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Ö N S Ö Z 

27-29 ~!art 1995 tarihinde Şanlıurfa'da 
düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkıruna ve 
Güneydoğu Anadolu Projesi" Semineri, 
kalkınrnaaa uzun vadeli hedeflere uluslararası 
işbirliği ve farklı deneyimlerin paylaşılması 
yoluyla daha etkin bir biçimde ulaşılabileceği 
bilinciyle düzenlenmiştir. Bu seminer, 
Başbakanlık GAp Bölge Kalkıruna Idaresi 
Başkanlığı (GAP Idaresi) ve Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) yetkililerinin, 
kalkınma için işbirliği yapma konusundaki 
kararlanrun ilk ürünüdür. 

Serninerin amacı, kalkınmanın 
sürdürülebilirliğini tanımlamak; kalkınmada 
sürdürülebilirliğin sağlanınasi için gereken 
yöntem, araç ve kaynaklan saptamak; Türkiye 
genelinde ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 
kapsamına giren bölgede gösterilen kalkınma 
çabalarını tartışmalar ışığında değerlendirip, 
bundan sonra yapılması gerekenleri 5elirlemekti. 
Yayımladığuruz seminer raporuyla bu toplanoda 
yapılan ııelirlemeleri ve önerileri daha geniş bir 
ilgililer çevresine ulaştırıp, konuyla ilgili 
tartışmaları sürekli kılmak ve farklı grupların 
kalkıruna çabalarımıza ortak olmaJan içın bir 
zemin hazLrlamak amaçl arını taşıyoruz. 

Seminerde, sürdürülebilir kalkıruna ile 
kastedilen, bugün kadar geleceğin, ekonomi kadar 
doğal ve toplumsal dinarnilderin de hesaba 
kabldığı bütüncül yaklaşımlı ve eşitlikçi 
ablınılardır. Seminerde, sürdürülebilirliğin 
gerçekleştirilebilmesi için kalkınmaya katıTan 
kuruluşların etkin yönetimi ve ışbirliğinin 
yanısıra, kalkıruna sürecinde ortaya çıkacak 
yararlan üreten ve kullananların her düzeydeki 
kararlara kablımının ve başarılı uygulamalar için 
gerekli bilgi, beceri ve deneyimlerinin 
artırılmasının da önemi savunulmuştur. 
Seminerde, sürdürülebilir kalkınmada nihai hedef 
olarak, insan, su ve toprak kaynaklarının optimum 
kullanırnıyla bağımlıTtktan kurtulmuş, kaliteli ve 
istihdama katkıda bulunacak şekilde üreten ve 
daha iyi bir gelecek beklentisi içinde yaşayan 
insanların bulunduğu huzurlu bir ortam 
tanımlanmıştır. Seminer boyunca belirlenen 
önceliklerin, önerilen uygun yöntem ve teknikler 
kullanılarak, vakit geçirmeden uygulama 
projelerine yarısıolması gerektiği konusunda 

katılımcılar arasında tam bir görüşbirliği 
oluşmuştur. 

Bu seminer ayrıca, uluslarareısı platformlarda 
belirlenen kalkıruna hedef ve stratejileri ile, ulusal 
ve bölgesel/ yerel platformlarda belirlenenierin 
uyumlu bir bütün oluşturabileceğinin bir kanıtı 
olmuştur. Umarız ki bu seminer, sürdürülebilir 
kalkınmaya yönelik olarak geliştirilecek politika, 
program ve uygulamalar konusunda bütün 
kabilinalara bazı ip uçları vermiş, perspektiflerine 
yeni bir boyut katmış olsun. Biz, Birleşmiş 
Milletler Kalkıruna Programı ve GAP Idaresi 
çalışanlan olarak, bu seminerle geliştirdiğimiz 
duyarWığı ve seminerden çıkardığımız sonuçları, 
bu raporun yayınlanmasıyla başlamak üzere, bir 
dizi bütüncül yaklaşım lı projeye. yarısı tarak, 
uygulama düzeyine taşLrnaktayız. Insan, su ve 
toprak kaynaklarının birarada değerlendirildiği 
bu projeler için, Türkiye'de ve özellikle GA1' 
kapsarruna giren Bölge de kalkıruna çabalarına 
kablmaya istekli bütün kuruluşlarla verimli bir 
işbirliği içinde olmayı planlıyoruz. Somut ve 
kapsarnlı proı·elerin, sınLrlı bir seminer süresince 
katılımı sağ anamayan bütün ilgili birey ve 
kuruluşların katkılarına başvurmak için ideal bir 
ortarn olduğuna inanıyoruz. Seminerintizde görüş 
bildirerek veya dinleyici olarak yer alıp bize bu 
somut adımları atrnamızda yardıma olan bütün 
katı lırnalara teşekkür ederiz. 

Seminer Raporu'nu iki cilt olarak 
yayınlayacağız. İlkinde, oturumların kısa özet ve 
değerlendirmelerinin yanı sıra seminerden 
çıkardığLrnız sonuç ve öneriler Türkçe ve Ingilizce 
olarak sunulacaktır. Bu cilt, katılımcılar ve 
oturumlar arasında diyaloğun ön plana 
çıkarılmasLrU arnaçlar.arak, yaklaşLrnlar arasındaki 
farklılık ve be_nzerlıkleri vurgulayacak biçimde 
kurgulandı. Ikinci ciltte ise bütün bildiriler, 
sunuşlar ve tartışmaları sunuluş SLrasına göre 
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AÇlLlŞ KONUŞMALARI 

Ziyaedilin Akbulut, Güneydoğu'nun makus 
talihini yenmesine yol açacak olan GAP'ın artık 
meyvelerini vermeye başladığına, üç yıl 
öncesine kadar devamlı tüketen Proje'nin artık 
üreten bir proje haline geldiğine dikkat 
çekmiştir. Şanlıurfa'nın, kurtuluşunun 75.yılıru 
11 isan'da kutlarken kuraklıktan 
kurtuluşunun da birinci yılının başiayacağını 
vurgulayan Akbulut, bu çok yönlü Proje için 
UNDP'nin de devreye girmesini çok isabetli bir 
yaklaşım olarak nitelemişir. 

Necmettin Cevheri GAP'ı, "cumhuriyetten 
sonra Türkiye'nin yarattığı en büyük eser" 
olarak addetmiş ve bu eserin "insana yönelik, 
insan için ve insanla birlikte" gerçek.leştirilmekte 
olduğunu belirtmiştir. Proje'nin kadın ve çocuk 
haklarından kentsel yaşama, sulama ve tarımsal 
sanayiden çevre korumaya kadar insanı 
ilgilendiren tüm boyutları içerdiğine işaret eden 
Cevheri böylece, sosyo-ekonomik bölgesel 
farklılıkların giderilebilecegini kaydetmiştir. 

Rıza Aleçalı ise insanın, kalkınmanın öznesi 
olarak görüldüğünde, Doğu ve Batı 
medeniyetleri ve kültürlerinin kesişim 
noktasında duran GAP Bölgesi insanının, 
2l.yüzyıla girerken GAP dolayısıyla maddi 
kazanırnlar edinmesinin yanında dünyaya yeni 
bazı manevi değerler de önerebileceğini 
vurgulamıştır. Bunlar, güç yerine adalet 
kavramının geçmesi böylece haklı olanın güçlü 
kılınması, barışın sağlanması yönünde bir 
değişmenin gerçekleşmesi ve hayatı bir 
mücadele değil, bir yardımlaşma olarak 
algılayan zihniyetin yerleşmesi ile doğaya daha 
uyumlu bir yaşama adım atılmasıdır. 

Diger konuşmacılar gibi Baki Ataç da GAP'ın 
yalnız kapsamında bulunan iliere değil, içinde 
yer aldığı geniş coğrafyaya da yarar 
sağlayacağını, bu çerçevede Proje'nin 
uluslararası kuruluşlardan da yakın ilgi 
gördüğünü belirtmiştir. Dünyadaki kalkınma 
deneyimlerinin, sürdürülebilirliğin vazgeçilmez 
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bir yaklaşım olduğunu gösterdiğine değinen 
Ataç, insani kalkınma konularında evrensel 
geçerliliği olan ilke, yaklaşım ve standartları 
getirmek gibi bir misyona sahip olan UNDP'nin 
görüş ve katkılarının GAP'ın hayata 
geçirilmesinde önemli bir rol üstlenebileceğini 
ifade etmiştir. Ataç, seminer programının 
memnuniyet verici şekilde, GAP'ta izlenen 
politika ve uygulamaların, planlamadan 
yönetime, finansmandan çevreye, toplumsal 
konulardan teknolojiye kadar uluslararası 
platforma sunulabilecek düzeyde olduğunu 
gösterdiğine işaret etmiş, UNDP'yle başlatılan 
işbirliğinin ilk örneği olarak bu serninerin ulusal 
ve uluslararası düzeyde GAP'a yeni girdiler 
vereceğine inandığını belirtmiştir. GAP'tan 
sorumlu Devlet Bakanı Ataç son olarak, milletin 
fedakarlığı ve politik iradenin varlığına bilimi 
ve teknolojiyi de ekleyerek kalkınma için 
seferber edip, dünyanın ilk ve en büyük 
medeniyetlerinden birine mekan olmuş 
Güneydoğu Anadolu yöresini, modern 
dünyanın bir uygarlık merkezi yapma 
konusunda T.C. Hükümeti'nin kararlı olduğunu 
hatırlatmıştır. 

Açılış konuşmalarında sürdürülebilir 
kalkınma, yeni bir bakış açısı ve strateji olarak 
sunulmuştur. Edmund Cain bu yeni bakış açısı 
ve eylem biçimine yol açan ana problemlerden, 
kıtlaşan dünya kaynakları karşısında gelecek 
umutları daralmış toplumların bıkkın ve 
hoşgörüsüz hale gelmelerini vurgul amıştır. 
Cain'e göre, hali hazırda baskı altında olan 
ekasistemde ve emme kapasitesinin üzerine 
çıkan kentlerde, doğal nüfus artışı, ekonomik 
sıkıntılar ve insan eliyle yaratılan felaketler 
dolayısıyla oluşan aşırı birikim, bu sorunlarla 
başedebilecek yeni yöntem arayışlarını 
gündeme getirmiştir. Cain, önerilen yeni 
küresel işbirliği biçimleri ve uzun vadeli 
çözümler üzerinde odaklaşılmasının, 
sürdürülebilir kalkınma bağlamında sunulan bir 



bakış açısı ve uygulama çerçevesi olduğunu 
belirbniştir. 

Olcay Ünver ise problemi kalkınma projeleri 
açısından irdelemiştir. Unver, dünyada yarım 
asırı bulan kalkıruna çabalarının, bir yandan 
yeni yöntemler, modeller, öncü teknolojiler, 
kaynak kullanımında rasyonellik, .dolayısıyla 
üretim arbşı yaratbğıru anlatmıştır. O~e ya~dan 
bu çabalar Unver'e göre sosyal e~ıtsızlik!er, 
cinsiyetler arası farklılıklar, çevrenın . tahrıbı~ 
ekolojik dengenin olumsuz yönde etkilenmesı 
gibi konularda olumsuzlukların. artmasırun 
önüne geçememiştir. Unver, bu 
olumsuzlukların, genelde kalkınmaya, özelde 
de kalkıruna projelerine daha değişik bir 
yaklaşımı zorunlu !aldığını ~öyleyerek, 
sürdürülebilir kalkınmarun bu yenı yaklaşımı 
kavrarnlaşhrmakta olduğunu belirtmiştir. 

Problemler belirlendikten sonra yapılan 
sürdürülebilir kalkırıma tanımlamaları bir 
yandan Cain'in de dile getirdiği barış, refah, 
canlılığını ve çeşitliliğini koruyan çevre, 
toplumsal adalet ve demokrasi gibi temel 
ögelere dayandırılrnış, bir yandan da insanı 
merkez alan, fakirden, kadından, doğadan ve 
istihdam yaratılmasından yana kalkınma ?,larak 
kavrarnlaşhrılmıştır. Sonuç olarak Unver 
sürdürülebilir kalkınma yı, bugün kadar geleceği 
de hesaba katan, ekonomik büyüme ve üretim 
arbşı gibi daha klasik hedefler yerine toplumsal 
ve ekonomik yararların bileşkesini en iyiye 
doğru götürmeyi ~açlayan kalkınma olarak 
.tanımlamıştır. GAP Idaresi Başkanı kalkınmada 
sürdürülebilirliğin yalnız ekonomik 
rasyonellik.le değil, aynı zamanda bilinç, bilgi, 
deneyim ve kararlılıkla başarılabileceğini ?e 
sözlerine eklemiştir. Bu çerçevede Cam, 
serninerin sürdürülebilir insani kalkınma 
konusunda bir duyarlılık geliştirme-bilinç 
yükseltme faaliyeti haline gelebileceğine işaret 
etmiştir. 

