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ÖNSÖZ 

Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. tarafından hazırlanan ve her üç ayda bir düzenli yayınla-

nan e-bültenin bu ayki konusu “GAP DESTEK PROGRAMLARI” hakkında olup,  kırsal nüfusun yaşam ko-

şullarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik problemlerin (üretimde düşük verim, yetersiz kalite, elveriş-

siz pazarlama, teknoloji, eğitim, sağlık ve örgütlenme eksikliği vb. gibi) katılımcılık ve sürdürülebilirlik ilke-

leri çerçevesinde çözümünü ve yerel toplulukların refahını hedefleyen girişimlere fırsatlar sağlamak ama-

cıyla iki bölümden oluşturduğumuz bültenin ilk bölümünü siz değerli okuyucularımıza sunduk. 

 Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve maliyetli projesi olup, bu-

güne kadar hazırlanan bölgesel kalkınma plan ve programları arasında en etkin olarak uygulananıdır. 

GAP, entegre bölgesel kalkınma yaklaşımı ve sürdürülebilir insani gelişme felsefesi ile uluslararası litera-

türe geçen ve marka değeri olan bir projedir. 

Proje alanı Fırat-Dicle Havzası ile yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan 9 ili (Adıyaman, Batman, Di-

yarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) kapsamaktadır. GAP kapsamındaki illerin alan 

ve nüfus büyüklüğü, Türkiye’nin ortalama % 10,7’ si civarındadır. 

GAP’ın temel hedefleri; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, yöre 

halkının gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek, bu Bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik 

farkını gidermek, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırarak ulusal düzeyde ekonomik ge-

lişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmaktır.  

GAP, 1989 yılında hazırlanan Master Plan ile tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel alt-

yapı yatırımlarını da içine alan bir bölgesel kalkınma projesine dönüşmüştür. Proje, gelecek kuşaklar için 

kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratılmasını amaçlayan sürdürülebilir insani kalkınma felsefesi 

üzerine kurulmuştur; kalkınmada adalet, katılımcılık, çevre korunması, istihdam, mekansal planlama, alt 

yapı geliştirilmesi, yatırım uygulamalarında kamu-özel 

sektör ve halk katılımının sağlanması GAP'ın temel 

stratejileridir. Çok sektörlü, sürdürülebilir insani geliş-

meye dayalı, Bölge’nin rekabet gücünü artırmayı, eko-

nomik ve sosyal bütünleşmeyi güçlendirmeyi hedefle-

yen, entegre bir bölgesel kalkınma projesi olarak uygu-

lanmakta olan GAP, hazırlandığı dönem dikkate alındı-

ğında, bugün ağırlıklı olarak vurgulanan yenilikçi yakla-

şımları içeren vizyoner bir bakış açısıyla planlanmıştır. 

İki bölüm olarak hazırladığımız GAP Destek Programla-

rının ilk bölümünü 2020 Eylül e-bültenimizde siz değerli 

okuyucularımızla paylaşılmıştır. 

Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan 

                                                                                                                                 ŞırnakTTO A.Ş.  

                                                                                                                              Yönetim Kurulu Başkanı 
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                      GAP NEDİR? 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve maliyetli projesi olup, bugüne kadar hazırlanan 

bölgesel kalkınma plan ve programları arasında en etkin olarak uygulananıdır. GAP, entegre bölgesel kalkınma yaklaşımı ve 

sürdürülebilir insani gelişme felsefesi ile uluslararası literatüre geçen ve marka değeri olan bir  projedir. 

Proje alanı Fırat-Dicle Havzası ile yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan 9 ili (Adıyaman, Batman, Diyar-
bakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) kapsamaktadır. GAP kapsamındaki illerin alan ve 
nüfus büyüklüğü, Türkiye’nin ortalama % 10,7’ si civarındadır. GAP’ın temel hedefleri; Güneydoğu Anado-
lu Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, yöre halkının gelir düzeyini ve yaşam kalitesini 
yükseltmek, bu Bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını gidermek, kırsal alandaki verimliliği ve 
istihdam olanaklarını artırarak ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bu-
lunmaktır. GAP, 1970’lerde Bölge’nin su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine dayalı bir program olarak 
ele alınmış; Fırat-Dicle Havzası’nda sulama ve hidroelektrik enerji üretimine yönelik 22 baraj, 19 hidroe-
lektrik santrali ile 1,8 milyon alanda sulama yatırımlarının yapımı planlanmıştır. Proje’nin, enerji santralle-
rinin toplam kurulu gücü 7476 MW olup, yılda 27 milyar kilovat-saat enerji üretimi öngörülmüştür. 
GAP, 1989 yılında hazırlanan Master Plan ile tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altya-
pı yatırımlarını da içine alan bir bölgesel kalkınma projesine dönüşmüştür. Proje, gelecek kuşaklar için 
kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratılmasını amaçlayan sürdürülebilir insani kalkınma felsefesi 
üzerine kurulmuştur; kalkınmada adalet, katılımcılık, çevre korunması, istihdam, mekânsal planlama, alt 
yapı geliştirilmesi, yatırım uygulamalarında kamu-özel sektör ve halk katılımının sağlanması GAP'ın temel 
stratejileridir. Çok sektörlü, sürdürülebilir insani gelişmeye dayalı, Bölge’nin rekabet gücünü artırmayı, 
ekonomik ve sosyal bütünleşmeyi güçlendirmeyi hedefleyen, bütünleşmiş bir bölgesel kalkınma projesi 
olarak uygulanmakta olan GAP, hazırlandığı dönem dikkate alındığında, bugün ağırlıklı olarak vurgulanan 
yenilikçi yaklaşımları içeren vizyoner bir bakış açısıyla planlanmıştır. 
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GAP İlleri  

 Adıyaman 

 Batman 

 Diyarbakır 

 Gaziantep 

 Kilis 

 Mardin 

 Şanlıurfa 

 Siirt 

 Şırnak 

 



 6 

                GAP BİLEŞENLERİ 

1. Tarım 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 
Sahip olduğu kaynakları değerlendirerek bu yörede yaşayan insanları-
mızın gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgelerarası fark-
lılıkları gidermeyi ve ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istik-
rar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 
Proje 9 ilimizin yer aldığı ( Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, 
Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak) alan ve nüfus açısından ülkemi-
zin yaklaşık %10’luk bölümüne tekabül eden Güneydoğu Anadolu Böl-
gesi’nde uygulanmaktadır. 
Türkiye’de yaklaşık 28 milyon hektar alan işlenmekte olup, bu alanın % 
11,4’ü (3,2 milyon ha) ile ülkenin su potansiyelinin 1/4’ü GAP Bölge-
si’nde yer almaktadır. 
GAP kapsamında 22 baraj ve 19 hidroelektrik santralinin yapımı öngö-
rülmüştür. GAP’ın tamamlanmasıyla 1,8 milyon hektar (ha) alan sula-
maya açılacak, yılda 27 milyar kilovatsaat hidroelektrik enerji üretimi 
ile ülke enerji ihtiyacının büyük bir bölümü karşılanacaktır. Hidroelekt-
rik santralleri ve sulama projelerinin yanı sıra, tarım, sanayi, enerji, 
ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altyapı yatırımları ile bölge-
nin ekonomik ve sosyal göstergelerinin ülke ortalamasına getirilmesi 
hedeflenmektedir. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin lokomotif sektörü tarımdır. Bölge’de 
7.5 milyon ha alanının 3,2 milyon ha’lık kısmı tarımsal faaliyetlere el-
verişlidir. Bilindiği gibi sulama GAP’ın en önemli altyapı yatırımlarından 
biridir. Yaklaşık 2,1 milyon ha’lık brüt alan sulama potansiyeline sahip-
tir (Türkiye’nin ekonomik olarak sulanabilir arazisinin %20’sine karşılık 
gelmektedir). 
Bölge’de, 2018 yılı sonu itibariyle Fırat-Dicle Havzası’nda toplam 
558.507 ha alan sulamaya açılmıştır. 144.120 ha alanda halen sulama 
şebeke inşaatı devam etmekte olup, 1.097.373 ha alan proje ve plan-
lama aşamasındadır. DSİ tarafından yürütülen sulama projelerinin % 
31’i işletmededir. 
GAP Eylem Planı (2012-2018) kapsamında ilk etapta su depolama yapı-
ları olan barajlar inşa edilmiştir. İkinci adımda bu suyu sulama alanları-
na taşıyacak ana kanalların, daha sonra da tarlalara dağıtacak sulama 
şebekelerinin yapımı gelmektedir. GAP Eylem Planı ile bu ikinci adım 
gerçekleştirilmiş; 1.267,7 km’si 2008-2018 döneminde olmak üzere 
toplam 1.501,1 km ana kanal hizmete hazır hale getirilmiştir.  
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Türkiye’nin bölgesel kalkınmaya yönelik en büyük yatırımı olarak tanımlanan GAP’ın sulama projeleri ta-
mamlandığında şimdiye kadar devlet eliyle gerçekleştirilen sulama alanına eşit bir alan daha sulu tarıma 
açılmış olacaktır. Böylece, projenin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak yüksek tarım ve sanayi potansiyeli ile 
bölgede ekonomik hâsıla 4,5 kat artacak, toplamda 3,8 milyon kişiye istihdam olanağı sağlanacaktır. 
GAP Master Planı, Bölge'yi "Tarım ve Tarıma Dayalı İhracat Merkezi" haline getirmeyi hedeflemektedir. 
Bölge'nin imalat sanayinin esas olarak tarıma dayalı olması, hem tarıma girdi veren hem de tarım ürünleri-
ni işleyen sanayiler için büyük bir yatırım ve gelişim potansiyeli barındırmaktadır. Bölge'nin zengin doğal 
kaynakları ile kullanım şeklinin değişmesi bölgesel kalkınma stratejisinin temelini oluşturmaktadır 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin toplam arazi varlığının (7,5 milyon ha) %43,6’sı bitkisel üretim 
(3.290.575), %29,4’ü çayır-mera (2.214.473) ve % 19,2’si orman-fundalık (1.451.185) arazisidir. Türkiye’de 
ortalama işletme büyüklüğü 61 dekar iken, GAP alanında ortalama 104,8 dekar olup, Türkiye ortalama iş-
letme büyüklüğünün hayli üstündedir. 

BİTKİSEL ÜRETİM 

Mevcut durumda, GAP Bölgesi, Türkiye pamuk üretiminin yarısından fazlasını karşılamakta olup (%56), 
ülke genelinde yetiştirilen bitkisel ürünlerden kırmızı mercimeğin %93,6’sı,  Antepfıstığı’nın %96,98’i ile 
durum buğdayının %35,3’ü GAP Bölgesi’nden karşılanmaktadır (2018).   
Bölge'de sulamaların tamamlanmasıyla birlikte özellikle yaş sebze, meyve ve endüstri bitkilerinin (pamuk, 
mısır, soya) üretiminde büyük artış beklenmektedir. 
Bölge’de sulama öncesi ve sonrası bitkisel üretime bakıldığında, sulama öncesi 1985 ve 1990 yıllarında 
buğday, arpa ve mercimek ekildiği görülmektedir. Bunu pamuk, nohut ve sebzeler izlemektedir. Sulamaya 
başlanmasıyla birlikte ise 1995 yılında, kuruda yetişen arpa, mercimek, nohut, ekiliş alanlarının düşmesine 
paralel olarak pamuğun ekiliş alanlarında önemli oranda artışlar olmuştur. Önümüzdeki süreçte, GAP Böl-
ge Kalkınma Planı’nda ön görülen ürün desenine ulaşılması, durumunda; 
“Sulu tarımın, kuru tarıma göre 3-7 kat gelir artışı ile mevsime bağlı olarak doğrudan 2-4 kat istihdam 
artışına neden olacağı beklenmektedir”. 
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HAYVANCILIK 

GAP Bölgesi’nde hayvancılık genellikle meraya dayalı ekstansif olarak yapılmaktadır. Türkiye’de mevcut 
sığır varlığının yaklaşık %9,8’i, koyun varlığının %18,8’si ve keçi varlığının % 25,1’i GAP Bölgesi’nde bulun-
maktadır (2018). 
GAP Bölgesi hayvancılık potansiyelinin akılcı plan, strateji ve desteklemelerle geliştirilmesi geçmişte oldu-
ğu gibi canlı hayvan, hayvansal ürünler bakımından bölgeyi yeniden ihracatçı konuma getirecektir. 
Bölge’de hayvancılık ve yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi, gelecek 10 yılda Türkiye’deki nüfus ve gelir 
artışına paralel olarak ortaya çıkacak olan hayvansal ürünler (et, süt, yumurta) talep artışını karşılayacak-
tır. Aynı zamanda kültürel ve ticari bağlantılarımız olan Orta Doğu-Kuzey Afrika (WANA) ve Orta Asya dev-
letlerinde ortaya çıkması beklenen üretim açığının kısmen kapatılmasına ve dolayısıyla da önemli bir döviz 
girdisinin sağlanmasına neden olacaktır. 

SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİ 

GAP Bölgesi Fırat - Dicle Havzası’nda 2.235 
km uzunluğunda akarsu, 6.481 ha doğal göl 
ve 129.987 ha baraj gölü gibi büyük bir su po-
tansiyeline sahiptir. GAP Bölgesi’nde yapımı 
öngörülen baraj göllerinin tamamlanması ile 
birlikte yaklaşık 198.473 hektar su yüzey alanı 
oluşacaktır. Bu potansiyel akılcı bir şekilde 
değerlendirildiğinde, Bölge’nin su ürünleri 
üretim ve tüketimi artış gösterecek, ulusal 
ekonomiye önemli bir katkı sağlayacaktır. 
GAP tamamlandığında 32.500 ton/yıl balık 
üretimi, 50 milyon dolar gelir ve 6.500 kişiye 
istihdam oluşturulması mümkün olabilecek-
tir. Mevcut durumda Türkiye’de iç sularda 
elde edilen balığın avcılıkta % 3,27’si ve yetiş-
tiricilikte % 2,28’i GAP Bölgesi’nden sağlan-
mıştır (2017). 
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TARIMA DAYALI SANAYİ 

Bölge’nin sulu tarıma açılması ile beraber sanayide önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Son yıllardaki dış ticaret 
rakamlarında kayda değer artışlar gözlemlenmiştir. 2000 yılında 503 milyon dolar olan ihracat, 2007 yılında 3,3 mil-
yar dolara ve 2018 yılında 8,7 milyar dolara ulaşmıştır. GAP Bölgesi’nden yapılan ihracatın Türkiye toplam ihracatı 
içindeki payı da 2000 yılında % 1,8’den 2018 yılında % 5,2’ye yükselmiştir. İhracat değerinin artmasında; mevcut 
ticaret ağlarının bölge ile entegre hale getirilmesi, mevcut ulaşım ağlarının iyileştirilmesi ve yenilerinin yapılması 
bölge ticaretini olumlu yönde etkilemiştir. 
GAP Bölgesi’nde 2000 yılında 679 olan ihracatçı firma sayısı, 2007 yılında 1.444 ve 2018 yılında 6.825 olmuştur. Böl-
ge, 2018 yılında ülke toplam ihracatından aldığı yüzde 5,2’lik pay ile İBBS 1 (12 bölge) bölgeleri içinde 6. sırada yer 
almıştır. 
GAP Bölgesi’nde imalat sanayindeki işletme sayısı 2002’de 1.106 iken 2017 yılı sonu itibariyle 4.283’e ulaşmış, 
39.302 olan istihdam sayısı da 226.065’e çıkmıştır. 
GAP Bölgesi gelecekte ortaya çıkacak üretim kapasitesinin yanı sıra iç ve dış pazarlara sunacağı tarımsal hammadde-
ler ve yarı mamul-mamul maddeler ile birlikte tarımsal üretimde kullanılacak olan her türlü tarımsal üretim girdisi-
gübre, tohum, ilaç, yem, ekipman imalathane vb. ile ihtiyaç duyacağı yetişmiş işgücü ve kalifiye elemanlarıyla sade-
ce Türkiye pazarlarına değil tüm dünyaya açılacak bir penceredir. 
GAP kapsamındaki sulama projelerinin tamamlanması ile birçok tarımsal üründe Türkiye üretiminde %15’lere ve 
hatta %100’lere varan bir üretim payının yanı sıra oluşturulacak kırsal ve tarıma dayalı sanayiler ile GAP Bölgesi en-
düstriyel üretimde de büyük öneme sahip olacaktır. 
Özellikle yaş sebze ve meyvelerin ön işleme ve mamul hale getirilmesi ile Orta Doğu ve yakın ülkelerin pazarlarına 
yönelik büyük ihracat kapasiteleri GAP’ı dünyada cazibe merkezi haline getirmektedir.   
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 2.Sanayi 

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) 

GAP'ta tarımsal üretim artışı bölge sanayiinde bir canlanmaya yol açmış bulunmaktadır. Tarıma dayalı sa-
nayiler başta olmak üzere gelişecek olan diğer sanayi dalları için gerekli altyapı yatırımları da devam et-
mektedir. 
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kurulmasının temel amaçları; şehirlerin planlı gelişmesine katkıda bulun-

mak, sanayinin az gelişmiş bölgelere yaygınlaştırılmasını sağlamak, tarım alanlarının sanayide kullanılması-

nı disipline etmek, sanayiler arası ilişkinin kolayca gelişmesine yardımcı olmak, sağlıklı, ucuz, güvenilir bir 

altyapı ve ortak sosyal tesisler kurmak, müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğini önlemek olarak sırala-

nabilir.  

GAP Bölgesi’nde 2018 yılı sonu itibariyle 18 adet OSB tamamlanmıştır. Tamamlanan OSB’lerde 2.082 firma 

üretime geçmiş ve 174.170 kişiye istihdam olanağı sağlanmıştır  

Küçük Sanayi Sitesi (KSS) 

Sanayinin desteklenmesi için kurulan bir diğer yapı olan Küçük Sanayi Sitelerin de(KSS) ise amaç sağlıklı 

işyeri temini ve ekonomik verimi artırmak, teknolojik gelişmelerden yararlanmak ve orta ölçekli sanayiye 

geçişi kolaylaştırmak, düzenli şehirleşme ve çevre kirliliğini önlemek, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapı-

larak usta, çırak ve kalfalara mesleki eğitim vermek ve  şehirlere göçü önlemek olarak sıralanabilir. 
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3. Altyapı 

KENTSEL VE KIRSAL YAPI 
GAP Bölgesi’ndeki hızlı nüfus artışı ve göç nedeniyle kentsel alanlarda altyapı problemleri gün geçtikçe 
ağırlaşmış ve birçok sosyo-ekonomik soruna neden olmuştur. Kırsal alandaki yaşam koşullarının güçlüğü 
ve kentlerin çekim gücü insanları göç etmeye yönelten sebeplerin başında gelmektedir. Hızlı kentleşme 
kentler üzerindeki baskıyı artırmakta ve daha geniş kitleleri çevre sorunlarıyla yüz yüze bırakmaktadır. 
Bölge şehirleri, gerekli kentsel planlama hizmetlerinin verilmediği çok geniş alanlara yayılmış durumdadır. 
Özellikle büyük şehirlerin etrafında oluşan gecekondu türü yerleşimlerde sorunlar ağırlaşmış, çevreyle ilgi-
li altyapı ve hizmet sunumu artmıştır. 
Eylem Planı 2008-2012 ile birlikte Bölge’nin kırsal ve kentsel altyapı yatırımları hızlandırılmıştır. İmar planı, 
harita alımı ve çevre düzeni planı çalışmaları yürütülmüş, kentsel ve kırsal içme suyu,  kanalizasyon, atıksu 
arıtma, katı atık depolama yatırımları gerçekleştirilmiştir.  
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır Planlama Bölgesi ve Mardin-
Batman-Siirt-Şırnak Planlama Bölgesi'ne ait 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planları tamamlanmış ve 
02.04.2012 tarihinde onaylanmıştır. 
GAP İdaresi tarafından Bölge genelinde 2018 yılı itibarıyla 189 yerleşim yerinin hâlihazır harita alımı yapıl-
mıştır. 1993-2014 yılları arasında toplam 70 adet yerleşim yerinin 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 
ölçekli uygulama imar planları ile planlamaya esas jeolojik etüt raporları tamamlanmış ve ilgili kurumlarca 
onaylanmıştır. Ekim 2014 itibarıyla 12 yerleşimin kent bütünü imar planı çalışmaları ile planlamaya esas 
jeolojik etüt raporları devam etmektedir. Altyapı çalışmaları kapsamında; Nizip, Kilis ve Mardin kentlerinin 
katı atık düzenli depolama alanı yapımı bitirilmiştir. Üst ölçekli plan çalışmaları kapsamında Cizre-İdil-
Silopi ile Siverek-Hilvan yöresinde sulamaya açılacak alanlar için alt bölge gelişme planları hazırlanmıştır. 
Kentlerin içme suyu ihtiyacının karşılanması için devam etmekte olan projelerin tamamlanması hedeflen-
miş; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman, Mardin-Kızıltepe, Siirt ve Şırnak içme suyu 
projeleri tamamlanarak bu kentlere yeterli ve sağlıklı içme suyu sağlanmıştır. GAP Bölgesi’ndeki bütün 
kentler yeterli içme, kullanma ve endüstri suyuna kavuşmuştur. 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından arazi toplulaştırması ve 
tarla içi geliştirme hizmetlerinin yürütüldüğü alanlarda 1.166 köyün kanalizasyonu tamamlanmış, 21 kö-
yün içme suyu şebekesi revizyonu gerçekleştirilmiştir. 
Bölgesel kalkınmaya yönelik yürütülen çalışmalar içerisinde 2005 yılında başlatılan ve temel amacı kırsal 
kesimde süregelen içme suyu ve yol sorunlarının ortadan kaldırılması olan Köy Altyapısını Destekleme 
Projesi (KÖYDES) kapsamında 2005-2013 yılları 1.673 susuz ve 6.070 suyu yetersiz üniteye içme suyu sağ-
lanmıştır. Ayrıca, belediyelerin acil nitelikli olan, ancak finansmanında zorluk yaşanan içme suyu ve kanali-
zasyon projelerine kaynak sağlanması için 2010 yılında Kalkınma Bakanlığı koordinatörlüğünde Su, Kanali-
zasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) başlatılmıştır. Bu kapsamında GAP illerinden 77 içme suyu projesi, 119 
kanalizasyon projesi olmak üzere toplam 196 proje başlatılmıştır. 
GAP İdaresi tarafından köylerin hijyenik koşullarda sağlıklı içme suyu kaynağına kavuşturulması amacıyla 
alınan sondaj makinesi ile 1998-2013 döneminde 365’i sulu olmak üzere toplam 568 adet kuyu açılmıştır. 

İçme, Kullanma Suyu Şebekesi ve Arıtma Tesisleri 
Bölge’de 2002 yılında İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu için-
deki oranı %16 iken 2016 yılında bu oran %55 seviyelerine yükselmiştir. 
 
Belediye Atık Su İstatistikleri 
Bölge’de 2002 yılında Belediyelerdeki toplam atıksu arıtma tesisi sayısı 8 iken bu oran 2016 yılında 2 ka-
tından daha fazla yükselerek 17 olmuştur. Yine 2002 yılında bölgede Belediyelerdeki  gelişmiş atıksu arıt-
ma tesisi hiç yok iken 2016 yılına kadar 5 adet kurulmuştur. 
 
Belediye Atık İstatistikleri 
Bölge’de 2002 yılında Atık hizmeti verilen nüfusun toplam nüfus içinde oranı %69 iken 2016 yılında bu 
oran %91 seviyelerine yükselmiştir 
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4. Sosyal Yönü 
Sürdürülebilir insani kalkınma ilkeleri doğrultusunda uygulanmakta olan GAP'ın sonrasında da insan kay-
naklarının geliştirilmesi, kalkınmada eşitlik ve adilliğin sağlanması ve Bölgede katılımcı demokratik bir kül-
tür ve toplumun geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, İdare tarafından araştırma, planla-
ma ve uygulama süreçlerinden geçmek üzere bir dizi sosyal proje yürütülmüş ve yürütülmektedir. İlk aşa-
mada 1992-1994 yılları arasında Bölgenin sosyo-ekonomik yapısını anlamaya ve belirli toplumsal grupla-
rın (kadın, genç, çocuk, sokakta çalışan çocuk, kent yoksulları, göçerler, topraksız, az topraklılar, barajlar-
dan etkilenen nüfus vb.) sorun, ihtiyaç ve beklentilerini belirlemeye yönelik bir dizi sosyal araştırma sivil 
toplum kuruluşları tarafından yaptırılmıştır. 
Bu araştırmaların tamamlanmasını takiben, 1994 yılından GAP'ta sosyal ve insani gelişme uygulamalarına 
çerçeve oluşturmak üzere GAP Sosyal Eylem Planı hazırlanmıştır. GAP Sosyal Eylem Planı'nın belirlediği 
ilkeler ve koyduğu çerçeve ışığında bir dizi sosyal proje geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur. 
Bölge nüfusunun yarısını oluşturan kadınların statüsünün yükseltilmesi, kadınlara ilişkin sosyo-ekonomik 
gelişme göstergelerinin iyileştirilmesi amacına yönelik çeşitli alanlarda eğitim, gelir getirici faaliyetlerin 
uygulandığı, kısmi zamanlı poliklinik hizmetlerinin verildiği, sosyo-ekonomik etkinliklerin düzenlendiği Çok 
Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) kurulmaya başlanmıştır. 

Baraj inşaatları nedeni ile yerleşim yerlerini ve geçim kaynaklarını yitiren nüfus gruplarının yeniden yerle-

şimlerini temin etmek ve bu nüfusun yeni yaşamlarına sosyal ve ekonomik uyumlarını kolaylaştırmak 

amacıyla, katılımcı yeniden yerleşim uygulamaları ile "Birecik Barajından Etkilenen Nüfusun Yeniden Yer-

leşimi İstihdamı ve Ekonomik Yatırımlar için Planlama ve Uygulama Projesi" 1997 yılında hayata geçiril-

miştir. Proje 2000 yılı sonunda tamamlanmış olup, ilgili kuruluşların uygulamalarına yol göstermek amacı 

ile alanın 1/25.000 ölçekli Alt-Bölge Gelişme Planı hazırlanmış ve yöreye ilişkin yatırımlar bu plana göre 

yürütülmektedir  
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Sosyal Eylem Planı ışığında, gençler arasında iletişimi artırmak, inisiyatif geliştirmek ve örgütlü davranmalarını teşvik etmek 

yolu ile toplum kalkınmasının aktif üyeleri haline getirmek amacıyla 1999 yılında Mardin'de Gençten Gence Sosyal Gelişim Pro-

jesi başlatılmıştır. Bir yıl devam eden projenin taraflar üzerinde etkisini ölçmek amacıyla  "The Role of Youth Initiatives in Deve-

lopment Process in Less Developed Areas. The Case of Mardin, Turkey" çalışması yapılmıştır. Bu projeden elde edilen deneyim-

ler ışığında, UNDP ile işbirliği içinde yürütülen  "GAP'ta Sürdürülebilir Kalkınma Programları" çerçevesinde İsviçre Hüküme-

ti'nden sağlanan fonlarla tüm bölgeyi kapsayacak Gençlik için Sosyal Gelişim Projesi tanımlanmış ve 2001 yılı içinde uygulama-

ya geçirilmiştir. Habitat ve Yerel Gündem 21 Gençlik Derneği liderliğinde uygulanan proje, GAP illerinde gençlik merkezlerinin 

açılmasını, gençler arasında iletişim ağlarının oluşturulmasını, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin örgütlenmesini ve gençle-

re yönelik çeşitli alanlarda mesleki beceri kazandırma programlarının geliştirilmesini ve uygulanmasını içermektedir. 

Dezavantajlı gruplardan biri olan sokakta çalışan çocuklara yönelik “Diyarbakır Kentinde Sokakta Çalışan Çocukların Rehabilitas-

yonu Projesi" başlatılmıştır. Proje, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Diyarbakır Valiliği ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu (SHÇEK) işbirliği ile 1999-2003 yılları arasında uygulanmıştır.  

Bu model benzer bir şekilde aynı sorunun yaşandığı Adıyaman ilinde "Adıyaman Kentinde Sokakta Çalışan Çocukların Rehabili-

tasyonu Projesi" olarak, 2004-2005 yılları arasında uygulanmıştır. 

Kent yoksullarına yönelik olarak UNDP ile işbirliği halinde yürütülen "GAP'ta Sürdürülebilir Kalkınma Programları" çerçevesinde 

"Kentsel Enformal Sektörde İstihdamın ve İşgücü Kapasitesinin Artırılması Projesi" Diyarbakır ilinde Temmuz 2000-Aralık 2001 

tarihleri arasında uygulanmıştır. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu işbirliği ile uygulanan bu proje ile esnaf ve sa-

natkâr olarak da tanımlanabilecek mikro ve küçük işletme kollarından gelişme potansiyeli olanların belirlenmesi amaçlanmış-

tır. 

GAP Bölgesi'nde başta sulu tarıma geçiş olmak üzere GAP'ın etkileri ile oluşabilecek ekolojik ve çevresel değişmelerin halk sağ-

lığı üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri belirlemek ve bu olumsuzlukları gidermeye yönelik önlemlerin tanımlandığı bir eylem 

planı geliştirmek amacı ile Mart 2001-Eylül 2002 tarihleri arasında GAP Bölgesi Halk Sağlığı Projesi uygulanmıştır. 

Proje bölgesi ile Türkiye'nin daha gelişmiş bölgeleri arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmayı ve dengeli bir gelişmeye 

katkıda bulunmayı amaçlayan GAP'ın başarısı, büyük ölçüde uygulandığı alandaki toplumun iyi tanınması ve halkın projeye 

katılım ve desteğine bağlıdır. Bu nedenle sosyal araştırmalar ve bunlara dayalı uygulamalar GAP'ın en önemli bileşeni duru-

mundadır. Nitekim yapılan "Toplumsal Değişim Eğilimleri", "Nüfus Hareketleri", "Kadının Statüsü ve Kalkınma Sürecine Enteg-

rasyonu", "Baraj Göl Aynasında Kalacak Yerleşimlerin İstihdam ve Yeniden Yerleşme Sorunları" gibi araştırmaları takiben, uygu-

lama sürecine halkın katılımını sağlayarak, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek üzere GAP Sosyal Eylem Planı devreye 

girmiştir. 

