bağlantı sağlanmış ve ulaşım hem kısaltılmış
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hem de kolaylaştırılmış olacaktır. Bunun yanında bu güzergâh GAP Uluslararası Havalimanı ile
üniversite arasında bağlantıyı da güçlendirilmiş olacaktır.
Kampüsün kuzey ve batı ile bağlantısı sağlandığında, dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
tarafından bu ana güzergâhta altyapı çalışmaları tamamlandığı takdirde, kentsel gelişim alanı ekili ve
dikili tarım alanlarından çok, kuzeyde yer alan tepelik alanlarda yayılış göstermiş olacaktır. Söz
konusu güzergâhın çevresindeki tepelik alanlar 1/100.000 ölçekli çevre düzenleme planı kapsamında
kentsel gelişim alanı kapsamına girmektedir.
Bu ana güzergâh, alt ve üst yapı bakımından yoğun bir şekilde geliştirildiği takdirde, mevcut
Şanlıurfa- Osmanbey Kampüsü arasında Mardin yolu aracılığıyla sağlanan ulaşımın akım yönü
zorunlu olarak kuzeyde oluşturulacak yeni güzergâha kaydırılmış olacaktır. Bunun sonucunda
Şanlıurfa-Mardin karayolunun kuzeyinde ve güneyinde halihazırda sulanan verimli tarım alanlarının
yerleşmeler tarafından işgal edilmesi kısmen engellenmiş olacaktır.
3.2.2. Eğitim aksı (koridoru) oluşturulmalı

Osmanbey Kampüsü-Germüş (Dağeteği)-Güzelşehir-Maşuk Hattında bir “Eğitim Aksı”
oluşturulmalıdır. Bu aksın ana dinamosunu Harran Üniversitesi ve dolayısıyla Osmanbey Kampüsü
oluşturacaktır. Osmanbey Kampüsü, aynı zamanda bu eğitim aksının en doğudaki unsurunu meydana
getirecektir. Yukarıda da belirtildiği gibi, aksın oluşabilmesi için öncelikle güney, yerleşkenin batısında
kuzey ve batı ile bağlantılı, oldukça geniş bir ulaşım hattı oluşturulmalıdır. Bu ana ulaşım hattı Osmanbey
Kampüsü-Germüş (Dağeteği)-Güzelşehir-Karaköprü-Maşuk arasındaki bağlantıyı sağlamalıdır. Söz konusu
hat, aynı zamanda mevcut ilk ve ortaöğretimdeki okulların yoğun olduğu bir hattır ve bundan sonra
yapılacak okullar ve hatta vakıf üniversiteleri de bu eğitim koridoru üzerinde veya yakın çevresinde
olmalıdır. Nitekim yeri belirlenen bazı özel okullar ile fizibilite çalışması yapılan bazı vakıf üniversitelerinin
düşündükleri alanlar bu eğitim koridorunun kapsama alanında yer almaktadır.
Belirtilen bu aks içerisinde Şanlıurfa‟yı bir cazibe merkezi haline getirecek olan GAP Vadisi Proje
alanı da yer almaktadır. GAP Vadisi Projesi kapsamında kent ormanı, uluslararası fuar alanı, hastane
yerleşkesi, aquapark, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması, çeşitli sosyal donatıların yapılması
öngörülmektedir. Dolayısıyla bu aks, şehir için önemli bir gelişim ve cazibe alanını oluşturacaktır.
Bunlar dışında bu hat, üniversite-orta öğretim-kent-sanayi-kültür-yeşil alan anlamında da zengin bir
potansiyele sahiptir. Bu önemli potansiyelleri şöyle sıralamak mümkündür:








Eğitim Aksı olarak düşünülen bu hat kentin yeşil alan bakımından en zengin alanıdır. Daha önce
Osmanbey Kampüsü tahsis edilen ve sonra Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı‟na devredilen
alanda ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. Buna ek olarak Atatürk Ormanı (Gölpınar Ormanı)‟nda
bu hattın kapsam alanına girmesi de önemlidir. Ayrıca, bu hattın kapsama alanı içerisinde yeni yeşil
alanlar da oluşturulabilir.