Konuşmalarda, yapılan tanırnlara uygun 
hedef ve strateji önerileri sıralanmıştır. Cain, 
sürdürülebilir insani kalkınmanın uluslararası 
platformlarda çocuk, çevre, insan hakları, nüfus 
ve sosyal konularda belirlenen küresel 
gündemler ile ulusal kalkıruna gündemlerını 
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kaynaştırabileceğini belirtmiştir. Bu 
yaklaşırnma gerekçe olarak Cain sürdürülebilir 
insani kalkırıma ile, toplurnların kalkınma için 
kapasitelerinin artırılmasının, sağlık, beslenme 
ve eğitim konunarının iyileştirilmesinin, kadın
erkek eşitliğinin sağlanmasının, sosyo
ekonomik farklılaşmaların giderilmesinin, 
politik gerilim, etnik saldırganlık ve savaşlara 
son verilmesinin hedeflendiğini kaydetmiştir. 
Cain bu yolda alılacak adım larda, insani, 
finansal, doğal ve teknik kaynakların etkin 
yönetimi ve tüm toplum kesimlerin!n 
kendilerini ilgilendiren kararlara etkin 
kahlımının önemini vurgulamıştır. UNDP 
Mukim Temsilcisi ayrıca, sürdürülebilir insani 
kalkınma fikrinin pratiğe geçirilmesi için 
dünyanın yeterince kaynağa sahip olduğunu 
fakat bu kaynakların en acil ihtiyaçlardan (nüfus 
artışı sorunları, daha iyi vergi sistemleri, 
yolsuzlukların önlenmesi gibi) başlamak üzerı: 
dağıtımlarının yeniden düzenlenmesı 
gerektiğini ifade etmiştir. 

Ünver ise uygun stratejileri belirlerken, 
ortadan kaldırılması veya hafifJetilmesi 
olanaksız, çok pahalı veya çok zor sorunlarla 
uğraşmak yerine, bunların ortaya çıkmasını 
engelleyen veya tolere edilebilir sınırlar içinde 
tutan yaklaşımların, zaman, insan. gücü ve para 
maliyetlerine olan yükünün marıınal olduğunu 
hatırlatrnıştır. Konuşmasında, parçacı projecilik 
yaklaşımı yerine entegre (bütüncül) yaklaşımı 
savunan Unver, entegre bir projede yer alan 
bütün konular için kapsamlı etki 
değerlendirmesi yapılması gerektiğini 
kaydetmiştir. 

Konuşmalarda, sürdürülebilir kalkınma 
kavramının, amaçlarına uygun gerçekci eylem 
programlan olarak ifade edilme~inin 
gerektiğine işaret edilerek, sem~e~e 
katılanlardan, Türkiye'nin ve GAP Bölgesı'nın 
kalkınma ihtiyaçlarına yönelik politika, 
program ve projeler önermelen istenmiştir. 
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Birinci otururnun başkanlığını yapan Edmund 
Cain konuşmasında, Birleşmiş Milletler 
kuruluşlarının ve Türk Hükümeti'nin hem kendi 
içlerinde hem de birbirleriyle ve sivil toplumun 
diger örgütleriyle etkin bir işbirliği ve eşgüdüm 
içinde çalışmaları gerektiğinin üzerinde 
durmuştur. Aynca Cain, yapılmakta olan ve 
yapılması planlanan çalışmalarda üst düzey 
planlama ve yasalar çerçevesinde kurumlaşma 
kadar, küçük ölçekte uygulama projelerinin 
geliştiritip yürütülmesinin de benzer faaliyetlere 
örnek teşkil etmesi bakımından önemine 
değinmiştir. 

HalisAkder sunduğu bildiride, Ünver'in açılış 
konuşmasında dile getirdiği bir noktaya 
değinerek, ekonomik gelişmenin otomatik olarak 
sosyal soruruarı çözmediğinin ve eşitlik ve 
dengeli gelir dağılımına yol açmadığının tecrübe 
ile sabit olduğunu vurgulamıştır. Bu noktadan 
hareketle Akder sürdürülebilir kalkınmaya 
"insanca gelişme" açısından yaklaşmıştır. 
Konuşmacı bu kavramın insanların. 
seçeneklerinin artırılması olarak 
tanımlandığında, amacın insanların daha iyi 
yaşaması biçiminde arılaşılacağına, ekonomik 
gelişmenin ise bu yönde gösterilecek çabalar için 
en önemli araçlardan biri olacağına işaret 
etmiştir. 

Akder bildirisinde, Türkiye'nin uluslararası 
platfonrılarda kendini daha iyi ifade edebilmeye 
ihtiyacı olduğuna de~inerek, Türkiye'nin 
"insanca gelişme düzeyi' nin bu platforrrılarda 
geliştirilen ölçütlerle ortaya konmasının iletişim 
kolaylığı sağlayacağını belirtmiştir. UNDP 
tarafınaan beş yılrlu kullarulan "insanca gelişme 
endeksi"nin, doğumdaki yaşam beklentisi, okur
yazarlık, alınan ortalama eğitim süresi ve tüketici 
paritelerine göre kişi başına düşen gayri safi 
hasıla dikkate alınarak hazulan<lığıru anlatan 
Akder, bu göstergeleri kullanarak Türkiye'nin 
varolan durumunu değerlendirmiştir. Bu değer
lendirmeye göre Türkiye 177 ülke arasında orta 
gelişmişlik düzeyinde yer almakta ve 1970'den 
bu yana en lu~lı gelişen on ülke arasında 
bulunmaktadır. Insanca gelişme performansı, 
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gelir performansından daha iyi görünmekte 
ancak, en fazla gelişmişlik ekonomide, en az 
gelişmişl ik ise eğitim düzeyinde ortaya 
çıkmaktadır. Eğitim ve sağl ığa yapılan 
yahnrrıları bir miktar artırmak suretiyle Türkiye 
üst insanca gelişme katmanma geçebilecek 
durumdadır. Bö lgelerarası gelişmişlik farkı 
Afrika'dan Bab Avrupa düzeyine kadar çeşitlilik 
göstermekte, Doğu Anadolu'nun, kırsal alanların 
ve kadırılann en düşük düzeyde gelişmişlik 
gösterdiği göze çarpmaktadu. GAP kapsamına 
giren sekiz ilde yüksek gelişmişlik düzeyinde 
olan herhangi bir il bulunmamaktadır. Yapbğı 
analize dayanarak Akder, Türkiye'nin sorü.nfu 
ama sorurılanyla - baş edebilecek bir durumda 
olduğu sonucuna varnuşbr. 

Olcay Ünver bildi risinde GAP'ın, 
sürdürülebilir kalkınma açısından ana 
başlıklarıyla ve sektörler düzeyinde bir 
değerlendirmesini sunmuştur. Su kaynakları, 
tarımsal üretim sistemi, çevre, kentler ve 
toplumsal konularda sürdüriliebiiirliğe yönelik 
yapılan ve yapılması gereken çalışmalann bir 
yandan altyapı yabrımlarıyla, bir yandan 
kurumsal düzerılemelerle, bir yandan da toplum 
örgütlenmesi, kahlımı ve eğitimi ile ilgili 
boyutlan üzerinde durmuştur. Unver ayrıca, 
ulusal ve uluslararası resmi ve resmi olmayan 
kuruluşlarla yapbkları işbirlikleri hakkında da 
bilgi vermiştir. 

Bu oturumdan çıkan başlıca sonuçlar şunlar 
olmuştur. Ulusal ve uluslararası ortamlarda 
belirlenen günderrıler, kalkınma için insani ve 
doğal kaynakların kullanımında bütüncül 
yaklaşımlar çerçevesinde giderek birbirleriyle 
örtüşebilir; bu yaklaşım esas alınarak, ulusal ve 
uluslararası düzeylerde kapsamlı işbirlikleri 
kurulabilir; Türkiye'nin kalkınmasında bölgeler 
ve cinsiyetler arası farklılıkların giderilmesine, 
eğitim ve sağlığa daha fazla yabrım yapılmasına 
öncelik verilmesi gerekmektedir; GAP bütün bu 
olanak ve hedeflerin gerçekleşmesini sağlayan 
bir ortam yaratmışbr. 
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1. ve2. BÖLÜMLER 

Serninerin en kalabalık oturumunun birinci bö
lüm ün başkaıu İsmail Karaman, başlangıçta sula
ma amaoyla oluşturulan GAP'ın gerçekte yalnız 
bir altyapı projesi olmayıp, insanı merkez alan, ge
lir artışına, işsizliğin azalmasına ve sosyal enteg
rasyonun sağlanmasına yol açacak çağdaş bir pro
je olduğunu ifade etmiştir. Kopenhag'da yapılan 
Sosyal Lirve'de dünyanın bütün uluslarının üze
rinde anlaştıkları ilkelerin GAP'ta uygulama ola
nağı bulduğuna işaret eden Karaman, GAP'ın yal
ruz Türkiye için değil, nüfusu hızla artan Ortado
ğu ülkeleri için de önemli sonuçları olacağım be
[irtmiştir. Karaman aynca, sözü edilen ilkelerin 
hayata geçirilmesinde sorunların, bilgi toplumu
nun gerekleri çerçevesinde ele alınmasının ve Pro
je'nin ulusal ve uluslararası kaynaklarla desteklen
mesinin önemini vurgularruştır. 

Oturumda yapılan sürdürülebilir kalkınma ta
rurnlarında ortak nokta doğal ve insani kaynakla
nn optimum kullaıurru yoluyla, gelecek kuşakların 
olanakları tüketilmeden, üretirnde ve refahta artış 
sağlanması, mutlu, sağlıklı ve iş sahibi bireylerden 
oluşan bir toplum yaratılmasıdır. Isınail Bircan ve 
Kemal Gürüz dünyada ulaşılan teknoloji ve bilgi 
birikimi düzeyinin ve küreselleşen ekonomik ya
şamın nitelikli insan gücü gereksinimini artırdığı
na işaret etmişlerdir. Ancak Bircan'ın belirttiği gi
bi, büyüme oraıu düşük ve nüfus artış luzı yüksek 
olan ülkelerde üreten kesim daha fazla kişiyi ge
çindirmek zorunda kalırken kişi başına düşen ge
lir azalmaktadır. Türkiye'de nüfus, işgücü ve istih
dam ilişkilerini irdeleyen ve darboğazlara işaret 
eden Bircan, düşük nitelikli işgücüne ve düşük ve
rimliliğe değinerek, işgücü eğitiminin önemini 
vurgulamış, bu arada kadın işgücünden az yarar
lanıldığına ve yarariarnlan alanın da daha çok ni
telik gerektirmeyen tarım sektörü olduğuna işaret 
etmiştir. 

Kalkınmada kadının ihmal edildiği görüşüne 
diger konuşmacılar da katılmışlardır. Ayşe Akın, 
nüfusun %SO'sini oluşturan bir kesimin üzerine 
"Çarpı atılmaması" gerektiğini belirterek, kadının 
eğitim düzeyiyle doğurganlığı ve sağlık hizmetle
rinden sık yararlanma alışkanlığı arasında olumlu 
ilişki bulunduğunu vurgulamıştır. Konuşmaa, er
kekler eğitilmediği sürece kadırun statüsünün de 
yükseltilemeyeceği yorumunu yapmıştır. Türki-

6 

ye' de sağlık durumu (özellikle ana-çocuk sağlığı), 
sağlık hizmetleri ve temel soruruarı hakkında bilgi 
veren Akın, sağlığın temel insan haklarından biri 
ve kalkınmarun ön koşulu olduğuna, "herkese sağ
ILk" ilkesi yle, sağlığı etkileyen çevresel faktörler de 
hesaba katılarak, sağlıkta sürekli iyileştirmeye yö
nelik bir süreç amaçlandığına dikkat çekmiştir. 
Akın Türkiye'de anne sağlığına önem verilmediği
ne, doğurganlığın ve bebek ölürrılerinin yüksek ol
duğuna işaret edip, bir önceki oturumda Akder'in 
yaptığı genel değerlendirmeler doğrultusunda, 
GAP Bölgesi'nde sağlık göstergelerinin kötüleşti
ltini ve kırsal alarun Kentsel alana göre daha kötü 
aurumda olduğunu belirtmiştir. Konuşmacı 
GAP'ın, yüksek nüfus artışı ile birleşerek, ana-ço
cuk sağlığırun ve çevre kirlenmesine dayanan sağ
lık sorunfarırun yaru sıra sağlık güvencesi yoksun
I uğu, iş çeşitlenınesi ve altyapı yetersizliğine daya
nan yeni sorunlar da yaratabileceğine işaret etmiş
tir. Bu sorunlarla baş edilmesinde Akın, sektörle
rarası işbirliğinin ve toplumun sağlık hizmetlerine 
katkı ve katı1ımırun sağlanmasım önermiştir. 

Sürdürülebilir kalkınmada cinsiyet farklılaşma
sı üzerine odaklanan konuşmasında Yakın Ertürk 
kalkınmada kadına yaklaşımın "nasıl bir kalkın
ma" sorusuna cevap vereceğini, demokratik ilkeler 
çerçevesinde cinsiyetler arası eşitliği sağlayıa he
defler konması gerektiğini dile getirmiştir. Kalkın
mada kadın konusırnun meşruluğu ve önemi üze
rine Türkiye'de toplumsal mutabakabn sağlandı
ğıru fakat uygulamanın istenilen düzey ve anlayı
şa erişemediğini belirten Ertürk bildirisinde, Tür
kiye'de bugüne kadar kalkınmada kadına yönelik 
uygulanan projeler hakkında bilgi vermiş ve kal
kınma sürecini "kadın bakış açısıyla" gözden geçiT
miştir. 