 
Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM), GAP Bölgesi'nde 1995 yılından itibaren açılmaya 

başlanmış olup halen GAP Bölgesindeki 9 ilde 29 ÇATOM mevcuttur. ÇATOM'ların hedef 

kitlesi genç kız ve kadınlardır. 

http://www.ilo.org/


 16 

GAP kapsamındaki kamu yatırımları ile hedeflenen, insanı merkez alan sürdürülebilir insani gelişmenin sağlanmasıdır. Bu ilke, 

GAP Bölgesi halkı için tercih ve potansiyellerini eksiksiz, eşit ve adil bir biçimde hayata geçirme olanakları yaratmasına ilişkin 

uygulamaları ifade etmektedir. Plan tarafından belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda GAP İdaresi, 1995 yılından itiba-

ren Bölge’de kadın nüfusun geliştirilmesine ve eğitimine yönelik Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) oluşturmaktadır. Bu 

merkezlerin yaygınlaştırılmasında, çeşitli kamu kuruluşlarının yanısıra hükümet dışı kuruluşlar ve Birleşmiş Milletler Çocuklara 

Yardım Fonu (UNICEF) gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır. Şanlıurfa Valiliği, İş ve İşçi Bulma Kurumu işbirliğince 

GAP İdaresi koordinasyonunda ilk olarak Şanlıurfa Yakubiye Mahallesi ve Sağlık Köyü'nden başlatılan ve daha sonra diğer bölge 

illerinde de açılan ÇATOM'ların sayısı 2018 yılı itibariyle 47'ye ulaşmıştır. 

Sosyal, ekonomik ve kültürel nedenlerle birtakım sosyal hizmetlere ulaşmakta güçlük çeken, kalkınmanın nimetlerinden yete-

rince yaralanmayan ve toplumsal süreçlere eşit bireyler olarak katılamayan bölge kadınının, statüsünü yükseltmeyi amaçlayan 

proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık toplam 1.115.985 kadına ulaşılmıştır. Halktan gelen talep üzerine, sayıca artan ÇA-

TOM'lar ve uygulamaları, projeyi kalıcı bir niteliğe büründürmüştür. Önümüzdeki dönemlerde kurumsallaşarak, gönüllü kuru-

luşların da desteği ile yarı özerk bir yapı ve kimliğe kavuşmaları hedeflenen ÇATOM uygulamaları GAP Bölge Kalkınma İdare-

si'nin öncelikli faaliyetlerinden birini oluşturmaktadır. 

Sosyal Eylem Planı doğrultusunda yürütülen Birecik Baraj Gölü'nden etkilenecek yerleşimlerin nüfusunun yeniden yerleştirilme-

si çalışmaları da katılımcı anlayışla yapılmıştır. Birecik Barajı’ndan Etkilenen Nüfusun Yeniden İskânı Uygulaması Programı, Tür-

kiye'de bu alanda halk katılımı ile yapılan en geniş kapsamlı ilk uygulama olma özelliğini taşımaktadır. Bu çalışma ile Birecik 

Baraj Göl Aynası'ndan etkilenen yerleşim birimlerinde yaşayan nüfusun, yeniden yerleşimi, yeni yer seçimi, ekonomik uğraş 

alanlarına yatırımlar ve istihdam yoluyla, yeni durumlarına uyum sağlayabilmeleri, yeniden üretken ve kendi kendilerine yeterli 

hale gelebilmek üzere organize olmalarının sağlanması amaçlanmıştır. Birecik Barajı'ndan etkilenen yerleşimlerdeki nüfusun 

yeniden iskânı konusunda çeşitli kamu kuruluşlarınca yapılacak olan çalışmalar konusunda yöre halkı bilgilendirilmiş ve projeye 

katılımlarının sağlanması amacıyla yerinde bir dizi toplantı yapılmıştır. Köylerde toplantılar düzenlenerek ekonomistlerin araş-

tırmaları sonucunda ortaya çıkan uygun yatırım alanları seçenekleri konusunda kendilerinin de görüşleri alınarak yeni seçenek-

ler oluşturulmuştur. Bu çalışma, yöre halkının sosyo-ekonomik ve kültürel yaşam biçimini çok yakından ilgilendiren bir konuya, 

halkın kendisini ve hükümet dışı kuruluşları da katarak ortak bir yön vermek üzere başlatılmıştır. Yeniden yerleşim planlama 

çalışmalarına halkın katılımının sağlanmasını, yapılacak uygulamaların halkın istekleri doğrultusunda ele alınmasını amaçlayan 

çalışma, 1998-2000 yılları arasında GAP İdaresi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile ortaklaşa yürütülmüştür. 

 

Sosyal amaçlı projeler çerçevesinde; 1999-2002 yılların arasında Şırnak’ta kırsal alanlarda okul servisi oto-

büsü hizmetleri projesi de GAP İdaresi'nce yürütülmüştür. 

 

http://www.unicef.org/
http://www.undp.org/
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5. Sağlık 

GAP'ın entegre bir proje olarak faaliyetlerinin şekillendirilmesiyle GAP Bölgesi'ndeki sağlık hizmetleri önemli ölçüde 

yaygınlaşmakta ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda sektörler 

arası işbirliğini de içeren çalışmalar sürdürülmektedir.  

Sağlık Bakanlığı, uzun yıllar ülke genelinde olduğu gibi GAP Bölgesi'nde de sağlık düzeyini ve buna bağlı olarak kişile-
rin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla rutin hizmetlerin yanı sıra, bir dizi proje yürütmüştür. Bu projeler; İshalli 
Hastalıkların Kontrolü, Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Kontrolü, Ulusal Sıtma Kontrolü, Anne Sütünün Teşvi-
ki / Bebek Dostu Hastaneler, Fenilketonüri Taraması, İyot Yetersizliği Hastalıkları ve Tuzun İyotlanması, Güvenli An-
nelik ve Bilgi-Eğitim-İletişim, Aile Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi projeleridir. Bu projelerin programa dönüştürü-
lerek hizmette sürdürülebilirliğin sağlanması için sektörler arası işbirliği ve toplum katılımını artıran hizmet modelle-
riyle çalışmalar yürütülmektedir. 
Son yıllarda, özellikle GAP Eylem Planları uygulamaları sonucunda sağlık alanında fiziki ve beşeri altyapı önemli öl-
çüde geliştirilmiş, koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmiştir. 
Yatak sayısının artırılmasıyla birlikte hastanelerde 1-3 kişilik nitelikli oda sistemine geçilmiş, sağlık hizmetlerinin su-
numu yaygınlaştırılmış ve kalitesi yükseltilmiş; buna bağlı olarak temel sağlık göstergelerinde son derece önemli 
iyileşmeler kaydedilmiştir. 
Bölge’de 2007 yılında 96 hastane ve toplam 9.980 yatak mevcut iken, 2017 yılında hastane sayısı 128’e, yatak sayısı 
20.188’e yükselmiştir. Bu yıllar itibarıyla ülke genelinde hastane sayısındaki artış %19, yatak sayısındaki artış %
34 olarak gerçekleşirken GAP Bölgesi’ndeki artış oranı sırasıyla %33,3 ve %102,3 olmuştur. 

• On bin kişiye düşen hasta yatağı sayısı 2007 yılında 13,9 iken 2017 yılında 23,3’e yükselmiş, plan hedefi yaka-

lanmıştır.  

• Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Siirt ve Şırnak illerine birer adet, Gaziantep iline 4 adet ve Şanlıurfa iline 3 

adet ADSM yapılmıştır. 

• 2007 yılında 2.916 olan uzman hekim sayısı 2017’de 5.555’e ulaşmıştır. 

• Anne ölüm oranı 2008 yılında yüz binde 38,9 iken, 2017 yılında yüz binde 22,1’e gerilemiştir. 

• Bebek ölüm oranı 2009 yılında binde 17,5 iken 2017 yılında binde 12,6’ya düşmüştür. 

 
Sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan mobil araçlar hızla temin edilmiş, aile sağlığı merkezleri, sağlık ocakları ve Kan-
ser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri (KETEM) kurulmuş, sağlık personelinin ve vatandaşların sağlık bilincini geliş-
tirmeye yönelik eğitimler verilmiş, böylece koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmiştir. 
Koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla ülke genelinde uygulanan 

• Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 2010-2014, 

•  Türkiye Diyabeti Önleme ve Kontrol Programı 

•  Türkiye Diyabeti Önleme ve Kontrol Programı 



 19 

Çerçevesinde GAP illerindeki çalışmalar şunlardır: 

• Her ilde halk sağlığı müdürlüğü bünyesinde “obezite birimleri” oluşturulmuştur. 

• İl Hıfzıssıhha Kurulu bünyesinde “Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu” oluşturul-
muştur. 

• Okul kantini çalışanlarının eğitimi konusu kapsamında kantin çalışanlarına sağlıklı beslenme, yeterli 
ve dengeli beslenme, gıda hijyeni ve kişisel hijyen, gıda saklama koşulları konularında eğitimler veril-
miştir. 

• Kamu kurum ve kuruluşlarına masa başı egzersizleri konusunda eğitimler verilmiştir. Bu eğitimlerde 
kamu çalışanlarının beden kitle indeksi tespiti yapılmıştır. 

• 10 Mayıs “Sağlık için Hareket Et Günü” ve 22 Mayıs “Avrupa Obezite Günü” kapsamında il halk sağlı-
ğı müdürlükleri tarafından il genelinde obezite stantları kurulmuştur. 

• Şehirlerde muhtelif yerlerinde afişlerle farkındalık çalışmaları yürütülmüştür. 
 
GAP Bölgesi’nde aile hekimliği uygulamasına önce Adıyaman ilinde 25.12.2006 tarihinde geçilmiş, 
13.12.2010 tarihi itibarıyla GAP illeri de dâhil olmak üzere ülke genelinde aile hekimliği uygulaması yaygın-
laştırılmıştır. 
Aile planlaması, gebe, bebek, loğusa ve çocuk izlemleri, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla aşılama 
hizmetleri gibi aile hekimleri tarafından sunulan koruyucu sağlık hizmetlerinin, güvene dayalı olarak kuru-
lan bu hasta-hekim ilişkisi çerçevesinde daha kapsamlı ve sürekli olması sağlanmıştır. Yerleşim yeri ayrımı 
yapılmaksızın bölgenin nüfus, coğrafi, iklim ve ulaşım şartları ile vatandaşların sağlık hizmeti kullanım alış-
kanlıkları göz önünde bulundurulması suretiyle sağlık hizmeti ihtiyacı değerlendirilerek aile hekimi ve aile 
sağlığı elemanlarının hizmet verdikleri aile sağlığı merkezleri oluşturulmuştur. 

 
6. Çevre ve Kültür 

992 yılında Rio'da yapılan ve gelecek yüzyılın yeni çevre yaklaşımını ortaya koyan, dünya zirvesinde kabul 
edilen "Gündem 21" ilkeleri, GAP İdaresi tarafından, zaten 1989'dan bu yana temel ilke olarak kabul edil-
miş ve tüm projelerinde dikkate alınmıştır. 
Güneydoğu Anadolu Projesi'nin etap etap uygulanmasıyla 1,7 milyon hektar tarımsal alanın sulamaya 
açılması ve yapılacak barajlar ile yeni rezervuar alanlarının yaratılması, Bölge’nin toprak ve su rejimlerini 
önemli ölçüde değiştirecektir. Aynı zamanda nüfus hareketleri, hızlı şehirleşme ve sanayileşme kır ve kent 
alanlarında yeni dönüşümler yaratacaktır. Sulamanın getireceği avantajlar yanında, fazla ve hatalı sulama-
nın yol açabileceği problemler, Bölge’deki iklim değişikliklerinin tarımsal üretime ve bitki örtüsüne yarata-
cağı etkiler, flora ve faunanın değişikliklerden etkilenmesi, erozyon, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin 
kontrolsüz gelişmeden etkilenmesi ve benzeri sorunlar, GAP'ın, çevre ve kültür değerleri yönünden etraflı 
bir şekilde ele alınması gereğini ortaya koymaktadır. 
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Gerek ülke düzeyinde, gerekse Bölge düzeyinde sosyal ve ekonomik sektörlerde önemli değişimler yarata-
cak olan projenin, kaçınılmaz olarak çevre ve kültür varlıkları üzerinde de etkileri olacaktır. Bu etkilerin 
olumlu ve olumsuz yönlerini dikkate almak, olumlu gelişmelerden yararlanmak; olumsuz gelişmelere karşı 
şimdiden tedbir almak ve hazırlıklı olmak GAP bölge kalkınma felsefesinin diğer önemli bir parçasını oluş-
turmaktadır. 
Tarih öncesi çağlardan başlamak üzere günümüze kadar ulaşmış birçok uygarlığa ve çok tanrılı dinler ile üç 
büyük dine ait kültür varlıklarına ev sahipliği yapan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, özellikle Mardin, Şanlıur-
fa, Şırnak ve Siirt illeri ile bir dinler mozaiği oluşturmaktadır. Şanlıurfa'nın putperestlikle savaşan İbrahim 
Peygamber’in doğduğu yer olarak bilinmesi, dağlarında Musa Peygamber’in çobanlık yapması ve kentin 
İsa Peygamber tarafından kutsanarak, batıda da "Kutsal Şehir" olarak anılması bu mozaiğin renklerini 
oluşturmaktadır. Ayrıca, Süryani kültürünün geliştiği yer olan ve bu kültürün günümüze kadar gelen zen-
gin örneklerini barındıran Mardin, bir efsaneye göre Nuh Peygamber’in gemisinin karaya oturduğu yer 
olan Şırnak ile İslam bilim, kültür ve eğitim merkezi olan Siirt, Güneydoğu Anadolu mozaiğinin diğer renk-
lerini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, kültür varlıklarının restorasyon ve kurtarma çalışmalarının yapılma-
sı, korunması ve gelecek nesillere aktarılması ile çevre düzenlemesi, altyapı, konaklama ihtiyaçlarının gi-
derilerek tanıtımının yapılması GAP kapsamında yürütülen en önemli çalışmalar arasındadır. Kültür varlık-
larının korunması ve değerlendirilmesine yönelik bu çalışmaların en önemlileri: Birecik, Halfeti, Suruç ilçe-
lerinin Taşınmaz Kültür Varlıklarının Belgelenmesi, Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı 
ve Kurtarma Projesi, Acırlı (Midyat-Mardin) Sit Alanı Çevre Düzenleme Projesi, Mardin Katılımcı Kentsel 
Rehabilitasyon Projesi, Zeugma Acil Kazı ve Kurtarma Projesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi Arkeolojik 
Yerleşmelerin Taranması Projesi'dir. 
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1992 yılında Rio'da yapılan ve gelecek yüzyılın yeni çevre yaklaşımını ortaya ko-
yan, Dünya Zirvesi'nde ilk kez, kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını 
hedefleyen "sürdürülebilir gelişme" kavramı dile getirilmiş ve tüm katılımcı ülke-
lerce bir hedef olarak kabul edilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının yaşa-
ma geçirilmesinin sağlanması amacıyla, anılan Zirve'de varılan küresel anlaşma 
ve politik taahhütleri yansıtan bir eylem planı hazırlanmıştır. "Gündem 21" ola-
rak tanımlanan bu eylem planında yer alan anlayış, GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı tarafından da temel ilke olarak benimsenmiştir. Ana teması kaynakla-
rın sürdürülebilir kullanımı, yeni kaynakların yaratılması, merkezi yönetim-yerel 
yönetim ilişkilerinin yerinden yönetim anlayışı doğrultusunda güçlendirilmesi, 
kamu ve sivil toplum örgütleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve halkın etkin 
katılımının sağlanması gibi öncelikleri yansıtan Gündem 21 ilkeleri, GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü tüm projelerde en önemli kriter olarak 
göz önünde bulundurulmaktadır. 
Doğal kaynaklar yönünden ele alındığında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türki-
ye'nin doğal açıdan en sıra dışı alanlarından birisidir. Bölge, Ortadoğu'ya özgü 
bozkır ve yarı-çöl canlılarının Türkiye'ye girdikleri sınır kapısı olma özelliğinde 
olup, Türkiye'nin diğer bölgelerinde bulunmayan canlı türlerini temsil eden iki 
doğal yaşam ortamını barındırmaktadır: 

• Fırat ve Dicle nehirlerinin boyları, taşkın düzlükleri ve bu nehirlere açılan 

ana kollar,  

• Bölge’nin özellikle güney kesimlerinde bulunan bozkır ve yarı-çöl alanlar.  

Bu iki yönlü (sulak alan ve çöl) doğal niteliğinden dolayı, Bölge’de yöreye özgü 
pek çok endemik bitki, hayvan, kuş ve balık türlerini tespit etmek mümkündür. 
Su kaynaklarının yönetimiyle tarımsal ve ekonomik gelişmeyi ve böylelikle sosyal 
değişimi hedefleyen Proje; binlerce yıllık susuz bozkırları sulanan tarım alanları-
na, akarsu yataklarını da baraj göllerine dönüştürmektedir. Ancak bu dönüşüm, 
bir yandan bölgedeki tarımsal üretimin artışını sağlarken, diğer yandan da bölge-
deki doğal ortamlarda (sucul ve bozkır ortamlar) yaşayan canlıların yaşam alan-
larının yok olmasına neden olabilecektir. Tüm bu olumsuz etkenlere karşı önlem 
alma yönünde bir yaklaşıma sahip olan GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 
Bölge’deki biyolojik çeşitliliğin envanterini çıkarmak amacıyla, 2004 yılında son-
lanan "Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi" gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, iyileştir-
me çalışmaları kapsamında "Yaban Hayatı Projesi" yürütülmüştür. 
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Değişik uygarlıkların geriye bıraktığı ve çeşitli dinlere ait kültür varlıkları turizm açısından da ayrı bir önem 
taşımaktadır. Son yıllarda GAP Bölgesi'nde turizmin yeniden canlanmasıyla birlikte, Bölge’nin kültürel de-
ğerlerinin ön plana çıkartılması, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın hedefleri arasında yer almakta-
dır. 
GAP İdaresi 2011 yılında GAP Bölgesi Turizm Master Planı’nı hazırlamıştır.  GAP Bölgesi Turizm Master Pla-
nı ile bugüne kadar turizme yönelik yapılan planların, günümüze kadar geçen süre içinde turizm sektörünü 
etkileyecek her türlü veri tabanı değişiklikleri çerçevesinde yeniden değerlendirilerek gerekli revizyonların 
yapılması ve güncelleştirilmesi, doğal ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesi gözetilerek belirli 
bir plan dâhilinde sürdürülebilirliğinin, yönetimi ve kullanımının sağlanması, cazibe merkezleri, turizm 
merkezleri ve turizm gelişme bölgeleri/koridorlarının belirlenmesi, turizmin çeşitlendirilmesi, bölge turiz-
minin komşu iller ve ülkelerle de ele alınarak turizme önemli bir ivme kazandırılması, turizm odaklı uygula-
maya yönelik ön etüt projelerinin hazırlatılması ve etüt projelerin uygulanmasına ve sürdürülebilirliğin 
sağlanmasına yönelik olarak kurumsal sorumluluk ve yönetim planının ortaya konması amaçlanmıştır. Ha-
zırlanan plan, yatırım programlarında dikkate alınmak üzere ilgili kurumlara gönderilmiştir. 
Plan kararlarında yer alan; “Birecik Barajı Nehir Turizmi Projesi”, “Birecik Baraj Gölü Aşağı Çardak Rekreas-
yon Alanının Oluşturulması Projesi” ve “GAP Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma Projesi”, 2013 yılı Yatırım 
Programı’nda yer almış olup, GAP İdaresi tarafından yürütülmektedir.  

7. GAP’ın Uluslararası Boyutu 

GAP İdaresi, sürdürülebilir entegre bölgesel kalkınma yaklaşımını temel alan insan odaklı uygulamalarını 
ve deneyimlerini uluslararası kurum, kuruluşlar ve üniversitelerle gerçekleştirdiği işbirliği anlaşmaları çer-
çevesinde paylaşmaktadır. Ayrıca, suya dayalı bir kalkınma projesi olan GAP çerçevesinde küresel nitelikte-
ki su kuruluşlarının idari ve teknik karar alma süreçlerinde etkin rol oynamış,  diğer uluslararası kuruluşlar-
la ortak projeler geliştirmiş ve bazı yabancı hükümetlerden kredi ve hibe finansmanı sağlamıştır. 
GAP’ın, yenilikçi bir yaklaşım olarak sürdürülebilir insani kalkınma felsefesini benimsemesi ile projeye ulus-

lararası ilgi artmış ve özellikle 1995’ten sonra yabancı ülke ve kuruluşların teknik ve mali katkıları da yo-

ğunlaşmıştır  
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Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Birliği (AB), Dünya Bankası, Birleşmiş 
Milletler Tarım Örgütü (FAO) gibi uluslararası kurum ve kuruluşlarla çeşitli projeler gerçekleştirilmiş ve hi-
be programları yürütülmüştür. 
Ayrıca, entegre bölgesel kalkınma sürecinde bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, karşılıklı uzman değişimi ve 
teknoloji transferi amacıyla birçok yabancı kurum, kuruluş ve üniversiteyle işbirliği çalışmaları gerçekleşti-
rilmiştir. Bunlar: Arizona State Üniversitesi, Packard Humanities Institute(PHI), Mısır Güney Vadi Kalkınma 
İdaresi (TOSKHA), Akdeniz Tarımsal Araştırma Örgütü (CHIEAM-IAMB), Suriye Kurak Alanlarda Tarımsal 
Araştırmalar Merkezi (ICARDA) vb.’dir.   
GAP BKİ, GAP’ın suya dayalı kalkınma projesi olması nedeniyle küresel perspektifli Dünya Su Konseyi 
(WWC) ve Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA) gibi uluslararası kurum ve kuruluşların yönetim organ-
larında da yer almıştır. Bugün hala bu kuruluşlara üyeliği devam etmektedir.  

8. GAP Sürdürülebilir Kalkınma Programı 

Sürdürülebilir kalkınma, insan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden, gelecek ne-
sillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkân verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamı-
nı ve kalkınmasını programlama anlamını taşımaktadır. Sürdürülebilir kalkınma sosyal, ekolojik, ekonomik, 
mekânsal ve kültürel boyutları olan bir kavramdır. 
Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi projesi olarak başlatılan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), GAP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından çok sektörlü entegre bölgesel kalkınma projesine dönüştürül-
müştür. GAP İdaresi sürdürülebilir insani gelişme kavramıyla uyumlu olarak ekonomik büyüme hedeflerine 
çevresel ve sosyal-insani boyutu entegre etmiştir. Bu GAP'ın amacının sadece ekonomik büyüme olmayıp, 
temel olarak insanın yaşam kalitesinin artırılması anlamına gelmektedir. Altyapı geliştirme, tarımsal ve en-
düstriyel kalkınma, çevresel koruma, doğal kaynakları geliştirme, sosyal hizmetler vb. ekonomik büyümeye 
katkı yapanlar da dâhil olmak üzere, tüm faaliyetler sürdürülebilir bir tarzda insanın yaşam kalitesine yap-
tıkları katkı çerçevesinde değerlendirilmektedir. 
GAP'ın nihai hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sürdürülebilir bir insani gelişmeyi sağlamaktır. Bu 
nedenle kalkınmanın odağı olarak insan alınmaktadır. Gerçekleştirilmekte olan fiziki yapılar insani gelişme-
nin tabanını oluşturacaktır. GAP Bölgesi’ndeki sosyal farklılıkların giderilerek toplumsal kalkınmanın sağ-
lanması, eşitlik ve refahın yaygınlaşması, Projeye toplumsal katılım sağlanması ve insan kaynaklarının ge-
liştirilmesi ile Bölge’de sürdürülebilir bir kalkınma sağlanabilecektir. GAP Bölgesi’nde sürdürülebilir kalkın-
ma ile erişilmek istenen ekonomik büyümenin insani gelişme perspektifi kapsamında ele alınması; Böl-
ge’nin tümünü içerecek bir sosyal değişimi ekosistem, kültür ve yöre özellikli katılımcı çözümlere çevirecek 
gelişmelerin sağlanmasıdır. 
Rio'da 1992 yılında yapılan Dünya Zirvesi'nde kabul edilen Gündem 21 adlı dokümanda somutlaşan ve her 
ülkenin kendi şartlarına göre uygulanmasını önerdiği ilkeler, GAP'ta uygulanmakta olan sürdürülebilir insa-
ni gelişme ilkeleri ile uyum göstermekte olup, ilk sonuçları da alınmaktadır. 

http://www.icarda.cgiar.org/
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GAP'ta sürdürülebilir insani gelişme hedefine yönelen planlama ve uygulama faaliyetleri aşağıdaki ilkeler çerçeve-
sinde yürütülmektedir. 

• Katılımcılık 

• Eşitlik ve Hakkaniyet 

• İnsan Kaynaklarını Geliştirme 

Katılımcılık projeden etkilenen tüm tarafların projenin hazırlanma sürecinden, uygulanmasına ve izleme-
değerlendirmesine kadar tüm aşamalarına katılımı olarak anlaşılmaktadır. Bu ilke tüm projelere uygulanmaktadır. 
Tarafların duyarlılığını oluşturarak, projelerin sosyal yapılabilirliğini artırarak, projelerin maliyetini düşürerek ve 
yöre halkının dile getirdiği sorunlarını çözerek projelerin başarısını olumlu olarak etkilemektedir. Bu yöntem aynı 
zamanda toplumun demokratikleşmesine de katkı sağlamaktadır. 
GAP çerçevesinde kalkınmada eşitlik ve adillik, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak dezavantajlı konumda yaşayan 
Bölge halkının da kalkınma sürecine entegrasyonu anlamına gelmektedir. GAP Bölgesi’nde kadınlar, çocuklar, top-
raksız ve küçük topraklı çiftçiler, küçük işletmeciler, sulama dışı alanlarda yaşayan çiftçiler vb.leri dezavantajlı grup-
lar olarak tanımlanmakta ve bu grupların da katılımı ile özel programlar gerçekleştirilmektedir. 
Özetle, GAP'ın nihai hedefi; sürdürülebilir ekonomik büyüme, herkes için yeterli gelir, eğitim, sağlık ve kültürel faa-
liyetler gibi sosyal hizmetlere ulaşılabilirliği artırmak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, temiz bir çevre, 
herkes için barınak ve bütün insanların karar alma sürecine katılması için gerekli ön koşulları oluşturmak ve böylece 
Bölge’de sürdürülebilir ve iç dinamizmi ile gelişen bir toplum yaratmaktır. 
GAP'ta sürdürülebilir insani kalkınma yaklaşımı uluslararası kuruluşların GAP'a olan ilgisini çekmeye başlamıştır. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve GAP İdaresi tarafından organize edilen "Sürdürülebilir Kalkınma 
ve GAP Semineri" Mart 1995'te düzenlenmiştir. Üniversitelerden, kamu kuruluşlarından, özel sektörden ve mahalli 
idarelerden birçok kesim bu seminere katılmıştır. Seminere GAP Bölgesi’nde sürdürülebilir insani kalkınma prensip-
leri tartışılmıştır. 
GAP İdaresi ve UNDP’nin ortaklaşa yürüttüğü "GAP Bölgesinde Sürdürülebilir Kalkınma Programı"nın temelini 
"Sürdürülebilir Kalkınma ve GAP Semineri" oluşturmaktadır ve Mart 1997’de uygulamaya geçirilmiştir. Başlangıçta 
28 alt-proje olarak belirlenen program, 2000 yılı içerisinde İsviçre Hükümeti’nden sağlanan finans desteği ile 33 alt-
projeden oluşan daha geniş kapsamlı bir hal almıştır. 
Program aşağıda beş alt başlık altında verilen 33 alt projenin uygulanmasına destek sağlamış ve 2002 yılında sona 
ermiştir. 

• Sosyal sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesi, 

• Tarımsal sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi ve kırsal üretkenliğin geliştirilmesi, 

• Ekonomik geçerlilik için yerel girişimcilik ve sanayi kalkınmasının teşvik edilmesi, 

• Sürdürülebilir insan yerleşimlerinin teşvik edilmesi, 

http://www.undp.org/
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9. Toprak ve Su Kaynakları 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından uygulanmakta olan ve Fırat - Dicle Havzası’nda 13 proje 
paketinden oluşan GAP Su ve Toprak Kaynakları Geliştirme Programı kapsamında 22 baraj, 19 hidroelekt-
rik santralı yapımı öngörülmüş, projenin tamamlanması sonucunda yaklaşık 1,8 milyon hektar alanın su-
lanması ve 7.424 MW kurulu güç ile yılda 27 milyar kilovat-saat elektrik enerjisi üretilmesi planlanmıştır. 
Ayrıca münferit projeler kapsamında 7 baraj ve 1 HES’in yapımı yer almıştır. 
Proje tamamlandığında; yılda 52,9 milyar m3'ten fazla su akıtan Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki tesisler-
le Türkiye toplam su potansiyelinin %29'u kontrol altına alınacaktır. Planlanan toplam sulama alanı; Türki-
ye'de ekonomik olarak sulanabilir alanın %20'sine, planlanan elektrik enerji üretimi ise toplam yıllık elekt-
rik enerjisi potansiyelinin %22'sine eşdeğerdir. 

