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Yöneticiler İçin Özet 

1. Giriş 

GAP'ın bugünü 

Güneydoğu Anadolu Proıesı (G/\P) bölgesı (Bölge), altı ılın kapsamı olarak tanımlanmaktad ı r 
Adıyaman, Dıyarbakır, Gazıantep, Mardın, Sıırt ve Şanlıurfa. GAP bölgesı, toplam ulkc 
yüzölçumunün yu1de 9.5'na denk duşen 73,863 km~ ' lık bır yüzölçume sahıptı r; guneydoğudrı 
Irak ıle güneyde Surıyc'yc komşu olan Turkıye'nın guneydoğu bolgesınde yer almaktadır. 

1985 nı..ifus sayımına gorc GAP bolgcsının toplam nufusu 4,303,567'dır ve 50,664,458 olan ulke 
nı..ifusunun % 8 ')'unu oluşturmaktadır Bolgedekı bulun ıllerden dığer bolgelere sureklı net 
dış-göç soıkonusudur Buna karşın son yırmı yılda Bölgede % 2.9 olan yıllık nufus artışı 

ortalaması.% 2 4'1uk ulusal ortalamanın haylı uzerındedır. 

G/\P bölgesı . f urkıyc ' nın <ıı gclışmış bölgelerınden bırıdır Bolgenın 1 985'dekı kışıbaşına gayrı 

safı bölgesel hasılası . Turkıyc ' nın kışıbaşına gayrı safı yurtıçı hasılasının yu1de 47.5'ı kadardı. 
Bununla bırlıkte . G/\P bolges ı bugday, et ve sut urunlerı dahıl temel gıda maddelcrı açısından 
kendı kendıne yeterlılık du1eyıne ulaşmış bulunmaktadır. Yıne GAP bolgesı . ulusal uretımde 
yuksek payı olan bazı tarımsal urunlerın onde gelen uretım alanlarından bırıdır 

Tablo 1 'de GAP bolgesı . ba1ı sosyo-ekonomık gostergeler açısından Turkıye ıle 

karşılaştırılmaktadır. 

Tablo 1: GAP Bölgesi ve Türkiye'nin Seçil miş Göstergelerle Karşı laştırılması , 1985 

Gösterge Sırım Turkıye GAP Bölgesı GAP'ın Payı 

(%) 

Yuzölçumü km~ 779,459 73,863 9.5 

Toplam Nüfus 50,664,458 4,303,567 8.5 

Nüfus Artışı Yılda 2.4 2.9 
(1965-85) (%) 

Nüfus Yoğunluğu km~ 65 ~ 
başına 

Kentsel Nüfus Toplamın 53.0 49.9 
(%) 

Ekonomik Yapı GSYH/GSBH ıçındekı payı (%) 

Tarım 17.7 39.6 (9.0) 

imalat 25.2 11.7 (1.9) 

Gayrısafı Yurtıçı Has. 10 ' TL 83,785,419 3,365,559 4.0 

Kışı başına 10 1 TL 1.822 862 (47) 
GSYH/GSBH 

Kaynak· Turkıye lstatıstık Yıllığı. 1987 



GAP projesi 

Çizelge 1 : Seçilmiş Ürünlerin Üretiminde GAP Bölgesinin Payı, 1985 

Ürünler Ulusal Üretimdeki Pay % 

ô 
Buğday 

Arpa 

Mercimek 

Pamuk 

Susam 

Antep fıstığı 

Nar 

Üzüm 

Sebzeler 

Süt 

Et 

Nüfus Payı 8.5 

100 

1 

İlk olarak Devlet Su İşle ri (DSİ) tarafından planlanan GAP projesi, öncelikle sulama ve hidroelektrik 
üretimine yönelik 13 büyük projenin toplamından oluşmaktadır. GAP projesi Dicle ve Fırat 
nehirleri ile kolları üzerinde 21 baraj ve 17 hidroelektrik santralının inşaasını öngörmektedir. Proje 
tamamland ığında, 1.6 milyon hektarın üzerinde arazinin sulanması ve 7,500 megavatın uzerinde 
bir kurulu kapasiteyle yılda 26 milyar kilovatsaatlik elektrik enerjisi üretilmesi planlanmaktadır. 

Planlanan toplam sulama alanı, Türkiye'deki ekonomik olarak sulanabilir toplam alanın % 19'una 
(8.5 milyon hektar); ve toplam yıllık elektrik üretimi, Türkiye'nin ekonomik olarak 
gerçekleşti r i l ebilir elektrik enerjisi potansiyelinin % 22'sine (118 milyar kilovatt / saat) tekabül 
etmektedir. 

GAP projesi , dünyada bugüne kadar denenmiş bölgesel kalkınma projelerinin en i ddialı larından 
biridir. GAP projesi , orijinal sulama ve elektrik enerjisi projelerine ek olarak, sanayi , ulaşım ve 
sosyal sektörler de dahil tüm ilgili sektörleri kapsamaktadır. 
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Devlet olitikası 

Türk Devleti ülkenin sosyo-ekonomik gelışmesinde bölge lerarası eşıtsızlıklerın gıderılmesıne 

g ıderek artan bir önem vermektedır. Bu, yalnızca adıl bir kalkınma özlemının yansıması değıldır; 
ayn ı zamanda az ge l işmiş bölgelerdeki kal k ınma potansiyel lerinin ortaya çıkarılmasının , 
kendi başına ekonomik büyüme, toplumsal istıkrar ve ıhracatın teşviki şeklindekı ulusal 
hedeflerin gerçek leşmesıne katkıda bulunacağ ı yolunda çok ısabetlı bır teşhısten 
kaynaklanmaktadır . Ekonomik büyümeyle bağ lantı lı olarak sosyal hizmetler sektörünün de 
geliştirilmesi zorunludur. Oriıinal GAP sulama ve hıdroelektrık projelerine yapılan yatırımları daha 
verimli kılmak ıçın, ılgıli dığer proje ve sektörlere yapı lacak olan yatı rı mları ıyı planlanmak ve 
eşgüdümlemek gerekmektedir. GAP Master Plan Çalışması, orijinal GAP proıelerinin yürürlüğe 
konmasını bütünleyecek ve bu proıeleri tutarlı ve entegre uzun vadeli bölgesel kalkınma planları 
çerçevesine yerleştırecek somut önlemlerın formüle edilmesi g irişimidir . Bu çalışmanın temel 
amacı, çeşitlı devlet kuruluşlarının kalk ınma çabalarının bütünleştirilmesi ve 
eşgüdümlendırilmesını kolaylaştıracak bır kılavuz ve araç sağlayarak GAP'ın yürütülmesıne 
destek olmaktır. 

2. Kalkınma Hedefleri ve Stratejisi 

GAP bölgesınin , mevcut kaynakları ve darboğazlarının analızı , ulusal ekonomı ve ulusal kalkınma 
amaçları da dıkkate alınarak Bölgesel kalkınmanın hedefleri ve strateıılerı aşağıdaki gıbı 
saptanmıştır (Tablo 2 ve Tablo 3). 

Tablo 2: Kalkınma Hedefleri 

Kalkınma Amaçları 

Genel Kalk ınma Tarımsal Kalkınma Sınai Kalkınma 

Hedefleri Hedefleri Hedefleri 

(1) Ekonomık yapıyı (1) Tarımsal verimlıliğın (1) Bır yandan, GAP bölgesının 
gelişti rerek GAP arttırılması ve çif tçilik ekonomık kalkınmasında ıtıcı 

bölgesindekı gelir faalıyetlerınin bır güç rolü oynayarak; dığer 
duzeylerini yükseltmek ve çeşıtlendi rilmesı yandan, eğıtım /oğretım ve 
böylece GAP bölgesi ve yoluyla kırsal teknolojik gelişme ıçın bır 
diğer bölgeler arasındakı bölgelerdeki gelir talep yaratıcısı rolünü 
gelir farkl ı lığını daraltmak. düzeylerini oynayarak GAP bölgesının 

(2) Kırsa l alandaki ver i mlilıği ve yüksel tmek ımaj ı nı , toplumsal refahın ı ve 

ıstıhdam olanaklarını (2) Tarımsal sanayılere 
halkıın motivasyonunu 

arttırmak yeterli girdiyi gelıştirmek 

(3) GAP bölgesindeki büyük sağlamak (2) Yüksek gelirli ıstihdam 

kentlerin nüfus emme (3) istıhdam olanaklarını 
olanakl arını genışleterek, 

kapasitesini arttırmak artt ı rarak kırsal 
bölgelerarası gelır 

eşıtsizlıklerının gıderılmesine 
(4) Bölge kaynaklarının etkili nüfusun dışa göç 

ka tkıda bulunmak 
kullanımı yoluyla, kendi etme eğilimler ini en 

başına ekonomik büyüme, aza ındirmek (3) ihracatın teşvikı ve dövız 

sosyal istikrarın ve ihracatın (4) İhraç edilebilir gelır ve tasarruflarının 
arttırılması konusundakı 

teşvikı gibi ulusal amaçlara ürünlerin üretilmesine 
ulusal amaçlara katkıda 

katkıda bulunmak katkıda bulunmak 
bulunmak 
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Tablo 3: Kalkınma Stratejisi 

Temel Kalkınma Tarımsal Kalkınma Sınaı Kalkınma 

Strateıısı Strateıısı Strateıısı 

(1) Sulama, Genel ( 1) Mevcut yerel 
kentsel ve ( 1) Olumsuz tarım şartlarının (agro-ekoloıik) hammaddelerı 

sınaı üstesinden gelmede etkılı olacak yerlerde kullanan ve 
kullanımlar sulama olanaklarının sağlanması ıhracata yönelik 
açısından sanayile rı 

toprak ve su (2) Gübre, tarımsal ılaçlar , maddeler ve sulama saptamak ve 
kaynaklarını suyunun uygun bir bileşımı içınde tarımsal aşamalı olarak 
gelıştırmek mekanizasyonu geliştirmek gelişti rilmelerin i 

ve yönetmek (3) Daha iyi girdileri yeterli mıktar ve kalitede teşvik etmek 

(2) Daha ıyi zamanında dağıtmak (2) Üretim ve 

tarımsal (4 ) Toprak mülkiyet sistemını ıyıleştırmek yönetım 

işletme (5) Çiftçilerin teşvikı ıçın , fıyat ve pazarlamayı 
teknoloıılerını, 

yönetimı, 
geliştirmek 

sermaye 

tarımsal temınını , 

pratikler ve Sulama g ırışımcı lığın 

bıtkı desen- ( 1) Agra-ekolojik koşullar ve pazarlama dıkkate 
gelışt i rılmesı ni 

lerı uygula- ve uluslararası 
alınarak stratejik ürünleri saptamak ve teşvık 

pazarlara yarak arazı etmek 
kullanımını açılmayı 

gelıştırmek (2) Yüksek ürün yoğunluğunu sulama ücretlerini göstermek için 
ayarlayarak ve ürün rotasyon ların ı yerleştirerek stratejik 

(3) Tarımla ilişkıli teşvık etmek önemdeki 
ve yerel (3) Sulanan alanıardaki çiftçileri su kullanımı ve endüstrileri 
kaynaklara 

tarımsal yayım içın teşkılatlandırmak örnek alarak 
dayalı değerlendirmek 
üretıme özel Hayvancılık 