Ertürk'e göre kalkınma bir yandan her tür altya
pırun kurulmasıru, öte yandan geçimlik üretimin 
ulusal ve küresel pazarlarla bütünleşmesini aynca, 
teknoloji ve bilgi üretimi ile kurumların geliştiril
mesini içerir; ou süreçte oluşan dönüşümler ise 
cinsiyete dayanan iş böl(imü ve cinsiyet rollerinde 
değişmeler yaratmıştır. Oyle ki, emek yoğun işler
de kadırun iş yükü artmış, devlet mekanizmalan 
karar verme ve dış kururrılarla ilişkide erkeğin 
oto ri tesini ve yetki alanıru genişletmiş, modem 
dünyarun gerekli kıldığı kaynaklara erişemeyen 



kadın, günlük yaşam üzerinde de denetimini yitir
meye başlamıştır. 

Saltık gibi Ertürk de tercih edilen stratej iler yü
zünden geleneksel toplum yapısırun iç dengesi 
bozulurken yeni sürdürülebilirlik mekanizmaları
mn da oluşturulamadığıru ifade etmiş, kalkınma 
sürecinin üreten değil tüketen ve bütünleştiren de
ğil farklılaştıran dengesiz bir gelişim ile eşitsizlik
ren derinleştirdiğini belirtmiştir. Bu durum karşı
sında Ertürk, kallcınmadan vaz geçmeyi değil, eşit
likleri sağlayacak stratejiler yoluyla kalkınmarun 
planlamasını önermiştir. Saltık'ın bu ~onudaki ta
marnlayıa önerisi ise, ilk oturumda Unver'in be
lirttiği gibi, sürdürülebilir kalkıruna etkinliklerinin 
bütüncül ve çok faktörlü bir açıdan irdenlenmesi
dir. Bu yaklaşımın en büyük pratik yaran sosyal 
ve gelir getirici projelerin yapay biçimde birbirin
den soyutlanmadan planlanmalan ile doğal ve in
sani kaynaklann eş zamanlı kullanımıdır. 

1970'lerden bu yana geliştirilen üç kalkıruna 
stratejisine paralel olarak Ertürk, "sosyal refah", 
"eşitlikçi kalkınma" ve "kadırun güçlenmesi" yakla
şımlarıyla kalkınmada kadına yönelik prograrnlar 
uygulandığını ifade etmiştir. Konuşmaaya göre, 
buruardan "eşitlikçi kalkınma", uzun vadede ka
dınların aktif katılımını sağlamada ve sürdürülebi
lir kalkınma mekanizmalarıru geliştirmede en etki
li yaklaşımdır fakat bunun başarısırun da değerler 
ve yapılardaki değişime bağlı olmasının uygula
mada güçlük yarattığı unutu1mamalıdır. Ayru çiz
gide Saltık'ın GAP Bölgesi'ne ilişkin yaptığı genel 
öneri, kaynak tabarn güçsüz hedef grupları kalkın
dırmak ve haneleri uzun dönemde kendi gelecek
lerini belirleyecekleri bir beceri ve yetkinlik düze
yine ulaştırmaktır. 

Birsen Gökçe de eğitimin nüfus yapısı ve sağlı
ğı etkilediğini ayru zamanda iletişimi yaygınlaştı
rarak kablım ve eşitliği sağlayacağıru belirtmiştir. 
Böylece, Gökçe'ye göre süraürülebilir kalkıruna ile 
GAP Bölgesi'nde kültürel çeşitlilik korunabilir, 
toplumsal denge ve uzlaşmaa ilişkiler gerçekleşti
rilebilir ve üyelerine eşit fırsatlar yaratan çoğıılcu 
ve kabiıma demokratik siyasi yapı oluşturulabilir. 
Bu koşullar bireyin kendi kendine yeterli olması
m sağladığından sürekli bir gelişmeye de yol açar. 
"Kalkınmanın bedellerinden biri" olarak nitelediği 
zorunlu yer değiştirme konusunu irdeleyen GöK
çe, yerleri baraj gölleri altında kalan insanlar için 
kamulaştırma bedellerinin zamanında ödenmesi
ni, ödenen paranın verimli alanlara yönlendirilme
sini ve bu gruplan n uyumlu şekilde yeni yaşarnla
rına geçişlerine yardım edilmesini önermiştir. Ko-
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nuşmaa, bu nüfus grubuna yönelik uygulama fa
aliyetlerinde kamulaştırma ve iskan mevzuatırun 
güncelleştirilmesi ve kamu kuru luşları arasında 
Koordinasyon sağlanmasının önemini vurgulamış
tır. Kablımalık ve iletişimin uygulama aşamasıy
la sınırlı kalmaması gerektiğine ışaret eden Gökçe 
bildirisinde ayrıca, problem tanımlama, planlama 
ve izleme-değerlendirme düzeylerinde de yeniden 
yerleştirilen grupların ve onların yeni "komşu!a
rı"run belli bir yaklaşım ve örgütlenme modeli 
çerçevesinde kabiımiarına başvurulabileceğini ifa
de etmiştir. 

Gökçe gibi Saltık da maddi, zihinsel ve yönetsel 
açıdan kendine yeterlilik ile tüm aşamalarda ka
rarlara katılımı k:alkırunanın sürdürülebilirliği için 
belirleyici ölçütler olarak nitelemiştir. Saltıl için 
katılıffia kalkıruna örgütlenmiş, bilgili ve bilinçli 
insanlar eliyle başlablan, yaratıa, yönlendinci ve 
kendini yeriileyen bir süreçtir. Böyrece Saltık, Çev
re Bakaiu Akçalı gibi, kalkınmada yeni bir insan 
tanımı önermiştir: insan, kendisine dışandan kal
kınma götürülen bir nesne değil, karar ve uygula
ma süreçlerini etkileyen aktif'bir öznedir. Bu çer
çevede ller tür proje, insanın kendine yeterli nale 
gelmesinin bir araadır. Bu yaklaşımla oluşturulan 
l<atılıma örgütlenmede, proje etkinliklerine ilişkin 
görev, yetki ve sorumlu! iıklar kamu kesimi, hedef 
gruplar, hizmet birimleri ve yerel örgütler arasında 
müştereken paylaşılır. Dolayısıyla, katılıma kal
kıruna bir "bırlıkte öğrenme sürecidir" ve bu süreç
te uyguJar,ıa/yol gösterici kurum ve kuruluşların 
"katafızör ' olmaktan daha aktif bir rol üstlenmele
rine gerek yoktur. Katılıma, örgütlenmeye ve yö
resel sorunlara duyarlı, çeşitli gruplan kaynaştınp, 
aralannda eşgüdümü sağlayacak, Saltık'ın tabiriy
le saha elemanları veya Ertürk'ün tabiriyle "ku
baştırıa" uzmanlar, işte bu tür bir "katalizörlük" 
görevini üstlenebilirler. Saltık'ın katılıma kalkın
ma bakış açısından aynı zamanda, sıkça dile geti
rilen, kamu kuruluşlan arasında eşgüdüm sağlan
masının bir gerekçesi de açıklanmış olmaktadır. 
Kablım, kalkılımaya yönelik, ilgi ve amaçları fark
lı özel bakış açılanrun tek yönlü kalma riskini azal
tarak, kişi, kurum ve kurulurlan bütüncül bir yak
laşım içinde işbirliğine yöne tir. 

Şu önerileri n bir nevi sentezi gibi duran bildiri
yi Ulküer ve Tuğrul sunmuşlardır. "GAP Bölge
si'nde Kadırun Statüsünün Yükseltilmesi ve !(al
kınma Sürecine Entegre Edilmesi" için GAP İdare
si ve UNlaF'i!l birlikte yaptıklan bir ön uygula
mayı yürüten Ulküer ve Tuğrul, 19% yılı sonuna 
kadar sürecek bu uygulama çal.ışmasının, eğitim 
ve sağlık konulannın yanı sıra bütüncül bir yakla
şımın gereği olarak toplumun harekete geçirilmesi 



için gönüllü katılımın ve örgütlenmenin gerçekleş
grilmesi ne dayandığuu anlatmışlardır. Tuğrul ve 
Ulküer uygulamanın, topraksız ve az topraklı aile
lerle, gecekondu kesimini hedeflediğini belirtmiş
ler ve uygularnanın başarı ya ulaşması halinde pro
je alarurun genişletil eceğiili sözlerine eklernişlerdir. 
Konuşmaalar, bu uygularnarım en önemli parçala
rından birinin "Çok Amaçlı Toplum Merkezleri" 
kurulması olduğunu, bu merkezlerde düzenlene
cek kadınlara yönelik eğitim prograrnları ve reh
berlik hizmetlerinin halK katılımıyla planlanacağı
nı bildirmişlerdir. 

Oturum boyunca değinilen eğitim sisteminin 
(özellikle örgün eğitimin) finarısman ve yönetim 
sorunlaruu sistematik biçimde belirleyerek, darbo
ğazların aşılmasını sağlayacak kapsamlı bir model 
öneren Kemal Gürüz olmuştur. Gürüz Türkiye'de 
eğitime katılımın, ilkin ortaöğretime geçerken, ar
dından da yükseköğretiiDe &aşlarken büyük ka
yıplar verdiğine işaret ederek darboğazların aşıl
masını, akıla politikalar çerçevesinae yapılacak 
köklü değişikliklere başlamıştır. Eğitimin yarı ka
musal bir hizmet olduğunu hatırlatan Gürüz, ilk 
problem alanı olan eğitime ek kaynak bulunması 
konusunda, özel okulların sistem içindeki paylan
nın artırılmasıru, öğrencilerin ve işverenlerin yük
şek öğretim masraflarına katkıda bulunmasuu ve 
n Genel Meclisleri ile üniversitelerin ek kaynak 
bulmalannın teşvik edilmesini önermiştir. Konuş
maa, kaynakların verimli kullanımının da önemi
ni vurgulayarak, eğitim kurumlarındaki öğrenci 
başına yapılacak devlet katkısından, öğretmenle
rio ek ücret ve ödülle desteklenmeleri ne, kredi ve 
burs sistemlerinin revize edilmesinden, yatırırnla
rın meslek yüksekakullarına kaydınlmasına ve 
araştırma ağırlıklı üniversitelerin belirlenerek kay
nak tahsislerinin yeniden düzenlenınesine kadar 
pek çok öneride bulunmuştur. Gürüz'e göre ikinci 
problem alanı, eğitim sisteminin merkezi ve bü
rokratik yönetim yapısıdır. Gürüz'ün modelinde 
yaygın katılım yoluyla etkin bir yönetim sağlana
bilmesi için, Milli Eğitim Konseyi, n Eğitim Kurul
ları ve Milli Eğitim Akademisi gibi yeni yapılar 
önerilmiş, bunlar arasındaki işbölümü ayrıntıla
rıyla sunulmuştur. Bu Y.~pısal düzenlernelerin ya
nı sıra Gürüz, sekiz yıllık zorunlu genel eğitimin 
bir an önce yaygınlaştırılmasuu; ni telilli öğretmen 
ve üniversite elemanı sayılarının artırıTmasıru; 
eğitim ve istihdam arasındaki bağlantırıın kuru
larak özel ve resmi meslek yüksek okullarının 
sayılarının artınlmasıru; ortaöğretimden baş
layarak bir kısım öğrencinin meslek yüksek okul
larına yönlendirilmesini önermiştir. 
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Bircan'ın GAP Bölgesi'nde işgücünün 
niteliğinin geliştirilmesi ve istihdamın artırı l
masına yönelik olarak yaptığı öneriler, Gürüz'ün 
Türkiye geneli için çıkardığı modelle tutarlılık 
içindedir: emek-yoğun küçük sanayil erin, özellikle 
kırsal sanayilerin aesteklenmesi ve işgücü eğiti
minin buna göre planlanması; girişimciliğin özen
dirilmesi ve buna ilişkin eğitim verilmesi; kurum
lararası işbirliğinin sağlanması ve Sosyal Eylem 
Planı 'nın uygulanması; "Çok-Programlı GAP 
Liseleri" kururması ve ara insangücünün yetiştiril
mesi; yetişkinlere yönelik yay~ mesleki eğitim 
faaliyetleri yürütecek, hizmet ıçi eğitim verecek, 
eğitim faaliyetlerinı koordine e~ecek, stratejiler 
geliştirecek ve planlayacak "GAP Insan Kaynaklan 
Geliştirme Merkez!" kurulması; kadınlara yönelik 
istihdam olanaklatırım yaygınlaştırılması ve yeni 
olanakların yaratılması. 

Sürdürülebilir kalkırıma prograrnlaruun insan 
kaynaklarının geliştirilmesi ve tekrıik yardım il
keleri çerçevesinde geliştirilmesini savunan Saltık, 
doğa, teknoloji ve insan arasında bozulan den
genin yeniden kurulması için ülke genelinde ve ül
l<elerarası işbirliğinin önemine değinrniştir. Saltık 
ayrıca, yatırırnların maliyetirıin geri ödenmesi ve 
ürünlerin r.azarlanması ıçin küçük ve orta ölçekli 
girişimler ile kendi işletınelerini kurabilmeleri için 
topraksız hanelerin desteklenmelerini önermiştir. 
Bunlara ek olarak Saltık, belirlenen politikalara 
ilişkin kamuoyu yaratılması gerektiğine dikkat 
çekmiştir. 