FIRAT - DİCLE HAVZASI 

FIRAT DİCLE 

Karakaya Projesi Dicle Kralkızı Projesi 

Aşağı Fırat Projesi Batman Projesi 

Sınır Fırat Projesi Batman – Silvan Projesi 

Suruç-Yaylak Projesi Garzan Projesi 

Adıyaman – Kâhta Projesi Ilısu Projesi 

Adıyaman – Göksu – Araban Projesi Cizre Projesi 

Gaziantep Projesi   

http://www.dsi.gov.tr/
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                   GAP’ın Hedefleri 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) dünyadaki örnekleriyle karşılaştırıldığında kapladığı coğrafi alan, fiziksel 
büyüklükleri ve hedefleri açısından iddialı bir projedir. GAP, ülkemizin görece az gelişmiş bölgelerinden 
birisi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 ilde (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mar-
din, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) uygulanmakta olan, çok sektörlü entegre bir bölgesel kalkınma projesidir. En-
tegre niteliğiyle Proje, sadece barajlar, hidro-elektrik santralleri, sulama yapıları gibi fiziksel yatırımlarla 
sınırlı kalmayıp, bunların yanında ve birbiriyle eşgüdüm içinde tarımsal gelişme, sanayi, kentsel ve kırsal 
altyapı, haberleşme, eğitim, sağlık, kültür, turizm ve diğer sosyal hizmetler gibi sosyo-ekonomik sektörle-
rin geliştirilmesine yönelik yatırım ve etkinlikleri de içermektedir. GAP giderek önem kazanan bölgelerarası 
eşitsizliklerin giderilmesini hedefleyen devletin genel politikası çerçevesinde kendi hedeflerini oluşturmuş-
tur. GAP, az gelişmiş bölgelerdeki kalkınma potansiyelinin ortaya çıkarılmasının kendi başına ekonomik 
büyüme, toplumsal istikrar ve ihracatın teşviki gibi ulusal hedeflere katkıda bulunacağına ilişkin devlet po-
litikası ile örtüşmektedir. Nitekim GAP kalkınma hedefleri incelendiğinde, bu gerçek açıkça ortaya çıkmak-
tadır. 

Genel Kalkınma Hedefleri 

Ekonomik yapıyı geliştirerek GAP Bölgesi'ndeki gelir düzeyini yükseltmek ve böylece bu bölge ve diğer 

bölgeler arasındaki gelir farklılığını azaltmak, 

Kırsal alandaki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırmak, 

Bölge’deki büyük kentlerin nüfus emme kapasitesini artırmak, 

Bölge kaynaklarının etkin kullanımı yoluyla ekonomik büyüme, sosyal istikrar ve ihracatın teşviki gibi ulu-

sal amaçlara katkıda bulunmaktır. 

Tarımsal Kalkınma Hedefleri 

Tarımsal verimliliğin artırılması ve çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yoluyla kırsal bölgelerdeki gelir 
düzeyini yükseltmek, tarımsal sanayilere yeterli girdi sağlamak, istihdam olanaklarını artırarak kırsal nüfu-
sun dışa göç etme eğilimini en aza indirmek, ihraç edilebilir ürünlerin üretilmesine katkıda bulunmaktır. 
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Sınai Kalkınma Hedefleri 
Bir yandan GAP Bölgesi'nin ekonomik kalkınmasında itici bir güç rolü oynayarak, diğer yandan eğitim/öğretim ve 
teknolojik gelişme için talep yaratıcısı rolünü oynayarak GAP Bölgesi'nin imajını, toplumsal refahını ve halkın moti-
vasyonunu geliştirmek, yüksek gelirli istihdam olanaklarını genişleterek, bölgelerarası eşitsizliklerin giderilmesine 
katkıda bulunmak, ihracatın teşviki ve döviz gelir ve tasarruflarının artırılması konusundaki ulusal amaçlara katkıda 
bulunmaktır. 

GAP Planlama Yaklaşımı 

Bölge ekonomisini geliştirmeyi, Bölge’de yaşayan vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmayı hedefleyen GAP, ülke 
ekonomisine de önemli katkılarda bulunacak bir proje niteliğindedir. GAP iki yaklaşıma sahiptir. Bunlardan birincisi 
entegre planlama yaklaşımı, diğeri ise sürdürülebilir kalkınma felsefesidir. Bu iki yaklaşım birbirini tamamlayıcı nite-
liktedir. Entegre yaklaşım, farklı sektörlerin (tarım, sanayi, eğitim, sağlık vb.) bir arada ve eşgüdüm içinde ele alın-
masını içermektedir. Sürdürülebilir kalkınma ve insani gelişme böyle bir yaklaşımın ayrılmaz bir parçası ve sonucu 
olarak ortaya konmakta, tüm kalkınma gayretlerinin merkezini "insan" oluşturmaktadır. Bu yönüyle, GAP salt eko-
nomik büyüme hedefine yönelmiş bir proje olmayıp, bir toplumsal dönüşüm projesi hüviyetini kazanmaktadır. Ta-
rımsal gelişmeye paralel olarak bireylerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi, üretim tüketim ilişkilerinin farklılaşması 
sosyal ilişkilere, yaşam biçimine yansıyacak sosyal gelişme ve değişmeyi etkileyecektir. O nedenle GAP'ın sosyal bo-
yutunun ayrı bir odakta ele alınıp sosyal politika hedeflerinin bu odakta geliştirilmesine gerek duyulmuştur. Çünkü 
söz konusu değişimi yönlendirmek, ortaya çıkacak boşlukları doldurmak, karşılanamayan ihtiyaçları karşılamak, yeni 
ekonomik ve sosyal düzene bireylerin uyumunu sağlamak, değişmeyi teşvik etmek ve hızlandırmak için mevcut du-
rumun saptanmasına, değişme potansiyelinin ve eğilimlerin tanımlanmasına, ihtiyaç talep ve sorunların değerlendi-
rilmesine gerek vardır. Bu nedenle sosyal politika hedeflerini gerçekçi olarak saptamak için bazı sosyal araştırmalar 
yapılmıştır. Bunlar: 

• GAP Bölgesi Toplumsal Değişme Eğilimleri Araştırması 

• GAP Bölgesi Nüfus Hareketleri Araştırması 

• GAP Bölgesi'nde Kadının Statüsü ve Kalkınma Sürecine Entegrasyonu Araştırması 

• GAP Bölgesi Baraj Göl Aynası Altında Kalacak Yörelerde İstihdam ve Yeniden Yerleştirme Sorunları Araştırma-

sı 

• GAP Sulama Sistemlerinin İşletme-Bakım ve Yönetimi Projesi Sosyo-Ekonomik Çalışmasıdır. 

Projelerin amacı, bir yandan Bölge'nin toplumsal ve kültürel yapısına, halkın ekonomik beklenti ve demografik eği-
limlerine ilişkin bilgi toplamak, diğer yandan toplum katılımını harekete geçirmek ve farklı toplum kesimlerinin 
(kadınlar, göçerler, topraksızlar, kent yoksulları, vb.) kalkınma sürecine katılımını sağlayarak, bu değişik kesimler 
arasındaki sosyo-ekonomik düzey farklılıklarını azaltmanın yollarını belirlemektir. Bu bilgiler ışığında somut eylem 
planları geliştirerek uygulayıcı kurum ve kuruluşların dikkatine sunmaktır. Toplumsal alanda yapılan araştırmaların 
bulguları ışığında geliştirilen "GAP Sosyal Eylem Planı" toplumsal kalkınma politikaları, stratejiler ve uygulanacak 
program ve projeler konusunda, sosyal gelişmeye ilişkin bir ana çerçeve oluşturmuştur. Bu çerçevenin içeriğindeki 
kalkınma alanları; örgütlenme ve katılım, nüfus hareketleri ve yerleşme, eğitim, sağlık, tarımsal yayım, istihdam, 
mülkiyet ve arazi kullanımı olmak üzere yedi konu başlığı altında ele alınmaktadır. 
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GAP Sosyal Politika Hedefleri 
 
Ortaya çıkan genel durumun iyileştirilmesi, kalkınma sürecinin hızlandırılması ve sorunlara çözüm getir-
mek amacıyla hazırlanan "GAP Sosyal Eylem Planı"nın temel ilkeleri şunlardır: 

• GAP çerçevesinde doğa ve insan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla yürütülen planlama, uygulama, 
izleme ve değerlendirme çalışmaları yöre insanının katılımı ile yapılacaktır. 

• Temel kaynaklara ulaşılabilirliği sağlayacak ve kaynakların verimliliğini artıracak önlemler alınacaktır. 

• Kamu, yerel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılarak, kurumların insan gücü ve diğer potansiyelin-
den (finansman, araç-gereç, teknik bilgi vb.) yararlanılacaktır. 

• Kadın ve genç nüfusa öncelik verilecektir. 

GAP Sosyal Eylem Planı'nda öngörülen politika hedefleri farklı sektörler itibariyle aşağıdaki gibi oluşturul-

muştur. 

Hedef 1: Toplumsal Yapı 
 
 Geleneksel örgütlenmelerden kalkınmaya engel olanların ortadan kaldırılmasını hızlandırıcı çağdaş 

örgüt ve kurumların etkinliğini artırmak. 

 Bölge'de yerel alt kültürlerin ve ulusal kültürün olumlu bir sentezini sağlayacak kültür kurumlarının 

etkinliklerinin yoğunlaştırılacağı bir altyapı oluşturmak. 

 Kalkınma sürecindeki değişimler göz önüne alınarak aile birliğini desteklemek, aile içi demokratik 
ilişkileri güçlendirmek. 



 30 

Hedef 2: Tarım Sektörü 

• Tarımsal yayımın sahadaki uygulamalarında, faaliyetlerin çiftçi örgütleri, özel ve gönüllü kuruluşlara 
bırakılması suretiyle yayımda etkinliği artırmak, 

• Kamunun yayımdaki görevini, bu kuruluşlarca yapılan uygulamaları destekleme ve kalite kontrolünü 
yapmaya kaydırmak, 

• Kamunun eğitsel alandaki yatırımlarını tarımsal araştırma, temel eğitim teknik ve mesleki eğitimde 
yoğunlaştırmak, 

• Tüm çiftçilerin kendi koşullarına uygun kaliteli bilgiye ulaşabilmelerini sağlamak, 

• Bölge'de dinamik ve verimli tarımsal gelişmeyi engelleyici ürün desenleri, üretim ilişkileri, mülkiyet 
yapısı ve istihdamdaki aksaklıkları gidermek, 

• Bölge'deki tarım işletmelerinin verimli hale getirilmesi için optimum büyüklükler saptayarak işlet-
meleri bu büyüklükten uzaklaştıran eğilimleri ortadan kaldırıcı önlemler almak, 

• Çayır ve mera gibi ortak kullanım alanlarının korunması yolunda önlemler almak. 

Hedef 3: İstihdam 

• Bölge'de ülke ortalamalarının üstünde olan kayıtlı işsizlik oranını azaltmak, 

• Bölge'den daha önce göç etmiş olanlar başta olmak üzere sermaye sahibi ve nitelikli işgücünün Böl-

ge'ye çekilmesini özendirmek, 

• Kadının istihdamını engelleyici uygulamaların kaldırılması ve istihdama katılımının özendirilmesi 

yolunda önlemler almak, 

• Bölge'de toplam geliri artırıcı ve gelirin dengeli dağılımını sağlayıcı ekonomik ve sosyal önlemler 

almak, 

• Yerinde istihdam yaratacak tarıma dayalı ve tarım dışı sanayi ve örgütlenmeleri desteklemek, 

• Bölge'deki doğal ve kültürel zenginlikleri, istihdam ve gelir artırıcı üretken yatırımlara yönlendir-

mek, 

• Teknoloji seçiminde verimlilik ve üretkenlik yanında, istihdam, sağlık ve çevre boyutlarını da göz 

önüne almak. 
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 Hedef 4: Eğitim Sektörü 

• Bölge'de eğitim düzeyini, özellikle kız çocuğu ve kadınlar lehinde, yükseltici önlemler almak, 

• Eğitim olanaklarının, nüfusun bütün kesimlerine yaygınlaştırılmasını sağlamak, 

• Bölge'de okuma-yazma ve okullaşma oranlarını en azından Türkiye ortalamasına yükseltmek, 

• Yaygın ve örgün eğitimin işlevselliğini artırarak bu doğrultuda olanaklar geliştirmek, 

• Bölge'de örgün ve yaygın eğitimin etkinliğinin artırılması için okul öncesi eğitim programları açılma-

sını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, 

• Nüfusun büyük bölümünü oluşturan genç nüfusu kısa ve orta vadede ekonomide etkin kılıcı, mesleki 

ve teknik eğitim programlarına önem vermek, 

• Bölge'de, gelişme ve çağdaşlaşma süreçlerine katılmamış olan kadınların eğitim ve sağlık düzeyleri-

nin ve sosyal statülerinin yükseltilmesine özel önem vermek. 

Hedef 5: Sağlık Sektörü 

• Bebek ve çocuk ölüm oranları ile doğurganlık oranlarını en azından ülke ortalamalarına yaklaştırıcı 
önlemler  almak, 

• Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve halkın bu hizmetlere ulaşabilirliğini artırmak, 

• Bölge'de sulamanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını önceden tespit ederek ön-
lenmesine yönelik tedbirler almak.  

 
Hedef 6: Nüfus 

• Kalkınma hızı ile nüfus artış hızı arasındaki dengeyi dikkate alan, sürdürülebilir kalkınma ilkesine 

uygun bir nüfus politikası izlemek, 

• Nüfus hareketlerini, Bölge'nin toplumsal ve ekonomik potansiyellerinin geliştirilmesi yönünde teşvik 

etmek, 

• Bölgesel kalkınmanın etkili bir biçimde gerçekleşebilmesi için nüfusun merkez köylerde ve orta bü-

yüklükteki kentlerde yoğunlaşmasını sağlayacak özendirici önlemler almak. 
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Hedef 7: Yerleşim 

• Toplumsal ve ekonomik gelişmelerin bir sonucu olarak yaşam alanları daralan göçer ve yarı-göçer 

toplulukları yerleşik yaşama geçirmek, 

• Baraj yapımından etkilenecek nüfusun yeniden yerleştirilmesinde, toplumsal, kültürel ve ekonomik 

kalkınma ilkelerini gözetmek. 

SONUÇ 
GAP'a ilişkin toplumsal politikalar, Bölge'de sürdürülebilir insani gelişme hedefine yönelmiştir. Bu politika-
lar temel olarak sürdürülebilir kalkınmanın üç temel ayağı üzerine oturmaktadır. Bunlar katılımcılık, kal-
kınmada eşitlik ve adalet ve insan kaynaklarının geliştirilmesidir. Katılımcılık, halkın kendisiyle ilgili politi-
kaların oluşturulmasında karar verme sürecine katılmasına olanak sağlamakta, kalkınma sürecine toplu-
mun, yerel yönetimlerin ve gönüllü kuruluşların etkin katkı ve katılımını içermektedir. Katılım toplumun 
kendi ayakları üzerinde durabilmesini, kalkınma çabalarını bizzat omuzlayabilmesini ve örgütlü, demokra-
tik toplumun oluşabilmesinin yolunu açmaktadır. Aynı zamanda, bu yolla hizmetlerin etkinliği ve niteliği 
yükselecek, gerçek gereksinmeler karşılanabilecektir. GAP'a yönelik toplumsal politikalar katılımın proje-
lendirilmesini içermektedir. 
Kalkınmada eşitlik, toplumun yoksun kesimlerinin kalkınmaya katılması, eğitim ve sağlık gibi hizmetlere 
ulaşabilirliğinin artırılması, istihdam olanaklarının yaratılması ve sosyal güvenlik sistemin kapsamının ge-
nişletilmesini gerektiren toplumsal politikaların temel hedeflerini oluşturmaktadır. 
Hizmet ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve tüm toplum kesimleri için erişilebilecek çağdaş bir asgari ya-
şam standardını sağlayacak dengeli bir dağılımın gerçekleşmesi sosyal politikanın temel işlevselliğidir. 
GAP'a ilişkin toplumsal politikalar, bu üç konunun bir arada gerçekleştirilmesine yönelik projelerin hayata 
geçirilmesi yoluyla etkin kılınmaya çalışılmaktadır. 
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                  GAP Eylem Planı 

GAP EYLEM PLANI (2014-2018) 
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Türkiye’nin bölgesel potansiyelini ortaya çıkaran, yarattığı refahla ül-
ke ekonomisine reel anlamda katkı sağlayan önemli bir bölgesel gelişme programıdır. Yerel girişimleri ha-
rekete geçiren ve ulaşılabilir hedeflere sahip bir projedir. Türkiye’nin en büyük ve dünyanın sayılı projeleri 
arasında olan GAP, ülkemizin birlik ve beraberlik içinde yürüme kararlılığının, gelişime açıklığının gösterge-
sidir. 

GAP EYLEM PLANI (2014-2018) 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’nin başta sulama olmak üzere temel altyapı yatırımlarının büyük ölçüde 
tamamlanması, ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin sağlanmasına yönelik öncelikli program ve 
projelerin uygulamaya geçirilerek bölgesel gelişmenin 2008-2012 dönemini kapsayan beş yıllık süre içeri-
sinde hızlandırılması amacıyla GAP Eylem Planı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. 
GAP Eylem Planı kapsamında 4 gelişme ekseni ve bu eksenler altında 73 ana eylem bulunmaktadır. Ana 
eylemler çerçevesinde yer alan proje ve faaliyetlerin sayısı ise 300’ün üzerindedir. 
I. Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi 
II. Sosyal Gelişmenin Sağlanması 
III. Altyapının Geliştirilmesi 
IV.  Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 
EP uygulamalarının öngörülen sürede tamamlanması amacıyla öncelikle yatırımlara tahsis edilen ödenek 
miktarında çok önemli bir artış sağlanmış; beş yılda, 2012 yılı fiyatlarıyla, 18,2 milyar TL kaynak aktarılmış, 
14,7 milyar TL harcama yapılmıştır. 
GAP EP kapsamında yer alan eylem, proje ve faaliyetlere ilişkin son gelişmeler 2014 yılı itibariyle aşağıda 
özetlenmiştir. 
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I. Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi 
 

Cazibe Merkezleri Destekleme Programı (CMDP)’na 2008 yılında Diyarbakır’da 2009 yılında Şanlıurfa’da 
ve 2013 yılında Gaziantep’te başlanmıştır. 
Teşvikler: GAP Bölgesi için 2008-2012 döneminde 14,8 milyar TL sabit yatırım tutarı ve 60.482 kişilik istih-
dam öngörülen toplam 2.057 adet teşvik belgesi düzenlenmiştir. Ayrıca, 182.856.000 TL enerji desteği, 
9.420.000 TL faiz desteği verilmiştir. Haziran 2012 tarihinde uygulamaya konulan yeni teşvik yasasının bir 
öncekine kıyasla daha geniş kapsamlı olması ve GAP Bölgesi’ne daha fazla ayrıcalıklar sunması Bölge’ye 
yapılan özel sektör yatırımlarında dikkate değer bir artışa neden olmuştur. 2012 ve 2013 yılları toplamın-
da 1.264 adet teşvik belgesi verilmiş, 13.141 milyon TL sabit yatırım tutarı ile 56.689 kişilik istihdam öngö-
rülmüştür.   
KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla gerekli tedbirler alınmış, kullandırılan kredilerde 
artış sağlanmıştır. 2008-2010 döneminde KOSGEB tarafından toplam 1.225 işletmeye ulaşılması ve 153 
milyon TL tutarında yeni yatırımın desteklenmesi öngörülmüştür. 2010 yılı sonu itibariyle eylem gerçek-
leştirilmiş, hedef aşılmıştır. Bölgesel kalkınma programından yararlanacak işletme sayısı 6.111’e yüksel-
miş, kredi hacmi ise 661,3 milyon TL olmuştur. İşletme adedi açısından %499, kredi tutarı açısından ise %
432 gerçekleşme sağlanmıştır. 
Ziraat Bankası tarafından kullandırılan kredi tutarı bir önceki yıla göre 2009 yılında %39,4, 2010 yılında %
45,6, 2011 yılında %2,8 ve 2012 yılında %7,4 oranında artmıştır. 
Halk Bankası tarafından 2008-2012 döneminde 4.505 firmaya 32.011.392 avro, 49.623.451 dolar ve 
673.724.212 TL kredi kullandırılmıştır. Bölge'de toplam 32.345.301 TL çiftçi kredisi verilmiştir. 
Gaziantep, Dicle ve Harran Üniversitesi bünyesinde kurulan 3 adet teknopark faaliyete geçmiştir. 
Kültür varlıklarının korunması amacıyla yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında 2008 - Haziran 
2014 döneminde 59 adet kültür varlığı eski eserin onarımı tamamlanmıştır. 
Doğal kaynakların korunması amacıyla orman varlığının artırılmasına ve erozyonun önlenmesine yönelik 
faaliyetler çerçevesinde 2008 – Haziran 2014 döneminde 11.505 hektar alanda ağaçlandırma, 6.788 hek-
tar alanda rehabilitasyon, 37.261 hektar alanda erozyon kontrolü, 1.350 hektar alanda mera ıslahı çalış-
ması yapılmış ve 61.175.000 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yenilenebilir enerji kaynaklarından daha çok yararlanmak ve enerji ve-
rimliliğini artırmak amacıyla pilot uygulamalar, eğitim/bilinçlendirme programları, kapasite geliştirme faa-
liyetleri ve ölçme/değerlendirme/raporlama çalışmalarını içeren Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanı-
mı ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi (YEEV) uygulanmaktadır. Projenin 2009 yılı Temmuz ayında 
başlayan ilk fazı kapsamında, Bölge’nin yenilenebilir enerji (YE) ve enerji verimliliği (EV) potansiyelini irde-
leyen ve aşağıda yer alan konu başlıklarını içeren bir eylem planı hazırlanmıştır. Projenin ikinci fazında pi-
lot proje uygulamaları ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. 
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Tarımsal üretimde verimliliğin artırılarak tarıma dayalı sanayi yapısının geliştirilmesi amacıyla destekler 
artırılmış ve yeni tedbirler alınmıştır. 
Tarımsal Örgütlenme Projeleri kapsamında 2008-2013 döneminde 93 kooperatife kredi kullandırılmış; 80 

kooperatif çalışması tamamlanmıştır. 3.568 aileye 15.868 büyükbaş ve 18.950 küçükbaş olmak üzere 

34.818 baş hayvan dağıtılmıştır. Ayrıca, 365 dekar plastik örtülü sera yapılmıştır. 

Organik tarımı teşvik etmek, organik üretimi geliştirmek amacıyla tüm GAP illerinde demonstrasyonlar 

kurulmuş, üreticilere yönelik eğitim ve yayım çalışmaları yapılmıştır. GAP illerinde 4.056 dekar alanda 

organik meyve bahçesi tesis edilmiş, 1.350 da alanda tarla bitkileri (buğday, nohut, mercimek, susam) de-

monstrasyonu kurulmuştur. 7.000 da alanda zeytin ve 1.220 da alandaki meyve bahçesinde “organik tarıma 

geçiş süreci sertifikasyon işlemi” tamamlanmıştır. Organik bal üretimi için 880 adet kovan dağıtılmış, 

kompost üretim tesisi kurulmuş ve 520 çiftçiyle eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2008-2013 döneminde 621 adet proje 

programa alınmış, 206,3 milyon TL ödeme yapılmıştır. Projelerin 590 adedi tamamlanmış, 7.073 kişi istih-

dam edilmiştir. 4 adet proje devam etmektedir. Tamamlanan 590 projenin 274’ü bitkisel ürün işlemesi, 60’ı 

tarımsal ürün depolaması, 57’si hayvansal ürün işlemesi, 148’i alternatif enerjili sera, 31’i soğuk hava de-

posu, 14’ü toplu basınçlı sulama, 1’i hayvansal orijinli gübre işlenmesi,  5’i ise koyun-keçi ve manda konu-

sundadır. 

Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla 50 büyükbaş ve üzeri işletmelere özel destek sağlanmıştır. 2009-2013 

döneminde 173 yatırımcıya 23.122 baş düve, 158 adet sağım ünitesi, soğutma tankı ve 132 inşaat için, 87,1 
milyon TL hibe desteklemesi yapılmıştır. 2011-2013 dönemine ait 65 proje devam etmektedir. 2013 yılında 
20 proje yatırıma alınmış olup, projeler tamamlandığında 3.535 baş hayvan için 15,7 milyon TL hibe deste-
ği verilmiş olacaktır. 

GAP Bölgesi’nde sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin 
ve bu konuda hizmet veren başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırıl-
masına katkıda bulunmak amacıyla GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP) yürütülmektedir. Proje 
kapsamında; 2013 yılı sonuna kadar 1.676 faaliyet gerçekleştirilmiş ve bu faaliyetler kapsamında ulaşılan 
teknik eleman sayısı 2.181, doğrudan ulaşılan çiftçi sayısı 11.206, dolaylı olarak ulaşılan çiftçi sayısı ise yak-
laşık 140.000 olmuştur. 
Mayınlı Arazilerin Temizlenmesi programı kapsamında sınır boyunca uzanan mayınlı alanların temizlen-
mesi ve başta yüksek katma değerli tarım olmak üzere en verimli şekilde değerlendirilmesi öngörülmüştür. 
Suriye ile yaşanan gelişmeler nedeniyle konuyla ilgili ihale iptal edilmiştir. Plan döneminde, GAP İdaresi 
Başkanlığı ile Harran Üniversitesi işbirliğinde yürütülen “Türkiye’nin Güney Sınırı Boyunca Yer Alan Mayınlı 
Alanların Alt Gelişim Projesi” tamamlanmıştır. Proje ile Hatay ve Şırnak illeri arasında yer alan mayınlı hat 
ve yakın çevresinin toprak, tarım, kültürel, arkeolojik yapı, endemik bitki çeşitleri ve yer altı zenginlikleri 
potansiyeli belirlenmiş ve ekonomiye kazandırılması için modeller oluşturulmuştur. Mayın temizliği öncesi 
tamamlanan bu çalışma, temizlik sonrası alanın ekonomiye kazandırılması için model ve stratejik kararla-
rın alınması ve mevcut kültürel değerlerin de korunması açısından çok önemli katkılar sağlayacaktır. 
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TARİH KONGRE ADI YERİ DİLLER DİSİPLİNLER WEB SİTESİ 

2-4 
EKİM 
2020 

3. ULUSLARARASI  AN-
KARA  BİLİMSEL ARAŞ-
TIRMALAR  KONGRESİ 

ANKARA Türkçe 

İngilizce 

Rusça 

Tüm disiplinler 
açık 

https://

www.ankarakongresi.org/ 

2-4 
EKİM 
2020 

2. ULUSLARARASI  İLE-
TİŞİM  KONGRESİ 

ANKARA Türkçe 

İngilizce 

İletişim, halkla 
ilişkiler, gazeteci-
lik 

https://
www.iletisimkongresi.org/ 

9-11 
EKİM 
2020 

5. ULUSLARARASI ÇU-
KUROVA MODERN 
BİLİMLER KONGRESİ 

ADANA Türkçe 

İngilizce 

Rusça 

Tüm disiplinler 
açık 

https://www.iksadkongre.net/ 

9-11 
EKİM 
2020 

1. ULUSLARARASI ÇU-
KUROVA TARIM VE 
VETERİNER KONGRESİ 

ADANA Türkçe 

İngilizce 

Tarım ve veteriner https://
www.ziraatkongresi.org/ 

14 EKİM 
2020 

KAORU İŞİKAWA 4. 
ULUSLARARASI İŞLET-
ME BİLİMLERİ VE EKO-
NOMİ KONGRESİ 

YENİ DELHİ, 
HİNDİSTAN 

Hintçe 

Türkçe 

İngilizce 

İktisadi ve İdari 
Bilimler 

https://
www.kaoruishikawa.org/ 

16-18 
EKİM 
2020 

10. ULUSLARARASI 

MESLEKİ VE TEKNİK 
BİLİMLER KONGRESİ 

  

NAHÇIVAN 
ÜNİVERSİTE-
Sİ 

Türkçe 

Az.Türkçesi 

İngilizce 

Rusça 

Tüm disiplinler 
açık 

https://www.umteb.org/ 

16-17 
EKİM 
2020 

4. ULUSLARARASI ERCİ-
YES 

BİLİM-
SEL  ARAŞTIRMALAR  K
ONGRESİ 

KAYSERİ Türkçe 

İngilizce 

Tüm disiplinler 
açık 

https://
www.erciyeskongresi.org/ 

17-18 
EKİM 
2020 

2. ULUSLARARASI AF-
RİKA  BİLİM, TEKNOLO-
Jİ  VE OYAL BİLİMLER-
DE GÜNCEL ÇALIŞMA-
LAR KONGRESİ 

ABUJA, Nİ-
JERYA 

Türkçe 

İngilizce 

Fransızca 

Zulu 

Tüm disiplinler 
açık 

https://
www.africansummit.org/ 

23-24 
EKİM 
2020 

12. ULUSLARARASI  

ÇİN'DEN ADRİYATİK'E 
SOSYAL BİLİMLER 
KONGRESİ 

FARYAB ÜNİ-
VERSİTESİ, 
AFGANİSTAN 

Türkçe 

İngilizce 

Darice 

Peştuca 

Sosyal ve beşeri 
bilimlerin tüm alt 
disiplinlerine açık 

https://www.icssca.org/ 

  

23-24 
EKİM 
2020 

MAS 13. ULUSLARARA-
SI 

MATEMATİK-
MÜHENDİSLİK-FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
KONGRESİ 

FARYAB ÜNİ-
VERSİTESİ, 
AFGANİSTAN 

Türkçe 

İngilizce 

Darice 

Peştuca 

Matematik, Mü-
hendislik, Fen ve 
Sağlık Bilimleri 

https://
www.masjournal.co.uk/ 

28-31 
EKİM 
2020 

DÜNYA ÇOCUK KONG-
RESİ 

ANKARA Türkçe 

İngilizce 

Çocuk temalı ol-
mak şartıyla tüm 
bilim dallarına 
açıktır 

https://
www.worldchildrenconference.
org/ 

29 EKİM 
2020 

2.  ULUSLARARASI   

29 EKİM BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR SEM-
POZYUMU 

ANKARA Türkçe 

İngilizce 

Tüm disiplinler 
açık 

https://www.29ekim.org/ 
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II. Sosyal Gelişmenin Sağlanması 

Eğitim: 2008-2012 döneminde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 13.056 derslik 
yapılması öngörülmüş, 11.313 derslik açılarak %86,6 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Okulöncesi eğitimde 
hedeflenenden fazla derslik açılmıştır. 2007-2008 eğitim öğretim yılında ilköğretimde derslik başına düşen 
öğrenci sayısı Türkiye genelinde 32 iken, 2013-2014 döneminde 3 birimlik iyileşme sağlanarak 29’a gerile-
miş, GAP Bölgesi’nde ise 44 iken 5 birim iyileşerek 39’a düşmüştür. 
2007-2008 eğitim-öğretim yılında genel ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı GAP Bölge-
si’nde 43 iken 2013-2014 öğretim döneminde 42’ye gerilemiştir. Çok fazla sayıda derslik yapılmasına rağ-
men gerek nüfus artış hızının yüksek olması gerekse yeni eğitim sistemine geçilmesi nedeniyle derslik ihti-
yacı devam etmektedir. 
2008-2012 dönemi itibariyle lise ve dengi okullar bünyesinde yapılan pansiyonlar da dâhil olmak üzere 
19.920 öğrenci kapasiteli pansiyon yapılmış, % 102,4 gerçekleşme ile eylem hedefi aşılmıştır. 
Bölge’de 2006 yılından sonra kurulan 6 üniversite ile birlikte dokuz il de üniversiteye kavuşmuştur. Başta 
yeni kurulanlar olmak üzere plan döneminde üniversitelere 1,2 milyar TL kaynak aktarılarak fiziki ve beşeri 
altyapılarının geliştirilmesine destek verilmiştir. Bölge’nin ihtiyaçlarına uygun yeni eğitim birimlerinin açıl-
masına önem verilmiş; 28 fakülte, 10 yüksekokul, 4 enstitü olmak üzere 42 yeni bölüm açılmıştır. Program 
sayısı ve üniversiteye kabul edilen öğrenci sayısı artmış, öğrenciler daha modern koşullarda eğitim olana-
ğına kavuşmuştur. 