Bugüne kadar insanoğluna ait en eski ibadet alanlardan birisi olan Göpeklitepe‟nin bu hattın
kapsama alanında olması, bu hattı daha da anlamlı kılmaktadır. Arkeolojik kazıların halen devam
ettiği, bir yandan da çevre düzenlemesi yapılan Göbeklitepe, ileride Şanlıurfa‟nın en önemli turistik
alanlarından biri olacaktır. Yukarıda bahsedilen aks içerisinde yer alan Göbeklitepe çevresinde
yapılacak konaklama, alışveriş, dinlenme-eğlence yerlerinin de yapılmasıyla bu aksın önemi daha da
artacaktır.
Osmanbey Kampüsü ile başlayan bu hattın kapsama alanında sanayinin ihtiyaç duyduğu ara eleman
için mesleki ve teknik liseler, ya da bünyesinde meslek yüksek okulları ve fakülteler bulunan yeni
bir üniversite veya üniversiteler kurulabilir.
Son yıllarda Şanlıurfa kentinde kurulan okulların çoğu bu hattın (özellikle Güzelşehir ve Maşuk
tepeleri) kapsama alanında kurulmuş olup; bu hattın “eğitim aksı” şeklinde geliştirilmesini önemli
kılmaktadır.
Eğitim Aksı içinde yer alan Germüş Köyü‟nde (ki Germüş‟te restorasyon bekleyen bir kilise de
bulunmaktadır) içinde farklı alanlarda eğitim veren liselerin de olduğu, çok fonksiyonlu bir “Eğitim,
Spor ve Kültür Merkezi” kurulabilir. Söz konusu alanın hem kuzeyden geçmekte olan otoban ile
bağlantısı hem kentin güneyi ve kuzeyi ile bağlantısı ve hem de üniversite ve ilk ve ortaokullar ile
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bağlantısı anlamında merkezi bir yerde olması önem arz etmektedir. Yine bu alan içinde
öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin ihtiyaçlarını karşılayan yurtlar, lojmanlar, alışveriş
alanları gibi sosyal donatı tesislerinin kurulması gerekmektedir.
3.3. Mimari dizayn açısından kampüsün planlanması coğrafi ortamla uyumlu olmalı
3.3.1. Mimari özellikler ve yapıların yer seçimi coğrafi ortamla uyumlu olmalı
Yapıların mimarisi ve diğer fiziksel özellikleri yörenin iklim ve diğer coğrafi özelliklerine uygun
olmalıdır. Bu nedenle yerleşkenin yer şekilleri, eğim, bakı gibi topografik özellikleri ile hâkim rüzgâr yönü,
güneşlenme süresi, ışıma (radyasyon) gibi klimatik özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Bunun için şunlar önerilmektedir:

















Binalar kampüs alanının kuzeyinde, kabaca güneydoğu-kuzeybatı yönünde uzanan tepeliklerin
yamaçlarında ve özellikle güney yamaçlarında konumlandırılmalıdır. Binalar konumlandırılırken,
uzun eksen kuzey-güney yönünde olacak şekilde konumlandırma gerçekleşmeli, bu şekilde bina
içindeki bütün odaların en azından günün belli saatlerinde doğrudan güneş ışığını alması ve gündüz
gün ışığından yararlanması sağlanmalıdır.
Kampüsü alanı içerisinde mevsimlik akarsu vadileri yeşil şeritler oluşturacak şekilde
ağaçlandırılmalı, bu ağaçlandırma faaliyetleri yapılırken, uzun mesafeler boyunca oluşacak yeşil
bantlarda, kuraklığa dayanıklı, çok fazla bakım istemeyen bölgenin ekolojik koşullarına uyumlu
türler seçilmelidir.