(3) Karşılaştırmalı ağırlık (1) Hayvancılıkta verımlıliğın arttırılması ıçın : yerseçimi vererek 
ımalat 

a) Suni ve tabıı tohumlama ıle yerli sığır avantaıları ve 

sanayılerını 
ırklarının gelıştırılmesı, ıl l erarası ilışkılerı 

teşvık etmek 
b) Mer'a yönetımi , yem bıtkılerı ve konsantre gözönüne 

yem üretımı yoluyla hayvanların alarak, az 
(4) Yöre beslenmesını ıyıleştırmek, gel ışmış beş ılin 

ınsanlarının c) Veterinerlik hızmetlerının gelıştirilmesı herbirinde en 
i htiyaçlarına (2) Ticari hayvancılık üretımıni geliştırmek içın , az bır tane 
cevap 

fiziksel altyapıyı iyileştirmek stratejik sanayı 
verecek, kurmak 
teknik ve Balıkçılık ve ormancılık 

(4) ilgili kamu yönetici ( 1) Baraj göllerinden yararlanarak ıç su balıkçılığını 
kuruluşlarının personelin teşvık etmek fonksıyonlarının bölgede 

kalmasını (2) Kuluçka tesislerı , balık yavrusu üretimı , eğıtim ıyi leşti rılmesi 

teşvık ve araştırma , ürün ışleme , pazarlama ve (5) Kred ı , bılgi ve 
edecek fiyatlandırma dahıl olmak üzere su ürünlerı teknık destek 
şekilde üretımı ıçın bır destek hızmetleri paketı sunmak sağlayarak , 
sosyal (3) Orman alanlarında ve baraı göllerı çevresınde yerel 
hizmetleri yoğun bır ağaçland ı rma faalıyetı sürdürmek gırışımcıl erı 
sağlamak ve ışletme bazında ağaç dikımını teşvik etmek teşvik etmek 
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3. Kalkınma Senaryoları 

3.1 Temel kalkınma senaryosu 

GAP bölgesi için temel kal k ı nma senaryosu, Bölgeyi "Tarıma Dayalı ihracat Bölgesı " halıne 
getirmektir. Bu senaryonun temel özellikleri, kal k ınma aşamaları ve mekansal gel ı şme sureçlerı , 
Tablo 4'te özetlenmiştir. 

Tablo 4: Kalkınma Senaryoları 

Tarıma Dayalı İhracat Bölgesi 

Temel Özellikleri: 

(1) Bölge ekonomisinde, sanayı bıt kıleri lehınde bır ürün çeşıtlendirilmesı , yoğun hayvan 
yetıştıriciliği, tarıma dayalı sanayılerı ve yerel kaynak kullanan sanayilerı esas alan bır sınaı 
kalkınma sayesinde, yapısal değişiklikler, ve 

(2) Kırsal ve kentsel alanlar arasında , aktı! ve olumlu ılışkıler içın uygun bir fonksıyonel dağılım . 

Safhalandırma: 

1. Safha (1994'e kadar): Devam eden gelişmeler ve kalkışa geçış hazırl ığı 

1) Devam eden proıelerın bıtırilmesı, 

2) Tarımsal prat ı klerın ve daha iyı çeşıtlerın yaygınlaştırılması ıçın tarımsal yayım ve enformasyona 
önem verilmes ı , 

3) Yenı endüstri bitki leri için demonstrasyon faaliyetlerı, 

4) Tüketim malları sanayilerinin düzenli gelişimi, 

5) Büyük kentlerde su temınının ıyıleştırılmesı için acil tedbırler, 

6) Haberleşme olanaklarının geliştiri lmesi, ve 

7) Atatürk Barajı sonrası projelerin fizibilite çal ışmaları. 

2. Safha (1995-2004): Ekonominin yeniden yapılaştı rılması ve büyümenin hızlandı rı l ması 

1) GAP'a ilişkin bu tun öncelık l i hidroelektrik ve sulama projelerinın tamamlanması, 

2) Yoğun sığır yetıştirıcı l ığını , kümes hayvancılığı nı, bağ/bahçe tarımın ı içeren karışık tarım 
uygulaması aracılığıyla arazi kullanımının yoğunlaştırılması , 

3) Yenı tarımsal sanayılerın yayılması , 

4) Kentsel altyapı ve hizmetlerin daha da gel iştirilmesi, ve 

5) Stratejik önemde olan temel altyapıların, örneğin; karayolu arterlerinın , sanayi sıtelerinın 
geliştirılmesi , seçilmiş demiryollarının takviyesi , uluslararası bir havaalanının ve konteyner 
depolarının kurulması. 

3. Safha (2005 ve sonrası): istikrarlı ve kendi başına büyüme 

1) Bazı altyapı lara ve toplumsal hizmetlere aktif özel sektör yatırımları, ve 

2) Önemli kentlerde i l etişim/toplan tı, yüksek öğrenim/teknolojik gelişme ve uluslararası turizm 
gibi daha yüksek hizmet fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi . 

D 
Türkiye'nin diğer bölgelerıyle olduğu kadar bırçok başka ülkelerle de doğrudan bağlantılı , açık bır 
ekonomiye sahıp , açık bır toplum. 
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Harita 1 : " Kırık Gelişme Akşı• Mekansal Gelişme Yapısı 

·...._ _________ .. _,..,,,,.. 

Harita 2 : Kalkınma Koridorları ve Safhalandınlması 

KORİDOR B 

KORİDOR A 

( 

--O-----_-..ı_,.l~>---
.,,,.,------.-----.. _... /. -

/ / 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

GÜNEYDOGU ANADOLU PROJESİ 

NIPPON KOEI CO. LTD. -YÜKSEL PROJE A.Ş. 

SAFHALAR! GÖRE KORİDOR GELİŞMESİ 

- Safha 1 ( - 1994) 
Safha il (1995 - 2004) 
Safha 111 (2005 - ) 

~Koridorun nüfus sıralaması 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

GÜNEYDOGU ANADOLU PROJESİ 

NIPPON KOEI CO. LTD. -YÜKSEL PROJE A.Ş. 



Mekansal gelişme süreci: 

(1) Gaziantep, Şanlıurfa 've Diyarbakır kentlerini birleştiren kırık gelişme aksı boyunca uzanan 
korıdorun konsolidasyonu (Harita 1) 

(2) Bu koridorun aşağıdakı yönlerde genişletilmesi: 
Dıyarbakır - Batman - Sıırt 
Şanlıurfa - Adıyaman 
Gazıantep - Adıyaman 
Şanlıurfa - Mardin/Kızıltepe - Silopi 

(3) Koridor geliştirilmesinin tamamlanması (Harita 2) 

3.2 Tarımsal kalkınma senaryoları 

(1) GAP sulama projelerinin kademeli olarak yürütülmesi 

Özellikle tarla-ıçı gelıştirme çabaları açısından uygulayıcı kuruluşların kapasitesı, toprakların 
yeniden dağıtımı ve toplulaştırılmasının mevcut durumu ve tarımsal yayım ve araştırma ıhtiyaçları 
gözönüne alınarak , GAP sulama projelerınin kademeli olarak yürütülmesi tasarlanmıştır . Bu 
uygulamanın genel ölçütleri bu şekilde olacaktır : 

- Uygulamasına başlanmış projeler de dahil olmak üzere öncelikli proıelerın derhal 
gerçekleştırilmesi , 

Uygun su kullanımı ve tarımsal yayımı ve daha yüksek ürün yoğunluğu ile yüksek verımlılığe 
ulaşmak, ve 

Sulamanın yararlarının coğrafi dağılımının en çoğa çı karılması ya da GAP bölgesınde daha iyı 
bir gelir dağılımı . 

(2) Ürün desenleri 

Teşvik edilecek ürünler 

Diğer sektörlerın ihtiyaçları da dahil , agro-ekolojik ve pazarlanabilirliği gözönüne alınarak , 
GAP bö lgesınde ağırlıklı olarak bulunan tahıl , baklagıller ve pamuğa ek olarak, aşağıda belırtılen 
urünler özellikle sulama alanlarında teşvık edilmelidır : 

Yağlı tohumlar : Soya fasulyesi , ayçiçeği, kolza ve aspir 

Meyve ve sebzeler 

Kaba yem ve dane yem bi tkilerı : Yüksek verimli sorgum, mısır ve fiğ 

Ürün rotasyonları 

Bölge ıçın öngörülen tipik ürün rotasyonları aşağıdaki gibidir : 

Kış Yaz 

Pamuk 
Yağl ı tohum, mısır veya yaz sebzelerı 

1) Kış sebzelerı , yağlı tohumlar veya 
baklagı l ler 

2) Kışlık buğday 

Aşağıdakı rotasyonlar özellikle umut verıcı görülmekte olup daha çok araştı rma ve denenme 
gere ktırmektedır : 

Buğday-soya fasulyes ı 

Pamuk/mısır-kışlık baklag ıl ler, örneğın baklagı ller veya kolza/ aspir gıbı yağlı tohumlar 

Pamuk-fiğ-mısır 
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Önerilen ürün deseni 

Sulama projelerı uygulamaya alındıkça, özellıkle buğday ve baklagıller ana ürün olarak hakım 
olacak ve pamuk ekılen alanlar hızla gelışecektı r. Araştırma ve demonstrasyon faaliyetleri 
ilerledikçe yukarıda sıralanan ürünlerin alanları giderek artacaktır. Gelışme tamamlandığında 
uygulanabilecek öneri bıtki-ürün desenı, Tablo 5' te gösterilmiştır. 

Tablo 5: Master Plan İçin Önerilen Ürün Deseni 

Urun 

Ana Urunler 
Buğday 
Arpa ve dığer dane yem bıtk ı lerı 

Mercımek ve kuru fasulye 
Pamuk 
Kış seb?elerı 

Çok yıllı bı tk ıler · 
Alt-toplam 

lkıncıl urunler 
Soya fasulyesı 
Mısı r ve yem bıtkı lcrı 

Yerfıstığı 

Ayçıçeğ ı 

Susam 
Sebzeler (domates ve patates dahıl) 
Aıt - ıoplam 

Toplam (ürün yoğunluğu) 

• Antep fıstığı , uzum. meyve ağaçları . kavak ve fıdanlığ ı kapsar. 

3.3 Sınai kalkınma senaryoları 

(1) Sanayileşme süreci 

Toplam aıandakı pay 

25 
15 
8 

25 
2 

20 
95 

10 
8 
5 
5 
5 
6 

39 
134 

GAP bölgesınin sanayıleşmesı genel olarak aşağıdaki sürecı ızleyecektır ; 

(Bırım o/ol 

1) Tüketım malları ve ınşaat malzemelerı sanayilerindek; mevcut gelişme trendi ile birlikte, 
stratejik önemdeki yenı sanayilerın gelışmesı , 

2) Gelir arttıkça ve kentleşme ilerledikçe inşaat malzemeleri ve tüketim malları sanayilerinin 
mevcut trendının ivme kazanması , strateıık önemdeki sanayilerin ise genışlemesi, ve 

3) Önce gübre ve tarımsal makına ve teçhızat , sonra genel makina sanayii gıbi diğer sektörlerin 
yüksek taleplerinı karşılayan yenı sanayılerın ortaya çıkması. 