Öğrenci Yurdu:  Eylem Planı’nda 4.000 öğrenci kapasitesi olan 5 adet yurt yapımı öngörülmüştür. Yapımı 
devam eden Adıyaman Öğrenci Yurdu ile 2009 yılında programa alınan 4 adet yurt inşaatının tamamlan-
ması ile bu hedefin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu dönemde Bölge’de yeni kurulan üniversitelere veri-
len desteklerle fiziki altyapıları geliştirilmiş, yeni bölümler ve programlar açılmış ve öğrenci sayısı artmıştır. 
Bu nedenle planda öngörülen illerin yanı sıra Diyarbakır, Gaziantep, Nizip, Şanlıurfa ve Şırnak’ta da yeni 
yurtlar yapılmış ve 9.100 öğrencilik kapasite oluşturulmuştur. 
Sağlık: Bölge’de 2008-2013 döneminde kamu hastanelerinde 3.643, Adıyaman Üniversitesi bünyesinde 
200 ve Dicle Üniversitesi bünyesinde 395 adet hasta yatağı kapasitesi oluşturulmuş; toplamda 4.238 adet 
yatak ile plan hedefi aşılmıştır. On bin kişiye düşen hasta yatağı sayısı 2007 yılında 13,9 iken 2012 yılında 
19,7’ye yükselmiş, plan hedefi yakalanmıştır. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Şır-
nak illerine birer adet ADSM yapılmıştır. 2007 yılında 2.916 olan uzman hekim sayısı 2011’de 4.838’e ulaş-
mıştır. Anne ölüm oranı 2008 yılında yüz binde 38,9 iken, 2012 yılında yüz binde 14,7’ye gerilemiştir. Be-
bek ölüm oranı 2009 yılında binde 17,3 iken 2012 yılı sonunda binde 15,7’ye ve 2013 yılında da binde 
15,5’e düşürülmüştür. 
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Sosyal Destek Projesi (SODES) uygulamaları istihdam, sosyal içerme ve kültür-sanat-spor alanlarında ha-
zırlanan projeler finanse edilmektedir. 2008 - 2013 döneminde toplam 3.242 proje desteklenmiş ve yakla-
şık 420 milyon TL kaynak aktarılmıştır. 
İŞKUR tarafından 2008-2014 Haziran döneminde düzenlenen aktif işgücü programları için 9.005 kurs dü-
zenlenmiş ve bu kurslara 207.836 kursiyer katılmıştır. 
Sosyal Hizmet ve Yardımlar: 2008-2014 Haziran döneminde 4 adet çocuk ve gençlik merkezi, 2 adet sevgi 
evleri sitesi, 4 adet sosyal bakım ve rehabilitasyon merkezi, 12 adet toplum merkezi, 4 adet engelsiz ya-
şam merkezi, 6 adet gençlik merkezi ve 1 adet yaşlı bakım merkezi olmak üzere toplam 33 sosyal koruma 
merkezi kurulmuştur. 
Plan döneminde mevcut ÇATOM’lar güçlendirilmiş, 16 yeni ÇATOM’un açılmasıyla faaliyetteki ÇATOM sa-
yısı 44’e yükseltilmiştir. ÇATOM’larda her yıl ortalama 200’e yakın genç kız ve kadın iş bularak çalışmaya 
başlamaktadır. 8-10 kadın işyeri açarak kendi işini kurmaktadır. Her yıl 10 binden fazla kişi ÇATOM prog-
ramlarına katılmakta, 50-60 bin kişi ÇATOM’lar aracılığıyla düzenlenen etkinlik ve hizmetlerden yararlan-
maktadır. 1995-2014 Haziran itibariyle ÇATOM faaliyetleri ile yaklaşık 265 bin kişiye ulaşılmıştır. 
Kültür Merkezleri: Kâhta Kültür Merkezi 2008 yılında, Batman, Diyarbakır, Kilis ve Mardin kültür merkezle-
ri 2011 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Şanlıurfa Kültür Merkezi’nin proje çalışmaları tamamlan-
mıştır. 
Toplumun her kesiminin sportif faaliyetlere kolayca erişimlerini sağlamak amacıyla spor salonlarının sayısı 
artırılmış; toplam 17.250 seyircilik 14 adet spor salonu tamamlanarak hizmete açılmıştır. 

III. Altyapının Geliştirilmesi 
Sulama Yatırımları: Güneydoğu Anadolu Projesi’nin temel eksenini oluşturan ve GAP’ın tamamlanmasının 
ana koşulu olan sulama yatırımlarında çok önemli gelişmeler sağlanmıştır. GAP kapsamında başlangıçta su 
depolama yapıları olan barajlar inşa edilmiş ve hidroelektrik santralleri kurulmuştur. İkinci adımda depola-
nan suyu sulama alanlarına taşıyacak ana kanalların, daha sonra da tarlalara dağıtacak sulama şebekeleri-
nin yapımı gelmektedir. 
Plan döneminde sulama ana kanallarının yapımı gerçekleştirilmiş; 701,3 km’si 2008-2013 döneminde ol-
mak üzere toplam 934,7 km ana kanal hizmete hazır hale getirilmiştir. 
İnşaatlarına önceden başlanmış olan; Yukarı Harran Anakanalı, Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması İsale Kanalı 
ve 1. Kısım Ana Kanalı ile Çamgazi Ovası Sulaması, Samsat Pompaj Sulaması 1. Kısım, Yukarı Harran Ovası 
6. Kısım Sulaması, Yukarı Harran Ovası Şebeke İnşaatı, Belkıs-Nizip Sulaması, Kayacık Ovası Sulaması ta-
mamlanmıştır. Batman Sağ Sahil ve Sol Sahil Ana Kanal inşaatları bitirilmiştir. 
EP döneminde ihaleleri yapılarak inşaatlarına başlanan Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması, Suruç Ovası Pompaj 
Sulaması, Bozova Pompaj Sulaması ana kanalları ile Aşağı Mardin Ana Kanalı inşaatlarının tamamı bitiril-
miştir. Suruç Taşbasan Depolaması tamamlanmıştır. 
Dünyanın en uzun 5. su iletim tüneli olan, yaklaşık 18 km uzunluğundaki Suruç Tüneli tamamlanmıştır. 
Yaklaşık olarak 235 bin ha alanı sulayacak olan Silvan Barajı ve sulama projelerine başlanmıştır. Baraj inşa-
atında fiziki gerçekleşme %27, Silvan Barajı İletim Kanalı 1.Kısım (Babakaya Tüneli+İletim Kanalı) ve Silvan 
Barajı İletim Kanalı 2.Kısım (Silvan Tüneli)’da ise %5’tir. 
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Eylem Planı döneminde yapımına başlanan Pamukçay Barajı tamamlanmıştır. 
Eylem Planı’nın sulama hedefi bir milyon 60 bin hektardır. 2013 yılı sonunda sulamaya açılan alan 
411.508 hektara ulaşmış; planın sulama hedefi %38,8 oranında gerçekleştirilmiştir. 
2014 yılı itibariyle 187.332 ha alanı sulayacak şebeke inşaatları devam etmektedir: 
Ambar, Doğanpınar ve Ardıl barajları inşaatları devam etmektedir. Ayrıca Mardin Depolaması inşaatının 
sözleşmesi ve yer teslimi yapılmıştır. 
Plan kapsamında inşaatına başlanan Ilısu Barajı’nda %73’lük fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 
Bölge’de 2,4 milyon hektar alanda yürütülen arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme projeleri 2,3 mil-
yon hektar alanda tamamlanmıştır. 7 ilde 93 proje kapsamındaki 1.881 köyde yapılan çalışmalardan ya-
rarlanacak nüfus 1 milyon kişidir. Harran Ovası’nda kapalı drenaj projesi ile 55.000 ha alanda çalışmalar 
planlanmış ve 35.843 ha alanda drenaj çalışmaları tamamlanmıştır. Planlanan 9.000 km drenaj hattının 
7.416 km’si bitirilmiştir. Bu alanlarda tuzlanma problemi giderilmiştir. 
GAP Bölgesi’ndeki illere doğalgaz arzı sağlanması için yürütülen 5 boru hattı inşaatından 3’ü tamamlan-
mış; Siirt, Batman ve Kilis illeri ile Bismil, Silvan, Beşiri, Kozluk, Kurtalan ilçelerine ve Adıyaman-Kâhta ilçe-
sine doğal gaz arzı sağlanmıştır. 
GAP Bölgesi’ndeki karayolu ağı 2013 yılı sonu itibariyle 6.306 km’dir. Otoyol ağı 291 km’ye, bölünmüş yol 
ağı ise 2.097 km’ye ulaşmıştır. 
Batman ve Adıyaman havaalanı terminal binaları tamamlanmıştır. Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanı 2013 
yılında hizmete açılmıştır. 
Başpınar Lojistik Merkezi’nin düzenlemesi tamamlanmıştır. 
Kentlerin içme suyu ihtiyacının karşılanması için devam etmekte olan projelerin tamamlanması hedeflen-
miş; Adıyaman, Mardin-Kızıltepe, Siirt ve Şırnak içme suyu projeleri tamamlanarak bu kentlere yeterli ve 
sağlıklı içme suyu sağlanmıştır. Batman İçme suyu Uygulama Projesi bitirilerek belediyesine teslim edil-
miştir. 
Sanayi altyapısını geliştirmeye yönelik 7 adet organize sanayi bölgesi (OSB) ve 8 adet küçük sanayi sitesi 
(KSS) tamamlanmış; Bölge’deki OSB sayısı 16’ya, KSS sayısı ise 35’e yükselmiştir. 
TOKİ tarafından 2008 – 2013 döneminde GAP illerinde yapımı planlanan 39.547 konutun 11.533’ü ta-
mamlanmış, 1.272’si tamamlanma aşamasında, 9.843’ü devam etmekte, 16.899’u ise proje/ihale aşama-
sındadır. 

IV.   Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

Bölge’de üç kalkınma ajansı 2008 yılında faaliyete geçmiştir. Karacadağ, İpekyolu ve Dicle kalkınma ajans-
larında 104 uzman, 18 destek personeli olmak üzere toplam 125 personel görev yapmaktadır. Bu ajansla-
ra 2009 yılından bu yana merkezi bütçeden toplam 198,1 milyon TL kaynak aktarılmıştır. 
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GAP Sosyal Eylem Planı 

GAP Bölgesi’nde sürdürülebilir sosyal ve insani gelişmenin sağlanmasını için eylem planlarına altlık oluşturmak amacıyla 1992-

1994 yılları arasında aşağıdaki araştırmalar yapılmıştır. 

• GAP Bölgesi Toplumsal Değişme Eğilimleri Araştırması 

• GAP Bölgesi’nde Kadının Statüsü ve Kalkınma Sürecine Entegrasyonu Araştırması 

• GAP Bölgesi Nüfus Hareketleri Araştırması 

• GAP Bölgesi Baraj Göl Aynası Altında Kalacak Yörelerde İstihdam ve Yeniden Yerleştirme Sorunları Araştırması 

• GAP Sulama Sistemlerinin İşletme, Bakım ve Yönetimi-Sosyo-Ekonomik Çalışma 

Araştırma projelerinin sonuçlarının alınmasını takiben, GAP Bölgesi’nde sosyal ve insani gelişmeye yönelik uygulamalara çerçe-

ve oluşturmak üzere bir sosyal eylem planı hazırlanmasına ve bu eylem planını hazırlayacak bir alt komisyonun oluşturulmasına 

karar verilmiştir. Bu komisyon üniversitelerden akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Devlet Planlama Teşki-

latı ve GAP İdaresi’nden uzmanların katılımı ile oluşturulmuştur. Komisyon kendi içinde 15 kez toplanarak yapılan araştırmaların 

sonuçlarını ve çalışma toplantısından çıkan önerileri sentezleyerek 28 Eylül 1994 tarihinde "GAP Sosyal Eylem Planı"nı hazırlaya-

rak çalışmalarını tamamlamıştır.  

Amaç; 

GAP’ta sürdürülebilir sosyal ve insani gelişme çabalarına çerçeve oluşturmak üzere hazırlanan GAP Sosyal Eylem Planı’nın amaç-

ları şunlardır: 

• Ekonomik büyüme sürecini sosyal gelişme ile destekleyerek kalkınma sürecini hızlandırmak ve dengeli bir kalkınmayı 

temin etmek, 

• GAP Bölgesi’ne yönelik sosyal hizmetlerin etkinliğini ve yaygınlığını artırarak, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki sosyal 

gelişmişlik farkını orta vadede en aza indirgemek, uzun vadede ise ortadan kaldırmak, 

• Teknolojik gelişmelerin toplumsal olarak benimsenebilirliğini sağlayacak yol ve yöntemleri tanımlamak, 

• Bölge içindeki farklı sosyal grup ve katmanların kalkınma süreci ile bütünleşmelerini sağlamak, 

• Kalkınma sürecinde ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek, 

• Kalkınma çabalarında, planlama aşamasından uygulama ve izleme ve değerlendirme aşamalarına kadar halkın etkin katkı 

ve katılımını sağlama yolunda uygun yöntemleri belirlemek ve hayata geçirerek sürdürülebilir bir kalkınmanın koşullarını 

yaratmak, 

• Plancı ve uygulayıcılara ışık tutacak strateji ve politika seçenekleri üretmektir. 

 Çocukların beklentilerine uygun, enerjilerini olumlu yönde kullanabilecekleri, 

zihinsel, duygusal, sportif, kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyen eğitimle-

rin planlandığı ve etkinliklerin  düzenlendiği Çocuk Oyun Odaları ile  4-6, Chee-

tos Gelişim Merkezleri ile  4-6 ve 7-14, Çocuk Okuma Odaları ile ise 7-14 yaş 

grubu çocuklara yönelik çalışmalar yapılmaktadır.  



 41 

Kapsam: 
GAP Sosyal Eylem Planı temel olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sahada gerçekleştiri-
len sosyal araştırmaların sonuçlarının bir sentezi yapılarak Bölge’nin toplumsal yapısı ve bu yapıdan kay-
naklanan sorunlar ve potansiyel ortaya konmaktadır. İkinci bölümde ise, müdahale alanları ve bu alanlara 
ilişkin uygulamaları yönlendirici politika ve hedefler, strateji ve eylem planı ele alınmaktadır. GAP Sosyal 
Eylem Planı’nda temel müdahale alanları "örgütlenme ve katılım", "nüfus ve yerleşme", "eğitim", "sağlık", 
"tarımsal yayım", "isthdam ve gelir" ve "mülkiyet ve arazi kullanımı" konuları olmak üzere yedi ana başlık 
altında irdelenmektedir. 
GAP'ta sürdürülebilir, katılımcı ve eşitlikçi-adil bir sosyal gelişmeyi sağlamaya yönelik proje faaliyetlerine 
çerçeve oluşturan ve doğrudan insani sosyal gelişmeye yönelik, özellikle sosyal kalkınma, eğitim, sağlık, 
insan-toprak ilişkileri, yerleşim ve istihdam ve cinsiyete dayalı eşitsizlikler üzerinde duran GAP Sosyal Ey-
lem Planı çerçevesinde projeler hazırlanmakta ve uygulamaya aktarılmaktadır. 

GAP Bölgesi Turizm Master Planı  

Projenin Amacı: GAP Bölgesi turizmine yönelik yapılmış olan plan çalışmalarının genel değerlendirmesinin 
yapılarak, yeni turizm politikalarına göre güncelleştirilmesi, koruma-kullanma dengesi gözetilerek belirli 
bir plan dâhilinde sürdürülebilirliğinin ve kullanımının sağlanması, Bölge’nin kültür ve turizm potansiyeli-
nin tek tek ele alınmasından çok, bunların birbiriyle entegrasyonu sayesinde daha cazip ve güçlü alternatif 
varış noktaları, cazibe merkezleri, yeni turizm türleri, turizm gelişme bölgeleri/koridorları ve güzergâhların 
oluşturulması, bütüncül bir yaklaşımla turizm açısından zayıf kalan illerin de güçlendirilmesi, kurumsal so-
rumluluk ve yönetim planının ortaya konmasıdır. 
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 Projenin Kapsamı: GAP Bölgesi Turizm Master Pla-
nı’nın ihalesi, GAP İdaresi Başkanlığınca 28.4.2010 
tarihinde yapılmıştır. Plan çalışmaları; “Genel Değer-
lendirme”, “Mevcut Durum”, “Sentez ve Taslak Plan” 
ve “Kesin Plan ve Onay” olmak üzere dört etapta ger-
çekleştirilmiştir. 
Genel Değerlendirme etabı, daha önce turizme yöne-
lik hazırlanmış planların arazide değerlendirilmesi ve 
planın yapımına ilişkin yöntem geliştirilmesi doğrultu-
sunda hazırlanmıştır. Bu kapsamda Bölge’deki turizm 
planlama çalışmaları derlenmiş, sektöre ilişkin istatis-
tiki veri tabanı oluşturulmuş, planlama kararlarının 
uygulamaları noktasal olarak tespit edilmiş, ilgili ku-
rum ve kuruluşlar ile uygulama yapan diğer taraflarla 
yerinde görülmüştür. 
Mevcut Durum etabında; GAP Bölgesi turizmi, planla-
maya temel oluşturacak şekilde değerlendirilmiştir. 
Bu doğrultuda; mevcut duruma ilişkin verilerin birbir-
leriyle irdelenerek, potansiyellerin, sorunların ve ola-
nakların açıklandığı, sektörel analizlerle birlikte nüfus 
ve sektörel yapıya ilişkin projeksiyonların hedeflendi-
ği, sentez haritalarının da yer aldığı çalışmalar gerçek-
leştirilmiştir. Çalışmalar sırasında görsel malzeme de 
oluşturulmuştur. 
Sentez ve Taslak Plan kapsamında; kesin planın hazır-
lanması öncesinde, Bölge’de yapılan görüşmeler ve 
değerlendirmeler ile mevzuat değişiklikleri gibi plan-
lama sürecini etkileyebilecek yeni durumların/
verilerin belirlenerek plana yansıtılması, elde edilen 
tüm verilerin birbirleriyle ilişkilendirilerek değerlendi-
rilmesi, mekânsal/yönetsel/organizasyonel kararların 
oluşturulması ve plan kararlarının belirlenmesi çalış-
maları gerçekleştirilmiştir. 
Sentez çalışmaları doğrultusunda; planlama amacı, 
hedefleri, ilkeleri ve stratejileri belirlenerek gelişme 
senaryoları ve sektörel öngörüler oluşturulmuş, nüfus 
ve işgücü kabulleri ile buna bağlı mekânsal/bölgesel 
projeksiyonlar yapılmış, genel arazi kullanımı verile-

rek alternatif plan paftaları üretilmiş ve plan açıklama rapor-
ları hazırlanmıştır.  
Ayrıca planlama kapsamında ulusal ve uluslararası tanıtım ve 
pazarlama politikaları, yöntemleri ve stratejileri de belirlen-
miştir. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Turizm Master Planı çalışması-
nın son safhasında, mevcut durum değerlendirmelerinin bir 
sonucu olarak Bölge ölçeğinde turizm sektörünün güçlenme-
sini sağlayacak kararlara yer verilmiştir. 
Master Plan prensip olarak, Bölge’de halen yürütülmekte 
olan turizme yönelik tüm projelerin devamını desteklemekte 
ve bunlara ek olarak yeni turizm türlerini de önermektedir. 
Bu kapsamda; 
• Birecik Baraj Gölü’nün Zeugma, Halfeti ve Rumka-

le’nin turizm potansiyelinden yararlanılarak göl turiz-

mine açılması, gölde konaklama ve yemek imkânları 

sunan tekneler çalıştırılması, proje kapsamında Şanlı-

urfa ve Gaziantep’e ortak hizmet verebilecek su spor-

ları ve rekreasyon alanlarının geliştirilmesi, 

• Midyat ve Mardin’in ortaklaşa düzenleyecekleri, gele-

neksel olacak “Turabdin Haftası” kültür şenliklerinin 

düzenlenmesi ve bu kapsamda yurt dışında yaşayan 

Bölge’yi terk etmiş Süryani kökenli vatandaşların Böl-

ge’yi ziyaret imkânının sağlanması, 

• Midyat ve Mardin’in ortaklaşa düzenleyecekleri, gele-

neksel olacak “Turabdin Haftası” kültür şenliklerinin 

düzenlenmesi ve bu kapsamda yurt dışında yaşayan 

Bölge’yi terk etmiş Süryani kökenli vatandaşların Böl-

ge’yi ziyaret imkânının sağlanması, 

• Bölge içi rekreasyon yatırımlarının öncelikli olarak ele 

alınarak tamamlanması ve özellikle Diyarbakır Dicle 

kıyısı düzenlenmesinin gereği olan iki adet regülatörün 

tamamlanması 

Plan Kararlarında ortaya çıkan ve Bölge turizmi için önemli 

yenilikçi projeler oluşturulmuştur. 
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                 GAP’ta Son Durum 

GAP kapsamında 22 baraj ve 19 hidroelektrik santrali ile sulama şebekelerinin yapımı planlanmıştır. 
GAP’ın tamamlanmasıyla 1,8 milyon hektar alanın sulamaya açılması, yılda 27 milyar kilovat-saat hidroe-
lektrik enerji üretimi ile ülke enerji ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılanması öngörülmüştür. Tarım, 
sanayi, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altyapı yatırımları ile Bölge’nin ekonomik ve sos-
yal göstergelerinin ülke ortalamasına getirilmesi, Bölge halkının refah düzeyinin yükseltilmesi hedeflen-
miştir. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değer-
lendirerek, bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgelerarası 
farkları gidermeyi ve ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı 
amaçlayan ve uluslararası alanda marka değeri olan bir bölgesel kalkınma projesidir. 
GAP, ülkenin hidroelektrik enerji üretimine katkı sağlamaktadır. 2018 yılı itibariyle 13 hidroelektrik santra-
li (HES) tamamlanmış; GAP enerji yatırımlarında %74 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. İşletmeye 
alınan HES’lerle Bölge’de yılda 20,6 milyar kilovat-saat elektrik üretimi kapasitesi oluşturulmuştur. Hidroe-
lektrik santrallerinin işletmeye alınışından 2018 yılı sonuna kadar 454,56 milyar kilovat-saat elektrik ener-
jisi üretilmiş olup, üretilen bu enerjinin parasal değeri 27,27 milyar dolardır (1 kWh=6 cent). 2015 yılında 
ülke genelinde üretilen 25,9 milyar kilovat-saat hidrolik enerji içinde GAP’ın payı 11,5 milyar kilovat-saat 
ile %44,4’tür. 

GAP kapsamında bugüne kadar 19 baraj tamamlandı. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin temel eksenini 
oluşturan ve GAP’ın tamamlanmasının ana koşulu olan sulama yatırımlarında çok önemli gelişmeler sağ-
lanmıştır. GAP kapsamında başlangıçta su depolama yapıları olan barajlar inşa edilmiş ve hidroelektrik 
santralleri kurulmuştur. İkinci adımda depolanan suyu sulama alanlarına taşıyacak ana kanalların, daha 
sonra da tarlalara dağıtacak sulama şebekelerinin yapımı gelmektedir. 
Plan döneminde sulama ana kanallarının yapımı gerçekleştirilmiş; 1267,7 km’si 2008-2018 döneminde 
olmak üzere toplam 1.501,1 km ana kanal hizmete hazır hale getirilmiştir. 2018 yılı sonunda sulamaya 
açılan alan 558.507 hektara ulaşmış; planın sulama hedefi %53 oranında gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı iti-
bariyle 144.120 ha alanı sulayacak şebeke inşaatları devam etmektedir 
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Bölge genelinde  İşgücüne katılma oranı 2007 yılında %34, 2017 yılında %45,3 ve istihdam oranı da 2007 
yılında %28,3 2017 yılında %37,6 olarak gerçekleşmiştir. 
Son yıllarda GAP Bölgesi’nden yapılan ihracat düzeyinde dikkate değer bir artış olmuş, 2007 yılında 3,3 
milyar dolar olan ihracat tutarı 2018 yılında 8,7 milyar dolara yükselmiş; Bölge’den yapılan ihracatın ülke 
ihracatı içindeki payı %3,1'den %5,2'ye çıkmıştır.  
Bölge’de, tüm eğitim kademelerindeki okullaşma oranlarında artış olmuş ve derslik başına düşen öğrenci 
sayısında az da olsa iyileşme sağlanmıştır. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında ilköğretimde derslik başına 
düşen öğrenci sayısı Türkiye genelinde 33 iken, 2017-2018 yılı itibarıyla 9 birimlik iyileşme sağlanarak 
24’e gerilemiş, GAP Bölgesi’nde ise 46 iken 16 birim iyileşerek 30’a düşmüştür. 
GAP Bölgesi’nde 2006 yılından sonra kurulan 6 üniversite ile birlikte dokuz il de üniversiteye kavuşmuştur. 
Başta yeni kurulanlar olmak üzere plan döneminde üniversitelere 2 milyar TL kaynak aktarılarak fiziki ve 
beşeri altyapılarının geliştirilmesine destek verilmiştir. Yüksek lisans ve doktora eğitimini sağlamak üzere 
10 enstitü kurulmuştur. Program sayısı ve üniversiteye kabul edilen öğrenci sayısı artmış, öğrenciler daha 
modern koşullarda eğitim olanağına kavuşmuştur. 
Bölge’de 2007 yılında 96 hastane ve toplam 9.980 yatak mevcut iken, 2017 yılında hastane sayısı 128’e, 
yatak sayısı 20.188’e yükselmiştir. Bu yıllar itibariyle ülke genelinde hastane sayısındaki artış %19,1, yatak 
sayısındaki artış %34,3 olarak gerçekleşirken GAP Bölgesi’ndeki artış oranı sırasıyla %33,3 ve %
102,3 olmuştur. Böylelikle on bin kişiye düşen hasta yatağı sayısı 23,3’e yükselmiştir. 
 
Bölge’nin diğer bölgelerle, limanlarla, komşu ülkelerle ve bölge içi illerle erişimini sağlayan, ekonomik ve 
sosyal gelişimini, ticaretini etkileyen ulaştırma altyapısı her yönüyle - karayolu ağı, havayolu ve demiryolu 
yatırımlarıyla - iyileştirilmiş ve güçlendirilmiştir. Bölge’de illeri birbirine bağlayan tüm ana yollar bölünmüş 
yol olarak tamamlanmış, otoyol bağlantısı kurulmuş ve 8 havaalanı ile tüm illerin hava ulaşımı sağlanmış-
tır. 
GAP Bölgesi’ndeki karayolu ağı 2018 yılı sonu itibarıyla 6.592 km olmuştur. Otoyol ağı 294 km’ye, bölün-
müş yol ağı ise 2.386 km’ye ulaşmıştır. Türkiye'nin en büyük kargo havalimanı Şanlıurfa’dadır. Batman ve 
Adıyaman’a yeni terminal binaları yapılmış, Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanı 2013, Diyarbakır Havalimanı 
Yeni Terminal Binası  2015 yılında hizmete açılmıştır.   
 Sanayi altyapısını geliştirmeye yönelik 8 adet organize sanayi bölgesi (OSB) ve 10 adet küçük sanayi sitesi 
(KSS) tamamlanmış; Bölge’deki OSB sayısı 18’e, KSS sayısı ise 38’e yükselmiştir. 
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      Ekonomik Kalkınma Projeleri 

 

Tarım ve Kırsal Kalkınma Projeleri  

1. ORGANİK TARIM KÜME GELİŞTİRME PROJESİ  

GAP Organik Tarım Küme Projesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu 

Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) tarafın-

dan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik deste-

ğiyle 2009-2017 döneminde yürütülmektedir. Projenin bütçesi 6,5 mil-

yon TL’dir. 

Genel Hedef ve Amaç 

 Proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde organik tarım sektörünün re-

kabet edebilirliğinin arttırılmasını ve Bölge’nin sürdürülebilir bir biçim-

de ve sosyal eşitlik ilkesine paralel olarak kalkınmasına katkıda bulun-

mayı hedeflemektedir.  

GAP Bölgesi İçin Rekabet Gündemi 

Projenin amacı ve katkıda bulunduğu genel hedef, Avrupa Birliği’nin mali, UNDP’nin teknik desteğiyle 

GAP BKİ tarafından 2002-2007 döneminde uygulanmış olan Girişimci Destekleme Merkezleri Projesi (GAP 

GİDEM) kapsamında geliştirilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi için Rekabet Gündemi çalışmasının Bölge için 

ortaya koyduğu “Sürdürülebilir Medeniyetler Beşiği” vizyonuna katkı sunmaktır. 