Kampüs alanında mevsimlik akarsu boyları dışındaki bir diğer yeşillendirilmesi gereken alanı,
otoban çevresinde yer alan nispeten eğimli yamaçlar oluşturmaktadır. Yüksek eğimli bu yamaçlar,
sağanak yağışlar esnasında yüzey erozyonuyla bol miktarda sediment taşınan alanlardır. Bu yüksek
eğimli yamaçlar bina inşaat maliyetinin de nispeten daha yüksek olduğu alanlar olup buralar da yine
yeşil alan olarak tasarlanmalıdır.
Osmanbey Kampüsü yer şekilleri bakımından yüksek olmayan tepelerin kuzeyde yer aldığı, güneye
doğru gidildikçe arazinin nispeten düzleştiği bir alandan oluşmaktadır. Kampüs alanı içinde
yerleşmeye engel teşkil edecek yüksek alanlar mevcut değildir. Kampüsün kuzey kesimlerinde yer
alan ve yer yer mevsimlik dere yataklarıyla parçalanmış olan tepelik alanlar ihtiyaç duyulan öğretim,
idare ve sosyal donatı yapılarının inşası için elverişli özelliklere sahiptir.
Ancak eğimin azaldığı alanların özellikle Ziraat Fakültesi‟nin deneme alanları, yeşil alanlar, spor
alanları olarak değerlendirilmesi önerilmektedir. Yine eğim şartlarının bir sonucu olarak ileride
havuz ve gölet yapılması planlandığı takdirde, eğitim-öğretim alanları ve lojmanlar uzun süreli
kullanım özelliğine sahip yaşam alanlarının topografik eğim şartları ve jeolojik olarak tabaka
eğimlerinin güneye yönelik olmasından dolayı gölet ve havuzların güneyinde yer almamalıdır. Bu
gölet ve havuzlarda herhangi bir sızma, kaçırma veya patlama olması durumunda özellikle güneyde
yer alanlar zemin, altyapı ve üst yapı bakımından risk altında kalacaktır.
Topografik özellikler içinde yer alan bakı şartlarının dikkate alınarak yapılaşmanın olması önemli bir
konudur. Kampüsün bakı analizine göre genel bakı güney ve güneybatı yönünedir. Bu nedenle
özellikle tepelik alanların güney ve güneybatı yamaçlarına binaların yapılması ve binaların
cephelerinin de bu yöne dönük olması doğal olarak güneş enerjisinden faydalanmayı sağladığı gibi,
bu yamaçlarda kurulacak olan fotovoltaik sistemlerle azami ölçüde elektrik enerjisi üretilmesi,
ısınma ve aydınlatmada kullanılması mümkündür.
Gölgelenme, dikkat edilmesi gereken diğer bir özelliktir. Bakı şartları itibariyle güneye dönük
yamaçlarda gölge boyu kısalmakta, buna karşılık kuzeye dönük yamaçlarda uzamaktadır. Güney ve
güneybatıya dönük yamaçların yapılaşma için kullanılması binaların birbirini gölgelemesini
engelleyecektir.
Binalar konumlandırılırken, yerleşkenin jeolojik şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle özellikle
yerleşkenin kuzeyinde her ne kadar eski, aktif olmayan faylar mevcutsa da bu alanlarda yapılacak
binaların kat sayısı bakımından 4‟ü geçmemesi uygun olacaktır.
Kampüs alanının hidrografik özellikleri de planlamada göz önünde bulundurulması gereken
özelliklerden biridir. Jeolojik tabaka eğimlerini takip eden yer altı sularının varlığı sondaj yoluyla su
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elde etme yönünden önemli bir avantaj sağlamaktadır. Kampüs alanı içinde herhangi bir doğal göl
bulunmamaktadır. Bunun yanında devamlı akış gösteren herhangi akarsu veya dere yer
almamaktadır. Fakat yerleşke alanı içinde iki mevsimlik dere yatağı bulunmaktadır. Bu nedenle bu
dere yataklarının yapılaşmaya açılmaması, yeşil alan olarak kullanılması uygun olacaktır.