(2) Stratejik sanayiler 

Ümitvar sana iler 

GAP bölgesinde yeni oluşturulabilecek ya da büyük ölçüde geliştirilebilecek, kurulması muhtemel 
imalat sanayileri aşağıda belirlenmiştir. 

Buğdayla ilişkili sanayi : Buğday unu , makarna/ irmik, hazır şehriye, 

Pamukla ilişkili sanayi: Çırçır, pamuk ipliği, yünlü ve pamuklu dokumalar, giyim, 

Yemeklik yağ sanayii : Ham ve rafine yemeklik yağlar, hayvan yemi, 

Hayvansal ürünler sanayii: Hayvan kesimi, postlar ve deriler, et ve süt mamulleri, deri ürünleri, 

İnşaat malzemeleri sanayii : Beton bloklar, kiremit ve tuğla, su boruları, 

Diğer sanayiler: Basım ve yayın , ambalaj malzemeleri, ambalajlama. 
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Strate"ik önem ta ı an sana iler 

Aşağ ıdaki sanayiler, Gaziantep ili hariç, daha az gelişmiş GAP illeri ıçin strateıik önemı olan 
sanayiler olarak seçilmişti r (Tablo 6). 

Tablo 6: Stratejik Önem Taşıyan Sanayiler 

iıı Ana Sanayiler Diğer 

Adıyaman 

Diyarbakır 

Turizmle ilişki li sanayiler 
Yemeklik yağ lar Hayvan yemi, hayvansal ürün 

sanayileri 
Mardin 

Siirt 

Şanlıurfa 

4. Kalkınma Çerçeveleri 

Et işleme ve 
deri sanayileri 
Tekstil-giyim 

4.1 Sosyo-ekonomik çerçeve 

(1) Alternatif sosyo-ekonomik çerçeveler 

Çırçı r, irmik/ hamur işleri 
meyva işleme, tohum temizleme 
şarap imali, fosfat gübre 
Bakır madenciliği, asfaltit 

Yemeklik yağlar, hayvan yemi, 
turizmle i l işkili sanayiler 

GAP bölgesine ilişkin sosyo-ekonomik projeksiyonlar üç ayrı durumda i ncelenmiştir. Birıncı 
durumda (A Alternatifi), bütün önr:eden planlanan sulama alanları 2005 yılına kadar tamamlanmış 
olacaktır. İki nci duruma göre (B Aııernatifi) Devlet, öncelikli sulama projelerinin devreye sokulması 
ile birlikte enerji üretimini maksimize etmeye yönelebilir. Üçüncü durumda ise (C Alternatifi) , 
yal n ızca öncelikli su lama ve hidroelektrik enerjisi projeleri uygulanacaktı r. 

Bu alternatifler ulusal düzeyde tutar l ı .bir pol itika çerçevesi içinde ve emek verimliliği, ürün 
verimleri, katma değer oranları girdi-çıktı oran ları ve diğer sosyo-ekonomik faktörlere i l işkin 
benzer varsay ım lar ayn ı tutulmak suretiyle değer lendirilmiştir. Değerlendirme sonuçları Tablo 
?'de özetlenmektedir. 

Tablo 7: Seçilmiş Ekonomik Göstergelerle Kalkınma Alternatiflerinin Değerlendirilmesi 

Alt er n a tif 
A B c 

Gösterge Maksimum Sulama Maksimum Enerj i Yavaş Gelişme 

Marjinal 3.71 3.27 3.24 

Sermaye-Hasıla oranı 

Yıllık GSBH artışı (%) 7.7 7.3 6.8 

2005'te kişi başına 1,778 1,842 1,784 

GSBH (bin TL) 

Toplam kamu 28,800 22,400 20,600 

yatı rımları ihtiyacı 

(milyar TL) 

Dışpara i h t iyacı 6,100 5,400 4,900 

(mi lyon US $) 
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(2) Önerilen sosyo-ekonomik çerçeve 

GAP projesinin uygulanması için gerekli kamu yatırımlarının hacmi ve uzun vadeli yatırım 
kararlarına ilişkin belirsizlikler karşısında, şimdilik önceliği olmayan projelerin ertelenmesi 
önerilmektedir (C Alternatifi). Orijinal GAP projelerinin devreye sokulması daha uzun bir süreye 
yayıldıkça, aşağıdaki olumlu sonuçların ortaya çıkması beklenmektedir. 

1) Kamu sektörü kaynaklarının GAP bölgesıne tahsısı , diğer bölgelerın ıhtıyaçları ıle daha uyumlu 
bir hale gelecektır; 

2) Öncelikli projelerdeki ılk yatırımlar daha fazla malıyet etkenliğine kavuşacaktır ; 

3) Tarla ıçı gelıştırme . sulama tesıslerinın gelişmesıne daha ıyı ayak uydurabılecektır; 

4) Bu. yeterli drenaj olmamasından kaynaklanan tuzlanma ve su birikmesi sorunlarını asgariye 
indirecektir; 

5) Gelecekte meydana gelecek teknoloııdeki ilerlemeler, daha sonrakı bır aşamada devreye 
gırecek olan proıelerde uygulanabilecek; bu da GAP yatırımlarının genel verımlılik düzeyını 
yükseltecektir. 

Bu önerılen alternatıfın beklenen performansı . Tablo 8. çızelge 2 ve çızelge 3'te ozetlenmekte ve 
şimdıki koşullar ve trend proıeksıyonuyla karşılaştırılmaktadır. 

Tablo 8: Önerilen Sosyo-ekonomik Çerçeve 

1985 2005 
Trend Proıeksiyonu Önerilen Çerçeve 

GSBH 3,709 9,329 (4.7) 13,929 (6.8) 
(milyar TL) 

Tarım 1,467 2,499 (2.7) 3,186 (4.0) 
Sa nayı 582 1,867 (6.0) 3,307 (9.1) 
İnşaat 276 680 (4.6) 864 (5.9) 
Hizmetler 1,384 4,283 (5.8) 6,572 (8.1) 

Nüfus 4,304 7,575 (2.9) 7,809 (3.0) 
(1000 kişi) 

Kent 2,148 4,859 (4.2) 5,313 (4.6) 
Kır 2,156 2,716 (1.2) 2,496 (0.7) 

istıhdam 1,528 2,355 (2.2) 2,796 (3.1) 
(1000 kişi) 
Kişıbaşına 862 1,232 (1.8) 1,784 (3.7) 
GSBH (1 OOQ TL) 

· 1985-2005 arası ortalama yıllık artış yüzdeleri parantez içinde veri lmiştır . 

2005 yılına kadar devreye sokulacak olan öncelikli sulama ve hidroelektrik projeleri aşağıda 
sıralanmaktadır (Tablo 9). Bütün öncelikli sulama projelerinin toplam alanı 894 bin hektarı, diğer 
bir ifadeyle, başlangıçta planlanan toplam sulanabilir arazinin % 55'ini kapsamaktadır. Bütün 
öncelikli hidroelektrık enerjisi projelerinin toplam üretim kapasitesi 5,300 megavata, yani tüm 
GAP bölgesi hidroelektrik enerjisi proıeıerinin toplam tesis kapasitesınin % 70'ine tekabül 
etmektedir (Çizelge 4). 



Çizelge 2 : Master Plan'a Göre GAP Bôlgealnln Ekonomik Yapısındaki Değişme 

1,784 

862 

GAP Türkiye GAP 

Çizelge 3 : Kişi Başına Hasılıdakl Büyüme, Türkiye GSYH'sl ve GSBH'sl 

Hizmetler 
37 % 

Tarım 
40 % 

Sanayi 16 % 

GSYH endeksi = 100 

Hizmetler 
46% 

3,227 

Türkiye 

Tarım 

23% 

Sanayi 
25 % 

inşaat 6 % 

GSYH endeksi = 375 



Çizelge 4 : Temel Bitkilerin Üretimi ve Elektrik Üretimi 

1:000 2,000 3,000 Bitki Üretimi 

Buğday --------------~1994 1,000ton 
3,279 
3,270 

Arpa 

Mercimek 
L_j Mevcut üretim 51985) 

Pamuk - Sulamanın tam gelişmesi durumunda 

- 2005 yılında 

Domates 

Diğer Sebzeler 

Patates 

200 300 

Kuru Fasulye 
1,000ton 

Susam 

Yer fıstığı 

Ayçiçeği 

Soya Fasulyesi 

Mısır 

Pirinç 

Enerji Üretimi 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 
• 

Kurulu Kapasite MW 
7,561 

Yıllık enerji üretimi 

16,D76 
25,003 

GWh 
20.000 30,000 



Tablo 9: Öncelikli Sulama ve Hidroelektrik Projeleri 

Ilı inşaat halınde Yenı ııışa cdıtecek Dcgcrlcndınne · · 
Proıe Tıp· Proıe Tıp· Sulama Enerıı Bruı Kurulu 

( mılyon (IKO 0 'o) sulanacak kapasııc 
TL/ha) alan (ha) (MW) 

Adıyaman Koçalı & F at o paşa SU. E 0.78 21 .605 62 Buyukçay SU. E 1.06 12.322 30 
Dıyarbakır Dıcle-K ralkızı 1 SU. E 

' 
Dıcle-Kıralkızı 2. su 1.14 74.047 
Baıman-Sılvan SU. E 1.26 213,000 150 

Gazıantep Kayacı k baraıı ve sulama su 1.21 2,896 
Hancagız su Bırecık pompalama s ıst. su 1.09 55,960 

Çataltepe baraıı ve 
Gazıantep su şebekesı · · · ss.su 11 ,937 

Mardın Mardın-Ceylanpınar su 1 23 230, 130 
Il ı su E 13.70 t.200 

Sıırt Batman sulama SU. E Hezıl-Sılopı sulama SU. E 1 28 32.000 173 
Garzan-Kozluk su 

Şanlıurla Ataturk baraıı SU. E 
Urfa ıunelı SU.E.SŞ Bı recık E 19.20 672 
Urfa sulama su Karkamış E 1640 tl\O 
Harran sulama su 

Toplam 
Genel Toplam - inşaat halındekıler dahı l 

653.897 2.467 
894.459 5.306 

SU: Sulama. E· Elektrık enerı ı sı. SŞ: Su şebekesi 

· · Proıe seçımı ıçın kriterler: Sulama proıesı: Maliyel/ha 1.3 milyon TL/ha'dan az olacak 
Elektrık enerjisi proıesi: İç karlı l ık oranı (IKO) % 12'den fazla olacak 

·· · Su şebekesı oncelıgıne gore seçılmiş . 

4.2 Mekansal çerçeve 

(1) Arazi kullanımı 

Mevcut araz ı kullanımının analızı (Hanla 3) ve arazi kabiliyetlerın in değerlendirılmes ı sonucu arazı 
kullanımına ılışkın temel sorunlar ve bunların giderilmesi için geliştirilen çözüm strateıısı, aşağıda 
özetlenmıştır 

Tablo 10: Arazi Kullanım Stratejisi 

Arazı Kullanım Stratepsı : 

Temel Sorunlar 

1) Toprak verımlılığının 
arttırılması 

2) Ağaçlandırma ve 
erozyon kontrolu 

3~ Kentleşme ve altyapı 
ıçın araz ı tahsısı 

Strateıi 

Sulama lı alanların yönetimi, taşların toplanması ve erozyon 
kontrolü 
Mevcut fundalı kların ve meraların (kamu arazisı ıçın ) ormanlık 

alana veya (köy orta malı) kontrollü otlatma alanlarına 
dönüştürülmesı 

Tarım alanlarında teraslama, şeritvarı ekım ve malçlama 
yöntemlerının uygulanmaya alınması 
Master Planın oluşturduğu genış çerçe•ıe ıçınde , karayolları 

şebekesının yenıden düzenlemesı ve kentleşme alanları ıle 

organıze sanayı sıtel erı . uluslararası havaalanları . konteyner 
depoları ve hububat depolama tesıslerı gıbı yen ı a ltyapılar 
açısından dıkkatl ı b ı r planlama 
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Harita 3 : Mevcut Arazi Kullanma Planı 

.. 