Otururnda kavramsal düzeyden örgütlenme 
düzeyine ve temel strateji ve politikalara kadar her 
alanda planlamaa ve uygularnaalara ışık tutacak 
somut öneriler g~liştirilmiştir. Çok Amaçlı, Top
lum Merkezleri, n Eğitim Kurulları, GAP Insan 
Kaynaklan Geliştirme Merkezi ve kalkınınarım 
katalizörü olarak yerel düzeyde çalışacak saha 
elemanlan (kubaştırıa uzmanlar) bu önerilerden 
bazılarıdır. Bir önceki otururnda olduğu gibi bu 
otururnda da çeşitli unsurların dengelerunesini 
sağlayacak eşitlikçi, katılıma ve bütüncül bir kal
kuUna yaklaşımı benimsenmiş, uluslararası işbir
liği yapılabilecek bazı alanlara işaret edilmiştir. 
ünerilen temel stratejiler şunlardır: nüfus artışının 
azaltılması, sağlık konularına önem verilmesi, 
nitelikli işgücü eğitimi ve istihdamı, kaduun 
statüsünün yükseltilmesi, yerel yönetimlerin et
kinliğinin artırılması, kalkırıma faaliyetleri için 
kururnlar arası eşgüdürn sağlanması, ek finarıs 
kaynakları yaratılması, kaynaklann etkin kul
lanımı ve değişen koşullara uygun kurumsal 
düzenlemeler yapılması. 



III. OTURUM 

Oturum Başkanı Mithat Çoruh önce 
serninerin ilk günü boyunca yapılan 
konuşmalarda dikkat çeken bazı noktalara 
değinmiştir. Çoruh, hemen bütün 
konuşmacılann fikir birliği ettikleri konunun 
merkezi yönetimden vazgeçilmesi ve toplum 
katılımına önem verilmesi olduğunu 
belirtmiştir. Buna ek olarak başkan, eğitim ve 
sağlığa gereken önemin verilmesi ve eğitimde 
bilgi üretip onu uygulayabilecek kaliteli işgücü 
yetiştirilmesi gereğinin üzerinde sıkca 
durolduğunu kaydetmiştir. Çoruh tarafından 
desteklenen görüşler arasında uluslararası 
işbirliğine gidilirken hükümetlerin kendi 
önceliklerini bütünleşti~en bir eylem planı 
hazırlamaları ve GAP Idaresi'nin ihtiyaçlara 
göre proje geliştirip kurumların desteğine 
başvurması da yer almıştır. 

Bu noktalan belirledikten sonra Çoruh, bütün 
konuşmacıların çeşitli boyutlarına değindikleri 
"Toplam Kalite Yönetirni"nden sözetmiştir. Bu 
yaklaşım, her konuda fayda-maliyet hesabı 
yapıimasına ve verimin sağlanmasına dayanır. 
Bu yaklaşımda hatalar sistemde aranır ve 
sistem, sağlıklı verilere dayanarak sürekli olarak 
izlenir. Kalitede ölçüt "müşteri"nin tatminidir. 
Çoruh'a göre kalkınmada müsteri toplumdur ve 
toplumun sisteme katılması, ona herhangi bir 
fikrin ya da eylem biç\!ninin empoze edilmesi 
yoluyla sağlanmaz. Onemli olan, toplumun 
isteği ve intiyacları doğrultusunda sistemin 
yeniden düzenlenmesini mümkün kılacak 
mekanizmalarm yaratılmış ve kullanıma açılmış 
olmasıdır. 

Tartışma bölümünde dinleyiciterin ilgisinin 
katılım, sağlık, eğitim, kadın ve yönetim 
konularına yoğunlaştığı gözlenmiştir. 
Dinleyiciler, planlarla uygulamalar arasındaki 
bağlantıları ve oturuma katılanların 
konuşmalarını şu noktalarda sorgularnışlardır: 
yerel düzeyde katılımın ne ölçüde 
sağlanabildiği; tarım ve sanayi sektörleri 
arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğu; Dünya 
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Bankası'nın GAP'a neden katkıda bulunmadığı; 
Birleşmiş Milletler'in gönüllü kadın örgütlenme
lerine destek verip vermediği; genel sigorta 
yokluğu ve kaçak işçi çalıştırma sorunlarına 
karşı ne gibi önlemler alındığı; eğitim ve 
istihdam ilişkilerinin nasıl kurulup, pratikte 
nasıl izlendiği; sık değişmeyen bir milli eğitim 
politikasının nasıl kurulabileceği; kız çocuklarm 
okuilaşma oranına katkıda bulunacak 
önlemlerin neler olabileceği; GAP dolayısıyla 
ortaya çıkabilecek sağlık sorunlanna karşı ne 
gibi tedbirler alındığı; kadının statüsü için 
bugüne kadar yapılanların yeterli olup 
olmadığıdır. 

Sorulara verilen cevaplar genel olarak pek 
çok konuda uygulamalarm başlatıldığı ya da 
başlahlma aşamasında olduğu; kaynak kısıtlılığı 
karşısında optimum çözümlerin üretilmesi ve 
öncelikierin belirlenmesi gerektiği; planların 
işletilememesi sorununun bilincinde olunduğu; 
uygulamaların toplum katılımı ile istihdam
eğitim ilişkilerine duyarlı olarak ve saptanan 
diger sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayarak 
tasarlandığı; kadının statüsünün geliştirilmesi 
konusunda pek çok adım atıldığı ancak 
demokratik tarzda tasarianacak daha başka 
atılırnlara ihtiyaç duyulduğu yolunda olmuştur. 



. IV. OTURUM 

DOGAL KAYNAKLARINVE ÇEVRENiN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİGİ 

Başkan Serap Kuleli oturumu açarken çevre ko
ruması için gözönüne alınması gereken noktalara 
ilişkin olarak Rio'da düzenlenen Çevre Konferan
sı 'nın belirlediği esaslara değinmiş, GAP alanının 
da çevre açısından sahip olduğu bir avantaja işaret 
etmiştir. Başkan, ülkenin az gelişmiş bir bölgesin
de bulunan bu alanda henüz doğal kaynaklar bo
zulmamış olduğu için gerekli önlemlerin daha işin 
başında alınabileceğini belirtmiştir. Serninerin en 
eleştirel yaklaşırnlarından birini özel sunuşuyla 
sergileyen Hayrettin Karaca, sürdürülebilir kalkın
marun hedef olarak benimsenmesine karşı çıkmış
br. Karaca'ya göre kalkınma daha çok üretimi ve 
dolayısıyla daha çok tüketimi hedeflemekte, tüke
tim ise kirletmeyi yaru sıra getirmektedir; benim
senmesi gereken yaşam anlayışı ve hedef "ekosfer" 
veya doğal dengenin korunması için "sürdürülebi
lir yaşam"dır. 

Hayrettin Karaca'run değindiği "ekosfer" bakış 
açısının on temel ilkesini Coşkun Yurteri konuş
maciann dikkatine sunrnustur. Bu ilkelerle doğa
nın bütünlüğüne, sınırlılığına ve özdenetimine 
dikkat çekilmekte, doğanın çeşitliliğe ve evrimleş
ıneye dayandığı habrfatılınakta ayrıca, maddenin 
ve enerjinin sakırumına, bedelsiz yarar olmayaca
ğına, her etkiye bir tepki alınabileceğine, doğaya 
uyum ve kültürel evrirne saygı gösterilmesi gerek
tiğine işaret edilmektedir. Bu çerçevede sürdürü
lebilir kalkınma tarumlarında bütün konuşmaalar 
kaynak kullarurrunda kuşaklararası eşitliğin sağ
lanmasının önemini vurgularruşlardır. Konuşma
alar ayrıca, kaynakların yalnız sınırsız şekilde tü
ketilmemesinin değil, kalitelerinin bozulmaması
nın, genetik kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin 
korunmasının da sürdürülebilirlik ilkelerinden ol
duğuna işaret etmişlerdir. 

Ancak, günümüzün bu popüler kavramının her 
tür uygulamayı meşrulaşbrmak için kullarulan "si
hirli bir değnek" haline geldiğine değinen Yurteri, 
sürdürülebilir kalkınma söyleminin Türkiye'nin 
gündemine 1980'1erin başında girdiğini habrlahp, 
diger konuşmaalar gibi uygulamalardaki yetersiz
lik ve aksaklıklara dikkat çekmiştir. Birleşmiş Mil
letler'in ve batılı ülkelerin retorikleriyle uygularna
lan arasındaki tutarsızlığa dikkat çeken Karaca, 
doğal kaynakların ve çevrenin sürdürülebi lirliği-
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nin sağlanmasında gönüllü kuruluşlann önemli 
bir görev yüklenmiş olduğunu ve yakın gelecekte 
bu tür örgütlerin dünyarmza yön vereceklerini be
lirtmiştir. Tüketerek değil, koruyarak ve payiaşa
rak mutlu olmaya dayanan bir yaşarn ahlakının 
yaygınlaşbrılması gerektiğine değinen konuşmaa, 
bu yönde kamuoyu yaratılmasına gerek olduğuna 
işaret etmiştir. Kişisel davraruş ve alışkanlıklarda 
düzeltilmesi gereken yanlışlar olduğuna da deği
nen Yurteri IYe Karaca, önceki oturumda Saltık'ın 
sözünü ettiği gibi bireylerin bilgi ve bilinçle kal
kınma sürecine müdahale etmelerinden yanalar
dır~ Bu ba~arnda Suat Şenol sürdürülebilir kalkın
ma ve dolayısıyla sürdürülebilir arazi kullanımı
nın öncelikle, kullamlacak nesnenin iyi tarunması 
ve özellik ve davraruşlarının eksiksiz bilinmesine 
bağlı olduğunu vurgulamışbr. Böylece, Yavuz 
YüKsel'in de belirttiği gibi yahrımların yönlendi
rilmesi, değişen teknoloji ve kurumsal yapılar ara
sındaki uyurnun sağlanması sürdürülebilir kalkın
mada içerilmiş olmaktadır. 

Belirlenen ilkeler ve yaklaşımlar, önceki otu
rumlarda sözü edilen sürdürülebilir kalkınmaya 
bütüncül yaklaşımın ~u oturumda da benimsendi
ğini göstermektedir. Orneğin, Doğan Al bnbilek su 
kaynaklannın sürdürülebilirliğinin teknik, çevre
sel, finans, sosyal ve kurumsal boyutlan olduğuna 
dikkat çekmiştir. Benzeri şekilde Yüksel sürdürü
lebilir orman yönetimi için politikalar, stratejiler ve 
metodlar geliştirili rken, ormanın, ağaan ve orman 
alanının çok yönlü ekolojik, ekonomik, sosyal ve 
kültürel rolünü geliştirmek ve desteklemek arnaç
lannın dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. 
Aynı doğrultuda, Necdet Erdinç ve Serap Kuleli de 
sıı kaynakları yönetiminde entegre bir yaklaşım iz
lenmesinin önemini vurgularruşlardır. Erdinç'e 
göre böylece, sıı kaynaklan sistemi ile kullamalar 
ve çevre arasındaki etkileşimler ve toplurnun sos
yo-ekonomik koşulları dikkate alınarak sürekli ve 
dengeli bir kalkınma sağlanabilecektir. Konuşma
a entegre yaklaşımın organizasyon ve personel 
yapılarına yarısıtıldığı ölçüde işlevsel olabileceğini 
de sözlerine eklemiştir. 

Yeni su kaynaklarının temini kadar sularnada 
randımanın artbrılmasının önemini de vurgulayan 
Altınbilek'le diger konuşmaaların değerlendirme-



leri tutarlılık içindedir. Erdinç, Türkiye'de toprak 
kaynağı potansiyelinin yaklaşık %50'sinin, tüketi
lebilir su kaynağı potansiyelinin ise %31'inin kul
laruma sunulabildiğini, su kullanımının gelişmiş 
lllkelerinkinden çok düşük olduğunu ve Türki
ye'nin sanıldığının aksine su kısıtı bulunduğunu 
belirtmiştir. Erdinç GAP Bölgesi için ayrıca, hızlı 
nüfus artışı, sanayi ve ticaretteki hızlı gelişmeler 
ve zaman zaman yaşanan kuraklığın su kaynakla
rını daha da olumsuz etkilediğini sözlerine ekle
miştir. Yüksel ise uluslararası normlara göre bir 
ülkenın c>i30'unun ormanlarla kaplı olmasının ye
terli bulunduğunu, Türkiye'nin de bu standarda 
yakın bir düzeyde (%26) orman alaruna sahip ol
duğunu belirtmiştir. Ancak, verimsiz ve bozuk 
alanların, ormanların %56'sını oluşturduğunu ve 
Güneydoğu Anadolu'nun, orman kaynakları en 
fakir bölge olduğunu sözlerine eklemiştir. Yük
sel'in yanı sıra Şenol ve Karaca da yüksek nitelikli 
toprak kaynaklarım etkileyen iki temel faktör ola
rak, özellikle GAP Bölgesi'nde yeşil alan eksikliği 
ıle fazla eğim, taşlı ve killi toprak gibı fiziksel özel
Iıkierin yol açtığı ve giderek kronikleşen erozyon 
probleminı dile getirmişlerdir. Şenol ayrıca, sür
dürülebilir tarımı etkileyen faktörler arasında, sal
ma slllama yöntemi ile verimli üst toprak tabaka
larının süratle yokolmasıru saymıştır. 