GAP Eylem Planı  

 Güneydoğu Anadolu Bölgesi için Rekabet Gündemi çalışmasında yer alan öncelikli eylemlerin önemli bir 

bölümü, Hükümet tarafından 2008 yılında açıklanarak yürürlüğe konan GAP Eylem Planı kapsamına alın-

mıştır. Bu bağlamda, GAP Eylem Planı’nın öncelikleri ile paralel olarak, GAP Organik Tarım Küme Projesi 

ile Bölge’de organik tarım sektörünün rekabet edebilirliğinin arttırılması sürecinde teknik, fiziki, bilgi ve 

kurumsal altyapıların geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır  
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Küme Yol Haritası ve Ortak Vizyon 

Proje çerçevesinde hazırlanan Küme Yol Haritası, Değer Zinciri ve Küme Analizleri yapılarak bir yılı aşan 
saha çalışmaları sonucunda hazırlanmış olup, çalışmada tabandan tavana katılımcı bir yaklaşım izlenmiştir. 
Rapor, GAP Organik Tarım Kümesini harekete geçirecek stratejik yol haritasını sunmaktadır. 
Analiz aşamasında, Bölgedeki 9 ilden ilgili kurum ve kuruluşların katkı ve katılımı ile 7 ilde11 adet çalışma 
toplantısı; tanıtım, bilgilendirme ve odak grup toplantıları düzenlenmiştir. Ayrıca organik tarım sektörü ile 
doğrudan veya dolaylı olarak Bölge’den 100’ü aşkın kurum/kuruluş ve kişi, bölge dışından ulusal ve ulusla-
rarası 50 kurum/kuruluş ve kişi ile görüşmeler yapılmıştır. Saha çalışmalarına Güneydoğu Anadolu Bölge-
si’ne ek olarak Türkiye’nin diğer bölgeleri ve Avrupa’daki bazı ülkeler de dâhil edilmiştir. 
Proje kapsamında hazırlanan değer zinciri analizinde 45 ürün ele alınmış olup, bu ürünler üçlü bir 
“filtreleme” sonucunda 8 ürüne indirilmiştir. Filtreleme yöntemi ile mevcut olan bilgiler değerlendirilerek 
ve mevcut koşullar altında organik üretim açısından en şanslı ürünlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
Proje kapsamında organik tarım sektörüne ilişkin ilgili tüm paydaşların katkıları ile katılımcı bir süreç dâhi-
linde 2011 yılında hazırlanan GAP Organik Tarım Küme Yol Haritası’nda, Bölge’nin “2023’te geniş ve verim-
li sulanabilir tarım alanları ile Türkiye’nin önde gelen organik tekstil ve gıda hammadde tedarikçisi, yenilik-
çi ve rekabetçi organik üretim cazibe merkezi olması”, ortak vizyon olarak belirlenmiş ve anılan vizyon 
paydaşlarca sahiplenilmiştir. 
Uygulanan Metedoloji Kümelenme 

GAP Eylem Planı kapsamında belirlenen dört stratejik gelişme ekseninden birisi olan; “Ekonomik Kalkın-
manın Gerçekleştirilmesi” başlığı altında Organik Tarım Faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına atıfta bulunul-
muştur. Bu çerçevede GAP Bölgesinde organik tarımın geliştirilmesi için günümüz yerel ekonomik kalkın-
ma modellerinden biri olan entegre yaklaşımı, yenilikçiliği ve rekabet gücünü arttırmayı öngö-
ren “Kümelenme Metedolojisinin” uygulanmasına karar verilmiştir. 
Kümelenme, aynı bölgede ve aynı iş kolunda, aynı değer zincirinde faaliyet gösteren, birbiriyle işbirliğinde 
bulunan ve aynı zamanda birbirine rakip olan, aralarında ticari ilişki bulunan işletmelerin ve onları destek-
leyici kurumların (üniversiteler, kamu kuruluşları, araştırma kuruluşları, mesleki dernekler, teknoloji ve 
yenilikçilik merkezleri, bankalar, sigorta şirketleri, lojistik firmaları vb.) bir araya geldikleri örgütlenme mo-
delleridir.  
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Proje Bileşenleri 
 

Bileşen 1:Ölçeklendirilebilir ve Tekrarlanabilir Başarı Hikâyelerinin Geliştirilmesi 
                    1.1. Pilot uygulama havza ve ürünlerinin belirlenmesi 
                    1.2. Pilot uygulama iş planlarının hazırlanması ve uygulanması 
                    1.3. Tekrarlama ve ölçeklendirme modelinin geliştirilmesi ve uygulanması  
Bileşen 2: Üretim ve Pazarlama Yeteneklerinin ve Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi 
                    2.1. Organik Tarım Danışmanlık ve Yayım Merkezi (OTADAM) iş modelinin belirlenmesi ve iş 
planı’nın hazırlanması 
                    2.2. İş planının uygulanması 
                    2.3. GAP Organik Tarım Portalının oluşturulması 
Bileşen 3:  Aktörlerarası İşbirliğinin Geliştirilmesi 
                    3.1. Küme yönetişim yapısının kurulması 
                    3.2. Çalışma gruplarının oluşturularak faaliyetlerinin tasarlanması ve uygulanması 
Ana Başarı Unsurları 
Ortak vizyonda belirtilen hedefe ulaşmada, aktörlerarası işbirliğinin güçlendirilmesi, güçlü üretim ve pa-
zarlama altyapısının kurulması ve Bölge genelinde organik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına kat-
kıda bulunmak amacıyla tekrarlanabilir ve ölçeklendirilebilir başarı hikayelerinin yaratılması ana başarı 
unsurları olarak benimsenmiştir. 

• Ölçeklendirilebilir ve Tekrarlanabilir Başarı Hikâyeleri 

• Güçlü Üretim ve Pazarlama Altyapısı 

Pilot Projeler 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde organik tarım yapan çiftçi ve organik ürün işleyen çeşitli işletmeler bulun-
makla beraber, bugüne kadar bölge sathında organik tarımın getireceği ekonomik ve sosyal faydaları net 
bir şekilde göstererek organik tarımı yaygınlaştıracak başarı hikâyelerinin oluştuğunu iddia etmek güçtür. 
Bu noktada, proje kapsamında ölçeklendirilebilir ve tekrarlanabilir başarı hikayeleri yaratmak suretiyle, 
organik tarım uygulamalarının Bölge’de yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir. 
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1.Diyarbakır Eğil İlçesi, Ilgın Köyü’nde Organik Üretimde Artan Verim ve Yükselen Değer Projesi, 

Diyarbakır/Eğil/Ilgın Köyü’ndeki pilot proje kapsamında, organik mercimek ve nohutun fason olarak işlenmesi ve paketlenmesi 

için çalışmalar tamamlanmıştır. Fason işleme yapılan tesisin sertifikalandırılması, logo tasarımı ve eğil organik olarak birlik adı-

na marka tescili ve barkod alınması sağlanmıştır. Gıda standartlarına uygun olarak, hem normal hem de ambalajlı paketleme 

malzemeleri temin edilmiştir. Birliğin manuel dolum yapabilmesi için kapama makinası ve etiketler de temin edilerek birliğe 

teslim edilmiştir. Birlik üzerinden pazarlamanın yapılabilmesini teminen Kontrol ve Sertifikasyon firması ile görüşülerek daha 

önce Ilgın Köyü Muhtarlığı adına alınan üretim sertifikası Birlik adına değiştirilmiş, Birliğin pazarlama yapabilmesine yönelik 

ayrı bir sertifika alımı da yaptırılmıştır. 

Ürün desenin zenginleştirilmesi ve üretim miktarının arttırılması amacıyla üç adet su kuyusu açılmış, kuyulardan birinde 8 lt/sn 

su çıkarılmıştır. Ayrıca DSİ tarafından da kuyu açılması için süreç başlatılmış olup, yapılan sondaj sonucu ön tespitlere göre sa-

atte 9 litre saniye su bulunmuştur. 

Coca Cola ve UNDP işbirliğinde yürütülmekte olan “Yeni Dünya: Sürdürülebilir İnsani Kalkınma Girişimleri Proje-

si” kapsamında Diyarbakır/Eğil pilot projesinin geliştirilmesi amacıyla bir proje hazırlanarak sunulmuş ve kabul edilmiştir. Proje 

kapsamında su depolamak üzere bir havuz yapılması ve suyun buradan birlik üyeleri çiftçilerin arazilerine ulaştırılması amaç-

lanmaktadır. Bu kapsamda uygulama alanında projelendirme çalışmaları tamamlanmış teknik şartname hazırlanmış ve sulama 

altyapısı tamamlanmıştır. Nisan ayı itibari ile bütün eğitim faaliyetleri tamamlanan projenin açılış organizasyonu Mayıs 

2017’de gerçekleştirilmiştir. 

2.Kilis İli’nde Organik Zeytinyağının Rekabet Gücünün Artırılması Projesi, 

Proje kapsamında Kilis Kocabeyli Köyü’nde birliğin mülkiyetinde olan 12.000 m2’lik bir alan üzerine 600 m2 kapalı alana sahip 

bir Entegre Organik Zeytin İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi kurulmuştur. Proje altyapı, üst yapı ve teknik destek olmak 

üzere üç ana eksende ve bütüncül bir çerçevede modellenmiştir. 

Proje’nin toplam tutarı yaklaşık olarak 1,2 Milyon ABD Dolarıdır. Proje; GAP İdaresi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Mülteciler 

Yüksek Komiserliği ve Birliğin finansal katkıları ile yapılmaktadır. Birlik ayrıca, İpekyolu Kalkınma Ajansı’na sunduğu projeler ile 

de günlük 80 +80 ton zeytin işleyecek iki adet kontinü sistem zeytin sıkma makinesi prosesi desteği almaya hak kazanmıştır. 

Böylece organik zeytinin organik müteşebbis sertifikasına sahip, modern bir işletmede işlenmesi, depolanması, paketlenmesi 

ve pazarlanması mümkün olabilmektedir. 

Türk Patent Enstitüsüne “Kilis Organik Zeytinyağı” coğrafi işaret başvurusu yapılmıştır. Proje kapsamında ayrıca, 5, 10 ve 17 

kg’lık teneke ambalajlar için yeni Kilizi logolu etiket tasarım çalışması tamamlanmıştır. Tesisin ve elde edilen zeytinyağının TR 

ve AB standartlarına göre organik üretim açısından kontrol ve sertifikasyonu tamamlanmıştır. 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve 

Kilis İli Organik Zeytin Üreticileri Birliği’nin finansal katkıları ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP)teknik desteği 

ile kurulan Kilizi Entegre Organik Zeytinyağı Tesisi ve Birlik için, web tasarımı (www.kilizi.org) tamamlanmıştır. Gerekli güncelle-

meler birlik uzmanlarınca yapılmaktadır. Broşür tasarımı ve içeriği tamamlanarak basımı gerçekleştirilmiştir. 

http://www.kilizi.org/
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3.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Organik Bitki Besleme ve Organik Girdilerin Kullanımı ile Bitki Koruma ve Biyo-
lojik Mücadele Pilot Projesi,                  
Projenin koordinasyon kurulu ile proje hazırlama ve kurumsal kapasite çalışma grupları kurularak proje yönetişim 
yapısı oluşturulmuştur. GAP Bölgesi ve Adana’daki ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile bütünleşmiş bir şekilde çalışıl-
maktadır. Bu proje ile bu konudaki koordinasyon eksikliğinin giderilmesi ve organik girdi, bitki besleme, bitki koru-
ma ve biyolojik mücadele konularındaki eksikliğin giderilmesi için imkân sağlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda 
GAP Bölgesi’nin ihtiyacı olan eğitimler verilmeye başlanmış ve temel konularda projeler hazırlanarak fon bulunması 
için çalışmalar başlatılmıştır.                                                                                              
Kısa dönemli uzmanlarımızca hazırlanan ve Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü tarafından İpekyolu KA’na sunulan yak-
laşık 331.000 TL’lik “Antepfıstığında Biyolojik Mücadele Alt Yapısının Geliştirilmesi: Anthocoris minki Dohrn yetiştiril-
mesi tesis kurulumu” Projesi başarılı bulunmuştur. Karacadağ KA’na Uzmanlarımızın da destek verdiği projeler hazır-
lanarak sunulmuştur. Bu projelerden; Organik Nohut, Buğday, Üzüm Bitkilerinden Elde Edilen Taze Doku Suyunun 
Paketlenmesi ve Organik Mamul Haline Dönüşüm Projesi Dicle Organik Meyve Üreticileri Birliği tarafından sunulmuş 
ve başarılı bulunmuştur. 

4.Diyarbakır İlinde Organik Pamuk Üretimi Eğitim, Yayım ve Yaygınlaştırma Projesi 
Diyarbakır ilindeki pamuk üreticilerine organik pamuk üretiminin ekimden hasada kadar tüm safhalarını uygulamalı 
olarak göstererek üreticilerin doğru uygulamalar konusunda bilgilendirilmesi ve üreticiler ile konu ile ilgili teknik per-
sonelin eğitimlerinin sağlanarak organik pamuk tarımının ve doğru uygulamaların bölgede yaygınlaştırılması amacıy-
la proje uygulanmıştır. Ayrıca kurumlar arası işbirliği ve kurumsal kapasitenin artırılması hedeflenmiştir. Proje, bir 
tarımsal eğitim ve yayım projesi niteliğinde olduğundan Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP) projesi ile işbirliği 
içerisinde yürütülmüştür. Her biri 25 dekar olarak iki farklı lokasyonda çalışılmıştır. 
Özellikle Diyarbakır ilinde bulunan ilgili tüm kurum ve kuruluşların projeye katkısı sağlanmış, kurumlar arası işbirliği 
arttırılmış, teknik personeller, çiftçiler ve öğrencilere yoğun eğitimler (13 adet ve 618 kişiye ulaşılarak) verilmiştir. 

GAP BKİ ve UNDP arasında GAP OTK Projesi kapsamındaki işbirliğinin boyutu ve derinliği artmıştır. Böylece, hem 
yerel ekonomik kalkınma/yeniden yapılanmaya katkıda bulunulması hem de GAP OTK Projesi Organik Tarım Küme 
Yol Haritası kapsamında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanan proje teklifleri (Kilis Pilot Projesi-UNHCR- 
1.200.000 ABD Doları ile Diyarbakır Eğil İlçesi, Ilgın Köyü Pilot Projesi-Coca Cola-110.000 ABD Doları, ulusal ve/
veya uluslararası kaynaklar tarafından finanse edilebilmelerine yönelik fon geliştirme çalışmalarına güzel bir ör-
nek teşkil etmiştir. 
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5.Gap Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamalar Mali Destek Programı 
GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Program rehberlerinin hazırlanması konu-
sunda bölgede mevcut, Dicle, Karacadağ ve İpekyolu Kalkınma Ajansları ile 12 Haziran 2014, 16 Temmuz 
2014, 19 Eylül 2014 ve 29 Eylül 2014 tarihlerinde bir seri toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantılar netice-
sinde hazırlanan Karacadağ ve İpekyolu Kalkınma Ajanslarında uygulanacak taslak rehberler 2014 yılı Ka-
sım ayı içerisinde Kalkınma Bakanlığı ile paylaşılmıştır. 
Mali Destek Programı, T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan-
lığı koordinasyonunda, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı ile işbirliği ve eşgüdüm içe-
risinde 2015 yılında İlk faz uygulanmaya başlamıştır. Dicle Kalkınma Ajansı ise ikinci faz uygulamada katı-
lım sağlamıştır. Hali hazırda İpekyolu Kalkınma Ajansı ile üçüncü faz program devam etmektedir. 
Program ile üst ölçekte; GAP Bölgesi’ndeki Organik Tarım Değer Zincirinin güçlendirilmesine ve ulusal ve 
uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. 
Programın özel amaçları; GAP Bölgesi’nde Organik Tarım Değer Zincirinin güçlendirilmesi ve Organik Ta-
rım Değer zinciri aktörleri arasında sürdürülebilir nitelikte bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin 
geliştirilmesi; Bölgesel Organik Tarım Değer Zincirinin rekabet edebilirliğinin ve etkinliğinin arttırılması ve 
organik sektöründe faaliyet gösteren ekonomik aktörler (üretici birlikleri, işleyiciler, perakendeciler vb.) 
arasında sürdürülebilir nitelikte ve pazar odaklı bölge içi ve/veya bölgelerarası ticari işbirliklerinin gelişti-
rilmesine katkı sunulmasıdır. 
GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı’nın 2015 ve 2016 yılları için tah-
sis edilen toplam bütçesi 9 milyon TL’dir. 
Program hedefleri, sektörün öncelikleri ve ihtiyaçlar ile bölgesel potansiyeller çerçevesinde nitelikli proje 
tekliflerinin geliştirilmesi amacıyla başvuru sürecinde tüm başvuru sahiplerine yönelik ücretsiz teknik yön-
lendirme ve bilgilendirme hizmetlerinin GAP OTADAM tarafından sağlanması öngörülmüş bu husus prog-
ram rehberinde yer almış ve uygulamaya geçirilmiştir.  Söz konusu desteğin yanında, proje hazırlama ve 
proje yönetimi konularında Yardım Masası hizmetleri her iki ajans tarafından da verilmiştir.  
Yukarıda belirtilen bölgesel ve sektörel hedeflerle uyumlu olarak GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot 
Uygulamaları Mali Destek Programı çok yıllı bir programlama çerçevesinde, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Ka-
racadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Kalkınma Ajansı tarafından GAP İdaresi ile koordinasyon içerisinde aşağı-
da belirtilen Bölge illerini kapsayacak şekilde yürütülmektedir. Programlar kapsamında toplam 34 pilot 
proje uygulanmıştır. 
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2. GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ 

Gerekçe: Bölgemizde tarımsal konularda karşılaşılan sorunlara çözüm oluşturabilmek ve bölgedeki doğal  kaynakla-

rın ve potansiyellerin etkin kullanılması suretiyle tarımsal gelişmeyi sağlamak ve sürdürülebilir kılmak adına 2011 

yılında Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi koordinasyonunda tarımsal eğitim yayım hizmetlerinin etkin-

liğinin artmasına katkı sağlamak için başlatılmıştır. 

Amaç 1: Başta sulamaya açılmış ve açılacak alanlar olmak üzere çiftçilerin ihtiyaç duydukları eğitim yayım hizmetle-

rinin verilmesi konusunda çiftçi örgütlerinin harekete geçirilmesi. 

Amaç 2:  Çiftçi örgütlerinin idari, mali ve teknik açıdan geliştirilip güçlendirilerek sürdürülebilir ve etkin bir yayım ve 

danışmalık hizmeti verme işlevini üstlenmelerini sağlamak. 

Amaç 3: Çalışma alanlarında potansiyelleri değerlendirmeye yönelik örgütlenme ve grup oluşturma konularında 

farkındalık sağlamak, tarımsal örgütlenme konusunda GAP TEYAP III. Aşama (Sürdürülebilirlik) amaç ve hedeflerine 

uygun yeni oluşumları teşvik etmek. 

Hedef: Tarımsal kalkınmayı hızlandırmak. 
Yapılan Çalışmalar: GAP TEYAP, GAP Bölgesi’ nde başta sulamaya açılan ve açılacak alanlarda olmak üzere eğitim 
yayım hizmetlerinin etkinliğini artırmaya ve bu konuda ki hizmeti açığının ileride nasıl kapatılabileceğini göstermek 
üzere GAP BKİ koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütülmek üzere 2011 yılında uygu-
lamaya konulmuştur.   Proje 3 aşamalı olarak planlanmış ve uygulanmaktadır. 
 
I. Aşama - Eğitim-Yayım 

II. Aşama - Yayım Modeli 

III.  Aşama - Sürdürülebilirlik 

I. Aşama (2011 – 2013) 
Bu aşamada, kurum ve kuruluşlar ile çiftçi ve çiftçi örgütlerinin kapasitelerinin arttırılmasına katkı sağlamak, koordi-
nasyon ve farkındalık sağlamak ve bölgemize uygun bir yayım modeli geliştirilmek amacı ile faaliyetler planlanmış 
ve uygulanmıştır. 

Projenin bu aşamasında Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli geliştirilmiştir. Ayrıca konu bazlı çalışma 
grupları (Sulama, Örgütleyici, İyi-organik Tarım, Arıcılık ve Bitki Besleme) oluşturulmuştur. 
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II. Aşama (2014-2016) 
Bu aşamada; Model uygulama planı amaç ve hedefleri doğrultusunda Bölge’ de tarımsal potansiyelleri değerlendir-
mek üzere yeni üretici örgütlerinin oluşturulması ve çiftçi örgütlerinin idari ve teknik açıdan geliştirilip güçlendirile-
rek eğitim, yayım ve danışmanlık hizmetlerini verme işlevini üstlenmelerini sağlamaya yönelik faaliyetler uygulan-
mıştır. Bu dönemde GAP TEYAP katkı ve destekleri ile 4 yeni çiftçi örgütü (Gaziantep Şehitkâmil Kiraz Üreticileri Birli-
ği, Batman Sason Çilek Üreticileri Birliği, Adıyaman Kâhta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği, Dicle Organik Meyve 
Üreticileri Birliği) kurulmuş ve toplamda 33 çiftçi örgütü ile çalışmalar yürütülmüştür.   

Ayrıca; sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik 11 adet model projeler ve faaliyet programı hazırlanmıştır. Bu proje-
lerden 3’ ü (Şanlıurfa Suruç Ortak Makine Kullanım Parkı, Batman Sason Çilek Kompleksi, Batman Gercüş Eğitim Çift-
liği) desteklenmiştir. 

GAP TEYAP marka olarak tescil edilmiştir. 

III. Aşama (2017-2018) 
Bu aşamada, mevcut ve yeni kurulan çiftçi örgütlerinde eğitim-yayım ve danışmanlık hizmetlerinin kendine yardım 
prensibi ile nasıl ve ne şekilde uygulanabileceğinin gösterilmesi ve örnek model uygulama merkezlerinin oluşturul-
ması hedeflenmiştir. Sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik 2017 yılında Mardin’ in Midyat İlçesinde “Yerel Ürün 
İşleme Tesisi Projesi” desteklenmiştir. 

GAP TEYAP 2018 yılı itibari ile 26 ziraat odası, 11 yetiştirici birlik, 8 üretici birliği, 3 sulama birliği OLMAK ÜZERE TOP-
LAM 48 ÇİFTÇİ ÖRGÜTÜNDE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMEKTEDİR. BUNUN YANI SIRA 6 SULAMA sahasında (Diyarbakır-
Pamukçay Sulama Sahası, Dicle Kralkızı III. Kısım Sulaması, Şanlıurfa Suruç Pompaj Sulama Sahası, Gaziantep Belkıs-
Nizip Sulama Sahası, Adıyaman Samsat Sulama Sahası, Şanlıurfa Günışığı Sulama Sahası) suyun etkin kullanımı ve 
suya hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. 

2011-2017 yılları arasında eğitim, yayım, örgütlenme, sulama ve koordinasyon ana başlıkları altında 3.326 faaliyet 
ile 8.994 teknik eleman ve 97.221 çiftçiye ulaşılmıştır. 

 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP-BKİB) tarafından uygulamaya 

konulan GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (GAP-TEYAP), bölgesel kalkın-

manın sağlanmasında önemli bir bileşen olan tarım sektöründe tarımsal do-

ğal kaynakların optimum kullanımını sağlayacak eğitim ve yayımın etkin bir 

şekilde verilmesini amaçlayan sürdürülebilir bir modelin ortaya konulmasını 

hedeflemektedir.  
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 3. HASSAS TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR UYGULAMALARIN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ 

Projenin amacı; GAP Bölgesi’nde Hassas Tarım (Precision Farming) sisteminin yaygınlaşmasını sağlayarak, 
bölgedeki tarımsal üretim işletmelerinin rekabet gücü ve verimliliğinin arttırılması ve GAP Bölgesi’nin has-
sas tarım alanında teknoloji ve öz bilgi üreten bir merkez olması sürecinin başlatılmasıdır. 
Yapılan Faaliyetler; 
Proje kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla bir dizi toplantı gerçekleştirilerek, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığının ilgili Genel Müdürlükleri (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Ge-
nel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) başta olmak üzere, Üniversiteler ve 
TÜBİTAK gibi kurumların yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulmuştur. 

Bu çerçevede; TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve İdaremiz arasında 12 Aralık 2014 tari-
hinde “GAP Bölgesinde Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması Projesi” işbirliği 
protokolü ve sözleşmesi imzalanmış ve çalışmalara başlanmıştır. 

2014-2016 yıllarında yapılan çalışmalar; 
GAP İdaresi Başkanlığı ve TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araş-
tırma Enstitüsü arasında 12 Aralık 2014 tarihinde işbirliği 
protokolü ve sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, faali-
yet planı hazırlanmış ve proje faaliyetleri kapsamında 16-
18 Şubat 2015 tarihinde Proje Başlangıç Toplantısı ve Pilot 
Bölge Belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Belirlenen pilot bölgede hassas tarım uygulamaları için 
çeşitli yöntemler (uydu görüntüleri, hava platformlarında 
kullanılacak multi/hiperspektral kameralar, spektroradyo-
metreler; yer platformlarında kullanılacak sensörler) ile 
uygun verinin toplanması, toplanan verinin analiz edilmesi 
ve yorumlanma çalışmalarına başlanmıştır. Mevcut bitki 
deseninin belirlenmesi için pilot alanın uydu görüntüleri 
temin edilmiş ve detaylı toprak etüt çalışmaları yapılmıştır. 

Havadan veri toplama faaliyet planı oluşturulmuş ve 10 
ölçüm faaliyeti gerçekleştirilmekle beraber yer ölçümleri 
de düzenli olarak yapılarak tamamlanmıştır. Üç “Proje Göz-
den Geçirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Çiftçi/kullanıcı 
yazılım ve ara yüzü gereksinimlerine ilişkin çalışmalara baş-
lanmıştır. 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresine 
katılım sağlanmış ve proje ile ilgili bildiri sunulmuştur. 

2017 yıllarında yapılan çalışmalar; 
2015 ve 2016 yıllarına ait uydu görüntüleri için uygula-
ma dosyaları oluşturulmuştur. Hazırlanan tüm görün-
tüler kullanılarak fonksiyonların testleri gerçekleştiril-
miştir. 

Hassas Tarım Uygulama Yazılımına entegre edilecek 
uydu görüntü işleme fonksiyonları tamamlanmıştır. 

Dördüncü “Proje Gözden Geçirme Toplantısı” gerçek-
leştirmiştir. 

Çiftçi/kullanıcı yazılım ve ara yüzü gereksinimlerine 
ilişkin çalışmalar yapılarak, Uygulama yazılımı kurulum 
faaliyetleri tamamlanmıştır. 

Uygulama yazılımın kullanımına ilişkin eğitim içeriği 
hazırlanmış ve eğitim programı planlanmıştır. 

Projenin ikinci aşamasına (arazi uygulamaları) geçiş için 
TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ile Ek 
Protokol yapılarak faaliyet planı çalışmalara başlanmış-
tır. 



 54 

Gerekçe; Toplum tarafından kabul edilebilen ve sürdürülebilir insani gelişmeyi sağlayacak yüksek nitelikli 
hizmetlere ulaşabilmesi, dağınık yerleşimin yaygın olduğu GAP’ta finansman kaynaklarındaki kısıtlar nede-
niyle gecikmektedir. Kaynakların optimum kullanılabilmesi için hizmetlerin birleştirilmesi zorunluluğu orta-
ya çıkmaktadır. Yukarıdaki gerçeklerden hareketle GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, hedef kitlenin 
katılımcılığını aradığı ve paydaşlarla güç birliğini sağlayacak “Entegre Katılımcı Kırsal Kalkınma Projesi”ni 
(KKP) yürütecektir. Yerel ortaklarla birlikte GAP İllerinde İllerin de belirlenen pilot alanlarda katılımcı kırsal 
kalkınma (KKK) projeleri planlanıp, uygulamaya konulacaktır. 
Amaç; Bölgede kırsal alanda yaşayan ve işlemeli tarıma uygun arazilerin az olduğu nüfusun sosyo-
ekonomik yaşam koşullarının sürdürülebilir ve katılımcılık ilkesi doğrultusunda geliştirilmesi ve iyileştiril-
mesi projenin amacını oluşturmaktadır. 
Kırsal alanda yaşayan ve işlemeli tarıma uygun arazilerin az olduğu nüfusun sosyo-ekonomik yaşam koşul-
larının: Sürdürülebilirlik, katılımcılık , değer zinciri analizi, ve kümelenme yaklaşımları göz önünde bulun-
durularak geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Hedef;  GAP bölgesinde kırsal yoksulların gelirini, yaşam standardını artırmak ve geçimini iyileştirmektir. Bu hedefe; 

• Çağdaş yaşamın gereği olan yüksek kaliteli temel eğitim, mesleki eğitim, tarımsal yayım, sağlık vb. hizmetlerin 

ve hizmet alt yapılarının belirlenen pilot alanlarda yoğunlaştırılarak, hem dağınık kırsal yerleşim birimlerinde 

yaşayan toplulukların nitelikli hizmetlere ulaşılabilirliğini artırmak, hem de yatırımlarda her türlü kaynak ta-

sarrufu sağlamak, 

• Kırsal sanayinin ve diğer gelir getirici aktivitelerin belirlenip geliştirmesi yoluyla kırsal toplulukların gelir düze-

yini artırmak, 

• Dağınık yerleşim birimlerinde yaşayan kırsal topluluklar arasında işbirliğini ve entegrasyonu artırmak. 

Yapılan Çalışmalar;  Proje kapsamında öncelikle 9 ilde alt bölge belirleme çalışmaları tamamlanmış ve “Alt Bölge 

Belirleme Stratejik Plan” Raporu hazırlanmıştır. 