. ./"' 

LEJAND J 
Sulu Tarım Kuru Tarım 

Kuru Tarım (nadaslı) • ôzel ÜrOnler (anıep fısııQı) 

• BaQ-Bahçe 

a Orman 

• Kullanılmayan Arazi, 

• Me(a 

Çalılık 

Kayalıklar, Oerebo..-v_ıa_r_ı -------------------1 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

GÜNEYDOGU ANADOLU PROJESİ 

NIPPON KOEI CO. LTO. -YÜKSEL PROJE A.Ş. 



;;t"":-

~ 
~ 

~<e> 

Harita 4 : Arazi Kullanım Planlama Haritası 

LEJAND 

1. Sınıf Tarım TopraOı 

• eaoıar • Bahçeler 

• Orman 

Erozyon KontrolO Gerektiren 
Ba!l · Bahçe Alanları 

'~ 

Verimli Olmayan tarım Toprakları 

Me(a 

~ Sulanacak Ovalar 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

GÜNEYDOGU ANADOLU PROJESİ 
NIPPON KOEI CO. L TD. ·YÜKSEL PROJE A.Ş. 



Gelecektekı arazı kullanımını yonlendırebılmenın koşullaıı. aşağıda veı ılnııştıı. 

1) Bölgesel duzeydekı mekansal gelışme çerçevesı ıçınde koı ıdoıda bulunan önemlı temel 
kentsel alanlar ıçı n ayrıntılı kullanım p:anlarının yapılması : ve 

2) B ırıncı sınıf tarım arazılerı üzerınde yapı lacak tum temel yat ıı ımlar ıçın çevresel etkı 

değerlendırmesı. sosyal/ekonomik malıyet -fayda analızının yapılmasını zorunlu kılacak 
polıtıka önlemlerı. 

(2) Ulaşım ağı 

Mevcut ulaşım koşullarının . trafık trendlerının ve gelecektek ı trafık beklen tı lerının analızı sonucu. 
GAP bölgesınde ulaşımın gelışmesı ıçın genel strateıı açıklığa ~avuşturulmuştur (Tablo 11 ). 

Tablo 11 : Bölgesel Ulaşım Stratejisi 

Bölgesel ulaşım stratejisi 

1) Hem bolge-ıçı. hem de bolgelerarası ırafık açısından asli ulaş•m ıuru olarak yol şebekesını dalp da ıy•leşııımek ıçın. bıı ana yoll3rıQ 
ıyıleştırılmesı ve bakımının gelıştırılmesı. ıkı şebeke bağlanıılarındakı eksıklıklerın duzellılmesı uç seç•lmıs kırsal merkezlere erışeb•lırlıgın 
geıışıırılmesı . 

2) GAP'la ılışkılı mallar ıçın ıhraç korıdorları kurmak ve pekışııımek amacıyla seçılmış ana yolları ve demııyolu sıstemını ıyıleşıırmek. dış 
limanların ıyıleştırılmesı ve ılgılı ıesıslerı kurarak ıakvıye eımek . 

3) Seçılmış havaalanlarını ıyıleşıırerek. yerel hava ulaşım şebekelerı kurarak ve oncelıkle yerlı ve yabancı ıurızm ıle sınaı kalkınmaya yonelık 
olarak bolgelerarası hızmellerı arıırarak hava ulaşımını gelışlırmek , ve 

4) Belırlı yerel ozel ulaşım ıhlıyaçlarını . orneğın kırsal bağlantı yolları. kuçuk peırol boru hallarının yaygınlaşıırılması . depolama ıesıslerı ve bazı 
kent merkezlerınde kamyon/otobus ıermınallerı gıbı hızmellerı karşılamak 

(3) Yüksek potansiyel alanları 

Kent hizmetlerine ulaşabilme ve arazi kabiliyeti kri terl erini kullanarak, GAP bölgesindeki topraklar 
dört kesim halinde s ı nıflandırılab i lir. Bu temele dayanarak, alt ı büyük gelişme alanı tanım lanmıştır 
(Harita 5) : 

Harltll 5 : Yükaek Potanslyelll Alanlar 

1. Diyarbakır - Batman Gelişme Alanı 
2. (Greater) Şanlıurfa Gelişme Alanı 
3. Gazlanıep (Gateway) Gelişme Alanı 

4. Siirt Gelişme Alan ı 
5. Adıyaman Gelişme Alanı 
6. Mardin (Frontier) Gelişme Alanı 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

GÜNEYDOGU ANADOLU PROJESİ 
NIPPON KOEI CO. l TO. - YÜKSEL PROJE A.Ş. 



5. Kaynak Geliştirilmesi 

Bölgesel kalkınma çeşıtlı kaynakların gelıştırılmesını ıçerır ve zaman içinde kaynak temelı 
genişledıkçe gerçekleşır ... Kaynakların çoğunun gelıştırılmesı dırekt olarak kaynağın uzerınde 
gerçekleştırılır (nehır regulasyonu. toprak ıslahı vs.) Bazı kaynaklar diğerlerıne göre daha krıtık 
nitelikte olup, cıddı bır planlama ıle gelıştırılmezlerse. kalkınmanın sınırlarını daraltabılırler. GAP 
bölgesındekı bu krıtık kaynaklar su. enerıı . çevre, ınsan ve fınansman kaynaklarıdırlar. 

(1) Su kaynakları 

Önerılen urun desenıne ortalama Listü yoğunluklarla dahi, öngörülen sulama alanının büyük 
bölüml.i Devlet Su iş len (DSI) tarafından planlanmış bulunan tesislerle sulanabilecektır. Bazı 
proıeıerde, geçmışte görülen en kurak yılların tekrarı durumunda, su açıkl arı, oluşabılecektir; 
ancak bunlar ml.inferıt durumlardır ve kesın projesı bir baraı ve/veya alt-havzalar arasında su 
transferı ve damla sulaması gıbı su tasarrufu sağlayan sulama teknolojilerinin benımsenmesı 
dahıl, çeşıtlı karşı-önlemlerle göğüslenmelerı mümkündür. Daha yüksek bir ürün yoğunluğunun 
benımsenmesı. tek tek her sulama proıesının geçerlılık derecesıni arttıracaktır ; ancak, son 
araştırma sonuçları ve hıdroelektrık eneqisı ile sulama arasındakı ıkame oranı da hesaba katılarak, 
baz ı proıelerın fızıbılıtesının cıddı olarak yenıden gözden geçırılmesine ihtiyaç vardır. 

Yukarıdakı sorunlar ışığında . aşağıdakı pragmatik yaklaşım önerilmektedir: 

1) ilk öncelık , ınşa halınde bulunan proıelerın ıvedı olarak tamamlanmasına verılmelıdır. 

2) İlerı bır aşamada bulunan proıeler (kesın proıesı tamamlanmış ve/veya finansman bekleyen). 
mümkl.in olan E:ıı yakın zamanda uygulanmaya başlanmalıdır. 

3) tıirim alana duşen sulama maliyeti d iğerlerine göre daha düşük olan öncelikli sulama projelerı 
ile, karlılık oranı yüksek olan öncelikli enerji projelerine ilişkin çalışmalar, uygulama yakın 
gelecekte başlatılabılecek biçimde hızlandırı l malıdır. 

4) Bunların yanısıra şu konularda araştırma yoğunlaştırılmalıdır: 
i) sulu tarıma dayalı ürün desenleri ve ürün rotasyonları, 

ii) su tasarrufu sağlayan teknolojiler. ve 
iii) tarla ıçi su yönetımı. 

5) Guvenılır su verımının ve/veya sulanabılır alanın büyüyeceği alternatif projelerın mümkün 
görülebıldığı proıeler/alt proıeler içın, (ı lerı aşamada bulunan projeler dışında) kapsamlı 
fizıbılıte etl.idlerı yapılmalıdır. Bu etüdlerde, alternatif projeler değerlendırılmelı ve halen 
planlanmış bulunan proıeler yenıden gözden geçirilmelidir. Bu çalışmalar, yukarıda 4. madde 
altında sı ralanan konularda geliştirilen güncel bilgilere dayandır~malıdır. 

6) Bu proıe/alt proıelerın yürürlüğe konulması, 5. maddede ortaW konan çerçevenin tutarlılık ve 
önceJıklerıyle uyum içinde olmalıdır. 

Birinci ve üçüncü maddeler arasında saptanan öncelikli projelerin listesi Tablo 9'da veri l miştir. 

(2) Enerji 

GAP bölgesindekı enerji kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin hedefler aşağıda verilmiştir : 

1) Master Planda öngörülen yüksek orandaki sanayileşmeyi desteklemek, 

2) Kırsal kesimdeki ailelerin enerji kullanımının ortaya çıkardığı yapısal oeğişimlere çözüm 
bulmak, 

3) Kentleşmenin gelişmesine paralel olarak konvansiyonel enerjiden ticari enerjıye yumuşak bır 
geçiş sağlamak. 

Sanayileşmede ve kırsal alanda kullanılan enerji ve yeni/yenilenebilir enerji konularında önerılen 
genel önlemler aşağ ıda verilmektedir. 
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Sana ile me 

1) GAP bölgesi hidroelektrik projeleri tarafından üreti lecek olan elektrik arzının istikrarlı ve 
güvenli olarak sağlanması için enerji nakil ve dağıtım şebekesinin yaygınlaştırılması ; 

2) Giderek artan miktarda ithal edilecek olan petrolün ulaşım alternatiflerinin incelenmesi; 

3) İlk aşamada, asfaltit bulmak için sürekli araştırma yapılması; ve 

4) Enerji kaynaklarının verimli bır biçimde kullanılmasını, yurtiçi ve ithal enerjı kaynakları arasında 
daha iyi bır denge kurulmasını teşvik etmek amacıyla, uygun bır enerıı fıyat sıstemının 
kurulması. 

Kırsal ener"i 

1) Birbirinden uzakta ve dağınık bir şekilde bulunan tüketım merkezlen içın, küçük çaplı 
hidroelektrik enerji tesisleri konusunda ağırlık vermek; 

2) Elektrik, biyogaz, LPG ve bitkisel-organık kalıntılar dahil olmak üzere kaynakların 
çeşitlendirilmesi; enerji arzının çeşitli kırsal faaliyetlerle entegrasyonu; ve 

3) Yerel katılıma dayalı bir enerji kalkınması ve verimlı eneqi kullanımı ve tasarrufuna ılişkın 
bilgilerin yaygınlaşması için, kırsal kooperatiflerin örgütlenmesi. 

Yeni I enilenebilir ener"i. 