Yurteri GAP'ın çok sektörlü ve çok boyutlu top
yekün kalkınınayı hedefleyerek devletin sürdürü
lebilir kalkınınaya yönelik uluslararası ortarnlarda 
verdiği taahütlerin yerine geti rilebilmesı için 
önemli bir fırsat yarattığına işaret etmiş ve bunun 
ön koşulunun sürdürlllebiiirlik ilkesine gerçek an
lamıyla sahip çkılabilmesi olduğunu belirtmiştir. 
Konuşmaaların bu konuda bazı kaygıları paylaş
tıkları gözlenmiştir. 

Konuşmaaların ortak kaygılarından ilki, kal
kınınanın teknik, ekonomik, çevre ve sosyal boyut
larının dengelenmesine ilişkindir. Oturum boyun
ca gündeme getirilen Çevre Etki Değerlendirmesi, 
çeşitlı boyutları dengelemenin bir araa olarak su
nıılmuştur. 

llkiyle yakından ilintili ikinci ortak kaygı, yöre
ye uygun, toplumca kabul gören strateji ve yön
temlerin uygulanmasına ilişkindir. Bu çerçevede 
Şenol, arazi değerlendirmesinin, arazi kullanım 
planlamasının ve arazi sahipleri ve uygulayıa ku
rııluşlarca benimsenen sulama yöntemi ve yöne
tim biçimlerinin önemine değinmiştir. Bunun için 
Şenol'a göre, çok-disiplinli bir yaklaşımla veri top-
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lanmalı, yörenin ihtiyaçları ve kalkınına hedefleri 
dikkate alınmalı, uyglllamalar izlenıneli ve öneri
lerin uygulanmamasının sonuçları hakkında halk 
bilgilendirilmelidir. Şenol ve Erdinç ayrıca, sürdü
rlllebiiirlik ilkesine ters düşecek uyglllamalara izin 
verilmemesinin, su kaynaklarının uygun kullanıl
masında fiyatiandırma ve cezalandırma mekaniz
malarından yararlanılmasının önemine değinrniş
lerdir. Erdinç, Bölge'nin sosyo-ekonomik durumu 
dikkate alınarak "kullanan öder" ilkesinin geçerli
liğinin belirlenınesini de önermiştir. Ormanların 
azalmasına neden olan baskının ormanalık sektö
rü dışından kaynaklandığına dikkat çeken Yüksel 
ise, oluşturıılacak uygulanabilir, yani toplumca 
desteldenecek bir gündemde, ormandan çok yönlü 
faydalanarak yüksek ekonomik getiri sağlan
masına ilişkin yolların önerilmesi gerektiğini be
lirtmiştir. 

Üçüncü ortak kaygı, kurumsal yapıda ve mev
zuatta ortaya çkan problemlere ilişkindir. Yüksel, 
çok yönlü faydaların ve karar verme işlemlerinin 
toplumun bütün kesimlerince paylaşılabilmesıni 
mevcut kuruluşlarda yapılacak değişim ile doğru
dan ilişkili görmektedir. Erdinç, entegrasyon yak
laşırnma yeterince önem verilmemesi sonucu ka
mu, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlar arasında 
gereken eşgüdümün istenen düzeyde gerçekleşti
rilemediğini vurgulayarak eşgüdümün sağlandığı 
hallerde ise, amaca uygun olarak tarurnlanmamış 
bürokratik yapılanmanın istenen sonuca lllaşılma
sını zorlaştırdığını dile getirmiştir. Erdinç, kay
nakların planlama, uygulama ve yönetiminde sü
rekli ve dengeli bir kalkınınanın sağlanmasında 
muhtemel sorunlar da göz önüne alınarak, yasal 
mevzuatta entegrasyonu sağlayacak değişiklikler 
yapılmasını önermiştir. 

Bildiri sahiplerinin ilgi alanlarına giren konu
larda GAP için yaptıkları diger öneriler ise şunlar
dır. Altınbilek, sulama amaçlı sürdürülebilir yöne
tirnde kanal randımanını artıracak kanal bakımı
nın, slllama suyunun randımanla tüm kullanıala
ra eşit olarak ulaştırılmasırun, tarla içi sorunlar ko
nusunda yöneticilerin bilgilendirilmesi ile kararia
rım destekleyici ve kolaylaştırıo mekanizmalar 
sağlanmasının (işletme ve bakım ile ilgili matema
tik benzetim modelleri gibi) önemine değinrniştir. 

GAP'ta toprak kaynağı çalışmalarının etkin ya
pılamadı §mı ve yalruz toprak sınıfları çalışmaları
nın mevcut olduğunu kaydeden Şenol, GAP Böl
gesi'nde arazi kullarunu hakkında verilecek her 



türlü kararda gerekli bilgileri eksiksiz sağlayacak 
temel toprak etüd ve haritalan gerektiğini belirt
miştir. ~nol ayrıca, tarun arazilerinin tarun dışı 
amaçlarla kullarulmasııun engellenmesi için aleıla 
planlamaların acilen yapılması m, arazi toplulaştir
ma çalışmalanrun tamarnlarımasıru; tuztarımayı 
engelleyecek modern sulama tekniklerinin kulla
rulmasıru; arazi ıslah çalışmaları, yetiştirilecek bit
ki deseni, pazarlama ve kredi olanaklanıun luzla 
ve birbiriyle bağlanblı şekilde düzenlenmesini; 
erozyon ve sel sularından koruma tedbirleri alın
masım önerrniştir. 

Erdinç ise şu önerilerde bulunmuştur: "Havza 
Yönetim Birirnleri"nin teknik ve kurumsal anlam
da oluşturulması; kirlilik izleme ağııun ve doğal 
taşıma kapasitesinin belirlenmesine yönelik "Kali
te Yönetim Sistemi" nin kurulması; çeşitli amaçlara 
yönelik su ihtiyadanrun dengelenmesi ve potansi
yelin bilinmesi için uygun hidrolojik modellerin 
geliştirilmesi; drenaj sularırun sulamada yeniden 
kullanılması ve kirlenmenin önlenmesi için mo
dern sulama sistemi tekniklerinin havza bazında 
yaygınlaşbnlması; sulama ana sisteminin yöneti
minde otomasyana gidilmesi; yeralti ve üstü sula
rı arasındaki etkileşimin dikkate alınarak kaynak 
koordinasyonunun sağlanması. 

GAP Bölgesi'nde orman bulunmamasırun 
önemli çevresel riskler oluşturduğuna dikkat çe
ken Yavuz Yüksel, Türkiye'de bugüne kadar or
manlara teknik açıdan bakıldığını dile getirerek, 
birbiriyle bağlanblı bir dizi öneride bulunmuştur. 
Herşeyden önce gerçekçi olunmalı, yani "talep 
okunabilmeli"dir; buna göre yapılan etkin planlar
da, orman varlığının bilinçli veya bilinçsiz tahribi
ni engellemek için erozyonla mücadeleye ve hal
kın sosyo-ekonomik düzeyinin yükseltilmesine 
önem verilmeli; planlar etkinlikle u ygularurken de 
devlet dışı kaynaklar devreye sokulrnalıdır. GAP 
Bölgesi'nde ekonomik faaliyetlerin ve nüfusun art
masına paralel olarak ürünün nakli, depolanması, 
sıruflandırılması, ambalajlanması, işlenmesi ve pa
zarlanmasında yumuşak oduna talebin artacağıru 
belirten Yüksel, paket ve ambalaj sandığı yapımın
da en uygun hammaddenin kavak odunu ol
duğunu belirtmiştir. Yüksel ayrıca, öngörülen 
miktarda yapılacak ağaçlandırmarun rüzgar ve su 
erozyonunun önlenmesi gibi olumlu yan etkilerine 
de dikkat çekmiştir. 

Erdin~ çevreye verilen önemin DSİ'nin yeni 
hazırladığı su gelişim projelerinde daha belirgin 
olarak açığa çıkbğıru kaydederken, Kuleli GAP'ın 
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"Çevre Etki Değerlendirme"sine (ÇED) dahil 
projelerden olmasına rağmenprojelerin uygulan
masına ÇED yapılmadan geçildiğini vurgulamış
br. Yurteri'ye göre ÇED uygulamalannda varolan 
sorunlardan biri ÇED raporları mn hazırlarıması ve 
incelenmesinde kalite standartlarnun henüz yer
leşmemiş olması, di geri de veri ve belge temininde 
yaşanan güçlüklerdir.-. 

ÇED'in amaaıun, yabrım projelerinin engellen
mesi değil, çevreye uyumlu hale getirilmesi oldu
ğunu hatiriatan fakat ÇED'in tek başına sürdürüle
bilirlik için yetersiz kalacağım belirten Yurteri, 
"Çevre Muhasebe Sistemi"nin kurulması ve devle
tin çevreyle ilgili olarak vermiş olduğu taahütleri 
itina ile yerine getirmesi gerektiğinin altıru çizrniş
tir. Yurteri böylece, devlet kurumları arasındaki 
çelişkili çevre yaklaşımlaona son verileceği ve da
ha güvenilir bir devlet imaji yaratılacağı karusın
dadır. GAP Bölgesi'nde çevrenin sürdürülebilirli
ğinin sağlanabilmesi için Yurteri ayrıca, bölgesel 
6ir "Çevre Yönetim Birimi"nin kurulması gerek
tiğini kaydetmiş ve böyle bir uygulamarun Tür
kiye açısından olumlu bir örnek oluşturacağıru 
vurgularruşbr. 

Kaparuş konuşmasında başkan Kuleli çevre ko
rumasının en aleıla ve ekonomik yolunun tüketim
de tasarruf olduğunu, bu yönde kamuoyu oluştur
marun da doğal kaynaklann "serbest mal" ol
madığı konusunda tüketiciterin bilinçlendiril
mesine dayandığıru bir kez daha dinleyicilerin 
dikkatine sunmuştur. 

Daha önceki otururnlara paralel olarak bu 
otururnda da farklı amaçların dengelenebilmesi ve 
böylece kalkınmarun, yaşamın sürdürülmesiyle 
çelişmemesi için bütüncül, katılıma ve eşitlikci bir 
yaklaşım benimsenrniş; uygulamaların yetersiz
liğine işaret edilerek, bu problemin aşılmasında 
yeni kaynakların yaratılması kadar varolan kay
nakların korunması ve verimli kullarulması, 
kurumsal düzenlemelere gidilip, kurumlararası 
eşgüdümün sağlanması, toplumca kabul gören 
strateji ve yöntemlerin uygulanması, ilkelerin sağ
lam verilere dayanarak geliştirilmesi fakat, ilkeler
den taviz verilmemesi ve tutarlı olunması öneril
miştir. Bu stratejilerin yaru sıra, Havza Yönetim 
Birimlerinin, Çevre Yönetim Biriminin ve Çevre 
Muhasebe Sisteminin kurulması, ÇED sonuç
lannın etkin biçimde uygulamalara yansıblması, 
toprak etüd ve haritalarııun yapılması, kavak üre
timinin yaygınlaşbrılarak çok yönlü kullanımı gibi 
önerilere de oturumda yer verilmiştir. 



V. OTURUM 

TÜRKİYE'DE VE GAP'TA TARI~INSÜRI){İJ1ÜL~Şİ.~İRLİGİ ,,.i 

Başkan Ali Balahan GAP'm olağanüstü doğal 
üretim potansiyeline sahip olduğuna, bu potan
siyelin harekete geçirilmesinde araşhrma-geli
ştirme faaliyetlerinin büyük katkıda buluna cağı
na, eğitimi düşük olan Bölge köylüsünün mo
dem sulu tarım çiftçisi haline getirilmesinde, do
layısıyla GAP sulama larırun başarısında eğitim 
ve yayım faaliyetlerinin önemine dikkat çekmiş
tir. 

Sürdürülebilir kalkınma kavramırun kullanı
mına yol açan tarihsel olaylar hakkında bilgi ve
ren Aytekin Berkman'ın yanı sıra Süleyman Ko
dal ve arkadaşları, "Yeni Yaklaşımlar" ve "Sosyal 
Dinamikler" oturumlarında değinilen bir konu
nun üzerinde tarım sektörü açısından durmuş
lardır. Çağdaş tarım sistemleri geçen yirmi ile 
otuz yıl içerisinde göz kamaşhrıcı üretim arhşla
rı ve iş verimliliği sağlamalarına karşın, özellik
le son yıllarda ekolojik ve ekonomik etkileri ne
deniyle sorgulamr hale gelmişlerdir. Berkman 
gibi, sundukları ortak bildiride Kodal, Aküzüm 
ve Kabakçı da, sürdürülebilir tarımsal kalkınma 
hareketinin bu sorgulamanın bir sonucu olarak, 
girdi yoğun kalkınma hedeflerine ulaşınaya çalı
şırken çevreyi de korumayı hedefleyen bir ta
rımsal kalkınma stratejisi formüle ettiğini anlat
mışlardır. 