Sel riski düşük oranda da olsa yerleşke içerisinden geçen mevsimlik derelerin çimentolaşması
engellenmeli ve mümkünse dereler doğal ortam alanlarına özellikle dönüştürülmelidir.
Mümkünse binalar koruluk alan ve meyve bahçe manzaralı olmalıdır.
3.3.2. Kampüs içerisindeki üniteler moleküler sistemde yapılandırılmalı (Osmanbey Kampüsünün
mevcut yerleşim modeli ve yeni yapılaşma modeli önerisi)

Linde (1971)‟nin yaptığı sınıflamaya göre Osmanbey Kampüsü‟nün güncel yerleşim durumu
“moleküler tip yerleşim” düzeni göstermektedir. Bu yerleşme sisteminde kampüsü oluşturan birimler şubeler
halinde, kendi kendine yeterli moleküllerin merkezi tesislerini oluşturmakta ve ihtiyaç duyulan mekânlarla
donatılmışlardır. Moleküller, merkezden aralarında bırakılan boşluklara doğru genişleyebilmekte ve mikro
büyümelerini gerçekleştirmektedirler. Makro büyümeler ise her seferinde yeni bir molekülün eklenmesiyle
gerçekleşmektedir. Birimler arası ilişki ise etkili bir dolaşım ağı sayesinde sağlanmaktadır. Bu sistemin
10.000‟den fazla sayıda öğrencisi olan üniversiteler için geliştirildiği öne sürülmektedir (Türeyen 2002).
Kendi içinde fonksiyonel bütünlüğü sağlamış olan birimlerin oluşturduğu “moleküler tip yerleşim” modeline
göre Osmanbey Kampüsü, gölet etrafındaki ortak kullanım alanlarından, akademik birimlerden, idari
birimlerden, misafirhane ve barınma alanlarından oluşmaktadır.
Osmanbey Kampüsü‟nün mevcut arazisi üzerinde, hazırlanacak bir makro büyüme planına uygun
şekilde fiziksel büyüme gerçekleştirilebilir. Yerleşke arazisinin topoğrafik koşullarına göre, mevcut
yerleşkenin kuzey ve kuzeybatısı genişlemeye/yapılaşmaya elverişlidir. Mevcut yerleşkeyi kuzey ve
kuzeybatıdan çevreleyecek konsantrik bir yapılaşma; akademik, idari, dinlenme-rekreasyon ve barınma
bölgelerinin etkileşimini kolaylaştıracaktır (Şekil 6). Bu yapılaşma tarzı, taşıt ve yaya ulaşım sistemleri
açısından önemli maliyet avantajları sunabilir. Yapılaşmanın yerleşke topoğrafyasına uyumunu yansıtan bu
yaklaşımla, gevşek bir “ağ tipi yerleşim” sistemi düzenlenebilir. Bu sistemde tüm ortak kullanım birimleri,
konaklama birimleri ve diğer yardımcı mekânlar akademik birimleri bir ağ gibi sarmaktadır.
Kampüs arazisinin topoğrafik açıdan yerleşime en uygun bölümleri (mevcut kampüsün kuzey ve
kuzeybatısı) “çizgisel tip yerleşme” modeline göre kabaca otoyola paralel şekilde, kuzeybatı-güneydoğu
uzanışlı olacak şekilde de tasarlanabilir. Bu yerleşme sisteminde ortak kullanım birimleri bir bant üzerinde
düzenlenir ve bu bandın iki yanında duruma göre bir yanında, akademik birimler bu banda dik yönde gelişme
gösterecek şekilde yerleştirilir. Tüm ticari ve sosyal aktiviteler bu merkezi bant üzerinde yer almakta ve bu
haliyle bir kentin ana caddesiyle kıyaslanabilmektedir. Kampüs ile kentsel alanlar arasındaki bağlantı bu ana
caddenin uzantısı aracılığı ile sağlanmaktadır. Mikro büyümeler, bant şeklindeki merkeze dik istikametteki
eklerle; makro büyümeler ise bu bant boyunca yan yana yer alacak yeni eklerle sağlanabilmektedir
(Türeyen,: 2002).