2011-2015 yıllarında, Belirlenen alt bölgelerin kalkınmasına yönelik 28 ilçede çok sektörlü proje uygulamalarını sağ-

lamak için ilçelerde “Alt Bölge Kırsal Kalkınma Planları” hazırlanmış ve plan çerçevesinde 2015 yılı sonuna kadar 

178 alt proje desteklenmiştir. 

2016 yılında  46 adet projenin işbirliği protokolleri ilgili kurumlarca imzalanarak uygulamaya geçti. 

2017 yılında  42 adet projenin işbirliği protokolleri ilgili kurumlarca imzalanarak uygulamaya geçti 

4. ENTEGRE KIRSAL KALKINMA PROJESİ  
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 5.MERKEZ KÖY VE KÖYE DÖNÜŞ KIRSAL KALKINMA PROJESİ  

Gerekçe: GAP Bölgesi kırsal alanı dağınık bir yerleşim dokusana sahiptir. Kırsal alanda düşük nüfuslu köy ve mezra-
lardan oluşan bir yerleşim dokusu gözlenmektedir. Bu durum kırsal alana eğitim, sağlık, altyapı vb. hizmetlerin gö-
türülmesini zorlaştırmakta, bu da yatırımların maliyetini artırmaktadır. Bu nedenle kırsal alanda insan kaynaklarının 
ve sosyal refahın geliştirilmesinde güçlüklerle karşılaşılmakta, gerek kırsal ekonomi gerekse de sosyal gelişme gös-
tergelerinin geliştirilmesinde yeterli etkinlik sağlanamamaktadır. 
Amaç: Kamu tarafından sunulan sosyal hizmetlerin ve fiziksel ve sosyal altyapının gelişme potansiyeli bulunan köy-
lerde yoğunlaştırılması yoluyla kırsal alanda cazibe merkezleri oluşturmak ve kırsal nüfusa yönelik hizmetlerin bu 
cazibe merkezleri üzerinden sunumunu sağlamaktır. Bu yolla nüfus hareketleri de yönlendirilebilecek, kırsal alanda 
kent nüveleri oluşturulabilecektir. 
Hedefler: 

• Kırsal alanda cazibe merkezleri oluşturmak, hizmetlerin bu cazibe merkezleri üzerinden sunumunu sağlamak 

• Kırsal sanayinin ve diğer gelir getirici ekonomik aktivitelerin belirlenip geliştirmesi yoluyla kırsal toplulukların 

sürdürülebilir gelir düzeyini artırmak 

• Alternatif kırsal gelişme ve çekim merkezleri (merkez köyler) oluşturmak yoluyla kırdan kente göç hızını ve 

böylece kentler üzerindeki aşırı nüfus baskısını azaltmak 
Yapılan Çalışmalar: İlgili valilikler, kaymakamlıklar, tarım il ve ilçe müdürlüklerinden gelen projeler değerlendirile-
rek, uygulamaya konmaktadır.  
2007-2010 yılları arasında Adıyaman’da 7, Batman’da 12, Kilis’te 13, Mardin’de 6, Siirt’te 16, Şanlıurfa’da 3, Şır-
nak’ta 10 olmak üzere toplam 67 alt proje yürütülmüştür. 
2011 yılında proje kapsamında sunulan 7 adet ekonomik gelir getirici, eğitim, sağlık ve sosyal projeleri de içeren alt 
projeler uygulamaya konmuştur. Ayrıca, Entegre Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve 
Gaziantep’te seçilen pilot ilçeler desteklenmiş olup izleme çalışmaları devam etmektedir.2012-2013 yıllarında En-
tegre Kırsal Kalkınma Projesi ile birlikte ortak pilot alanlarda çalışmalar yürütülmektedir. 
2012 yıllında Entegre Kırsal Kalkınma Projesi çerçevesinde Sason ve Gercüş (Batman), Baykan ve Şirvan (Siirt) ile 
Güçlükonak (Şırnak) ilçeleri pilot ilçeler olarak belirlenmiş ve hazırlanan  “Alt Bölge Kırsal Kalkınma Planları” doğrul-
tusunda projelerde değerlendirilmiştir. 
2013 yılında Adıyaman Diyarbakır ve Batman Valilikleri ile GAP İdaresi arasında işbirliği protokolleri imzalanmış ve 
aşağıda yer alan 10 adet alt proje çalışmalarının süreci başlatılmıştır. 

• Adıyaman (Samsat)- Yukarışeyhler Beldesi Çınar Mahallesi Sulama Suyu Temini Projesi 

• Diyarbakır (Çüngüş)-  Çakmak Köyü Hayvancılığı Geliştirme Projesi 2. Aşama 

• Diyarbakır (Çakmak)- Haydi Öğrenciler Kütüphaneye 

• Batman (Gercüş) - Gercüş Kırkat Gölet Alanı, Temel Sağlık Yaygın Eğitimi, Gercüş İlçe Merkezinde bir Pazar 

Yeri Kurulması Projesi 

• Batman (Sason) - Meyveciliği Geliştirme Projesi, Turizmi Geliştirme Projesi, Mesleki Beceri Kazandırma Proje-

leri, Sason Çayı Çevre Düzenlemesi Projesi 

“Batman ve Sason Entegre Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında belirlenen pilot ilçelerdir.” 
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Gerekçe; Bölgemizdeki sulu-kuru tarım yapan çiftçiler arasındaki gelir 
dengesizliği zaman boyutunda artmaktadır. 
Amaç; Proje ile sürdürülebilir tarım teknikleri çerçevesinde, sulamadan 
yararlanamayan kırsal toplulukların mevcut sosyo-ekonomik durumları-
nın, doğal ve toplumsal çevre ile ilişkilerinin, potansiyellerine uygun gelir 
getirici yeni faaliyet alanlarının ve bunların geliştirilmesi yollarının belir-
lenmesi amaçlanmaktadır. 
Hedef; GAP Bölgesi'nin sulamaya açılacak alanlarında önemli bir gelir 
artışı gerçekleşeceği açıktır. Bu durum sulama dışı kalan alanlarda yaşa-
yanlarla sulamadan yararlananlar arasında birinci grup aleyhine bir gelir 
düzeyi farklılaşmasının ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu farkı orta-
dan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak 
sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak açısından, proje alanındaki 
tüm toplumsal kesimlerin kalkınma süreciyle bütünleştirilmesi, böylece 
eşitlikçi bir kalkınmanın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
Yapılan Çalışmalar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri ile işbirliği 
içerisinde Bölge illerinde seçilen örnek çiftçilerle pilot çalışmalar yapıl-
maktadır. Bu çerçevede örnek bahçe tesisi, yüksek tünel, yabani ağaç 
aşılanması, arıcılık, su ürünleri, mantar üretimi, sözleşmeli hayvancılık, 
yem bitkisi üretimi ve kümes hayvancılığı gibi faaliyetler yürütülmekte-
dir. 
Sulama Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi ile sür-
dürülebilir tarım teknikleri çerçevesinde, sulamadan yararlanamayan 
kırsal toplulukların mevcut sosyo-ekonomik durumlarının, doğal ve top-
lumsal çevre ile ilişkilerinin, potansiyellerine uygun gelir getirici yeni faa-
liyet alanları ile ilgili alt projelerin uygulanması amaçlanmaktadır. Proje 
kapsamında 2009 ve 2018 yılları arasında toplam 95 adet projeye top-
lam 18.974,626 TL kaynak aktarılmıştır. 
 

2014 Yılında Yapılan Çalışmalar; 

• Adıyaman Gerger ilçesi ve Merkez Kuzey köylerinde “Eğitim Eksenli 
Tütüne Alternatif Modern Arıcılığın Yaygınlaştırılması Projesi”, 

• Batman Hasankeyf ilçesinde “Üçyol Basınçlı Sulama Sistemi”, 

• Diyarbakır Hazro ilçesinde “Hazro Çilek Üretimini Geliştirme ve 
Yaygınlaştırma Projesi”, 

• Şırnak Merkez, Uludere, Beytüşşebap ilçesinde “Arıcılığı Geliştirme 
Projesi”, 

• Şırnak Uludere ilçesinde “Şenoba ve Hilal Beldelerinde Arıcılığı Ge-
liştirme Projesi” 

• Şırnak İdil ilçesinde “Karalar Beldesi İçme Suyu Geliştirme Projesi” 
desteklenmiştir. 

 
2015 Yılında Yapılan çalışmalar; 

• Batman İlinde “Çilek Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi”, 

• Mardin İlinde “Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi”,  

• Siirt İlinde  “Modern Gezginci Arıcılık Projesi”, 

• Şanlıurfa Birecik İlçesinde “Kerevit aşılama Projesi” ve 

• Şanlıurfa “Güneş Paneli Projesi” projeleri desteklenmiştir. 

6. SULAMA DIŞI ALANLARDA HALKIN GELİR DÜZEYİNİN ARTIRILMASI PROJESİ 
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2016 Yılında Yapılan çalışmalar; 

• Şırnak Uludere İlçesinde “GAP İle Yeni Hayat Projesi” 

• Siirt Merkez “Modern Gezginci Arıcılık Projesi” (1) 

• Şanlıurfa Hilvan İlçesinde “İstiridye Mantarı Yetiştirme ve Yaygınlaştırma Projesi” 

• Gaziantep Merkez “Bağların İyileştirilmesi Projesi” 

• Adıyaman Merkez “Gerger Kütüklü Köyü Kapalı Sistem Cazibeli Sulama Tesisi Projesi” 

• Adıyaman Samsat İlçesinde Gençlik ve Kültür Merkezi Projesi”, 

• Adıyaman Kâhta İlçesinde “Akıncılar Gençlik Merkezi Projesi”, 

• Adıyaman Kâhta İlçesinde “Ebu Sadık Mesire Alanı” projeleri desteklenmiştir. 
 

• Kilis Merkez’de “Kilis İli Sebze Yetiştiricileri Birliği Teknik Ve Mekanik Destek Projesi” 

• Siirt Pervari İlçesinde “Pervari Ceviz Yetiştiriciliği Projesi” 

2018 Yılında Yapılan çalışmalar; 

• Adıyaman Sincik ilçesinde “Modern Ceviz Ye-
tiştiriciliği Projesi” 

• Batman Kozluk ilçesinde “Seracılığı Geliştirme 
Projesi” 

• Diyarbakır Hazro ilçesinde “Organik Hazro’da 
Mevcut Organik Meyveciliği Projesi” 

• Diyarbakır  Hazro ilçesinde “Hazro’da Mevcut 
Organik Bağların Modernizasyonu Projesi” 

• Diyarbakır Ergani  ilçesinde “Bademciliği Ge-
liştirme Projesi” 

• Kilis’te “Fide Üretim Tesisi Projesi” 

• Mardin ilçelerinde “Meyveciliğin Geliştirilme-
si ve Yaygınlaştırılması Kapsamında Fidan Da-
ğıtım Projesi” 

• Siirt Eruh ilçesinde “Badem Yetiştiriciliği Pro-
jesi” 

• Şanlıurfa Haliliye ilçesinde “Seracılığı Geliştir-
me Projesi” 

• Şırnak Beytüşşebap İlçesinde “Ceviz ve Elma 
Yetiştiriciliğini  Geliştirme Projesi” 

• Şırnak’ta “Antepfıstığı Yetiştiriciliği Projesi” 

2017 Yılında Yapılan çalışmalar; 

• Adıyaman Çelikhan İlçesinde “Arıcılığı Geliş-
tirme Projesi” 

• Siirt Eruh İlçesinde “Ceviz Yetiştiriciliği Proje-
si” 

• Diyarbakır Hazro İlçesinde “Badem Üretimi 
Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi” 

• Batman Kozluk İlçesinde “Çilek Yetiştiriciliği 
Projesi” 

• Şanlıurfa Merkez’de “Güneş Paneli Projesi” 

• Gaziantep Şehitkâmil İlçesinde “Bağa Bak 
Üzüm Olsun Projesi” 

• Diyarbakır Hazro İlçesinde “Badem, Ceviz ve 
Antepfıstığı Üretimini Yaygınlaştırma Projesi ” 

• Mardin Merkez ve İlçelerinde “Meyveciliğin 
Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesi” 

• Batman Merkez’de “Seracılık Projesi” 

• Gaziantep Merkez’de ”Geçiçi Badem Çeşitle-
rinin Yaygınlaştırılması Projesi” 

• Gaziantep Şehitkâmil İlçesinde “Kiraz Boyla-
ma, Ambalajlama, Soğuk Hava Entegre Tesisi 
Projesi” 
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7.TARIMSAL ARAŞTIRMA PROJESİ         

Gerekçe; GAP Kapsamında sulamanın kademeli olarak Bölge’de geliştirilmesi ile su girdisinin yanı sıra tarımsal üreti-
me konu olan bitkiler, yetiştirme teknikleri ile hayvancılık ve en önemlisi tarımsal üretimin çehresi tamamen değişe-
cektir. Sulamaya açılacak yaklaşık 1,7 milyon hektar alanda yetiştirilecek ürünlerin hangi tür ve çeşitlerin Bölge’ye 
adapte olabileceğinin daha önceden bilinmesi ile konudan doğrudan sorumlu kurum ve kuruluşların kısa, orta ve 
uzun vadeli planlamalarını yapmaları kolaylaşacaktır. Böylece çiftçi eğitimleri, tohumluk, gübre, zirai mücadele ilaçla-
rı temini ile yetiştirilecek ürünlerin pazarlanması ve işlenmesine yönelik çalışmalar hızlı ve doğru bir şekilde gerçek-
leştirilecektir. 
Amaç; GAP Bölgesi’nde ekolojik, ekonomik ve pazar koşullarına en uygun üretim sistemlerinin saptanarak bilimsel 
bulguların rapor haline getirilmesidir. 
Hedef; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sulama sonucu ortaya çıkacak tarımsal potansiyelin en iyi şekilde değerlen-
dirilmesinin temini için Bölgede yapılması gerekli tarımsal araştırma-inceleme ve geliştirme hizmetlerinin gerçekleş-
tirilmesidir. 
Yapılan Çalışmalar; Proje kapsamında, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Siirt Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, 
Gaziantep Üniversitesi, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başta ol-
mak üzere ilgili araştırma kurumları ile 1989 yılından beri araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. 
Proje ile GAP Bölgesi’nde sulama sonucu ortaya çıkacak tarımsal potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi için 
gerekli araştırma-geliştirme projeleri desteklenmektedir. 

Kurum Kuruluşlar ile yapılan çalışmalar; 
 Projeye özel “Tarımsal Araştırma Geliştirme İstasyonu” kurulmuş, birçok proje ve denemeler gerçekleştirilmiş daha 
sonra GTHB’ na devredilmiştir. 

Harran üniversitesi Yapılan Çalışmalar; 
2008 Yılında GAP Bölgesinde Zeytin Yetiştiriciliğinde ve İşleme Sanayinde Mevcut Durumun Belirlenmesi ve Gelişme 
Olanakları Üzerinde Bir Araştırma Projesi 
2013 Yılında; Harran Üniversitesi Rektörlüğü ile Türkiye’nin güney sınırı boyunca yer alan “Mayınlı Alanların Alt Geli-
şim Projesi’nin” final raporu hazırlanmıştır. 
2014 Yılında; Harran üniversitesi Ziraat Fakültesi ile “Urfa İsot Biberinin Özelliklerinin Belirlenerek Pazar Potansiyeli-
nin Artırılması Projesi”, 
2015 Yılında “GAP Bölgesine Uygun Yerel Zeytin Çeşitlerinin Çoğaltma Olanaklarının Geliştirilmesi Projesi”  
2016 yılında “Geleneksel ve Biyoteknolojik Yöntemlerin Uygulanması Yoluyla, GAP Bölgesi Yerel Patlıcan Populas-
yonlarından Nitelikli Islah Materyalinin Elde Edilmesi Projesi” ve “Farklı Taze Biberlerden Üretilen İsotların Özellikle-
rinin Ve Tüketici Talebini Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi” projeleri desteklenerek uygulamaya geçilmiştir. 
2017 yılında “Urfa Menengiç Sakızından Uçucu Yağın Üretilmesi Projesi”  
2018 yılında Endüstriyel İşlem Sırasında Atık Olarak Atılan Yeşil Antep Fıstık Kabuğunun Fitoterapotik ve Takviye Edi-
ci Gıda Ürünü Olarak Kullanım Potansiyelinin Araştırılması Projesi ve Peynirlerde Brusella Antijenlerinin Tespitine 
Yönelik Test Kiti Geliştirilmesi, Risk Değerlendirmesi ve Üretici Bilincinin Yükseltilmesi Projesi desteklendi. 
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Dicle Üniversitesi İle Yapılan Çalışmaları;   
2010 yılında Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile “GAP Bölgesinde Tohumluk Üretim ve Güneydoğu Anadolu Bölge-
si Bitkisel Gen Kaynakları Projesi” desteklendi. Proje kapsamında “Tohumluk Tesisi” kurulmuş olup, sertifikalı to-
hum üretimi devam etmektedir. 
2013 yılında “Imidazolinone Herbisitlere Toleranslı (Clear Field) Buğday Çeşitlerinin Geliştirilmesi Projesi”  
2016 yılında “Üzümün Katma Değerli Farklı Ürünlere Dönüştürülmesi ve Besin İçeriklerinin Saptanması Projesi”  
2017 yılında “Kuzu ve Oğlaklar Ölmesin Projesi”  
2018 yılında “Buzağılar Ölmesin Projesi” desteklenmiştir. 
 
Adıyaman Üniversitesi İle Yapılan Çalışmaları;   
2009 yılında “Bazı Yerli ve Yabancı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Adıyaman Ekolojik Koşullarına Adaptasyonlarının 
Araştırılması Projesi” desteklendi. 
2016 yılında “Harran Ovasında Sulama Sonrası Arazi Kullanımının Toprak Organik Karbon Dinamiğine Etkisi Ve Arazi 
Bozunumunun Dengelenmesi Yaklaşımı Projesi” desteklendi. 
 
Gaziantep Üniversitesi ile Yapılan Çalışmalar:  
2012 yılında “Fide ve Süs Bitkileri Üretim Serası Kurulum Projesi”  desteklendi. 
 
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAP TAEM) ile Yapılan Çalışmalar: 
2014 yılında “Şanlıurfa Bağcılığın Geliştirilmesi” ve “Şanlıurfa İlinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Yerel Üzüm Çeşitleri-
nin Çardak Sistemindeki Performanslarının Belirlenmesi Projesi” olmak üzere 2 proje desteklendi 
 
Siirt Üniversitesi İle Yapılan Çalışmaları; 
2016 yılında “Bazı Önemli Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin Siirt İlinde Tarımının Yaygınlaştırılması Projesi” desteklendi. 
2017 yılında “Siirt İli Zivzik Narı Üretim Alanlarında Bulunan Zararlı Böcek Türlerinin Tespit Ve Önemli Türlerin Mü-
cadelesi Projesi” desteklendi. “Farklı Susam Genotiplerinin Siirt İli Koşullarında Yetiştirme Olanaklarının Araştırılma-
sı Projesi “ desteklendi. 
 
Şırnak Üniversitesi İle Yapılan Çalışmaları; 
2017 yılında “Modern Bağcılık Ve Meyveciliği Geliştirme Ve Benimsetmeye Yönelik Koleksiyon Bahçesi Tesisi Proje-
si”  
2018 yılında “Şırnak İli Koşullarında Soya  Bitkisinin 2. Ürün Olarak Yetiştirebilme Olanaklarının Araştırılması Projesi 
” desteklendi. 
 
 Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ile 
2017 yılında “Ar-Ge Serası Projesi” desteklendi. 
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Gerekçe; Bölgede hayvancılığın her geçen gün azalması, meraların güvenlik nedeni ile kullanılmaması, 
sulamaya açılan alanlardaki çiftçilerle sulama dışı alanlarda kalan çitçiler arasında ekonomik dengesizlikler 
ve buna bağlı olarak göçün ortaya çıkması. 
Hedef; Projenin nihai hedefi gelir düzeyi düşük ve geçimini koyunculukla sağlayan kırsal alan kesiminin, 
küçükbaş hayvancılığın canlandırılması yoluyla gelirlerinin arttırılmasıdır. 
Amaç; Hayvancılık sektörünün canlandırılması, topraksız ve az topraklı çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması, 
katılımcı ve sürdürülebilir hayvancılık modelinin çiftçi koşullarında uygulanması, bölge içi gelişme farklılık-
larının azaltılması, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanması, göçün önlenmesi. 
Yapılan Çalışmalar; 
1998 yılında başlayan Proje Valilikler ve Tarım İl Müdürlükleri işbirliğinde yürütülmektedir. Sulama dışı 
alanlardaki topraksız ve az topraklı çiftçilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi amacıyla 

• Şırnak (İkizce, Şenoba ve Taşdelen köyleri ve Beytüşşebap İlçesi), 

• Mardin'den (Kayadere, Savur İlçesi Bengüsu Köyü, Kocasırt Köyü, Duygulu Köyü, Yüceli) Batman’da 
da (Tosunpınar Köyü, Beşiri İlçesine bağlı iki köy) 

“Sözleşmeli Hayvancılık Projesi” uygulanmaya başlanmıştır. 
 
Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi ile geçimini hayvancılıkla sağlayan kırsal alan kesiminin, 
hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında altyapı eksikliklerinin giderilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsa-
mında 2009 ve 2018 yılları arasında toplam 30 adet projeye toplam 5.133,472 TL kaynak aktarılmıştır. 

8.GAP BÖLGESİ HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ  

1998-2007 yıllarında Şırnak’ta 343 çiftçiye 3.509 koyun , Mardin’de 171 çiftçiye 1.881 koyun ve Bat-
man’da 60 çiftçiye 660 koyun olmak üzere toplam 574 çiftçiye 6.050 ivesi koyun dağıtılmıştır. 
2007-2009 yıllarında (geri dönüşümlerle) Şırnak’ta 313 çiftçiye 3.443, Mardin’de 92 çiftçiye 1.014 ve Bat-
man’da 32 çiftçiye 343 olmak üzere 437 çiftçiye 4.800 ivesi koyun dağıtılmıştır. 
2010 yılında Yapılan Çalışmalar; 

• Batman İli Gercüş İlçesinde “Yem Ezme, Yem Kırma, Yem Karma ve Dağıtma Römorku Satın Alım 

Projesi” 

• Mardin İli Dargeçit İlçesinde “Koyunculuk (Gürışık Koyunculuk) Projesi” desteklenmiştir. 

2011 Yılında Yapılan Çalışmalar; Daha önce başlatılan ve devam etmekte olan projelerin izleme ve değer-

lendirme çalışmaları yapılmıştır 
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2015 Yılında Yapılan Çalışmalar;   

• Adıyaman Sincik İlçesinde “Modern Arıcılığın Yaygınlaştırılması Projesi”,  

• Diyarbakır Hazro “İlçesinde Arıcılığı Geliştirme Projesi”, 

• Gaziantep Yavuzeli İlçesinde “Alo Veterinerim Projesi”, 

• Kilis İlinde  “Arıcılık Projesi”, 

• Şırnak Uludere İlçesinde “Tarım 112 Projesi” desteklenmiştir. 

2016 Yılında Yapılan Çalışmalar; 

• Siirt Merkez “Modern Gezginci Arıcılık Projesi”, (1)  

• Diyarbakır Merkez “Taş Tarlasında Meraya Dönüşüm Projesi”, 

• Adıyaman Merkez  “Sosyal Dönüşüm ve Suni Tohumlama Projesi”, 

• Siirt Merkez  “Arıcılıkta İstihdam Artırma Projesi” desteklenmiştir. 

• 2017 Yılında Yapılan Çalışmalar; 

• Adıyaman Merkez’de “Sulama Dışı Kalan Alanlardaki Yerleşim Yerlerinin Arıcılık Faaliyetleriyle Desteklenmesi ve İnovatif 

Yöntemlerle Arı Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi” 

• Diyarbakır Hazro İlçesinde “Hazro Arıcılığı ve Bal Üretimini Geliştirme Projesi” 

• Diyarbakır Kulp İlçesinde “İpekböceği Geliştirme Projesi” 

• Mardin Dargeçit İlçesinde “Dargeçit’te Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi ” 

2018 Yılında Yapılan Çalışmalar; 

• Adıyaman Merkez ve  İlçelerde “Halk Sağlığı İçin Süt Toplama Merkezleri ve Soğuk Süt Zinciri Projesi” 

• Diyarbakır Hazro İlçesinde “Hazro’da 10 Köyde 10 Adet Hayvan Gölgeliği ve 10 Adet Su Alağı ve 5 Ton Macar Fiğ Tohumu 

Dağıtımı Projesi” 

• Kilis Merkez ve İlçelerinde “Teknik ve Mekanik Destek Projesi” 

• Mardin Mazıdağı İlçesinde “Kırsal Kalkınma Çerçevesinde Arıcılıkta Güneş Enerjisi İle Baraka Projesi” 

2012 Yılında Yapılan Çalışmalar; 

• Şanlıurfa Merkez ve Halfeti İlçesinde “Modern Tarım ve 

Hayvancılık İçin Büyükbaş Hayvan Barınak Rehabilitasyo-

nu Projesi" 

• Gaziantep Nurdağı İlçesinde “Modern Tarım ve Hayvan-

cılık İçin Büyükbaş Hayvan Barınak Rehabilitasyonu Pro-

jesi" 

• Diyarbakır ili Bismil, Ergani, Silvan ve Eğil ilçelerinde faal 

durumdaki kooperatiflerde “Ahırların Rehabilitasyonu 

Projesi” desteklenmiştir. 

• İdaremizin, Kilis Valiliği ve Kilis Belediyesi işbirliği ile “Modern Canlı Hayvan Pazarı Projesi ve Kilis ALO Veterinerim Proje-

si” desteklenmiştir. 

2013 Yılında Yapılan Çalışmalar; 
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9. SÖZLEŞMELİ  KİLİS KEÇİSİ DAMIZLIK İŞLETMELERİ KURULMASI PROJESİ 
 
Gerekçe: Yerli gen kaynaklarından olan Kilis keçisinin popülasyonu her geçen yıl düşmektedir. 
Amaç: Kilis İli’ndeki hayvan popülasyonunun iyileştirmek için Kilis merkez ve köylerinden temin edilecek 
damızlık Kilis keçilerinin küçük işletmelere dağıtılması yerine, ileride damızlık keçi yetiştiricileri birliğinin 
temelini oluşturmak, tekniğine uygun damızlık üretimi yapmak büyük kapasiteli az sayıda işletmelerin ku-
rulması ve özel sözleşmeler yapılarak öncelikle Bölgenin üstün vasıflı hayvan ihtiyacını karşılamak. 
Hedef: Nihai hedef Kilis Keçisi popülasyonunu artırmak ve modern işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. 
Aynı zamanda; geçimini küçükbaş hayvancılıkla sağlayan halkın küçükbaş hayvancılığın canlandırılması yo-
luyla gelirlerinin arttırılmasıdır. 
Yapılan Çalışmalar:2005 yılında başlayan 6 yıldır devam eden proje çerçevesinde çiftçilerle yapılan sözleş-
me çerçevesinde 25 aileye 1.050 canlı materyal dağıtılmıştır. 
2008 yılında; projenin önemli hedeflerinden biri olan Kilis İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
de kurulmuştur. 
2010 yılında GAP Kırsal Kalkınma Projeleri Destekleme Programı kapsamında Kilis İli Musabeyli Kayma-
kamlığının sunmuş olduğu Damızlık İşletmelerinin Kurulması ve Mevcutlarının Geliştirilmesi (Çınar Kilis Ke-
çiciliği) Projesi’nin hayata geçirilmesi için protokol imzalanmış gerekli kaynak aktarılarak uygulamaya geçil-
miştir ve 174.300 TL destek verilmiştir.2011-2012 yıllarında daha önce başlatılan ve devam etmekte olan 
projelerin izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. 
Mevcut durumda ise Kilis keçisi yetiştiricilerinin üretmiş olduğu sütün toplanarak işlenmesi ve paketlen-
mesi ile ilgili 5 ton gün kapasiteli süt işleme tesisinin yapımı, S.S Çakallıpınarı Tarımsal Koop. Kilis Keçisi Süt 
İşleme Tesisi Projesi339.374 TL destek verilerek proje desteklenmiştir. 

2013 yılında yapılan faaliyetler: 

• Damızlık Kilis Keçisi Yetiştiriciliği Projesinin yaygınlaştırılması çalışmalarının sürdürülmesi, 

• Yem Bitkileri Üretiminin Desteklenmesi, 

• Projenin önemli bir adımda elde edilen sütün mamul ve yarı mamul hale getirilerek markalaşmasının 
sağlanması kapsamında çalışmaların desteklenmesi, 

• Bu kapsamda, Kilis Modern Canlı Hayvan Pazarı Projesi ve Kilis "0348 813 10 69 Alo Veterinerim Pro-
jesi  İdaremize sunulmuş olup toplam 514.000,00 TL bütçe ile desteklenmiştir. 
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10. AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ PROJESİ 
Gerekçe; GAP Bölgesinde orman varlığının Türkiye ortalamasının çok altında olması ve mevcut varlığında bilinçsizce büyük 

oranda tahrip edilmesi, bölgede erozyonun büyük oranda olması, barajların ekonomik ömrünün azalması, mera alanlarının yok 

olması, endemik bitkilerin baraj gölleri altında kalarak tahrip olması. 

Amaç; GAP Bölgesi’nde orman kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi, genişletilmesi, verimli ve sürekli olarak çok yönlü işletil-

mesi, baraj gölleri altında kalacak endemik bitkilerin toplanarak belirli merkezlerde üretimlerinin yapılması, meraların korunma-

sı ve ıslah edilmesi, barajların dolarak ekonomik ömürlerinin kısalmaması için baraj çevresinin ağaçlandırılması. 

Hedef; 

• GAP Bölgesi genelinde ağaçlandırma yapmak ve erozyonu önlemek, 

• Kaybolmaya yüz tutmuş endemik bitkilerin bir merkezde toplanarak üretiminin yapılması, 

• Mera alanlarını ıslah ederek yem bitkisi açığının kapatılması, 

• Toprak, su ve bitki arasında bozulan doğal dengenin yeniden kurulabilmesi için halkın katılımı ile tabandan tavana bir 

yaklaşımla Atatürk Baraj alanında yer alan bir mikro havzada havza ıslahı yapılması, 

• Erozyona maruz alanların ağaçlandırılarak bir koruma kuşağının oluşturulması, 

• Birecik ve Karkamış Baraj Gölü Alanı içerisindeki endemik türlerin tespit edilmesi, 

• Ana isale kanalı boyunca ağaçlandırma yapılması. 