Henüz tek bir sürdürülebilirlik tanımı oluştu
rulamadığıru belirten Kodal ve arkadaşlarının 
tanımlarında kullandıkları ilkeler Berkman ve 
Durutan'ın ilkeleriyle uyum içindedir. Konuş

macılar, sürdürülebilir tarımı uzun vadeli hedef
ler, ileriye dönük ihtiyaç tespitleri, kaynakların 
entegre şekilde yönetimi, hakça dağılımı ve kab
Iıma kullanımı esaslarına göre tanımlamakta
dırlar. Nedret Durutan, daha önceki otununlar
da da değinildiği gibi, böylece sürdürülebilirlik 
kavramının, kuşak-içi ve kuşaklar-arası eşitlik il
kesini getirdiğini ve "çevre koruma" ile "ekono
mik gelişme" arasındaki ikilemi çözdüğünü be
lirtmiştir. 
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Bu ortak noktalara rağmen konuşma.:uarın 
tanımlarında bir bakış açısı ve eylem biçimi ola
rak sürdürülebilir kalkınmanın farklı boyutları 
öne çıkmışhr. Kodal ve arkadaşları sürdürülebi
lirliği, nihai olarak, konuyla ilgili gerekli tedbir
leri alabilme ve uygulayabilme becerisi olarak 
yorumlamışlardır. Durutan ise, Çevre Oturu
mu'nda Yurteri ve Karaca'nın önerdikleri gibi, 
değişmesi gereken toplumsal değerler üzerinde 
durmuş, sürdürülebilir bir toplum olmanın te
melinde "birbirine" ve "doğaya saygı" ile "bir di
gerini gözetme"nin yattığını savunmuştur. Kal
kınma yerine gelişme terimini tercih eden Berk
man ise böylece, "sürdürülemeyecek bir geliş
me"nin eşiğine gelindiğinin anlaşılabileceğini 
ifade etmiş ve bu noktaya gelinmesinde Bab 
dünyasının üzerine düşen sorurnluluğun albru 
çizmiştir. Berkman tanımında, "Yeni Yaklaşım
lar" Otununu'ndan Akder'in değerlendirmesine 
benzer şekilde, maddi büyümeye ek olarak in
sanlığın ekonomik, sosyal, kültürel ve politik se
çenek! erini arbrma ve bu seçeneklerini özgürce 
kullanma olanaklarına ağırlık vermiştir. 

Önceki otururnlarla aynı doğrultuda, Duru
tan gibi Berkman da sürdürülebilir tanmda bir 
çok ve değişik amacın (çevre koruması, üretim 
arbşı, üretimin karlılığı, toplumun refahı ) den
gelenınesi gerektirdiğini vurgulamış; bu amaç
lardan yalnız birinin maksimize edildiği nokta
da diger amaçlardaki başarının riske gireceğine 
ve optimizasyonun mümkün olamayacağına 
işaret etmiştir. Berkman'ın sürdürülebilir tarım 
anlayışında, doğal kaynak tabanının (toprak ve 
su kaynakları) korunması kadar, üretim sistemi
nin değişen toplumsal istekleri karşılayabilecek 
esnekliğe sahip olabilmesi de önemli bir yer tut
maktadır. 

Kodal ve arkadaşları bildirilerinde, tarımsal 
su kaynaklarının rasyonel (verimli ve çevreye 
duyarlı) kullanımı ve sulu koşullarda üretim ya
pılan tarımsal sistemlerin sürdürülebilirliği ile 
bunu belirleyen etkenler üzerinde durmuşlardır. 
Bu etkenler arasında fiziksel, çevresel/biyolojik, 



sosyo-ekonomik, mali ve politik faktörler açık
lanmıştır. Sulamada sürdürülebilirliğin sağlan
masında konuşmacılar, su kalitesi, suyun kulla
nım etkinliği ve küçük ölçekli sulama projeleri
nin gerekliliği konularına değinmişlerdir. Sür
dürülebilirliği sağlayacak destek faaliyetleri ara
sında, bilgi veri tabanının geliştirilmesi, araştır
ma ve teknoloji transferi, çevreyi koruyucu ön
lemlerin alınması, işgücü eğitimi ve personeli 
teşvik edici fırsatiann yaratılması üzerinde du
rulmuştur. Bildiri, Türkiye'de, Rio Konferan
sı'nın ardından yapılan bir dizi faaliyetten de 
dinleyicileri haberdar etmiştir. Uygun ve güve
nilir su kontrolu ve yönetimi olmaksızın sürdü
rülebilir tarımsal kalkınmanın sağlanmasının 
mümkün olmadığını kaydeden konuşmacılar, 
günümüzde durumun ideallere çok uzak oldu
ğunu ve artan nüfus baskısı ile daha fazla ve da
ha kaliteli suya olan talebin de artlığını belirt
mişlerdir. 

Türkiye'nin tanmsal üretim sürecinde sürdü
rülebilirliğe ilişkin problemlere yol açan neden
leri Durutan şöyle sıralamıştır: çok sınırlı kay
naklara sahip olanlar seçenek yokluğu içinde, 
kaynakca zenginler ise kar amacı ile mevcut 
kaynakları sonuna kadar kullanma eğiliminde
lerdir; tarımsal teşvik politikalan sürdürülebilir
likle çelişmektedir; arazi mülkiyetine ilişkin so
runlar sürdürülebilirliğin gözardı edilmesini 
özendirmektedir; çiftçiye yeni seçenekler sun
ınada tanmsal araştırma yetersiz kalmaktadır. 

Bu problemler karşısında bozulan doğa-tek
noloji dengesinin yeniden kurulması için Duru
tan hem maharet, hem de konuyla ilgili taraflar 
ve disiplinler arası işbirliği gerektiğini belirtip, 
gönüllü kuruluşlardan çiftçi örgütlerine, girdi 
firmalarından kredi kurumlarına kadar her ör
gütün bilinçli çabasını, yayım ve eğitimi öner
miştir. Bu tür yaygın bir toplum örgütlenmesi
nin hayati önemini açıklarken Durutan, değiş
menin sürdürülebilir tarımsal kalkınma yönün
de olabilmesini nihayetinde, çiftçilerin bu konu
ya ilişkin bilgilere zamanında ulaşmalarına ve 
bilgiyi özümleyebilmelerine bağlamıştır. Bir ya
yım sisteminde çiftçileri yalnız "mesaj alan taraf' 
olarak değerlendiren bir yaklaşımı uygun bul
mayan Durutan çiftçilerin, sorunlarını ve bul-
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duldan çözüm yollarını dile getirerek ve prog
ram geliştirmeye katılarak, yayım ve bilgi siste
mini etkileyebilmeleri gerektiğini belirtmiştir. 
Durutan'ın çiftçiye yaklaşımının, "Sosyal Dina
mikler" Oturumu'ndan Saltık'ın kalkınmada in
san yaklaşırnma paralel olduğu gözlenmiştir. 
Yine önceki oturumlarda yapılan belirlemelerle 
aynı doğrultuda, katılımın emek, sabır ve karar
lılık gerektirdiğini vurgulayan Durutan, bu sü
reçte devletin rolünün önerilen türde bir oluşu
mu zorlamaktan çok, uygun ortamı sağlamakla 
sınırlı kalmasını önermiştir. Bunlara ek olarak 
konuşmacı, GAP Bölgesi'nde sosyo-ekonomik 
bakımdan farklılaşmış dört çiftçi katmanının de
ğişik özelliklere sahip olduğunu, dolayısıyla bu 
grupların kaynak kullanım biçimleri, bilgi istek
leri, bilgiye ulaşma olanakları ve ihtiyaç göster
dikleri yayım sistemleri bakımından da farklı
laştıklarını hatırlatıp, bu konularda rehberlik 
edecek ayrıntılı bilgi sunmuştur. 

Kodal, Ak.üzüm ve Kabakçı da, sulu tarımda 
çiftçi katılımının önemini tartışmışlardır. Bildiri
de sayıları gittikçe artan sulama birliklerinin 
çiftçi katılımı için olumlu bir potansiyel alan ol
duğu fakat bugüne kadar kurulan birliklerden 
bir kısmının yeterince başanya ulaşamadığı dile 
getirilmiştir. Olumsuzluklara yol açan nedenler 
arasında konuşmacılar, birliklerin tepeden inme 
bir yaklaşımla kurulmasını, kurumsal yapı ve 
hukuktaki boşlukları, su ücretinin belirlenme 
ölçütlerini ve mülkiyetin DSİ'de kalması dolayı
sıyla çiftçilerin sisteme sahip olma ve onu koru
ma duygusu geliştirememesini sıralamışlardır. 
Konuşmacılar bu arada, tesisler yapılmadan ku
rulan ve tesisin tamamlanmasından sonra tü
müyle çiftçi ye devredilen başarılı organizasyon
lar hakkında da bilgi vermişlerdir. Kodal ve ar
kadaşları, GAP alanında planlanan benzeri or
ganizasyonlar için GAP Idaresi tarafından yürü
tülen çalışmaları ve geliştirilen modeli anlatrnış
lardır. Bu modelin uygulanması halinde yöre 
koşullarına uygun bir işletme, bakım ve yönetim 
sistemi kurularak, sorumluluk ve mali yük dev
letten çiftçiye aktanlacak, bu süreçte çiftçiye ye
ni teknoloji kullanımı ve idaresi konularında 
rehber olunacak, aynı zamanda sisternin fiziksel, 
sosyal ve mali yönden sürekliliğini s.ağlayacak 
bir kurumsal yapı oluşturulacaktır. Oyle görü-



nüyor ki bu model, Çok Amaçlı Toplum Mer
kezlerinden sonra, kahlım üzerine yapılan bü
tün önerileri içinde toplayan ikinci somut öneri
dir. 

Altı çizilen problemler ve çözüm yollan ko
nusunda genel bir görüş birliğinin hakim oldu
ğu oturumda Berkman konuşmasını, bu çözüm 
yollarnun en önemlilerinden birine, tanmsal 
araştuma ve geliştirme faaliyetlerine odaklam ış
tu. Berkman, tarıma açılabilecek alanların sınırı
nın aşıldığı günümüzde, üretimden alınan veri
min kaynak artırmaya değil, tarımın yapıldığı 
yörenin özelliklerinin de gözetildiği tarımsal 
araştumalar sonucunda geliştirilen yeni tekno
lojilere dayandınlmasını önermiştir. Berkma~, 
bu tür araştırmaların bir sonucu olarak aşın nu
fus arbşına rağmen dünyanın genel bir açlık teh
likesiyle karşılaşmaktan korunduğunu ayrıca, 
gıda ile tarıma dayalı sanayi ürün fiyatlarının re
el olarak artmamasının da tüketiciler için olum
lu bir gelişme olduğunu belirtmiştir. Bunl.ara ek 
olarak Berkman, GAP gibi sosyo-ekonomık kal
kınma amaçlı planlamalarda refahın.yay~~aştı~ 
rılması yani gelir dağılımının adılleştirılmesı 
için kaynaklardan beklenen yararların sağlana
bilmesini, bunun için de tarımsal araştırmaları 
bir ön koşul olarak ortaya koymuştur. Bunlara 
ek olarak Berkman bildirisinde, GAP kapsamına 
giren bölgede yürütülmekte olan tarımsal araş
tırma çalışmalarının kapsamlı bir dökümünü de 
sunrnuştur. 

GAP'ta yapılanların (fiziki altyapının hazır
lanması), yapılması gerekenierin yalnız birinci 
aşamasını oluşturduğunu belirten Berkman, tar
la içi geliştirme hizmetlerinden, ~e~ t~ım tek~ 
nikierinin yayımına ve tarımsal gırdılerın talebı 
karşılayacak hızda sağlanmasına kadar verilme
si gereken pek çok hizmet bulunduğunu vurgu
lamıştu. Berkman bu hizmetlerin bir "GAP Ta
rımsal Araştuma Merkezi" eli ile ve bu Merkez'e 
bağlı alt istasyonlarda çiftçi koşullannda yürü
tülen araştırmalarla desteklenmesini önermiştir. 
Böyle bir ~!erkez için Berkman, tam don~!ı 
ve araştırıo niteliğini kanıtlamış kadrolara ihti
yaç duyulacağını ve Merkez'in uluslararası .~~ğ~ 
!antı ve desteklerinin sağlanması gerektigını 
sözlerine eklemiştir. 
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Sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde yapı
lacak araştırmaların temel nitelikleri olarak 
Berkman, mevcut faaliyetlerin ve araştırma seçe
nekleri ile sonuçlannın doğa l kaynak tabanı ve 
öncelikler dikkate alınarak incelenmesini, çok 
boyutlu ve bütüncül araştırma yaklaşımınınbe
nimsenmesini ve önerilen veya uygulanan ure
tim sistemlerinin ekonomik geçerliliğinin test 
edilmesini önermiştir. Çok amaçlı bir sistemde 
Berkman da Durutan'ın yayım konusundaki 
önerilerine benzer şekilde, araştuma grupların
da farklı disiplinlerin temsil edilmesi ve araştu
maya çiftçinin de katılmasını önermiştir. 