Kısacası Osmanbey Kampüsü, 4 farklı etap şeklinde planlanmalıdır.
 Bu alanın birinci etabı halihazırdaki mevcut yerleşke oluşturmaktadır.
 İkinci etap, halihazırdaki merkeze yakın ve hemen kuzeyinde otobanın güneyindeki tepelik alanların
ağırlıklı olarak güney yamaçlarında oluşturulmalıdır. Bu etapta Eğitim, Beşeri Bilimler (FenEdebiyat Fakültesi Fen ve Beşeri Bilimler Fakültesi) olarak iki ayrı fakülteye ayrılmalı, mevcut FenEdebiyat Fakültesi Fen Fakültesi‟ne bırakılmalıdır), Güzel Sanatlar ve Hukuk fakülteleri ile Turizm
İşletme Yüksekokulu yer almalıdır.
 Üçüncü etap, Mevcut Ziraat Fakültesi Deneme Bahçelerinin batısındaki sırtlarda Diş Hekimliği,
Veteriner ve Eczacılık fakülteleri ile Sağlık Yüksekokulu yer alacak şekilde planlanmalıdır. İkinci ve
üçüncü etaplar tali bir akarsu havzasının tabanına karşılık gelen ve nispeten yeşil bir görünüme sahip
olan Ziraat Fakültesi Deneme Bahçelerine bakacak şekilde konumlandırılmalıdır.
 Dördüncü etap ise kampüsün kuzeybatısında (otobanın kuzeyinde) ve batı girişinde olmak üzere
konut alanı olarak yapılandırılmalıdır.
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Şekil 6. Osmanbey Kampüsü‟nde planlanan yapılaşmanın şematik gösterimi
3.3.3. Yerleşkenin kuzeyi model oluşturacak şekilde konut alanı olarak değerlendirilmeli
Osmanbey Kampüsü‟nün otobanın kuzeyinde kalan yaklaşık 400 hektarlık alanın coğrafi ortamla uyumlu
konut alanı olarak değerlendirilmedir. Bu konut alanı batıda yer almalıdır. Doğu kesimi ise konut alanının gelişme
alanı olarak ayrılabilir. Coğrafi ortamla uyumlu olarak planlanacak konutlar, şehre model oluşturacak olması
önem arz etmektedir. Çünkü kampüsün kuzey alanı kampüsün tepelik alanını oluşturmaktadır. Dolayısıyla burada
yapılacak konutların dizaynı öncelikle topografya ve yükselti basamakları ile uyumlu, afet yönetimine uygun ve
arz-talep dengesine bağlı olarak 2 veya 3 konut tipinin yapılması uygun olacaktır. Bunlar; dubleks evler ve daire
büyüklükleri farklı olan konutlardan oluşmalıdır. Yörenin coğrafi ve mimari özellikleri dikkate alınarak inşa
edilecek bu konut tipleri üniversitenin ihtiyaçlarını karşılamanın yanında Şanlıurfa şehrine de model
oluşturacaktır. Bu etapta konutlarla birlikte ilk ve ortaöğretim okulları, sağlık ocağı, park alanları, spor
kompleksleri, AVM gibi sosyal donatılar da yer almalıdır.
Öte yandan bahsedilen alanda inşa edilecek konutlara yeterli talebin olabilmesi için KaraköprüOsmanbey Kampüsü arasında yeni yapılacak yol büyük önem arz etmektedir. Aksi taktirde bu konut alanı,
mevcut Şanlıurfa-Mardin yolunun kuzeyinde yaklaşık 5 km‟lik bir mesafede olacak ve dolayısıyla bu uzaklık
konut alanının cazibesini azaltacaktır.
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Yeni oluşturulacak konut alanının hemen batısında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, TOKİ gibi
kurumların yeni yerleşme alanları oluşturması halinde hem üniversitenin bu yeni konut alanı hem de
Osmanbey Kampüsü cazip hale gelecek ve dolayısıyla üniversite daha hızlı bir gelişme sürecine girecektir.