Yapılan Çalışmalar; Proje Orman Bakanlığı, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) 

ve GAP İdaresi arasında imzalanan işbirliği protokolünde belirlenen esaslara göre yürütülmektedir.GAP Bölgesinde orman kay-

naklarının korunması ve iyileştirilmesi amacıyla; 1998’den bu güne kadar toplam 1.212.023 fidan ile yaklaşık 1.006 ha alan ağaç-

landırılmıştır. 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projesi ile orman kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi, genişletilmesi, verimli ve sürekli 

olarak çok yönlü işletilmesi; baraj gölleri altında kalacak endemik bitkilerin şimdiden toplanarak belirli merkezlerde üretimleri-

nin sürdürülmesi amaçlanmaktadır.  Proje kapsamında 2009 ve 2018 yılları arasında toplam11 adet projeye toplam 1.388,787 

TL kaynak aktarılmıştır. 

2011 Yılında Yapılan Çalışmalar; 

• Şanlıurfa Kısas Beldesi “Yol Güzergâhlarının Ağaçlandırılması Projesi “ 

• Şanlıurfa Merkez “GAP Havaalanının Ağaçlandırılması Projesi” 

2012 Yılında Yapılan Çalışmalar; 

• Şanlıurfa Viranşehir İlçesinde “Viranşehir Sulutepe Göletinin Ağaçlandırılması Projesi”    

2013 ve 2014 Yıllarında Yapılan Çalışmalar;   Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü’ nun sunmuş olduğu; 

• “DSİ Sulama Kanallarının Çevresinin Ağaçlandırması Projesi” (2013), 

• “Taşlıca Ağaçlandırılma Projesi” (2014) desteklenmiştir. 

2015 Yılında Yapılan Çalışmalar;   

• Diyarbakır Hazro İlçesinde “Ekolojik Dengeyi Koruma, Modern Tarım Teknikleri Uygulama Projesi” desteklenmiştir. 

2016 Yılında Yapılan Çalışmalar;  

• Şırnak Güçlükonak İlçesinde “Bozuk Orman Arazilerinin Aşısız Antep Fıstığı ile Ağaçlandırılması ve Erozyon Kontrolü Pro-

jesi” desteklenmiştir. 

2017 Yılında Yapılan Çalışmalar;  

• Şanlıurfa Merkez’de “Okullarımız Doğa İle El Ele Projesi” desteklenmiştir. 

2018 Yılında Yapılan Çalışmalar;  

• Gaziantep Karkamış ilçesinde "Barak Ovası Meralarının Islah Edilmesi" projesi desteklenmiştir. 
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Gerekçe; Bölgemizdeki sulu-kuru tarım yapan çiftçiler arasındaki gelir dengesizliği zaman boyu-
tunda artmaktadır. 
Amaç; sürdürülebilir tarım teknikleri çerçevesinde, potansiyellere uygun gelir getirici yeni tarım 
ve tarım dışı faaliyet alanlarının tespit edilmesi, pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi, topraksız 
ve az topraklı çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması, aile iş gücünü kullanarak yan uğraşlarla aile ge-
lirlerine katkı sağlanmasıdır. 
Hedef; GAP Bölgesi'nde sulama alanları dışında kalan nüfusun mevcut sosyo-ekonomik durumla-
rının, doğal ve toplumsal çevre ile ilişkilerinin, potansiyellerinin saptanarak gelir getirici tarım ve 
tarım dışı yeni faaliyet alanlarının ve bunların geliştirilmesi yollarının belirlenmesi hedeflenmekte-
dir. 
Tarım ve Tarım Dışı Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Projesi ile GAP Bölgesindeki kırsal toplulukla-

rın mevcut sosyo-ekonomik durumlarının, doğal ve toplumsal çevre ile ilişkileri dikkate alınarak 

potansiyellerine uygun gelir getirici yeni faaliyet alanlarının belirlenmesi ve bunların geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 2009 ve 2018 yılları arasında toplam 90 adet projeye top-

lam 18.219,811 TL kaynak aktarılmıştır.  

11. TARIM VE TARIM DIŞI FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ PROJESİ 
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2014 Yılında Yapılan Çalışmalar; 

• Adıyaman Gerger İlçesinde “Gerger Kanyonu Projesi” 

• Adıyaman Tut ilçesinde “Dut Pekmezi İşleme İmalatha-

nesi Projesi” 

• Batman Hasankeyf ilçesinde “Hasankeyf Sanal Tur” 

projesi, 

• Diyarbakır Kulp ilçesinde “Ağaçlı Köyü Basınçlı Sulama 

Suyu” 

• Diyarbakır Çermik, Çüngüş, Hazro, Kocaköy, Lice ve 

Hani ilçelerinde “Ceviz Yetiştiriciliğini Geliştirme” ve 

• Diyarbakır Merkez ve İlçelerde “Arıcılıkta Alternatif 

Enerji Kullanımının Yaygınlaştırılması” projeleri, 

• Kilis Merkez, Polateli, Musabeyli ve Elbeyli ilçeleri 

“Organik Zeytin Üretimini Sürdürme Projesi” 

• Kilis İli ve İlçelere bağlı köylerde “Mobil Eğitim Aracı 

Projesi”   

• Şanlıurfa İlhan, Küçük Güvenli, Yukarı Varlıca ve Ser-

bent Köylerinde “Badem Yetiştiriciliğini Yaygınlaştır-

ma” 

• Siirt Tillo İlçesinde “Siirt Fıstığı Yetiştiriciliğini Geliştir-

me ve Uygulama Projesi” 

• Şanlıurfa Merkez de “Organik Meyve Yetiştiriciliği Pro-

jesi” (GAP EKO-DER) 

• Şırnak Beytüşşebap da “Çözüm Surecinin Yansımaları-

na Destek Projesi”, 

• Şırnak Merkez, Silopi ve Cizre’de “Meyveciliği Geliştir-

me Projesi” 

• Şırnak Merkez İlçe, Beytüşşebap, Uludere, İdil ve Silo-

pi’de  “GAP İle Aydınlandık Projesi”  desteklenmiştir. 

2016 Yılında Yapılan Çalışmalar; 

• Şanlıurfa Hilvan İlçesinde “İpekböceği Yetiştiriciliği 

Projesi” 

• Şanlıurfa Hilvan İlçesinde “İstridye Mantarı Projesi” 

• Şanlıurfa Harran İlçesinde Demokrasi Parkı Projesi” 

• Şırnak Cizre İlçesinde “Cizre ve Köylerinde Arıcılık Pro-

jesi” 

• Diyarbakır Kulp İlçesinde “İslamköy Ağdat Mezrası 

Sulama Suyu Tesisi Yenileme Projesi” 

• Diyarbakır Hazro İlçesinde Meyveciliği Geliştirme Pro-

jesi, 

• Gaziantep Merkezde  “Üreticiden Tüketiciye Sağlıklı 

Alternatif Kinoa Bitkisi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırıl-

ması Projesi” 

• Adıyaman Sincik İlçesinde “Modern Ceviz Yetiştiricili-

ğini Yaygınlaştırma Projesi”, 

• Adıyaman Sincik İlçesinde “Sulama Dışı Alanlarda Hal-

kın Gelir Düzeyinin Arıcılık Faaliyetleriyle Arttırılması” 

projeleri desteklenmiştir. 

 

2017 Yılında Yapılan Çalışmalar; 

• Adıyaman Çelikhan İlçesinde “Eski Bağcılığı Modern 

Bağcılıkla Değiştirelim Projesi” 

• Siirt Eruh İlçesinde “Şal-Şepik Yerel Bez Dokumacılığı-

nın Yaşatılması Projesi-2” 

• Şanlıurfa Birecik İlçesinde “GAP' ın İncisi Birecik’te El 

Sanatları Çarşısı Projesi” 

• Şanlıurfa Merkez’de  “GAP İle Haydi Yaylaya Projesi ” 

• Şırnak Merkez’de “Arı ile Yeni Hayat Projesi” 

 

2017 Yılında Yapılan Çalışmalar; 

• Batman Hasankeyf İlçesi ve Köylerinde “Kapama An-

tep Fıstığı Projesi” 

• Şanlıurfa ve İlçelerinde “Gıda Hijyen Projesi” 

• Mardin’de “Yerel Mutfak Kültürü Projesi” 

• Siirt Eruh İlçesinde “Hayattan Sanata Sanattan Hayata 

Projesi” 

• Siirt ve İlçelerinde “Patili Dostum” 

• Gaziantep Nurdağı İlçesinde “Yüzde 100 Üreten Kadın, 

Yüzde 100 Doğal Ürün, Yüzde 100 Marka” 

• Gaziantep Şahinbey İlçesi ve Köylerinde “2 Köyde Kır-

mızı Mercimek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” 

2015 Yılında Yapılan Çalışmalar;   

• Adıyaman İli Kâhta İlçesinde “Belediye Mezbahanesi 

Projesi”,  

• Batman İlinde “Seracılık Projesi”, 

• Diyarbakır İli Kulp İlçesinde “Çilek Yetiştiriciliğini Geliş-

tirme Projesi”,  

• Gaziantep İli Oğuzeli İlçesinde  “Toprağımı Çözümlü-

yorum Projesi”, (Proje iptal edilmiştir.) 

• Siirt İli Eruh İlçesinde “Şal-Şepik Projesi” ve 

• Şanlıurfa İlinde “Arıcılara Güneş Paneli” desteklenmiş-

tir. (Protokolün geç imzalanmasından dolayı proje 

iptal edilmiştir.) 

• Şanlıurfa Harran Üniversitesi İşbirliği ile “Şanlıurfa 

Yerli Bal Arılarının Morfolojik, Fizyolojik ve Davranış 

Özelliklerinin Belirlenmesi ve Islah Olanaklarının Araş-

tırılması Projesi”, 
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Proje Adı: Sulama Yatırımları Etki Değerlendirmesi Projesi 
Projenin Yatırıma Alındığı Başlama-Bitiş Tarihi: 2015-2019 
Gerekçe; GAP Projesinin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak yüksek tarım ve sanayi potansiyeli ile bölgede ekonomik 
hasılanın 4,5 kat artması ve yaklaşık 3,8 milyon kişiye istihdam olanağı sağlanacağı öngörülmesine rağmen, bölgede 
yaşanan aşırı sulama, öngörülen ürün deseninin gerçekleştirilememesi, etkin pazarlama kanallarının oluşmaması, 
pompaj sulamaların aşırı maliyetleri vb. problemler nedeniyle tarım sektörü bu beklentileri karşılayamamaktadır. 
 
Amaç; 

• Her bir sulama projesinin üniteleri ve toplu bireysel sulama alanlarının özelinde yönetim bilgi sisteminin ku-

rulması, 

• Ekolojik, ekonomik, sosyal ve teknik kısıtları dikkate alınarak tarım sisteminin (bitkisel ve hayvansal üretim ile 

girdi temini, ürün işleme, pazarlama vb) işletme büyüklük gruplarına göre optimizasyonun yapılması, 

• Elde edilen sonuçları, gerçekleştirebilecek teknik, ekonomik ve politik araçların geliştirmesi amaçlanmaktadır. 

 
Hedef; Her bir sulama projesinin üniteleri ve toplu bireysel sulama alanlarının özelinde yönetim bilgi sistemini kur-
mak; ekolojik, ekonomik, sosyal ve teknik kısıtları dikkate alınarak tarım sisteminin (bitkisel ve hayvansal üretim ile 
girdi temini, ürün işleme, pazarlama vb) işletme büyüklük gruplarına göre optimizasyonu yapmak ve sonuçlarını ger-
çekleştirebilecek teknik, ekonomik ve politik araçları geliştirerek karar vericilerine sunmak. 
Proje, kapsamında DSİ, GTHB, Ankara Üniversitesi başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte yürütül-
mektedir. 
 
Yapılan Çalışmalar;  

• Projenin uygulama aşamasına geçilmeden önce tüm ana paydaşlar tarafından projenin sahiplenilmesi ile etkili 

bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde yürütülmesinin sağlanması amacıyla, “Proje Başlangıç Raporu” hazırlan-
mıştır. 

• 27-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Şanlıurfa’ da “Sulama Yatırımları Etki Değerlendirme Başlangıç Çalıştayı” 

düzenlemiştir. Gerçekleştirilen çalıştay ile tüm ilgili tarafların görüş ve önerileri alınarak mevcut durum ortaya 
konmuş olup, proje metninde bu hususlar dikkate alınarak proje faaliyetleri güncellenmiştir. 

13. SULAMA YATIRIMLARI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ  
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14. TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ 

Proje Adı: Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği 
Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2017- 2019 
Proje Süresi: 3 Yıl 
Fon Kaynağı: Ulusal Bütçe (GAP BKİ) 
Uygulayıcı Kuruluş: GAP BKİ, UNDP 
Amacı:  
GAP Bölgesi’nde tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi alanlarında, üretim faktörlerinin ve üretim kay-
naklarının daha etkin ve verimli bir biçimde kullanılması suretiyle, Bölgenin rekabet edebilirliğinin arttırıl-
masına katkıda bulunulmasıdır. 
Hedefleri: 
Proje ile GAP Bölgesi’nin başat ekonomik sektörleri arasında yer alan tarımsal üretimde ve tarımsal ürün-
lerin işlenmesinde başta su ve enerji olmak üzere, kaynakların en etkin biçimde kullanımımın modellen-
mesi ve yaygınlaştırılması ve birincil üretim ve işleme süreçlerinde verimliliğin arttırılması hedeflenmekte-
dir. 

Faaliyetler: 
Bileşen 1: Mevcut Durum Analizi 

1.1 Bölgesel stratejik ürünlerin belirlenmesine 
yönelik Filtreleme Yaklaşımının Geliştirilmesi 
1.2 Seçilen bölgesel stratejik ürün ve değer zinci-
ri tabanlı İkincil Analizler 
1.3 Seçilen bölgesel stratejik ürün ve değer zinci-
ri tabanlı Birincil Analizler 
1.4 Bulguların Raporlanması 

Bileşen 2: Stratejik Planlama 
2.1 Seçilen bölgesel stratejik ürün ve değer zinci-
ri tabanlı Öngörü Çalışması 
2.2 Pilot Girişimlerin Tasarlanması    
2.3 Stratejik Çerçeve Raporunun Hazırlanması 

Bileşen 3: Pilot Uygulamalar 
3.1 Pilot İşletmelerin Belirlenmesi 
3.2 Pilot Proje Planlarının Hazırlanması 
3.3 Pilot İşletme Dönüşüm Programlarının Hazır-
lanması 
3.4 Uygulama, İzleme ve Değerlendirme 

Bileşen 4: Sürdürülebilirlik Altyapısının Oluşturul-
ması 

4.1 Sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması 
4.2 Yönetişim Yapısının Kurulması ve Koordi-
nasyon 
4.3 Eğitim ve Yayım 
4.4 Kurumsal Yetkinlikler ve Ölçeklendirme  

Beklenen Çıktılar: 
1-Küresel ve ulusal yönelimler ve kıyaslamalar kul-
lanılarak tarım ve tarıma dayalı sanayide Güneydo-
ğu Anadolu Bölgesi’nin mevcut durumunun tespit 
edilmesi   
 2-Tarım ve tarıma dayalı sanayide entegre kaynak 
verimliliği stratejik çerçevesinin oluşturulması  
 3-Pilot projeler uygulanarak kaynak verimliliğinin 
artırılmasına yönelik ölçeklenebilir ve tekrarlanabi-
lir modellerin oluşturulması  
 4-Sürdürülebilirlik altyapısının oluşturularak Proje 
etkisinin sürdürülebilir hale getirilmesi 
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“Madencilik ne demek?”  

Türk Dil Kurumu sözlüklerinde madencilik “Yer altındaki 
madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili 
teknik ve yöntemlerin bütünü” olarak tanımlanmaktadır. 
Madencilik terimleri sözlüğüne baktığımızda ise 
“MADENCİLİK, 1) Arz kabuğunda bulunan cevher, endüstri-
yel hammadde, kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan 
herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp onu paraya dönüştür-
me işi. Madenciliğin amacı, ekonomiye gerekli doğal ham-
maddeyi sağlamaktır. 2) Ekonomik önemi bulunan mineralleri 
rasyonel bir şekilde endüstriye sağlamak için geliştirilmiş uy-
gulamalı bilim dalı. 3) Maden yataklarının aranması, projelen-
dirilmesi, işletilmesi ve çıkarılan madenin zenginleştirilmesi 
ile ilgili işlemler.” şeklinde tanımlanmaktadır. Ülkemiz maden 
potansiyeli açısından oldukça zengindir. Metal, kömür, taşoca-
ğı ve çimento hammaddeleri olarak çok çeşitlilik vardır.  

“Eğer madencilik olmasaydı, ne olurdu?” 

İnşaat sektörünün en önemli hammaddeleri demir, tuğla ve 
çimentodur. Peki, madenler olmasaydı yaşadığımız binalar, 
evler, AVM’ler olmazdı. Hatta birde bu evlerin penceresi yok 
mu? Cam üretimi için gereken hammadde olan kuvarsta bir 
madendir. Metal madenciliği ile üretilen, metal dediğimizde 
altın, gümüş, bakır, demir, alüminyum, kurşun, çinko, kobalt 
vs.  aklımıza gelmiyor mu? Farkında değiliz ama bu metaller 
hayatımızda çok sıklıkla kullandığımız tüm alet ve eşyalarda 
bulunmaktadır. Örneğin; araba, uçak, telefon, bilgisayar vs. 
Bir de en çok bildiğimiz, ısınma ve enerji üretimi içinde kul-
landığımız kömür var.  

“Ülkemizde maden mühendisleri ve kadın maden mühen-
disleri…” 

 

 

 

 

 

Maden mühendisleri devlet sektöründe; TKİ, TTK Genel Mü-
dürlükleri, Maden İşletme Genel Müdürlüğü, MTA Genel Mü-
dürlüğü, Enerji ve Tabi Kayaklar Bakanlığı, DSİ Genel Mü-
dürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, üniversite ve yükseko-
kullarında çalışabilirler. Özel sektörde ise; seramik, cam ve 
çimento fabrikalarında, mermer ve doğaltaş ocağı işletmelerin-
de, tünel ve metro çalışmaları yapan şirketlerde istihdam edile-
bilmektedirler. Maden Mühendisleri Odasına kayıtlı 20702 
mühendis kayıtlı olup bunlarda sadece %12,6’sı kadın maden 
mühendisleridir. 4857 sayılı İş Yasasının 72. Maddesi gereğin-
ce maden ocaklarında yeraltında kadın işçi çalıştırılamayacağı 
belirtilmiştir.  Bu nedenle ülkemizde kadınlar işçi olarak değil, 
fakat vardiya amiri veya vardiya mühendisi olarak yeraltında 
çalışabilmektedirler. Ancak belirtmek isterim ki; dünyada ma-
den ocağında işçi olarak kepçe ve kamyon operatörü görevinde 
çalışan kadınlar mevcuttur. Bu kanunun çıkış temelinde kadı-
nın fiziksel olarak yetersiz güce sahip olması ve madende ça-

lışma koşullarının zor olması yatmaktadır. Fakat unutulmama-
lıdır ki; erkekte insandır ve eğer çalışma koşullarının zorluğu 
ya da riski düşünülüyorsa aynı risk etmenlerinin erkekler için-
de tehlike yarattığıdır. Bundan dolayı asıl olan risklerin orta-
dan kaldırılması ya da minimize edilmesi ve koşulların iyileşti-
rilmesidir. Kadınların madenlerde çalıştırılmaması ve çalışma-
ması üzerine birçok olumlu ya da olumsuz rivayetler bulun-
maktadır. Örneğin; 18. ila 20. Yüzyılın başlarına kadar çok 
kırılgan oldukları ya da uğursuzluk getirdikleri efsaneleri, di-
ğer yandan da madencinin koruyucusu olduğuna inanılan San-
ta Barbara’nın hikayesi. Kadınların uğursuzluk getirdiği anla-
yışı hakim olduğundan kadın maden mühendislerinin de yer 
altında çalışmalarına sıcak bakılmazdı. Kadınların ve çocukla-
rın fiziki zayıflıkları nedeniyle dar galerilerde çalışmalar daha 
kolay olmakta ve avantaj oluşturmaktadır. O yıllarda kadınla-
rın sahip olduğu bu avantajdan rahatsızlık duyan ataerkil top-
lumlar tarafından söylenen “Madenlerde kadınlar uğursuzdur“ 
ifadesinin bir algıdan ibaret olduğu açıktır.  

Santa Barbara kimdir? 

Hikâyeye göre, pagan inancına sahip zengin bir babanın kızı 
olan Santa Barbara, Hristiyan dinini seçtiği için babası tarafın-
dan zulme uğramaktadır. Rivayete göre 4 Aralık’ta babasının 
zulmünden kaçarak madencilerin çalışmakta olduğu bir made-
ne sığınır ve madenciler tarafından korunur. Bu sığınma kutsal 
sayılır ve maden işçileri Santa Barbara’yı madencilerin koruyu 
azizi olarak kabul eder.  Santa Barbara, İsa Peygamber’e inan-
dığı için, babası tarafından 4 Aralık 235 tarihinde başı kesile-
rek öldürülmüştür (http://www.artmanik.com/tum-
madencilerin-koruyucusu-santa-barbara/). Madencilerin koru-
yucusu Santa Barbara‘nın rivayete göre 4 Aralık tarihinde 
madene sığınmasından yola çıkılarak,  tüm dünyada “Dünya 

Madenciler Günü” olarak kabul edilmektedir. Her ne kadar 
madencilik erkek mesleği olarak algılansa da bu sektörde ka-
dın maden mühendisleri de çalışmaktadır. Hatta 2006'da Kas-
tamonu'nun Azdavay ilçesinde özel firmaya ait maden ocağın-
da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden mühendi-
si Huriye Güney, kömür ocağında ölen ilk kadın mühendis 
olarak biliniyor. Fakat bu talihsiz olay kadın mühendisler üze-
rinde de olumsuz etki yaratsa da günümüzde görüyoruz ki ka-
dın mühendis sayısında artış yaşanmaktadır. 

Sonuç olarak; Madencilik sadece erkekler için bir endüstri 
değildir! Madenlerde çalışmaktan yasal olarak men edilen 
kadınların, yıllar boyunca verdikleri yer alma mücadelesi kar-
şılığını vermiş durumdadır. Dünyadaki gelişmeler takip edildi-
ğinde; daha fazla cinsiyet çeşitliliğine sahip şirketlerin daha 
fazla kârlılık, sorunsuz güvenlik kayıtları ve daha yüksek sos-
yal-çevresel sorumluluk derecelendirmelerine sahip olduğu 
görülecektir. 

      Öğretim Üyesi 

 Dr. Sadiye KANTARCI 

“MADENCİLİK ve                 

KADINLAR ” 
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 İnşaat sektörü, yarattığı katma değer, yüksek istihdam potansi-
yeli, GSYH içerisindeki payı, etkileşim içerisinde bulunduğu sektörle-
rin sayısı ve çeşitliliği nedeniyle, ülke ekonomilerinin ve dolayısıyla 
da dünya ekonomisinin lokomotifi olarak tanımlanmaktadır. İnşaat 
sektörü, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında kritik bir öneme sahip-
tir. İnşaat sektörü, GSYH’nin yaklaşık %8-9’sını oluşturmakta ve 
mevsimsel olarak dalgalanmalar göstermekle birlikte yaklaşık 2 mil-
yon kişiye istihdam yaratmaktadır. İnşaat sektörünün, Türk ekonomi-
sindeki payı diğer sektörler ile doğrudan ve dolaylı etkileşimi dikkate 
alındığında, %30'lara ulaşmaktadır (Türkiye Müteahhitler Birliği, 
2020). 

 İnşaat sektörü, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da Türkiye 
için önemli bir ekonomik faaliyet ve fırsat alanıdır. İç pazarda daral-
maların yaşanması, rekabetin yoğunlaşması, ülke sınırlarının kalkma-
sı, ülkeler arasındaki ticaret anlaşmalarının artması, Avrupa Birliği ve 
Gümrük Birliği gibi birlikteliklerin kurulması ve uluslararası finans 
kuruluşlarının uluslararası inşaat projelerine kaynak aktarması gibi 
değişimler sonucunda, Türk yüklenici inşaat işletmeleri yurt dışında 
giderek artan hacimde faaliyet göstermeye başlamışlardır (Polat ve 
Bingol, 2013). Yurtdışı yüklenicilik hizmetlerinde özellikle 2001 
yılında yaşanan ekonomik kriz sonrasında çok hızlı bir gelişme kay-
dedilmiştir. Bu gelişme sonucunda, 2002 yılında 2,6 milyar ABD 
Doları olan yıllık yeni iş tutarı, 2007-2008 yıllarında 25 milyar ABD 
Doları seviyesine ulaşmıştır. Ancak, sonraki yıllarda küresel finans 
krizinin etkileri ile Türk yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde yıllık 
yeni üstlenilen iş tutarı 2010 yıllında 23,7 milyar ABD Doları seviye-
sine gerilemiştir. 2012 yılında ise, bu rakam 31,4 milyar ABD Doları 
ile tarihi zirveye ulaşmıştır. Diğer taraftan, 2014 yılında sert bir düşüş 
ile yıllık iş hacmi 26,5 milyar ABD Dolarına gerilemiştir. Yurt dışı 
yüklenicilik hizmetlerinde son yıllarda iş hacmi 14 milyon ile 22 mil-
yar ABD Dolar arasında dalgalı bir seyir ile gerçekleşmektedir. Türk 
yüklenici inşaat işletmelerinin 2002-2019 yılları arasında yurtdışında 
üstlendikleri proje bedellerinin toplamı aşağıdaki şekilde sunulmuştur 
(Türkiye Müteahhitler Birliği, 2020). 

 Türk yüklenici inşaat işletmelerinin 2010 ile 2019 yılları arasın-
da yurt dışında proje üstlendiği ülkeler aşağıdaki grafikle verilmiştir.  

Buna göre, Türk yüklenici inşaat işletmeleri için en önemli yurtdışı 
pazarı %18’lik pay ile Rusya Federasyonu iken, Türkmenistan’ın %
14,1’lik pay ile ikinci sırada yer aldığı, Irak’ın %7,8’lik pay ile üçün-
cü sırada olduğu, Suudi Arabistan’ın %6,6’lık pay ile dördüncü sırada 
ve Kazakistan’ın %5,1’lik pay ile beşinci sırada yer aldığı belirlen-
miştir.  

Türk yüklenicilerin 2017 ile 2019 yılları arasında yurtdışı müteahhit-
lik hizmetlerini en çok yürüttüğü ülkeler ve bu ülkelerde üstlendikleri 
proje toplam tutarlarına göre Türk yüklenici inşaat işletmeleri 2017 
yılında toplam 58 ülkede yaklaşık 15,3 milyar ABD Doları tutarında 
301 proje üstlenmişlerdir. 2018 yılında ise 57 ülkede yaklaşık 21,2 
milyar ABD Doları tutarında 324 proje üstlenmişlerdir. Türk yükleni-
ci inşaat işletmeler, 2019 yılında 475 proje üstlenerek 60 ülkede faali-
yet göstererek yürüttükleri hizmete karşılık 19,2 Dolar gelir elde et-
mişlerdir. Türk yüklenici inşaat işletmeler proje üstlendiği ülkeler 
değerlendirildiğinde, daha çok Ortadoğu, Avrasya ve Afrika ülkelerin-
de hizmet yürüttükleri görülmektedir. 

Türk yüklenici inşaat işletmelerinin 2010 ile 2019 yılında yurtdışında 
üstendikleri işlerin faaliyet alanlarına göre dağılımı grafiğiyle sunul-
muştur. (Türkiye Müteahhitler Birliği, 2020). Şekil 2.3’te sunulan 
veriler ışığında, Karayolu/Köprü/Tünel projelerinin %15,2 ile ilk 
sırada olduğu görülmektedir. Konut projeleri %12,1'lük pay ile ikinci 
sırada yer alırken, havaalanı (%9,1), enerji santrali (%8,6) ve iş mer-
kezi(%7,5) konut projelerini sırasıyla izleyen diğer faaliyet alanlarıdır. 

 Türk yüklenici inşaat işletmeleri, yurtdışı pazarında 10 yıldır 
Çin’den sonra en çok firmaya sahip ikinci ülke olarak yer almaktadır. 
Yurtdışı yüklenicilik faaliyetleri toplam gelir tutarı 487,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmektedir. Türk yüklenici inşaat işletmeleri, bu 
küresel pazardan yaklaşık 22,2 milyar ABD Doları tutarında bir pay 
alabilmektedirler. Küresel pazar içerisindeki en yüksek payı, 118,9 
milyar ABD Dolar ile 77 inşaat işletmeye sahip Çin almaktadır. Diğer 
taraftan,  9 inşaat işletmesi ile İspanya 68,7 milyar ABD Doları tutarı 
gelir elde ederek ikinci sırada yer alırken; bu ülkeyi Amerika 37 inşaat 
işletmesi ile 34,2 milyar ABD Doları tutarında pay alarak üçüncü 
sırada takip etmektedir. Almanya bu pazarda 4 inşaat işletmesi ile 
31,6 milyar ABD Doları tutarında gelir elde ederken, Kore 12 inşaat 
işletmesi ile 29,1 milyar ABD Dolar gelir elde etmektedir. Bu bulgu-
lar, yurtdışı yüklenicilik hizmetleri pazarında firma sayısı ile avantaj 
yakalayan Türk yüklenici inşaat işletmelerinin, pazarda üstlendikleri 
toplam proje tutarları açısından gerekli payı alamadıklarını ortaya 
koymaktadır.   