Bu son nokta ile Berkman, daha önce başka 
bağlamlarda ifade edildiği .. g.ibi, sürdürülebilir 
tarımda üreticiyi, teknoloııyı yalnız kullanan 
değil, üreten ve etkisini değerlendirebilen kişi 
olarak yorumlamaktadır. Bu anlamda Berkman 
sürdürülebilir tarımın yalnız ulaşılması gereken 
bir hedef değil, aynı zamanda sürekli gelişen bir 
süreç olduğunu da söylemektedir. Dolayısıyla, 
serninerin tarım oturumundan, yapılan pek çok 
somut önerinin yanı sıra, tarımsal araştuma, ya
yım ve uygulama düzeylerine yönelik kapsamlı 
bir kahlım modeli çıkmış olmaktadır. Bu model, 
daha önceki oturumlarda belirlenen problemler 
kadar benimsenmesi önerilen ilkelerle de uyum 
içindedir. 

Daha önceki otururnlar gibi bu oturumda da 
sürdürülebilirlik uzun vadeli hedefler, ileriye 
dönük ihtiyaç tespitleri, kaynakların entegre şe
kilde yönetimi, katılıma kullanımı ve hakça da
ğılım ı esaslarına göre tanımlaru::ışbr. Sorunlar 
yine finansal kaynak yaratma, tüm kaynakların 
korunması ve etkin kullanımı, kurumlararası 
koordinasyon ve bilgi veri tabanı konulaı:ınd~ 
belirlenmiştir. Küçük ölçekli sulama proıelerı 
geliştirilmesi ve bir GAP Tarımsal Araştuma 
Merkezi kurulması öneriler arasında yer almış
tu. 



VI. OTURUM 

SÜRDÜRÜLEBiLiR KALKlNMANIN EKONOMİK BOYUTLARI 

Oturum başkanı Ali İhsan Bağış, sürdürülebi
lir kalkınma ile ilgili tarhşmaların ve buna yol 
açan sorunların kavranmış olmasının GAP'ın 
geleceği açısından önemini belirterek oturumu 
açmışhr. Konuşmacılar GAP çerçevesinde sür
dürülebilir kalkınmanın salt ekonomik olmayan 
boyutlarına değinerek konuyu irdelemişlerdir. 

Hüsnü Erkan, sürdürülebilir kalkınma kavra
mının gelişmiş ülkelerde çevre kirlenmesi prob
lemiyle gündeme geldiğini, sonradan kavrama 
sosyal bir içerik kazanduılmasına rağmen çevre 
boyutunun hala baskın olduğunu belirtmiştir. 
Tarım Oturumu'ndan Berkman gibi Erkan da 
sürdürülebilir kalkınma yerine, sürdürülebilir 
gelişme kavramını tercih etmektedir. Erkan 
böylece, literatürdeki problemierin çözümlene
rek, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke
lerin büyümelerinin ve nice] ve ni tel yapısal de
ğişimlerinin içeriidiğini savunmuştur. Erkan, 
sosyal ve politik boyutlarıyla ekonominin yapı
sal analizinden yola çıkılarak, doğal, maddi, 
personel ve kurumsal altyapılarda oluşan biri
kim ve burıların etkileşiminin gelişmeyi belirle
diğini ifade etmiştir. Erkan, alt ve üst yapının 
birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinin bozuldu
ğu yerde sürdürülebilirliğin tehlikeye gireceği ne 
ve sayılan bütün altyapılar bakımından GAP 
Bölgesi'nde eksikler olduğuna dikkat çekiniştir. 
Gelişme sürecinin temel unsurları olarak konuş
maa, büyüme, sanayileşme, kentleşme ve yeni
lenmeyi sayınışhr. Böylece gelişmenin gösterge
leri de Erkan'a göre, tahnin edici bir gelir düze
yi, yeterli bir altyapı, cazibe merkezi haline ge
len kentler, sanayi ve bilgi toplumuna uygun iç 
dinamiklerin oluşması ve bu tür bir toplumun 
ihtiyacı olan uzmanlaşmış personelin varbğıdu. 
Böyle bir yeniden yapılanma içinde, ekonomik 
gelişme büyük ölçüde mekansal yapılanma ile 
birlikte gerçekleştiğinden, kent kültürünün ve 
kentsel altyapının oluşması da önemlidir. Ayrı
ca yalruz ekonomik düzeyde değil, sosyal, poli
tik ve kültürel düzeyde de bütürıleşme gerek-
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mektedir. Erkan, GAP'ın böyle bir bakış açısıyla 
yeniden gözden geçirilmesini önermiştir. 

Tuncer Bulutay ile Erkan'ın yaklaşımlarında 
birbiriyle örtüşen yarılar olduğu gözlenmiştir. 
Bulutay, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde 
bir insan topluluğunun çevre koşulları üzerinde 
yarathğı etkilerin irdelenmesi gerektiğine işaret 
edip, nüfus, refah düzeyi ve seçilen teknolojinin 
etkileyici faktörler olduğunu belirtmiştir. Bulu
tay'a göre sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri: 
nüfus arhşını özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
azaltmak; refah düzeyini özellikle gelişmiş ülke
lerde düşürmek ya da arhrmamak; teknolojiyi 
çevreye en az zarar verecek şekilde iyileştirmek 
ve etkin biçimde kullanmakhr. Konuşmacıya 
göre sürdürülebilir kalkınmanın dört ilkesi: nü
fusun temel gereksinimlerini karşılayacak büyü
me, dar iktisatçı yaklaşımın terkedilmesi, adalet
li gelir dağılımının sağlanması ve nüfus arhşının 
düşürülmesidir. 

Bulutay konuşmasında, Türk tarunının sür
dürülebilir kalkınma açısından sahip olduğu so
runları şöyle sıralamışhr: doğal sermaye stoku
nun bazı bölgelerdeki yetersizliği; fiziki sermaye 
stokunun genel olarak yetersizliği ve etkin ol
mayan kullanunı; daha önceki oturumlarda alh 
çizildiği üzere insan sermayesinin, özellikle ka
dırıların eğitiminin, yetersizliğidir. Bulutay, ku
sal kesim insanının ağubklı olarak kendisi veya 
ailesi hesabına çalışlığını ve kadınların ezici ço
ğunluğunun ücretsiz aile işçisi durumunda ol
duğunu belirtmiştir. Konuşmao, kırsal yörele
rin işgücüne katılma ve işsizlik ararıları bakı
mından olumlu, eğitim açısından olumsuz bir 
tablo sergilediğini ifade etmiştir. Kadınların er
keklerden hemen her yönden daha olumsuz ko
şullarda yaşadıklarına işaret eden Bulutay, ba
ğunsız istihdam ve gelir kazanma durumuna 
ulaşamadıkları için kadınların, kendi yazgıları
na egemen olamadıklarını da belirtmiştir. 

Bul u tay sürdürülebilir bir kalkurma için atıla
cak adunlar arasında şunları sayınışhr: toprak 



dağılımında eşitlik için önlemler alarak, enerjide 
etkinliği ve sermaye birikimini arhrarak ve tek
nolojiyi geliştirerek gelir ve verimlilik düzeyinin 
yükseltilmesi; üretim ve deneyim yoluyla insan 
sermayesine yahnm yapılması; kentlerin çekim 
güçlerinin arhrılarak, göçün planlı ve bilinçli bi
çimde gerçekleştirilmesi. Bul u tay, bu çerçevede, 
göç dalgasının bir sonucu olan kentlerin geliş
memiş çevresini oluşturan gecekondu nüfusu
nun sorunlarına ve bu nüfusun yarathğı infor
mal sektöre de dikkat çekmiştir. Konuşmacı ay
rıca, kadınların eğitimi kadar, çalışmalarının ve 
bağımsız gelir sahibi olmalarırun da önemine 
değinmiştir. 

Dige~ konuşmacılarla ortak bir bakış açısı ile 
Necati Ozkan da bütün sosyo-ekonomik göster
gelerin düşük olduğu GAP Bölgesi'nde büyü
meyle ilgili asıl sorunun fiziksel olduğu kadar, 
sosyal, politik, hatt~ kültürel boyutta ortaya çık
lığını belirtmiştir. Ozkan, bölgelerarası farklılık
ların giderilmesine yönelik olarak 1987-88'lerde 
GAP Master Plan çalışması ile toprak ve su kay
naklarının geliştirilmesinin temel teşkil edeceği 
bir sosyo-ekonomik gelişme stratejisi benimsen
diğini ve böylece fiziksel, sosyal ve kentsel altya
pı projelerinin geliştiriidiğini anlatmışhr. Ko
nuşmacı, en azından ülkenin gelişme hızının çok 
alhnda olmayan bir hızla ana hedefin tüm gös
tergelerde Bölge'nin Türkiye ortalamasına yak
laşhrılması olduğunu ve Plan'ın 1985-2005 yı~la
rını kapsaclığını belirtmiştir. Bu çerçevede üz
kan, bölgesel üretim düzeyinin arhrılması; eko
nomik yapının tam istihdama giden bir süreç 
içinde iyileştirilmesi; demografik olarak kır-kent 
dengesinin oturtulmasının planlandığını aktar
mışhr. 

Özkan, projelerin kapsadıkları konular bakı
mından kamu finansmanı ağırlıklı bir yalının 
programına ihtiyaç gösterdiklerine değinerek, 
hedeflerle finansal kaynaklar arasında uzun va
deli bir dengenin tutturulmasının, kamu kay
naklarının etkin ve verimli kullanımı için de 
ekonomik ve sosyal sektör yahnmlarının geri 
ödemesi gerçekleşecek .şekilde yapılmasının 
önemini dile getirmiştir. Ozkan bu noktada, böl
gelerarası kamu harcaması tahsislerinde devle
tin politik bir seçim yapması gerektiğini vurgu-
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lamışhr. Konuşmacı, uygulaması süren ve bit
miş olan projelerin performanslarının öngörülen 
düzeyi yakalayıp yakalamadığının izlenmesinin 
de önemini dile getirmiş son olarak, çevre boyu
tunun çalışmalara eklemlenmesi için GAP Mas
ter Planı'nın revize edilmesi gerektiğini vurgula
mışhr. 

Özkan'ı destekler şekilde Namık Kemal Kılıç 
da, GAP'ın öngörülen hedeflere ulaşması için 
kamu kaynaklarının yeterli miktar ve hızda tah
sisinin gerektiğine işaret edip, GAP için mali 
kaynak sağlanması konusunu ülke ekonomisi
nin genel dengeleri içinde değerlendirrniştir. 
1980'lerden bu yana ekonominin serbestleştiril
mesinde, sermaye piyasalarının geliştirilmesin
de ve altyapı yahrımlarında büyük gelişmeler 
kaydedildiğine işaret eden Kılıç, kamu açıkları
nın özellikle 1991 yılından başlayarak hızla bü
yüdüğünü belirtmiştir. Ortaya çıkan kamu açık
larının kaynakları ve burıların finansmanı hak
kında bilgi veren konuşmacı, kamu açıklarını 
makul düzeye çekecek ve süreklilik arzedecek 
yapısal reformları, Türkiye'nin istikrarlı kalkın
ma sürecine girmesi bakımından zorunlu gör
mektedir. Kılıç, bulunacak çözümlerin üç-dört 
yıllık bir eylem planı çerçevesinde uygulanabile
ceğini ifade etmiştir. 

Alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle GAP'ın 
ihtiyacı olan kaynak tahsisinde ortaya çıkan dar
boğazların, yaklaşan seçim sonrası alınmak zo
runda kalmacak yeni istikrar tedbirlerinden do
layı süreceğim öngören Kılıç, sağlık, eğitim ve 
kadın sorunlarına yönelik eylem planlarının da 
çoğunlukla imkansızlıklar nedeniyle uygulana
madığını sözlerine eklemiştir. Bu gelişmeler ışı
ğında Kılıç, GAP'ın kendini bu koşullara göre 
ayarlaması gerektiği yorumunu yapmışbr. 

Kamu yahrımlarının uygulama ve finansman 
sorunları üzerinde de duran Kılıç, GAP'ın zama
nında tamamlanabilmesi için gerekli olan fi
nansmanın ancak küçük bir bölümünün bütçe 
kaynaklarından karşılanabileceğine, dış kredi 
imkanlarının da bir dizi nedenle sınırlı kalacağı
na işaret ederek, üç boyutlu bir öneride bulun
muştur. Kendi başına bütünlük arzeden, aynı 
zamanda yahnm-gelir ilişkisi kurulabilen proje
ler seçilip, bunların uygulanması için kamu kay-



nakları yanında özel teşebbüse de başvurulmalı
dır. 

Kılıç özel fonların, projelerin finansmanında 
bugüne kadar kullanılamamasının nedenleri 
üzerinde durarak, özel teşebbüsün uluslararası 
kredi ve fon kaynaklarıru daha iyi mobilize ede
bileceğini ve rasyonel kullanımı koşuluyla BOT 
veya BOO modellerine göre ortaboy altyapı pro
jelerinin finanse edilebileceğini belirtmiştir. Ko
nuşmacı, Türkiye'nin öncelikli bir projesi olarak 
GAP'ın da bu olanakdan yararlanabileceği dü
şüncesindedir. Bölgedeki projelerin, kademeli 
fakat uyumlu ve tutarlı şekilde, kendi içinde bü
tünlük arzeden ve Jasmen de olsa kaynak yara
tan proje birimlerine bölünüp, kamu ve ö~el fon
lardan yararlanmaları sağlanmalıdu. Omeğin 
konuşmacıya göre, Kodal ve arkadaşlarının da 
önerdikleri gibi, sulama sistemi küçük projelere 
bölünüp, özel teşebbüse açılarak, çiftçilerin katı
lıını ile özerkliğe kavuşturulabili r. 