Sonuç
Osmanbey Kampüsü‟nün yer tercihinin, arazi kullanımı (tarım alanlarının amacına uygun kullanımı),
kentin gelişim yönü (kuzey), GAP Master Plan‟da bölgenin öncelikli kalkınma aksı olarak belirtilen Kırık
Gelişme Aksı (Gaziantep-Şanlıurfa-Diyarbakır), iklim koşulları, topografik yapı ve diğer önemli yatırımlar
(Atatürk Barajı Göleti, GAP Uluslararası Havaalanı, Otoban ve Organize Sanayi Bölgeleri vb.) bakımından
çok doğru bir tercih olmadığını söylemek mümkündür. Bunun nedeni ise, kampüsün kurulduğu alandan çok
halihazırda kent ile kampüs arasında bağlantıyı sağlayan Şanlıurfa-Mardin yolunun güney ve kuzeyinde
geniş bir tarım alanının yerleşmeye, sanayiye ve ticarete açılmasına peşkeş çekmiş olmasıdır. Başka bir ifade
ile Osmanbey Kampüsü yer seçiminin Arazi Kabiliyet Kullanım (AKK) sınıfları bakımından bakıldığında
daha çok çarpanları yani dolaylı sonuçlarından dolayı doğru bir yer olmadığını söylemek mümkündür. Buna
rağmen halihazırda mevcut alan doğru kullanılarak tarım alanlarının işgal edilmesini azaltmak, kampüs-kent
arasındaki etkileşimi artırmak ve kampüs içinde arazi kullanımını daha sağlıklı kullanılabilir hale getirmek
için şu 3 temel önerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
1-Osmanbey Kampüsü-Germüş (Dağeteği)-Güzelşehir-Maşuk Hattında bir “Eğitim Aksı”
oluşturulmalıdır. Bu aksın ana dinamosunu Harran Üniversitesi ve dolayısıyla Osmanbey Kampüsü
oluşturacaktır. Bu ana ulaşım hattı Osmanbey Kampüsü-Germüş (Dağeteği)-Güzelşehir-Karaköprü-Maşuk
arasındaki bağlantıyı sağlamalıdır. Halihazırda yerleşkeye Şanlıurfa-Mardin karayolundan (diğer ismiyle
İpek Yolu‟ndan) yani güneyden bir giriş bulunmaktadır. Bu girişe ek olarak Karaköprü-Germüş-Güzel Köy
hattı yakınlarındaki tepeliklerin güney yamaçlarını -tarım alanlarını işgal etmeden- takip ederek yerleşkeye
ulaşan yeni bir yol açılmalıdır. Bu yola kampüsün kuzeybatısında kuzeydeki otobandan da bir bağlantı
sağlanıp Osmanbey Kampüsüne bağlanmalıdır.
2-Yapıların mimarisi ve diğer fiziksel özellikleri yörenin iklim ve diğer coğrafi özelliklerine uygun
olmalıdır. Bu nedenle kampüsün yer şekilleri, eğim, bakı gibi topografik özellikleri ile hâkim rüzgâr yönü,
güneşlenme süresi, ışıma (radyasyon) gibi klimatik özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
3-Osmanbey Kampüsü, 4 farklı etap şeklinde planlanmalıdır. Bu alanın birinci etabı halihazırdaki
mevcut yapılar oluşturmaktadır. İkinci etap, halihazırdaki merkeze yakın ve hemen kuzeyinde otobanın
güneyindeki tepelik alanların ağırlıklı olarak güney yamaçlarında oluşturulmalıdır. Üçüncü etap, Mevcut
Ziraat Fakültesi Deneme Bahçelerinin batısındaki sırtlarda yer alacak şekilde planlanmalıdır. Dördüncü etap
ise, kampüsün kuzeybatısında (otobanın kuzeyinde) ve batı girişinde olmak üzere konut alanı olarak
yapılandırılmalıdır.
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