1) Tarımsal ürün işlemeciliği, mezbahalarda temizlik ve diğer sanitasyon işleri, sınai ve 
kamusal kullanımlarda güneş enerjisi ısı tıcı ların ı n özendirilmesi, 

2) Kamu tesislerinde ve denetim altındaki otlaklarda tatbik edilmek üzere fotovoltaik'lerin 
deneysel kullanımı; 

3) Biyogaz tesislerinin ve yeldeğirmenlerinin deneysel nitelikte tesisi ve bunların yerel üretimi ve 
daha yaygın kullanımı ; ve 

4) Enerji üretimi, sınai ışlemlerde ısıtma , seralar, dinlenme faaliyetleri ve ev-içi kullanımlar da 
dahil olmak üzere uzun vadede ıeo-termal eneqi arayışı. 

(3) Çevre 

İktisadi büyümenin düzgün bir çevre yönetimi olmaksızın sürdürülemeyeceği , özellikle sert doğa 
koşulları altında, yaygın olarak anlaşılmıştır. Dolayısıyla gerçek sorun çevre koruması ile ekonomik 
kalkınma arasında bir tercih sorunu değil , kendı başına ekonomık büyüme ıçin bir çevresel 
yönetimin sağlanmasıdır. 

GAP bölgesinde karşılaşılabilecek çevresel sorunların çözümü için iki dizi önlem önerilmektedir. 
Birincisi , GAP projesi için Çevresel Etki Analizleri çalışmaları başlatılmalıdır. Bu, çalışmalar 
projeler bazındaki çevresel sorunların saptamasına ve alınacak karşı-önlemlerin formüle 
edilmesine yardımcı olacaktır. GAP projesi ve bu kapsamdaki belli başlı yatırımların büyük 
çoğunluğu, bir Çevresel Etki Analizi Çalışma Raporu'nun hazırlanmasını zorunlu kılan işler 
kategorisini oloşturmaktadır . GAP için öngörülen gelişme ve kalkınmanın ölçeği, sınırının dışına 

taşan etkileri ve bölgesel kalkınmaya örnek teşkil etmesi, böyle bir gırişimi haklı kılmaktadır. 

İ kincisi, çevresel sorunların üstesinden gelmede, daha bütünsel bir yaklaşım zorunludur ve bu 
yaklaşım ilgili kuruluşlarca sürekli çaba sarfedilmesini gerektirmektedir. Tarımsal yayım, 
demonstrasyon ve izleme, burada vazgeçilmez unsurlard ır . Sulama suyunun, kimyasal gübrenin 
ve tarım ilaçlarının kullanılmaya başlanması , daha iyi ürün desenlerinin ve çiftçilik uygulamalarının 
benimsenmesi, işletme bazında ağaçlandırma, tarımsal yayım konusunu oluşturmaktadır. Mer'a 
ıslahı ve kontrollü otlatmanın desteklenmesi, ağaçlandırmanın ivme kazanması ile, deneysel ı 
uygulamalı projeler etkili olacaklardır. İzleme, su ile bulaşabilen taŞınan hastalıkların kontrolü , 
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ekolojik ve ıklımsel değışiklıklerin değerlendırilmesı açısından zorunludur. Bu önlemler, raporun 
ılgıli kısımlarında tanımlanmaktadır. 

(4) İnsan kaynakları 

insan kaynaklarının gelışımi, yalnızca başarılı bir bölgesel kalkınma ıçin değıl , daha önemi ı sı kendı 
başına bır amaçtır. insan kaynaklarının geliştirilmesi: 

1) Bölge dışına net göç eğilimıni tersıne çevirmeyi, ve 

2) Bölge ıçındekı ınsan gücünü geliştirmeyı, hedeflemektedir. Bunları gerçekleştirmek ıçın üç 
ayrı konuda önlemler öneri lmektedir. 

E_ğ.!tim ve sa -~hizmetleri 

1) Farklı duzeylerd~kı okullaşma oranlarının 2005 yılına kadar en az bugünkü ulusal ortalamaya 
ulaştırılması , saglık tesıslerının ve personelının teminine ılişkin olarak, GAP bölgesındekı 
sağlık ve eğıtım hızmetlerının iyıleştırılmesı; ve 

2) Yaygın sulama ve göletlerın tesısı sonucu artabılecek hastalıkların izlenmesı ve kontrol altına 
alınması. 

Teknik e_ğ.!_tim/öğretim 

1) Çeşıtlı tarımsal urun ışlemeciliğı, yoğun sığır besicilığı , kümes hayvancılığı ve bunlar ıle ılgılı 
hizmet faalıyetlerıni ıçeren genış bir alan içinde, teknik eğitim ve öğretımın teşvıkı; ve 

2) GAP bölgesının dokumacılık .el sanat ları ve ev ekonomısi gıbi somut ıhtıyaçlarına uygun bır 
yaygın eğıtımın desteklenmesi. 

Daha üksek düze~eki hizmetler 

1) Yakın bır gelecekte önemlı bır yüksek öğrenim kuruluşunun açılması ve uzun vadede, 
uluslr.ırarası konferanslar ve teknolojı geliştirme gıbi daha yüksek düzeyde fonksıyonları yerıne 
getırecek tesıslerin kurulması yoluyla, Bölgenin genel ımaıının gelıştırılmesı 

(5) Finansman 

GAP'ın planlandığı gıbı gerçekleştirilmesi, ulusal düzeyde toplam kamu yatırımlarının yılda% 4.0 
artacağı varsayımıyla, altıncı beş yıllık plan dönemi boyunca ulusal yatırım harcamalarının % 
8 . 6'sına, yedıncı beş yıllık kalkınma dönemı boyunca% 10.3'üne ve sekızıncı beş yıllı!<. dönemde 
ıse % 8.0'ına eşıt bır kamu sektörü yatırım tahsisinı gerektirecektir. Eğer öncelıklıolmayan projeler 
daha ılerı teknoloıılere uygun bır bıçımde yeniden formüle edilebılırse. sekızıncı dönem süres ı 
ıç:ndeki ödenek daha fazla ol abılır. 

6. Gelişme Alanları ve Projeler 

Önümı.izdekı yırmı yıl ıçınde kalkınma çabalarının yoğunlaştırılacağı altı gelışme alanı saptanmıştır. 
Mevcut koşullar. darboğazlar ve kaynaklar gozönüne alınarak yapılan analızler sonucu. bu alanlar. 
temel strateııye . oncelıklı proıelere ve dığer kalkınma tedbırlerıne gore formu le edılmış beklenen 
fbnksıyonlar ve değışık programlar açısından karakterıze edılmışlerdır (Tablo 12. Harıta 6) 

19 



Teblo 12: Gefifme Alanları ve Öncelikli Projeler/Tedbirler 

Temel 
Strateıı 

Oncelıklı 

Proıeıer 

DıQer 
Tedbuler 

Oıyarbakır-Batman 
Gehşme Alanı 

Kısa-Orta Vade 

Oncelıklı sulama Proıelerı 
bazında ıarımsaı urun 
iŞieme sanayılerı kurmak 

Oıyar bakır Belcdıye-

sının lonksıyontarını 

arııırmak 

Orta-Uzun Vade 

- Oıyarbakır-Batman 
kalkınma korıdownu. 

verımh tarımsal alan ları 

urun ışleme s:1nayılerını 

yavarak genışletmek 

Kralkızı Baraıı ve HES 

Oıcle Baraıı ve HES 

Batman Baraıı ve HES 

Batman sag sahıl 
sulaması 

Batman soı sahıl 
sulaması 

Oıyarbakır-Şanlıurfd 
asfaltının ıyıleştırıfmesı 

Bısmıl-Batman yolu 

Hububat depolama ıesıslerı 

- Gubfe ve tarımsal kımyevı 
maddeler ıçın ana dağıtım 
deposu 

Yag ve yem bıtkılerı 
tanıtım/uygulama. proıelerı 

EBK et kombınasının ıslahı 

Hayvan yemı fabfıkalarının 
ço(laltılması 

Dıyarbakır'ın kentsel 
gelışmesı 

Dıcle sag sahıl ve pompaı 
sulaması lızıbılıte 
etudlerının 

guncelleştırılmesı 

Batman-Sılvan proıesının 
kapsamlı lızıbılıte etudu 

Yerel ıhtıyaçlar ıçın boru 
hattı ba(llantılarının 
araştırılması 

· - T ıcarı kumes 
hayvancılığının teşvıkı 

• TYUAP kapsamında yag ve 
yem bıtkılerı ıc;ın zıraat 
teknısyenlığı hızmetıerı 

Meyıllı arazıde sulama 
ıeknofoıısı. urun 
rotasyonları ve ışletme 
bazında su kullanımı 
Uzerınde araştırma 

(Greaıer) 
Şanhurfa 

Gelışme Alanı 

Kısa-Orta Vade 

Urfa-Harran sulama proıesını ıtıcı bır guç 
olarak uygulamak ve buna paralel olarak. 
tarımsal yayım hızmetlerını ve yenı bır 
arazı yonetımıf.;ahıplıgı sıstemını 
gelıştırmek 

Şanlıurfa'dakı kent hızmetlerını ve 
alt-yapıyı, sulamaya ba(llı olarak 
gelıştırmek 

Uzun-Vade 

Kentsel altyapı ve sosyal hızmetlerı 
gelıştırerek. Sanlıurfa kentını bır 
bolgesel merkez halıne donuşturmek 

Komşu tıoıgelerle baglantılarını 
guçlendırerek. ekonomık korıdoru 
gelıştırmek 

Urfa-Harran sulaması 

Mardın-Ceylanpınar sulamasının t 
aşaması 

Fırat sınırı proıesı 

Şanlıurfa-Dıyarbakır anayolu 

Vıranşehır-Ceylanpınar yolu 

Pamuk uretımının yaygınlaştırılması ve 
çırç ır labrıkaları 

Gubre ve tarımsal kımyevı maddeler ıçın 
dagıtım deposu 

Hububat depolama ıesıslerı 

EBK et kombınasının ıslahı 

Şanlıurfa'ya kentsel su şebekesı ve 
kanalizasyon 

Şanlıurfa 'nın kentsel gelışmesı 

Turızm enformasyon merkezı 

Enlormasyon merkezı 

- Sıverek-Hılvan sulamasının ve Bozova 
pompaı sulamalarına ılışkın lızıbılıte 
etudunun gunctılleştınlmesı 

Suruç-Bazıkı proıesının hzıbılııe etudu 

Sanlıurfa tıolge havaalanı lızıbılıte etudu 

Devlet uretme çıltlığının kullanımı 
konusunda kapsamlı araştırma 

Şanlıurfa'da kentsel gelişme planlama 
çalışması 

Tıcarı kumes hayvancılığının teşvıkı 

işletme bazında su kullanımı ıçın az 
topraklı/topraksız çıffçılerın 
orgutlenmesı 

Bılkı çeşıllerı, sulanan arazıde urun 
desenlerı/rotasyonıarı 
uzerıne araştırma 

- Zıraaı teknısyenlerının ış başında 
eğıtımı ve sulu tarım ıçın teknısyenlık 
hızmetıerı 

Bır yuksek ogrenım araştırma 
kurumunun tesısı 
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Gazıantep 

(Gateway) 
Gelışme Alanı 

Kısa-Orta Vade 

- Bolge'nın tıcaret merke. 
konumunu surdurmek 
amacıyla . Gazıantep 
beledıyesı sınorları 
ıçındekı altyapı ve dıge· 
hızmetlerı gelıştırmek 

Sanayıde çeşıtlılık 
yaratmak amacıyla yen 
sanayılere ozeı sektor 
yatırımlarını çekmek ıç• 
ıeşvık edıcı onlemıer 

almak 

Uzun-Vade 

Gazıantep ' ı yuksek 
duzeyde ıhracaıa yoneM 
bır sanayı merkezı hatıo 

getırmek 

Gazıantep 

Proıesı-Hancağız 
sulamasının 

tamamlanması 

E-24 karayolu uzennde 
geçış şerıtlerı 

Gdllantep-Araban 
yolunun ıyıleştırılmesı 

Gazıantep kent ı su 
şebekesı ve 
kanalizasyonu t . aşama 

Demıryollarının takvıyes 

ı aşama. mevcut 
tesıslerın guçlendırılme. 