 Türk yüklenici inşaat işletmelerinin yurtdışı pazarında rekabet 
güçlerini ve üstlendikleri projelerin toplam tutarını artırabilmeleri, 
inşaat sektörünün beklentilerini karşılayacak yeni stratejik hedef ve 
planlar geliştirilmesi ile mümkün olabilecektir. ENR250 listesinde yer 
alan diğer ülkelere ait başarılı inşaat firmalarını örnek almaları ve 
stratejik hedeflerini bu firmalar ile rekabet edecek şekilde belirlemele-
ri, Türk yüklenici inşaat işletmelerinin pazar payını artırmalarında 
kritik derecede önemlidir. Özellikle, ENR listesinde gerek firma sayısı 
gerek proje bedeli açısından başarılı olan ülkelerin (örneğin; Çin, 
Güney Kore ve İspanya) rekabet gücünün nelere dayandığı ve bu 
gücün nasıl yakalandığının irdelenmesi gereklidir. Bu ülkelere ait 
inşaat işletmelerinin yurtdışı pazarındaki başarıları çoğunlukla aldık-
ları devlet desteği ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle, Türk yüklenici 
inşaat işletmelerinin yurtdışı müteahhitlik hizmetleri açısından aynı 
başarıyı yakalayabilmeleri için, rekabet gücünün artırılmasına yönelik 
devlet destekli yeni stratejik hedef ve planların değerlendirilerek belir-
lenmesi gereklidir. 

        Öğretim Üyesi 

Dr. Befrin Neval BİNGÖL 

“YURT DIŞINDA FAALİYET            

YÜRÜTEN TÜRK YÜKLENİCİ         

İNŞAAT İŞLETMELERİ” 
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ٰٓى اَْهِلَهۙا َواِذَا  َ يَأُْمُرُكْم اَْن تَُؤدُّوا اْْلََمانَاِت اِل  اِنَّ ّٰللاه
 ِۜ ا يَِعُظُكْم بِه  َ نِِعمَّ َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس اَْن تَْحُكُموا بِاْلعَْدِلِۜ اِنَّ ّٰللاه

يراً  يعاً بَص  َ َكاَن َسم  ﴾٨٥﴿ اِنَّ ّٰللاه  

“Şüphesiz ki Allah, emanetleri ehline vermenizi ve 
insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi 
emreder. Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz 
Allah, her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.” (Nisâ 4/58) 
Kaynaklarda bu ayetin iniş sebebiyle ilgili şu rivayete yer ve-
rilmiştir: Hz. Peygamber Mekke’yi fethettiği zaman hicâbe 
(Kâbe ve çevresinin hizmeti) vazifesi ve Kâbe’nin anahtarı o 
sırada Osmân b. Talhâ’nın (ö. 42/662) elindeydi. Bu vazife 
ona atalarından kalmıştı. Hz. Peygamber, Osman b. Talha’yı 
çağırdı. Osman gelince, Hz. Peygamber Kâbe’nin anahtarını 
ondan aldı ve Kâbe’ye girdi. Hz. Ali ve Hz. Abbâs Kâbe anah-
tarının kendilerine verilmesini istediler. Ancak Hz. Ömer’in 
anlattığına göre Rasûlullah (s.a.s), Kâbe’den çıkarken yukarı-
da geçen (Nisâ 4/58) ayeti okuyordu. Hz. Ömer: “Anam ba-
bam O’na feda olsun! Bu ayeti Hz. Peygamber’den daha önce 
hiç duymamıştım” demiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamber 
Osman b. Talha’yı çağırarak anahtarı ona iade etti ve “Ey Os-
man, anahtarını al! Bugün vefa ve iyilik günüdür.’ buyurdu. 
(Müslim, “Hac”, 390; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, c. 
2, s.340-341) Hz. Peygamber esbâb-ı nüzul rivayetinde görül-
düğü üzere, Mescid-i Harâm ve çevresi ile ilgili hizmet ve 
görevlerin yetkisi (hicâbe) gibi önemli bir görevi, ayetin de 
direktifiyle kendi öz akrabaları talep ettiği halde onlara verme-
miş, bu görevi atalarından devralan ve lâyıkıyla yerine getiren 
Osman b. Talhâ’da bırakmıştır. Emanetler, bazı âlimler tara-
fından büyükten küçüğe doğru şöyle sıralanmıştır. En büyük 
emanet Allah’ın, insanın fıtratına yüklediği hidayet, marifet ve 
iman emanetidir. İnsan, kendisine verilen akıl ve fıtrat (fıtratın 
elverişli oluşu) sayesinde Allah’a iman etmek, O’nu tanımak 
ve hidayete (dosdoğru yola) tabi olmakla mükellef kılınmıştır. 
Aklı selim ile düşünüldüğünde aslında bu hayatta var olan her 
nesne, insanı Allah’a sevk eder. Dolayısıyla insanoğlu irade 
ederek ve bu uğurda çaba harcayarak iman, marifet ve hidayeti 
idrak etmeli ve onlara sahip çıkmalıdır. Diğer emanet de insa-
nın, imanına ve ittiba ettiği dine (İslam’a) dair şahitlikte bu-
lunmasıdır. Bu şahitlik ise insanın kişiliğinde, sözlerinde, dav-
ranışlarında ve Allah cc. yolunda verdiği bütün uğraşlarında 
görülmelidir. Devamında da farklı emanet şekilleri vardır: 
İnsanlar arası ilişkilerde görülen mal vb. maddi şeylerin ema-
neti, âlimlerin yöneticilere ve halka yönelik yapmakla yüküm-
lü oldukları nasihat şeklindeki emanet, yeni nesillerin kötülük-
lerden korunup kollanması ve iyi anlamda yetiştirilmesiyle 
ilgili sorumlu kişilerin yüklenmesi gereken emanet, toplumda 
haramların yayılmaması ve iyiliğin teşvik edilmesiyle ilgili 
bütün müminlerin yüklenmesi gereken emanet gibi… (Bkz. 
Seyyid Kutub, Fî Zilâli’l-Kur’ân, c. 2, s. 160-161; Sa’îd 
Havvâ, El-Esâs fi’Tefsîr, c. 2, s. 1091.) Görüldüğü üzere ema-
net ilk bakışta anlaşıldığı gibi sadece bir insanın diğerine bir 
malı bir süreliğine koruması için bırakması, anlamında değil-
dir. Bilakis emanet, maddi manevi hayatın her alanında var 
olan bir olgudur. Somutlaştıracak olursak; devletin bütün ka-
demelerindeki hizmet makamları, ilim, din, antlaşma ve söz-

leşmeler, insanoğlunun sahip olduğu mal-mülk, ona tabi olan 
eş, evlat, dost, akraba, komşu ve maiyeti altında çalışan işçi, 
hizmetli vb. bütün kimseler emanet kapsamında değerlendiri-
lebilir. İnsan, sosyal hayatın bir parçası olduğu için bu hayatta 
sahip olduğu ve ilişki içerisinde olduğu her şeyi bir emanet 
olarak değerlendirmeli ve ona karşı sorumluluklarını yerine 
getirmelidir. Ancak bu şekilde olursa, toplum hayatında huzur 
refah ve emniyet sağlanmış olur. Ayette emanetin, ehline ve-
rilmesi ve insanlar arasında adaletle hükmedilmesi yönündeki 
emirler; genelde bütün insanlara, özelde müminlere ve daha 
özelde yöneticiler gibi emanet ve adaletten kamu adına sorum-
lu olan şahıslar ve kurumlara yöneliktir. (Kur’an Yolu Tefsiri, 
c. 2, s. 81-83)Ayette ifade edilen emanetin ehline teslim edil-
mesi meselesinin birçok yönü olmakla beraber gözden kaçırıl-
maması gereken bir yönü de yönetici veya idareci pozisyonun-
da olan kimselerin hak ve görev dağılımı yaptıklarında, liyaka-
te dikkat etmeleri gerektiği konusudur. Çünkü bir kurum veya 
oluşumun başındaki bir yönetici, herhangi bir makama veya 
vazifeye ehil ve liyakat sahibi olmayan birini getirdiğinde hem 
kuruma veya oluşuma zarar vermiş olur hem de o makama ya 
da vazifeye daha layık olan birinin hakkını yemiş olur. Bu 
durumda ayette üzerinde önemle durulan adalet de ihlal edil-
miş olmaktadır. Hz. Peygamber’in bu konuda şu veciz ifadele-
ri bulunmaktadır:“Münafığın üç alameti vardır: Konuştuğunda 
yalan söyler, söz verdiğinde sözünü tutmaz, kendisine bir şey 
emanet edildiğinde ihanet eder.” (Müslim, “Îmân”, 107-108) 
“Kıyametin ne zaman kopacağını soran bir kimseye 
Rasûlullâh (s.a.s): ‘Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bek-
le!’ buyurdu. Bunun üzerine sahâbî, ‘Emaneti zayi etmek nasıl 
olur yâ Rasûlallah?’ diye sorunca, Rasûlullâh (s.a.s): ‘İş, ehil 
olmayan kimseye verildiği zaman kıyameti bekle!’ buyurarak 
cevap vermiştir.” (Buhârî, Rikâk, 35) İlk hadiste Hz. Peygam-
ber emanete sahip çıkmayıp, sorumluğunu doğru bir şekilde 
yerine getirmeyen kişiyi münafıklıkla nitelendirmiş; ikinci 
hadiste de işlerin veya makamların ehil olmayan kimselere 
verilmesi durumunda toplum hayatında düzen ve refahın kısa 
sürede bozulacağını dolayısıyla toplumların helak olacağını 
zımnen haber vermiştir. Nitekim tarihi süreç içerisinde ema-
netlerin ehline verildiği ve adalete riayet edildiği zamanlarda 
toplumda huzur, refah ve mutluluk sağlanmıştır. Buna mukabil 
ihanet ve haksızlıkların yapıldığı zamanlarda da huzursuzluk, 
kaos ve savaş meydana gelmiş ve bu durum maddi servetlerin 
yanında insan neslinin de helâk olmasına sebep olmuştur. Şu 
da unutulmamalıdır ki emanetlerin ehline teslim edilmesi ve 
adaletin gerçekleşmesi için âdil ve cesur yöneticilerin yanı 
sıra, kimin neye lâyık olduğu veya neyi hak ettiği konusunda 
doğru, hakkaniyete uygun, dengeli bilgi ve ölçülere de sahip 
olmak gerekir. Bu durum, hukuk kuralları ile kurum ve kuru-
luşlarda işleyen bağlayıcı mevzuatla kısmen sağlanmıştır. Fa-
kat bu hukuk kuralları ya da mevzuat, ilâhî irşattan bağımsız 
olarak sadece insanlar tarafından vazedilirlerse, insanların 
beşerî hırs ve duygulardan, yaşadıkları çevrenin kültür ve de-
ğerlerinden etkilenmemeleri mümkün olmadığı için, hakkani-
yet ölçüleri bozuk veya eksik olabilir. Bir konuda bilgi eksik, 
ölçü de bozuk olursa mevzuat kuralları, hukuk ve mahkeme 
bulunsa bile adalet gerçekleşmez.  

Bugün yüzde 98’i müslüman olan ülkemizdeki toplum 
hayatına bakıldığında ne yazık ki yukarıdaki ayetin hükmünün 
tam tersine ehliyet ve liyakate dikkat edilmediği, emanetlerin 
ehline teslim edilmediği ve neticede adaletin çoğu yerde sağ-
lanmadığı durumlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Dolayısıyla 
son söz olarak; kamusal alanda eş, dost, akraba ve tanıdıkların 
kayırılması, birtakım çıkarlar uğruna kamu malı veya makam-
larının birilerine peşkeş çekilmesi yukarıdaki ayetin hükmüne 
muhalif olduğu için hem zulümdür hem de Hz. Peygamber’in 
hadiste belirttiği üzere münafıklık alametidir, denilebilir.  

        Öğretim Üyesi 

   Dr. Mehmet BAĞIŞ 

“EMANETLERİ EHLİNE                        

TESLİM ETMEK” 
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İnsanın başıboş bırakılmamış ve dinî emir ve yasaklarla yükümlü 
kılınmış olmasındaki maksat, zihinleri meşgul eden meselelerden 
biridir. Buna dair yapılacak tatminkâr izahlar; ibadet etmeyeni ibade-
te yaklaştırmaya, ibadet edenin de ibadet şuurunu artırmaya vesile 
olabilecektir. Genel olarak şer’î hükümler özel olarak da ibadetlerle 
yükümlü olmanın amacını, öyle zannediyorum ki, tasavvuf ve fıkıhta 
aramalıyız. Zira tasavvuf, şer’î ahkâmın batınının; fıkıh da zahirinin 
ilmidir. Buna göre şer’î teklifin (mükellefiyet) gayesini en iyi izah 
edenler, şer’î hükümlerin batın ve zahirine vakıf olanlardır. Dolayısıyla 
her iki ilimden bir büyük ismin; İmam Rabbânî (v. 1034/1624) ve 
Şâtıbî (v. 790/1388)’nin açıklamalarını özetle söz konusu edeceğiz. 
İmam Rabbânî’ye göre her şeyden önce ibadetlerin gayesinin kulların 
faydası olduğunu bilmek gerekiyor: “Şeriat-ı Muhammediye’nin bil-
dirdiği ibadetlerin edasının gayesi, kulların faydası ve onların yararı-
dır. Yoksa bunların hiçbiri, Cenab-ı Hak yararına değildir; çünkü O’nun 
böyle bir şeye ihtiyacı yoktur.” (Mektûbât-ı Rabbânî, 73. mektup) 
Peki nedir ibadetlerin kullara faydası denirse; şu cevabı veriyor: 
“İnsanın yaratılmasından maksat, emredilen ibadetlerin eda edilmesi 
olduğu gibi; ibadetlerin edasından da maksat, imanın hakikati olan 
yakîn halini elde etmektir.” (Mektûbât-ı Rabbânî, 97. mektup) Ona 
göre ibadet olmaksızın mevcut olan iman şekilden ibaret olup; asıl 
iman, ibadetlerle yakîn derecesine ulaşmış olan imandır. Nitekim bir 
ayette; “ey iman edenler, iman ediniz!” (Nisa 4/136) buyurulurken; 
adeta “ey sureta iman etmiş olanlar, emredilen vazifeleri yapmak 
suretiyle hakikaten iman ediniz!” manası kastedilmiştir. İnkâra sapla-
nan bazı kimselerin şer’î tekliflerin makul olmadığını ve onların külfet 
olduğunu iddia etmelerine cevap verirken; teklifin bir gayesinin de 
Allah Teâlâ’ya şükretmek olduğunu belirtmektedir: “Peygamberlik 
yoluyla sabit olan şer’î teklifler aynıyla rahmettir. Aklı başında olan 
için nimet verene şükretmek vaciptir. Çünkü akıl, nimet verene şükre-
dilmesi gerektiğine hükmeder. Bu şer’î teklifler de hakikî nimet veren 
Allah Teâlâ’ya şükrün eda edilişini beyan etmektedir. Dolayısıyla bu 
tekliflerin aklen vacip olduğu ortaya çıkar.” (Mektûbât-ı Rabbânî, 429. 
mektup) İmam Rabbânî’ye göre nimet verene şükretmesi gerektiğine 
hükmeden aklın; bu şükrü ne şekilde eda edeceğini bulması zordur.  

Bu şükrü eda etmenin yolu ise bizim hak şeriatımıza uygun hare-
ket etmektir. Ona göre bu şükrü eda etmek, şer’î hükümlerin yerine 
getirilmesine münhasırdır. Yüce Allah’a şükretmek için şeriata aykırı 
yapılan bir ibadet veya tazim, kabil değildir. Bundan dolayı nimet 
veren Allah’a, şeriat hükümleri dışında şükretmek mümkün değildir. 
Şu ifadelerinde gayenin nefsin arzularını susturmak olduğu görülmek-
tedir: “Peygamberlerin gönderilmesinden, Kitapların indirilmesinden 
maksat, nefs-i emmârenin (kötülüğü emreden nefis) arzularını orta-
dan kaldırmaktır. Çünkü bu nefis, Mevlâ’sına düşmanlığa saplanmış-
tır. Onun arzularını kırmak ise şeriat hükümlerini yerine getirmeye 
bağlıdır. Nefsin arzusuna uymak ile şeriata uymak, birbirine münakız-
dır.” (Mektûbât-ı Rabbânî, 221 ve 289. mektuplar) Şurada ise gayeyi, 
alemdeki fesadın önlenerek nizamının sağlanması olarak ifade etmek-
tedir: “Bu alemin nizamı, şer’î tekliflere bağlıdır. Herkes kendi hâline 
bırakılır ve kendi tabiatına göre hareket ederse; şer ve fesattan başka 
bir şey ortaya çıkmaz. Şer’î teklifler olmayınca her kendini kaybeden 
başkalarının canına ve malına kasteder. Ayette şöyle buyurulur: ‘Sizin 
için kısasta hayat vardır ey akıl sahipleri!’ (Bakara 2/179)” (Mektûbât-
ı Rabbânî, 266. mektup) Kısaca ifade edecek olursak; İmam 
Rabbânî’ye göre şer’î tekliflerle yükümlü olmamızın en önemli gayele-
ri hakikî iman derecesine ulaşmak, nimet veren Allah Teâlâ’ya karşı 

şükür borcunu yerine getirmek, Rabbine asi olan nefs-i emareyi diz-
ginleyerek eğitmek ve insanlar arasında oluşabilecek fesadı önleyerek 
düzeni tesis etmektir. Tasavvufun zirvesi Mektûbât sahibi İmam 
Rabbânî’nin bu tespitlerinin Muvafakât sahibi Endülüslü büyük Malikî 
fakih Şâtıbî’nin açıklamalarıyla aynı paralelde olduğunu görüyoruz. 
Şâtıbî de öncelikle şer’î teklifin gayesinin kulların dünya ve ahiret 
yararı olduğunu vurgulamaktadır. Şatıbî başta olmak üzere fıkıh usûlü 
bilginleri bahsettiğimiz bu gayeyi kuvvetlilik yönünden üç grupta top-
lamışlardır. Birincisi zaruriyâttır. Zaruriyât; din, nefis, akıl, nesil ve 
maldan ibaret olan beş zaruri değerin (zaruriyât-ı hamse) korunması-
nı ifade eder. Öyle ki dünya ve ahiretin mamur olması, bu beş değerin 
sağlanmasıyla kaimdir. İkincisi hâciyâttır. Hâciyât da insanların kolay-
lık içinde ve sıkıntıya düşmeden hayatlarını sürdürebilmek için muh-
taç oldukları düzenlemelerdir. Üçüncüsü tahsiniyâttır. Tahsiniyât ise 
kâmil insan, güzel ahlak ve güzel davranış nitelendirmelerinin gerekli 
kıldığı durumlardır. İşte şer’î mükellefiyetler, kuvvet sırasıyla insanla-
rın dünya ve ahiret saadetlerini kuşatan bu üç maslahatı temin etmek 
için vardır. İkinci gaye şükür borcunu yerine getirmekti. Şâtıbî de şeri-
atın, nimetlere karşı nasıl şükredileceğini bildirmek için konulduğunu 
şöyle açıklamaktadır: “Dünya yüce Allah’ın kudretinin bir tecelli yeri 
olsun diye yaratılmış ve nimetlerle donanmıştır. Kullar onları elde 
edecekler ve onlardan faydalanacaklardır; Allah’ın bu nimetlerine 
karşı şükürde bulunacaklar, sonunda ahirette buna göre hesap verip 
karşılık göreceklerdir. Bu durumda bize bu hususları bildiren şeriatın, 
her nimete karşı nasıl şükredileceğini ve bu nimetlerden nasıl istifade 
edileceğini bildirmesi gerekecektir.” (Muvafakât, kitabu’l-makasıd) 
Nitekim Şâtıbî’ye göre şükür, kişiye nimet olarak verilen şeyi, nimet 
verenin rızası doğrultusunda kullanmasıdır. Üçüncü gaye nefsin arzu-
larını susturmaktı. Şâtıbî bu hususta şöyle der: “Şeriatın konuluşunda 
gözetilen şer’î maksat, mükellefin heva ve hevesinden koparılarak 
kendi iradesi ile Allah’a kul olmasını sağlamaktır. Nitekim yaratılış 
itibariyle zorunlu olarak zaten O’nun kuluydu.” (Muvafakât, kitabu’l-
makasıd) Buna göre her insan, yaratılmış olması hasebiyle diğer her 
mahluk gibi ıztırarî (zorunlu/gayr-ı iradî) kuldur. Akıl sahibi olduğun-
dan dolayı insana yüklenen şer’î teklifler, onu aynı zamanda ihtiyarî 
(iradî ve şuurlu) bir kul haline de getirerek; diğer mahlukat içinde 
şanını ve değerini ortaya koyacaktır. İşte akıl sahibi insan için Rabbi-
nin nezdinde en güzel değer, bu kulluk makamıdır. Nasslarda Hz. 
Peygamber’in (s.a.s) peygamberlik vasfından önce kulluğunun vurgu-
lanması, bundan olsa gerektir. İmam Rabbânî’deki nefsin arzusuyla 
şeriatın birbirine zıt oluşu düşüncesi, Şâtıbî’de de vardır. Şâtıbî, “o, 
heva ve hevesinden konuşmamaktadır; onun konuşması, ancak bildi-
rilen bir vahiyledir” (Necm 53/3-4) ayetine dayanarak şöyle der: 
“Allah, davranışların kaynağını iki şeyle sınırlandırmıştır: 1. Vahiy ki; 
bu şeriattır, 2. Heva ve heves. Bir üçüncüsü yoktur. Durum böyle 
olunca; heva ve heves ile şeriat tam birbirinin karşıtıdır. Hak ve haki-
katin vahiyde olduğu kesin olarak bilindiğine göre hakkın zıddının da 
heva ve heves peşinde olduğu ortaya çıkacaktır.” (Muvafakât, kita-
bu’l-makasıd) Dördüncü gaye alemdeki fesadı engellemekti.  

Şâtıbî bunu nefsin arzularını susturma gayesi içerisinde değerlen-
dirmektedir. O şöyle der: “Şimdiye kadar edinilen tecrübe ve adetler 
de göstermiştir ki; dünya ve ahiretle ilgili maslahatlar, heva ve heves-
lerin peşinde başıboş bir şekilde koşturmakla gerçekleşemez. Çünkü 
böyle bir başıboşluk durumunda anarşi doğar; insanlar birbirlerine 
girer ve her şey mahvolur. Bu husus tecrübe neticesinde bilinmekte-
dir.” (Muvafakât, kitabu’l-makasıd) Nitekim ayette şöyle buyurulur: 
“Eğer hak, onların kötü arzu ve isteklerine uysaydı; mutlaka gökler ve 
yer ile bunlarda bulunanlar bozulur giderdi.” (Muminun 23/71) 

İnsanın şer’î hükümlerle mükellef tutulmasının gayesi hak-
kında tasavvuf ve fıkhın aynı şeyleri söylediği açık bir şekilde görül-
mektedir. Şu hâlde akıl ve irade sahibi insana düşen ve yaraşan, ıztı-
rarî kullukta kalmak değil; ihtiyarî kulluk makamına talip ve sahip 
olmaktır. 
 

        Öğretim Üyesi 

   Dr. Fatih KARATAŞ 

“Şer'î Teklifin   
Gayesi” 
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İnsanoğlunun ilk çağlardan beri olmazsa olmazı hammadde kay-
nağı madencilik ile elde edilmektedir. Tarihsel açıdan bakıldığında 
birçok savaşın sebebi olan madenler yaşamımızın olmazsa olmazı 
durumundadır. Ülkemizdeki durum dünya tarihi açısından da önem 
arz etmektedir. Çünkü ilk paranın basıldığı ülkemiz aynı zamanda 
bulunduğu jeolojik formasyonlar nedeniyle madencilik açısından 
oldukça zengin yataklara sahiptir. Burada öncelikle maden kavramını 
tanımlamamız gerekmektedir. 3213 sayılı Maden Kanunu’na göre; 
Yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulunan, eko-
nomik ve ticarî değeri olan petrol, doğal gaz, jeotermal ve su 
kaynakları dışında kalan her türlü madde bu Kanuna göre ma-
dendir. Yine aynı kanun insanların karıştırdığı bir konuya da açıklık 
getirmektedir. O da madenler kime aittir sorusunun cevabı; Maden-
ler Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde bulundukla-
rı arzın mülkiyetine tabi değildir. 

Yukarıdaki cümle aslında insanların en çok muhalif olduklarını be-
lirttikleri hususlardan biridir. Çünkü bu maddeye göre size ait arazide 
bulunan altın, elmas, kömür vb. ne olursa olsun hepsi devlete aittir. 
Bir başka ifadeyle arazinizdeki madenler sizin değildir. Mevzuata 
göre gereken başvuru süreçleri ile sizde madencilik yapma hakkına 
sahipsiniz ama bir başkası sizden önce sizin arazinizin de bulunduğu 
bölgede madencilik ruhsatı alabilmektedir. Bu durumda arazi üzerin-
de ekin varsa minimum zarar esas alınmakta, arazi sahibi ile maden 
ruhsat sahibi arasında sözleşme yapılmakta ya da kamu yararı esas 
olduğu için kamulaştırmada yapılabilmektedir. Ülkemizde genel 
uygulama madencilik yapılan yere en yakın köy “merkez köy” kabul 
edilmekte ve istihdam o köyden karşılanmakta eğer orada yoksa civar 
köylerden temin edilmektedir.  

Ama maalesef ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Şırnak ilimizde 
de maden bulan kişi madenin kendisine ait olduğunu düşünmekte ve 
gereken başvuruları yapmaksızın madencilik faaliyeti yapmaya çalış-
maktadır. Mevzuatımıza göre yapılan üretimin hatta bütün işlemlerin 
dahi ilgili izinler alınarak yapılması ve kayıt altına alınması gereken 
madencilik faaliyetinde bunun dışında yapılan bütün faaliyetler 
“yasadışı” olarak tanımlanmaktadır. “Kaçak madencilik” dediğimiz 
bu yasadışı faaliyetler maalesef ilimiz ve çevresinde yaygın olarak 
geçmişte uygulanmış ve yapılan denetimler sonucunda giderek azal-
mış bulunmaktadır. 

Madencilik tekniğine uygun yapılmayan bu faaliyetlerde genel an-
lamda ilkel yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Yapılan kaçak 
madencilik sonucu oluşan zararlarından bir kısmını aşağıdaki şekilde 
sayabiliriz; 

*Devlete ekonomik kayıp 

*İş sağlığı ve güvenliğinden yoksun uygulamalar 

*Ruhsatlı madencilere karşı maliyet avantajı ile piyasaya zarar ver-
mekte ve sürdürülebilir madencilik zarar görmekte 

*İleride bölgede yapılacak ruhsatlı maden ocakları için tehlike oluş-
turmakta, 

*Çalışanların sosyal güvenceleri bulunmamakta ve hak kaybı yaşan-
maktadır. 

Madencilik açısından önemli yataklara sahip olan Şırnak ilimiz yuka-
rıda zararlarını saydığım kaçak uygulaması nedeniyle önemli miktar-

da ekonomik kayıp yaşamaktadır. Şırnak ilinde MTA verilerine göre 
başta asfaltit olmak üzere linyit, demir, kireçtaşı/kalker, bazalt ve 
konglomera olmak üzere birçok maden yatağı bulunmaktadır. İlin en 
yüksek maden rezervi asfaltit olup, MTA ve MİGEM verilerine göre 
toplan 127 milyon ton rezerve sahip 18 işletme ruhsatlı asfaltit maden 
sahası bulunmakta olup 2016 yılı üretimi yaklaşık 1,5 milyon tondur. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tablodan anlaşılacağı üzere bölgede ruhsatlı birçok saha bulunmakta-
dır. Kaçak faaliyet yapmaksızın üretim yapmaya çalışan bu işletmeler 
yasadışı faaliyetler nedeniyle ciddi dezavantaj yaşamakta ve firmalar 
zarar görmektedir. 

Çünkü madencilik çok fazla detay isteyen birçok parametrenin hesap 
edilmesi gereken ve kuralına göre işletmek için ciddi yatırım miktar-
ları isteyen bir sektördür. Bütün maliyetleri karşılayıp üretim yapan 
firmanın birim cevher için maliyeti kaçak firmalardan fazla olmakta-
dır. Piyasa yasadışı olarak ucuz mal sokulması kuralına göre iş yapan 
firmaları zora sokmaktadır. Bir diğer önemli hususta bu firmaların 
insan hayatını hiçe saymaları ve gereken önlemler alınmaksızın üre-
tim yapılmaya çalışılmasıdır. Maliyetleri düşürmek için ilkel maden-
cilik metotları kullanılmaktadır. Uygulanan yöntemler 14.-17. yy. 
arasında İngiltere de uygulanan ve 16. yy. da Çin de yapılan maden-
ciliğe benzemektedir (bakınız alttaki resim). 

Yukarıda bahsi geçen uygulamalar sebebiyle birçok kaza olmakta ve 
insanlar hayatlarını kaybedebilmektedirler. Gerek ölümlü gerekse 
maddi kayıplı bu kazaların önüne geçebilmenin tek yolu mühendislik 
tekniğine uygun madencilik faaliyeti yapılmasıdır. Göz ardı edilen bir 
unsur ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaratabilmektedir. 
Bu nedenle Şırnak ili ve sakinlerinin geleceği için sürdürülebilir ma-
dencilik yapılması ve mühendislik tekniğinden uzaklaşılmaması ge-
rekmektedir. 

 

 Yandaki resimde Şırnak’ta 
yapılan yanlış açık ocak uygu-
laması ile üretim sonucu olu-
şan kazaya aittir.  

        Öğretim Üyesi 

Dr. Orkun KANTARCI 

“ŞIRNAK ve            

MADENCİLİK-1” 

Maden Cinsi 
İşletme Ruh-

sat Sayısı 
2015 Yılı 

Üretimi (ton) 
2016 Yılı 

Üretim (ton) 

Asfaltit 18 837.112 1.566.277 

Linyit 3 23.163 12.167 

Demir 1 - - 

Kireçtaşı/
Kalker 

12 213.586 173.129 

Bazalt 1 8.000 - 

Konglomera 1 31.000 25.000 
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