- Adıyaman-Goksu
Araban proıesının fızıbıl 
etudlerının 
guncelleştırılmesı 

Gazıantep proıesı lızıbı lı 
et udunun 
guncelleştırılmesı 

E-24 karayolu uzerınd<tt 
tralık talebının 
araştırılması 

Fevzıpaşa geçıdının 
ıyıleştırılmesı ve Şanlıurt 
uzantısı da dahıl 
demıryollarının 

guçlendırılmesı 

Özel sektor tarafından 
yapılacak sulamanın 
gelıştırılmesı ıçın teşvıkle 

Kentsel gehşme ve 
sanayı alanlarına ılışkın 

mevzuat 
Kuçuk Sanayıı Gelıştımlf 
Teşkılatı (KUSGET) 
tarafından teknık egıtırr. 



Sıırt 

Gelışme Alanı 

Kısa-Orta Vade 
- Kapsamlı bır enlemler 

pakeıı aracıfrg,yıa 

hayvancılık sanayını 

desıeklemek 

- Sosyal hızmeılerı ve k'rsaı 
allyapıyı gelışıırerek 

ıemel ınsan ıhııyaçlarını 

sağlamak 

Uzun Vade 
- Turızm. ıeoıermaı enerıı 

ve dığer kaynakları 
araşıırarak ekonomıyı 

çeşıllendırmek 

Garzan-Kozluk sulaması 

Kuçuk baraı proıesı 

- Kırsal yol programı 

• Hayvanc ı lığı gelışıırme 

programı 

Modern mezbahalar 

Eı ışleme sanayıı 

- Sıırt kenıı su şebekesı 

- Boıan nehrı boyunca 
hıdroelekırık enerıı 
ıesısıerının gelışıırılmesı 

konusunda kapsamlı 
çalışma 

- Garzan proıesının fızıbılııe 
eıudu 

Ağaçlandırma ve meyıllı 
arazılerde erozyon 
konırolu 

Hayvancılık urunlerı 
sıandartıarının ıesbııı ve 
kalııe konırolu 

HayvancHık urunlerı ıçın 

pazarlama ıeşkılaıının 
kurulması 

Adıyaman 
Gelışme Alanı 

Kısa-Orıa Vade 

Komşu ıllerle tızıkseı ve 
karşılıklı ekonomık 

bagıanııları guçlendırmek: 
oırıegın. Gazıanıep'lekı 
sanayılere gırdı sağlayan 
sanayılerı gelışıırmek ve 
Dıyarbakır, Gazıanıep ve 
Şanlıurfa'dan gelecek 
zıyareıçıler ıçın turızmı 

gelışıırmek 

Orıa-Uzun Vade 
Aıaıurk Baraıından 
yararlanarak, sulama. 
ıurızm ve balıkçılık gıbı 
suya dayalı ekonomık 
akııvııeıerı desıektemek 

• Adıyaman-Kahla· 
Çamgazı sulaması 

Kahla-Gerger yolunun 
guzergah değışıklı!)ı ve 
doşenmesı 

Aıaıurk Baraı geçıdının 
Şanlıurfa'ya bağlanması 
(kopru ve yol) 

Anıep tısıığı ışıeımecılığı 

Turızm eğıtım ı ve 
enformasyon merkezı 

Adıyaman-Kahla proıesının 

kapsamlı Jızıbılıı e eıudu 

Aıaıurk geçııının 
karşılaşıırmalı fızıbılııe 

eıudu 

T urızmın gelışmesı ıçın 
kapsamlı araşıırma 

Nemrul'un ulusal park 
olarak duzenlenmesı 

Aıaıurk Baraıı çevresı 
ağaçlandırması 
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Mardın 
(Fronııer) 

Gelışme Alanı 

Kısa-Orıa Vade 

· E ·24 karayoıunun duzenlı bJkımını ve 
onarımını sagıamak. ıyı ulaşım ve 
uluslararası ıransıı trafık ıçın sını r ı esıs ve 
hızmeııerını gelışıırmek : 

- Plana alınmış sulama proıe ıerının en umul 
verıcı unsurlarını seçıp gerçekleşıırmek 

O~Vade 

- Tıcareı ve hayvancılık taalıyeılerını 
ozendırmek ıçın, çevresındekı gelışme 
alanları ıle karşılıklı bağlanıı ları 
guçlendırmek 

Sılopı-Nurduş sulaması 

Nusaybın sulaması 

- E-24 karayolunun ıamır ve bakımı 
- Savur yolunun ıyıleşıırılmesı 

• Gubre ve ıarımsal kımyevı maddeler ıçın 
dagııım deposu 

- Hayvancılığı gelışıırme programı 

- Mardın-Ceylanpınar sulaması 2 aşaması 
tızıbılııe eıudunun guncelleşıırılmesı 

- Nusaybın-Cızre-ldıl pompaı sulama 
proıesının fız ıbılııe etudunun 
guncelleşıırılmesı dahıl olmak uzere, Cızre 
proıesının kapsamlı bır fızıbılııe eıudu 

· Karlılık gosıeren bag/ba~çe urunlerının 
saplanması 

- Asfallıı rezervlerının en kısa surede 
ışleımeye alınmasına ~ışkın çalışmalar 

- Bağ/bahçe ıarımı urunlerının 
yaygınlaşıırılması ıçın pazar araştırması ve 
ıeşvık <inlemlerı 

Bırıncıl ve ışlenmış tarımsal urunler ıçın 
ıhracaı pazarlama ıeşkılaıının kurulması 

Sınırdakı gumruk ve ı lgılı hızmellerın 

gelışlırılmesı 
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Harita 6 : GAP Bölgesi ve Master Plan Projeleri 

ÖLÇEK 
o 50 
- - -km. 

ı. Bakır işletlml 

~ Fosfat çıkanmı 

A1atürk rekreasyon alanı 

'Ô Turlı.m Enformasyon Merkezi 

"'İ' Turizm eğitim merkezi 

JJ lıetişlm kopmleksl 

@ Sınır ihracat/ Orün işletme b61gesl 

ı')ı!1 lçbölge konteyner deposu 

.. /~'\ 
.. _,,.. .. .../ \.,.·,..... . 

~ ) 

Ulaştırma 

tılW 
Kıırııyoıu lyllıştlrmeıl • blrlncll 6ncellk 

ı::rtIR?R Karayolu lylleftlrmeıl ·ikindi Oncetlk 

- AletOrtc geçidi 

- Demfryolu peklftlrmesl 

• • • (gelecekteki muhtemel genişleme) 

·· 1~ Havaalanı gellftlrmeal 

Su Kaynakları 

o Bara) 

® Hidroelektrik Santralı 

N 

@ 

/ 

LEJAND 
Tırım. Hayvancılık, Balıkçılık 

• Oncellkll Sulama Projeler! 

Diğer ıulıma p<ojelerl 

il Mevcut ıulıma projeleri 

V':=a Hayvancılı~n gellşllrUmesl 

...., _ Balıkçılık komplıksl 
~..,, 

imalat (esas lokaayonıar) 

Yımekllk yağlar 

00 Hayvan yemi 

[IJ Ttkstll 
[f] Meyve/ aebzo işleme 

Makama vb. 

Hayvancılık • et Qrünlerl 
ve dert lfleme 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

GÜNEVDOGU ANADOLU PROJESİ 

NIPPON KOEI CO. LTD. -YÜKSEL PROJE A.Ş. 



7. Kurumsal Önlemler 

7.1 Tarım 

(1) Toprak mülkiyet sistemi 

1) GAP bölgesındek i toprak sa~ıpliğ ı durumunun ivedilikle düzerı lenmeye ihtiyacı vardır; Devlet. 
arazı tapularının guvenırlıgı açıs ından , gelecekteki tarım reformu mevzuatını açıkl ığa 
kavuşturmal ıd ı r. 

2) Topraksız ortakçı / k ıracıların .t?prak sahiple r! karşıs ındakı konumlarını güçlendirmek amacıyla, 
ortakçı/ kıracılara kredı ve dıger g ı rdıler saglanması geliştirilmeli; aynı zamanda onlara daha 
fazla tarımsal yayım hızmetlerı ve örgütleme çabaları götürulmelidir. Benzer bir düzenleme 
kamu arazılerı içın de düşünülebilmelidir. ' 

3) Bırıncı öncelık emek kullanımı ve ürün yoğunluklarının çok daha fazla o lacağı 1-5 hektarlık aile 
çift l ik lerınin mülkiyetindeki toprakların arttırılmasına verilmelidir. 

4) Modern gırdılerın sağlanması, pazarlama, ışletme bazında su amenajmanı ve tarımsal yayım 
hizmetlerinın etkili bir şekilde aktarımı için. orta büyüklükteki aile işletmelerini kapsayan 
kooperat ıfler kurulmal ıdır. 

5) Küçük ışletmelerın hakım olduğu yerlerde, sulama alanlarının planlı bir şeki lde sulanabilmesi 
ıçın arazı toplulaştırması gereklı bır önkoşul olacaktır. 

(2) Tarı msal yayım, araştırma ve enformasyon hizmetleri 

1) TYUAP projesi bütün GAP illerini kapsamalı , yağ lık ve yemlik dane bitkileri gibi yeni ürünlerin 
yaygı nlaştırılmasında kullanılmal ıdır. 

2) Araştırma çal ışmaları , sulu şartlarda yetiştirme teknikleri benimsetilmesine, ürün 
rotasyonlarına ve ürün yetiştirme tekniklerine ağırl ık vermelidir. Bu alanda çalışan önemli 
kuruluşlar , Sulama Teknikleri Enstitüsü (pamuk), Gaziantep Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü 
(antep fıstığı, üzüm), Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve daha etkili gübreleme yollarını 
geliştirmeye yönelik toprak analiz laboratuvarlarıdır. 

3) GAP bölgesindeki araştırma çalışmalarını koord ine etmek üzere ilgili araştırma ve yayım 
kuruluşlarının katıl ımı ile Araştırma Koordinasyon Komitesi kurulabilir. Diğer bölgelerdeki 
kurumlarla ıyı ılışki le ri n kurulması ve araştı rma personelinin yetişt i rilmesi/eğitimi de önem 
kazanacaktır. 

4) Çiftçılerın büyük çoğunluğuna modern tarım pratikleri , islah edi lm iş çeşitler ve destek 
olanakları hakkında daha iyi enformasyon verilmelidir. Bu toprağın zamanında hazırlanması ve 
tohum ekımi ıçin gerekli meteorolojik enformasyon ile pqzar enformasyonu açısından da 
geçerlıdır. 

(3) Mali sistem 

1) K ısa vadel ı kredıler için müteselsıl kefalet, yeterl i teminat kabul edilmeli , orta ile uzun vadeli 
kredıler içın ise, TC Zi raat Bankası bir kefile/ teminata dayanmak yerine, getirilen projeleri ciddi 
bır bıçimde değerlendirmelidir. 

2) Üretıcılerın kredi taleplerı, ihtiyaçlarının tesbiti, tarımsal yayım ve eğitimlerinde TC Ziraat 
Bankası ile TOKB arasındaki koordinasyon güçlendirilmelidir. 

3) Küçük çıftçilere kısa vadeli kredi temininde önemli bir yeri olan Tarım Kredi Kooperatifleri 
(TKK), daha nıtelik l i personelle takviye edilmelidirler. Yenı sulama alanlarında kooperatifler 
kurulmalıdır. 

4) Bir "Tarımsa l Kalkınma Fonu"nun kuru lması, Bölgedeki çiftçilerin yararlanabileceği kredı 
miktarını öneml ı ölçüde arttırmak açısından düşünülmeli; böyle bir fonun gerçekleştirilmesı 
açısından gereklı yönetım p lanları ve ölçütleri incelenmelidir. 
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(4) Tarımsal girdiler 

1) Ceylanpınar Tarım İşletmesi, Bölge'ye uygun her çeşıt kal itelı tohum üreten başlıca kurum 
olacaktır. Sulu tarım koşulları için uygun Antepfıstığ ı Araştırma Enstitüsü'nde bir fidanlık 
kuru lmalıd ı r. Özel girişimci ler tohum üretim birimleri ve fidanlıklar kurmak için teşvık 
edilmelidirler. Bu amaçla, bazı kamu toprakları özel girişimcilere kiralanabilir. 

2) TKK'nin gübre depolama kapasitesi arttırılmalıdır ; çünkü doğrudan çiftçılere gübre dağıt ımı 
açısından , bu kuruluşun kapasitesi daha önemlidir. Özel gübre dağıtıcıları ve imal atçı ları 
desteklenmelidir. 

3) Kimyasal gübre kullanımını asgariye indirmek için bitkisel ve hayvansal üretımı birarada yapan 
i şletmele r desteklenmelidir. 

4) Sulama nedeniyle çoğalabilecek olan hastalıkların ve zararlıların uygun ürün rotasyonu ıle en 
aza indirilmesi mümkündür. Diyarbakır'daki Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, 
çiftçi lere bitki koruma ve diğer ilgili alanlarda hizmet verme çabalarında desteklenmel ı dir. 

(5) Tarımsal mekanizasyon 

1) Biçer-döğer ve traktör kiralama hizmetleri, özellikle küçük ve orta ölçeklı çıft l ı klere yönelik 
olarak, diğer makinaları ve teçhizatı da içine alacak şekilde genişletilmelıdı r. Bunun için, bazı 
orta büyüklükteki çiftlik sahipleri/işl eticileri tarımsal yayın ve TC Ziraat Bankası ı le 
desteklenerek, makina parkların ı genişletmeye teşvik edilmelidir. 

2) Türkiye Zirai Donatım Kurumu'nun Şanl ıurfa'daki Tarım Alet ve Makınaları Fabrikas ı , Bölgenın 
özel taleplerini karşılayacakt ır. 

(6) Pazarlama 

1) Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Çukobirlik) ve Güneydoğu Anadolu Tarım 
Satış Kooperatifleri Bi rliği (Güneydoğubi rl ik) pamuk, soya fasulyesi, yerf ıstığ ı , susam ve 
ayçiçeğinin uygun fiyatlarla pazarlanması, uluslararası ve iç pazarların gelişti r i lmesi ve 
çiftçilere mali destek vermek ve teşvik etmek için personel ve mali kapasitelerini artırarak 
yeniden organize edilmelidirler. 

2) Bölgedeki pazarlama kanallarının daha iyi işlemesi açısından tarı msal ürünlerin iş lenmesi , 
depolanması ve muhafazası tesisleri, ambalajlama ve ulaşıma yönelik özel sektör yatı rımları, 
desteklenmelidir. 

3) Özellikle ihracata yönelik tarımsal ürünlerin ve tarımsal sanayi kalite standartları ve ürün 
sınıflandırmaları ortaya konmalıd ı r. 

7.2 Hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık 

(1) Hayvancılık 

1) Kontrollü otlatmaya yönelik demonstrasyon projeleri derhal başlatılmalıdır. Yemlik hububatın 
ve yem bitkilerinin sulama koşull arı al tında yaz rotasyonlarına sokulması yoluyla, yem 
kaynakları gen işletilmelid ir . Yüksek verimli sığ ır ırk larının mevcut olduğu alanlarda yem 
bitkileri demonstrasyonları yürütü lmelidir. 

2) GAP bölgesi sınırda bulunduğundan salgın hastal ıkların kontrolu ve iç ve dış parazitlere karşı 
periyodik aşı lamalar kesinlikle birlikte ele alınmalıdır. 

3) Hayvansal ürünlerinin pazarl anması geliştirilmelid i r . İş lenmiş ürünlerin bileşim i beyaz 
peynirden taze süt ve yoğurda ; karkas olarak ihracat yerine kesilmiş ve paketlenmiş et 
ihracatına doğru değiştirilme l id ir . Devlete ait işleme tesisleri· (EBK, SEK) gelişt i ri lmeli ve 
özelleşti rilmelidi r . 
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4) Sürü büyü kl üklerını sabıt tutarak hayvans_a ı u re t ımı arttırabılmek ıçın, sunı ve tabıı tohumlama 
yoluyla ve daha çok sunı tohumlanmaya agırlık vererek sıgrrlarda melezleme teşvık edılmelıdır 

5) Karışık tarımın teşvı k edılmesı ıçın . sığır yetıştırıcılığıne yönelık tarımsal kredıler. ort(] 
buyukluktekı ışletmelere kaydırılmalıdır. Zıraat Bankası 'nın keçıcılık ve koyunculuk 
kredılerınden. sadece ekılı arıLısı olmayıp yalnızca keçı ve koyun yetıştıren aıleler 
yararlanmalıdır. 

(2) Ormancılık 

1) Çıftçılere seçılmış ağaç turleı ının fıdelerı saglanarak, fıdanlık uygulamaları ve baltalık 
amenaımanı konularında yayım hızmetlerı sunularak ve odun uretımının pazarlam;ı ve 
ekonomık yonlerı açıklanara k : ışletme bazında ağaç yetıştırı lmesı teşvık edılmetıdır. 

2) 6831 sayılı Oı mancılık Yasasının ve 1987'de yururluğe gıren yenı Ağaçlandırma 
Yonetmelığının sağ:adığı teşvık olanaklarıyla fıdan/fıde uretımı ıçın özel ışletmeler 
desteklenmelıdıı 

(3) Balıkçılık 

1) Belırlenen bır kuruluş tarafından tesıs edılecek ve yönetılecek, araştırma/eğıtım faalıyetı 
yapacak, balıkçılık araç ve metodlarını gelıştırecek ve kuluçka, yavru üretım olanakları ıle teçhız 
edılmış, dağıtım ve pazarlama sıstemını kapsayan bır ıçsular balıkçılık merkezı kurulmalıdır. 

7_3 Sanayi 

(1) İmalat 

1) lsteklı yatırımcılara. genel yatırım olanakları. pazarlama fırsatları ve mevcut destek hıLmetlerı. 
daha ozeı olarak da yenı ureıım yöntemlerı/teknoıoıııerı ve yenı sanayılerın kurulmasını 
etkıleyen dıger faktorler konularında teknık yol gösterıcılık sağlanmalıdır. Bu alandakı DPT 
gırışımlerının yanısıra. Kuçuk Sanayı Gelıştırme Teşkılatı'nın (KÜSGET) verdığı teknık eğıtım, 
bütun GAP tıolgesı ıllerın ı kapsayacak şekılde genışletılmelıdır. 

2) Hem Bolgedekı kalkınma bankalarının şube sayıları, hem de Bölgenın toplam dağıtılan krediler 
ıçındekı payı, OLCI ımala t yatırımlarının hızla artan talepl erını karşılayacak şekılde arttırılmalıdır 

Yabancı serrn<ıye yatırımları ortak gırışımler, yap ışlet devret veya doğ rudan yabancı sermaye 
yatırımı olarak desteklcnmelı, yatırım olanakl arı, mevcut teşvık sıs temlerı , Türk ortakl arın 
tanıtılmas ı ve dığer ılgılı konularda yabancı sermayeye bılgı sağlanmalıdır. 

3) Yer el yonetımlere kamu ve ozel sek tor kuruluşlarının ışbırlığı ıle teknık konularda rehberi ık 
yapabılecck . kredı bulmada yardım edebılecek , yabancı sermayenın katıl ı mın ı cazıpleştırecek. 

tanıtım laalıyetlerınde danışmanlık hızmetını verebilecek bır ozel sektör fırmasıyla 
anlaşılmalıdır. 

4) Potansıyel yerlı gırışımcıler saptanmalı. fızıbılıte öncesı örnek araştırmalar hazı rlanmalı ve ılgılı 
tum gırışımcı adayları yenı yatırım fırsatlarına başvurmaya davet edılmelırlır. Genel sınaı proıe 
yonetım ve uzmanlık konuları da dahıl olmak üzere, gerektığınde her sanayı dalı ıçın egıtım 
verılmelıdır. 

(2) Madencilik 

1) Varolan maden yatakları ve sondaı sonuçları , özel sektörun kolayca yararlanabıleceğı bır 
bıçımde doküman halıne getırılmelıdır . Bu. maden yatakları temel harıtalarını hazırlamaya 
yönelık kapsaml ı bır arazı çalışmasının bir parçası olarak yapılabılır. 



(3) Turizm 

1) Kultur ve Turızm Bakanlığı ve yerel ve yaoancı turızm şırketlerının ışbırlığıyle. bir turızm 
kaynakları envanterı hazırlanmalıdır. Bu kaynakların kapsamlı bır ıncelemesı gerçekleştırilmeli; 
tarıhi kalıntıların restorasyonu ıçın bır eylem programını da ıçeren . gen ış bır yolgöstericı 
çerçeve oluşturulmalıdır. 

2) Otel ışletmecılığı ve servısı . tur duzenleyı cılerı ve seyahat acentaları ıçın gereklı turızm 
personeli . Kultur ve Turızm Bakanlığı ıle TURSAB tarafından eğıtılmelıd ır. 

7.4 Ticaret 

1) Turkıye Halk Bankası ' nın (THB) olmadığı alt-bolgesel merkezlerde. banka şubeleri ve mali 
danışmanlık burala rı kurulmalıdır. 

2) Bankalfınans kuruluşları ve otel/ restoran hızmetlerı personeli ıçın , görev başında uygulamalı 
eğı tim programları teşvık edilmeli ve desteklenmelıdır. 

3) Uzun vadede. bırkaçı uluslararası tıcarette de uzmanlaşmış olan. daha fazla tıcaret merkezı 
ku rulmasına ıhtıyaç duyulacaktır. 

7.5 Altyapı 

(1) Su kaynakları 

1) Sulama suyunun yönetimı ve kullanım ı nı akılcı ve verımli bıçımde gerçekleştirebilmek için 
sulama bırlıklerının kurulması gerekmektedır. Pılot bir proıe kapsamında , küçük çiftçilerin 
yoğunlukta olduğu ve/veya arazi toplulaştırmasının ve dağıtımın tamamlandığ ı bölgelerde 
örnek çıftlıkler kurulmalı ; çiftçiler sulama faaliyetlerini ve yönetimini yürütecek icra".ı bir 
kuruluşun bünyesinde organize edilmelidir. Yeni bir su fiyat sistemi ve sulama teknolojileri 
böyle bir kurum aracılığıyla denenebilir. 

2) Su ve toprak kaynaklarının değerlendirilmesını yürüten değişik icracı kuruluşların faaliyetleri 
"havza amenaımanı " kavramı ıle yürütülmelıdır. 

(2) Ulaşım 

1) Gap Projesine ılışkın olarak karayolu taşımacı lığ ında ortaya çı kacak olan somut ihtiyaçların 
belirlenmesi için, en yakın zamanda aşağ ıdaki önlemler alınmalıd ı r : 

i) Çıkış-varış noktaları ve öncelikli karayolları üzerındeki trafik talebi araştırmasının 
tamamlanması , 

ıı) Atatürk baraj gölü geçişinin karşılaştırmalı fizibilite etüdünün yapılması , ve 

ıii) Kırık kalkınma aksı boyunca stratejik önemdeki sanayilerin altyapı ve hızmet kullanım 
ihtiyaçlarını saptamak ıçin bir koridor çalışması. 

2) Demiryollarının rolünü açıklığa kavuşturmak ve mevcut sistemi iyileştirmek amacıyla, hem 
fizıksel tesisıerın ıyileştirilmesi, hem de işletme sorunlarını gelıştirme imkanlarına duyulan 
i htiyaçları kapsayan geniş çaplı bir araştırma yapılmalıdır. 

3) Konteyner taşımacılığının uluslararası ve yerli düzeyde benimsenmesi gözönüne alınarak , 
bölge dışındaki limanların yeni bir değerlendirilmesi gerçekleştirilmelidir. 

4) Bütün bu önlemleri etkili bir şekil de uygulayabilmek için bir Bölgesel ulaştırma araştırması 
yapılmalı ; bu · araştırma, alternatif ulaştırma biçimleri arasında tercihleri ve yükün dağılımını , 
yerel havaalanlarının ıyileştıri l mesini ve yerel uçak servislerinın tesısi de dahil olmak üzere 
havacılık ihtiyaçlarını ve yerel ihtiyaçlara yönelik boru hatları kurulmasını kapsamalıdır. 



(3) Toplumsal altyapı 

1) GAP bölgesı ıle ulusal ortalama arasındakı hızmet duzeyı farkının daraltılması ıçın . Devlet 
bü tçesınden daha adı l bır payın ayrılması yoluyla. eğıtım ve sağlık hızmetlerının 
gelıştırılmesıne b ı rınc ı oncelık vcrılmelıdır. 

2) Yaygın eğ ı tım tcşvık cdılme l ı ; vcrılecck dersler, hedef nüfus ve tcsıs ıhtıyaçları konularında , 
yaygın eğıtımın bo lgc nın ıhtıyaçlarına cevap verebılmesıne yonelık çalışma yapılmalıdır. 

3) Önemlı bır yuksek öğreıım iaraştırma kuruluşu tesıs edılmelı; burada, sulama teknoloııterı , 
Ortadoğu tıcaretı ve pofıtıkası gıbı konular lısansustu eğıtıme sunulmalıdır. Bu kuruluş , 
uluslararası bır saygınlığı amaçlamalı; uluslararası araştırma enstıtulerı ve bağışçı kuruluşlarla 
temas kurmalıdır. 

7.6 Kent sektörü 

1) Yerel yönetım gelırlerının çok arttırılmasına ıhtıyaç vardır ve aşağ ıdaki önlemler gözönüne 
alınmalıdır : 

ı) Genel butçeden sağlanan parasal destek arttırılmalı ; GAP bölgesındeki özel kentsel 
proıeler ıçın tah s ıs edılmelıd ı r , 

ıı) Beledıyelere özel faız ındırımlı borçlar sağlanmalıdır.; 

111) Kısa vadelı bırıkmış borçlar konsolıde edılıp, yenı bır takvime bağlanmalıdır ; 

ıv) Beledıyelere aıt fonlar. bu fonların GAP proıelerınde, her an kullanılmaya hazır olabılmesı 
ıçın , ayrı hesaplarda toplanmalıdır . Bu fonlar, bütçe dışı başka fonlarla takvıye edılmelıdır ; 

v) Yerel yonetımler , aktıflerının yenıden değerlendırılmesı çabalarında mumkun olduğu 
kadar etkılı olmaya; borçları ıçın yeterlı karşılık sağlamaya ve yenı gelır kaynakları bulmaya 
yönlend ı rılme l ıdır . 

2) Beled ıyeler kendı proıelerını hazırlamaları doğrultusunda teşvık edılmelıdır. Bunun ıçın 

dışarıdan profesyonel yardım alabılmelı, veya iller Bankası'na başvurmalıdırlar. 

3) Beledıyeler malıyetın gerı odenmesı ıle ılgılı tedbırlerı uygulamaya teşvık edılmelıdırler. Bunun 
sağlrınması ıçın , imar Yasası ve Beledıye Gelir lerı Yasası en uygun ılkeler zıncırını 

oluşturmaktadır . 

4) Önemlı kent merkezlerının planlanması , aşağıdakı ılkelerın ış ı ğı al tında gelıştırılme lıd ı r: 

ı) Bu plan. yalnıLca tesıs lc r ve araL ı kullanımına ılışkın fız ı kseı bı r plan olmakla kalmayıp ; 
GAP Master Planı ta rafından ortaya konan bölgesel kalk ı nma çerçevesı ıçınde 

kentsel kalkınma nın sosyo-ekonomık çerçevesını belırlemelıdır. Kentsel gelışmen ın 

amaçları ve temel strateı ısı saptanmalıdır . 

ii) Kentse l gelışme planı gerçekçı ve uygu lanabılır olmal ıd ı r. Maliyet tahmin lerı ve 
uygulamanın safhalandırılması planda yer a l malı; insan, finansman ve dığer kaynak 
ıhtıyaçları , program formulasyonu sürecinde, her bır kaynağın değerlendırılebılmesi 

açısından dıkkatle tartılmalıdır . 

ııı) Kentsel gelışme planı . özel sektör kaynaklarını da devreye sokmalı ve özel sektör 
faalıyetlerıne yol gösterıcı onlemlerı formüle etmelıdır. Bu önlemler, arazı kullanımının 
kontrolünü, kullanıcı bedellerını , çevresel duzenlemeleri, ınşaat yasalarını ve d ığer 

önlemlerı kapsayacaktır . Bu önlemlerin, planın resmi olarak kabul edilmes ıyle birl ıkte 
kurumsallaşmasına ıhtıyaç vardır . 

ıv) Kentsel planlama ıçın temel verilerın toplanması , düzen lenmesı ve kentsel gelışme 
planlarının güncelleştırılmesıne yönelik yöntemler ortaya konmal:dır. 
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FiYAT REViZYONU 

AÇIKLAMA 

Master Plan Çalışması ikinci baskısında kullanılan değerler Haziran - 1988 itibariyledir. Bu 
değerler Ocak- 1990'a '2.276351 ' çarpanı kullanılarak taşınmıştır . ABD Doları cinsinden ifade 
edilen değerler ise 1988 Haziran kur fiyatları kullanılarak önce Türk Liras ı na, Türk Lirası 
değerleri de Ocak 1990'a taşındıktan sonra 1 ABD Doları = 2.320.-TL üzerinden tekrar ABD 
Doları cinsinden ifade edilmiştir. 

Bu işlemde 'Türkiye Temel Ekonomik Göstergeleri' Mart 1990 sayısı verileri kullanılmıştır . 



Tablo 1 : GAP Bölgesi ve Türkiye'nin Seçilmiş Göstergelerle Karşılaştırı l ması, 1985 1990 f ivatlarıvla 

Gösterge Birim Türkiye GAP Bölgesi GAP'ın Payı 
(%) 

Yüzölçümü km 2 779,459 73,863 9.5 

Toplam Nüfus 50,664,458 4,303,567 8.5 

Nüfus Artışı Yılda 2.4 2.9 
(1965-85) (%) 

Nüfus Yoğunluğu km 2 başına 65 58 

Kentsel Nüfus Top lamın (%) 53.0 49.9 

Ekonomik Yapı GSYH/GSBH içindeki payı (%) 

Tarım 17.7 39.6 (9.0) 

imalat 25.2 11.7 (1 .9) 

GSYH Milyar TL 190,725,000 7,661 , 194 4.0 

Ki~i başı na Bin TL 4, 147.5 1,962 (47) 
G YH/GSBH 
1990 Fiyatl arıyla 

Kaynak : Türkiye istatistik Yıllığ ı, 1987 



Tablo 7 : Seçllmi' Ekonomik Göstergeler itibariyle Kalkınma Alternatiflerinin Değerlendirilmesi 1990 fiyatlarıyla 

Alternatif 
A B C 

indeks Maksimum Sulama Maksimum Elektrik Daha Yavaş Kalkınma 

Marjinal 
Sermaye-Hasıla oranı 

GSBH Büyüme 
Yıllık% 

2005 yılında kişi 
başına GSBH ( 1000 TL) 

Toplam kamu yatırım 
lhtıyacı (Milyar TL) 

3.71 

7.7 

4,047 

65,560 

3.27 

7.3 

4,193 

50,990 

Dışpara ihtiyacı 8,080 7, 14 7 
(Milyon ABD Doları) 

• 1990 yılı 2320 TUABD $üzerinden dönüştürülmüştür. 

3.24 

6.8 

4,061 

46,890 

6,490 



Tablo 8 : Önerilen Sosyo-ekonomik Çerçeve 1990 fıyatıarı yla 

1985 2005 
Trend Projeksiyonu Önerilen Çerçeve 

GSBH 8,442 21 ,235 (4.7) 3 1,706 (6.8) 
(milyar TL) 

Tarım 3,339 5,688 (2.7) 7,252 (4.0) 
Sanayi 1,324 4,250 (6.0) 7,528 (9.1) 
inşaat 628 1,548 (4.6) 1,966 (5 .9) 
Hizmetler 3, 150 9,749 (5.8) 14,960 (8.1) 

Nüfus 4,304 7,575 
(1000 ki şi) 

(2.9) 7,809 (3.0) 

Kent 2, 148 4,859 (4.2) 5,31 3 (4 6) 
Kır 2, 156 2,716 ( 1.2) 2,496 (O 7) 

istihdam 1,528 2,355 
(1000) 

(2.2) 2,796 (3 1) 

Kişi başına 1,962 2,804 
(GSBH 1000 TL) 

(1 .8) 4,061 (3 7) 

• 1985-2005 arası ortalama yıllık artış yüzdeleri parantez iç inde verilmiştir 
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