Kılıç, kurumsal y~pıya ilişkin bir uyarıda da 
bulunmuştur. GAP Idaresi tarafından koordine 
edilen projelerin farklı kamu kuruluşları tarafın
dan yürütülmesi, proje paketi oluşturulmasına 
mani oluyorsa Kılıç, GAP Idaresi'nin statüsü ve 
yapısuun bu görevi etkin şekilde yürütecek bi
çimde yeniden düzenlenmesini önermiştir. Bu 
çerçevede GAP Idaresi görev alanı içinde kalan 
kamu kurum ve kuruluşlarıru devir almalı ve 
merkezini Şanlıurfa'ya taşıınalıdu. İdare'nin 
hizmet giderleri bütçeden karşılarurken, öncelik 
verdiği projeler iç ve dış kaynaklardan finanse 
edilebilmelidir. 

öncekiler gibi Ekonomi Oturumu'nda da bü
tüncül bir kallanma yaklaşıını savunulmuştur. 

üfus artışı, göç hareketi, kentlerin çekim mer
kezi haline gelmesi, kadın ve erkeklerin nitelikli 
işgücü oluşturması için eğitimi, teknolojinin ve
rimli kullanımı, adaletli gelir dağılımı gibi konu
lara değinilen oturumda, GAP'ın yalnız kamu 
kaynaklarından finanse edilmesinin yarattığı 
darbağaza dikkat çekilmiştir. Oturumda Pro
je'nin bütünlüğü bozulmadan, uygulanabilir kü
çük birimlere bölünerek yaratılacak alt-proje
lerin, yap-işlet-devret modeli uyarınca ulusal ve 
uluslararası özel ve kamu finansmanıyla destek
lenebi leceği ifade edilmiştir. Oturumda ayrıca, 

ıs 

GAP'ın bütüncül yaklaşıınla yeniden gözden 
geçirilmesi ve çevre boyutunun Proje'ye eklem
lenmesi önerilmiştir. 



VII. OTURUM 

SÜRDÜRÜLEBiLiR KALKINMA İÇ~N MEKANSAL ni)ı.EJ'lLEME . .. . .. . .. 

Önceki oturumlarda olduğu gibi bu oturumda 
da kalkınmanın sürdürülebilirliği, gelişme fırsat 
ve imkanlannın bugünkü ve gelecek nesiller ara
sında hakça paylaşılmasına bağlanmışhr. Özbi
len kalkınmayı, insan yaşamının kalitesinin yük
seltilmesi ve bu yolda düzenlemeler yapılması, 
Mutlu ve Beyaz ise, fırsatlardan yararlanılabile
cek bir oıtıırr.ı (çevre) yaratılması olarak yorumla
mışlardır. Ozbilen, sosyal, ekonomik, mekansal 
ve kültürel boyutların süreç içinde kavrama ek
lemlendiğini ve böylece sürdürülebilirlik anlayı
şının derinlik kazandığını kaydetmiştir. Konuş
maa, insan ile doğa arasında kurulması gereken 
dengeye ağırlık vererek, ekasistemde sağlanması 
gereken devamlılığın öncelikle hedef alınması 
gerektiğine işaret etmiştir. Özbilen, ekonomik, 
sosyal ve fiziksel boyutların planlama sürecinde 
mekansal yaklaşımla birleştirilebileceğini; dola
yısıyla, insan ihtiyaçlarının optimum düzeyde 
karşılanması olarak tanırnlandığında sürdürüle
bilir kalkınmanın fiziksel planlama ile çakıştığıru 
belirtmiştir. Konuşmacı, sürdürülebilir kalkınma 
kavramının her alanda tanımiayacağı veri setine 
göre planlama sürecinin yeniden yapılanmasının 
mümkün olabileceğini de vurgulamışhr. Benzeri 
şekilde, sürdürülebilir kalkıruna bağlamında me
kansal planlamanın statik değil, dinamik bir be
lirleme ve uygulama süreci olduğunu vurgula
yan Mutlu ve Beyaz için de amaç, kişilerin refah
larının artırılmasıdır. Çetinkaya ve Görerde sür
dürülebilir kalkınmanın önceden belirlenmiş ni
hai bir durum değil, dengeli ve uyumlu gelişen 
evrimsel bir süreç olduğunu belirtmişlerdir. 

Hem Özbilen hem de Çetinkaya ve Görer sür
dürülebilir kalkınınanın dayandığı başlıca ilke
lerden yoksulluğun, eşitsizliğin, dengesiz kaynak 
dağılımının ve kirliliğin önlenmesi ile doğal ve 
kültürel kaynakların korunmasının uzunca bir 
süredir planlamanın gündemini oluşturduğunu 
kaydetmişlerdir. Konuya eleştirel biçimde yakla
şan Çetinkaya ve Görer, kavramsal düzeyde ge
liştirilen önerileri n uygulamalara yansıtılmasının 
önemine değinmiş, sürdürülebilir kalkınmanın 
uygulanabilirliğinin, başka konuşmaalar tarafın-
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dan da dile getirildiği gibi, bir yandan düşünce 
ve değerlerdeki değişime, bir yandan da yasal ve 
kurumsal düzenlemelere bağlı olduğuna işaret 
etmişlerdir. Konuşmaalar ayrıca, küresel ve ulu
sal düzeyde oluşan güç dengelerinin de sürdürü
lebilir kalkıruna stratejilerinin uygulanabilirliğini 
etkilediklerine dikkat çekmişlerdir. 

Toplum kalkınmasının temelinde bireylerin 
evrensel yaşam haklarının bulunduğunu belirten 
Mutlu ve Beyaz, kalkınmanın ve sürdürülebilirli
ğin, yaşam hakkının vazgeçilmez iki bileşeni ol
duğunu savunmuşlardır. Mutlu ve Beyaz, serni
nerin başından beri zaman zaman gündeme ge
len "değerler" boyutunun altını çizmiş, kuşak-içi 
ve kuşaklar-arası fırsat eşitliğinin gözetilmesini 
sürdürülebilir kalkınmanın ahlaki temeli olarak 
ortaya koymuşlardır. Yine önceki oturumlarda 
belirtildiği gibi Mutlu ve Beyaz ile Çetinkaya ve 
Görer, nesillerin borçlanmasına yol açacak tüke
tim alışkanlığından vazgeçilmesini sürdürülebi
lir kalkınmanın ilkeleri arasında sayrnışlardır. 
Yetişen kuşakların sağlığı ve eğitimi için yeterli 
yahrırnların yapılmasını da çeşitli konuşmaalar 
gibi Mutlu ve Beyaz da sürdürülebilirlik ilkeleri
ne eklemişlerdir. 

Mutlu ve Beyaz'a göre planlama açısından te
mel sorun, yerleşmelerin mekanda dağıtımının 
tarım, sanayi, yönetim ve yönetim dışı hizmetler
le ilgili işievlerin gereklerine göre planlanması ve 
oluşturulmasıdır. Bu tür bir çalışmanın ön koşul
ları hakkında bilgi veren konuşmaalar, bu dört 
alanda yürütülen faaliyetlerin birbirini tamarnla
yan ya da iten nedenleri olabileceğini kaydetmiş
lerdir. Böylece, diger oturumlarda da değinilen 
farklı amaçların dengelenmesi ihtiyac rnekarısal 
düzenleme alanında, farklı fonksiyonların mini
mum maliyetle, maksimum tamamlayıalık ve et
kinliğinin sağlanması olarak ortaya çıkmışhr. 

Son yıllarda çevresel sorunların küresel, böl
gesel, yerel ve ekolojik etkileşimlerini odak nok
tası ol~ alan yaklaşırnların gözde olduğunu 
anlatan Ozbilen, buna uygun olarak fiziksel plan
Iarnanın da kaynak kullanımı-büyüme, bölgesel 



gelişme-ekosistem yönetimi ve küresel etkileşim
ler üzerinde yoğunlaşmasının gerekli olduğuna 
dikkat çekmiştir. GAP çerçevesinde fiziksel plan
lama çalışmalan hakkında aynnblı bilgi veren 
Özbilen, Mutlu ve Beyaz, şu anda Bölge'de yürü
tülmekte olan bölge ve kent planlama çalışmala
nnın sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ile bir dere
ceye kadar uyum içinde olduğunu belirbnişler
dir. Plan'ın, hem uzun vadeli ve bütüncül yakla
şımı bakımından, hem de kalkınmanın, "gelişme 
aksı"ndan başlayarak alt bölgelere yayılması yo
luyla kaynakların dengeli dağıbnuru sağlaması 
bakırnından olumlu olduğunu belirten Ozbilen, 
planların doğanın taşıma kapasitesine göre ele 
alınması bakımından ise sürdürülebilir kalkınma 
ilkelerini yeterince .sağladığı fikrinde değildir. 
Bunun nedeni de Ozbilen'e göre, çevrenin dar 
kapsamıyla -yapı ve doğal çevre olarak- ele alın
masıdır. 

Ekasistemin yapısı ve gücünün bilinmesinin 
arazi kullarttm kararlarının doğru alınmasına 
yardıma olacağım kaydeden Özbilen, arazi kul
larıımındaki çeşitli talepleri dengelerneyi sağla
yacak yeni mekanizma ve kriterlerin geliştirilme
si gerektiğini belirtmiştir. Taşıma kapasitesinin, 
kent makroformunun biçimlendirilmesinde, kent 
altyapı hizmetlerinin kapasitelerinin belirlenmesi 
ve ene~inin verimli kullanımında önemini vur
gulayan Özbilen'in önerisi, taşıma kapasitesinin 
çevresel-fiziksel-biyolojik açıdan irdelenmesi ve 
sonuçların planlara yarısıblmasıdır. Konuşmaa
ya göre arazi kullarttm planlamasında, kaynakla
nn ve çevrenin korunması, ene~i kullarıımı ile 
kirlilik yaratan nedenleri minimumcia tutacak 
teşviklerin sağlanması, kapasite eşiklerinin aşil
maması, arazi kullarunu ve kentsel altyapı proje
leri arasında ilişki kurulması ve kent finans siste
minin kurulması ile s~dürülebilir kalkınma sağ
lanabilir. Aksi halde Ozbilen'e göre, bugün oldu
ğu gibi haksız rantlar ve yasadışı rantiyeler sis
temdeki boşlukları doldurur. Konuşmacı, 
GAP'ın bu çerçevede yeniden değerlendirilmesi
ni ve GAP için yeni uygulama araçlarının gelişti
rilmesini önerrniştir. 

Özbilen'in ilkiyle bağlanblı ikinci eleştirisi, 
Mutlu ve Beyaz'ın da değindikleri, Çetinkaya ve 
Görer'in ise üzerinde ay~ınblanyla durdukları 
uygulamalara ilişkindir. Ozbilen'e göre, planla-
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nn sürdürillebilir olması plan sürecinin tam işle
tilme~iyle mümkündür. Plan bütünlüğü açısın
dan Özbilen GAP fiziksel planlama çalışmasının 
uygulama ayağının çok zayıf kaldığını, zaman 
zaman da temel ilkelerin bizzat kamu kuruluşla
n tarafından ihlal edildiğini veya ihlal edilmesine 
göz yurnulduğıınu belirbniştir. Mutlu ve Beyaz 
da planlama konusunda gösterilen hassasiyetin 
uygulamada da gösterilmesi gerektiğini vurgula
mış, bu konuda yerel yönetimlere büyük görev 
düştüğünü habrlatmışlardır. Bütün konuşmacı
lar, uygulamalardaki başanyı bir yandan kaynak 
temini ne, bir yandan da bilgili ekipterin uzun va
deli bakış açısına bağlamışlardır. 

Çetinkaya ve Görer sürdürülebilir kalkınma 
uygulanmalarında, planlamanın etkin bir araç 
olarak kullarulmasına ilişkin bir dizi problem 
üzerinde durmuşlardır. Bunlardan birincisi, 
planlamanın yapısı gereği amaç ve hedefleri es
nek biçimde tanımiayarak ulusal ve yerel düzey
de baskı gruplannın çıkarları doğrultusunda yo
rumlara açık kapı bırakmasıdır. Problemlerden 
ikincisi, merkeziyetçi sistemlerde yerel çözümle
rin yeterince ortaya çıkmayışıdır. Uçüncüsü, çev
resel konulara ilişkin sorumlulukların parçalan
mış olmasıdır. Dördüncüsü, planlayıoların kav
ramsal düzeyde konulan özümleyip, bunlan pra
tiklerine yansıtmadaki eksiklikleridir.. Problem
lerden sonuncusu ise, ilk oturumda Ünver'in de 
değindiği gibi, sorunların nedenleriyle uğraşilıp 
onlar ortaya çıkmadan gerekli müdahalelerin ya
pilması yerine, semptomların giderilmesine yö
nelik stratejilerin tercih edilmesidir. Oysa ki, 
planlar sayesinde karar vericiler Çetinkaya ve 
Görer'e göre, kentsel gelişmenin zamanlama, bi
çim, ölçek ve yerseçim kararlannın olası sonuçla
n hakkında önceden bilgi edinebilirler. Konuş
maalar, etkin planlamada rol oynayan faktörler 
arasında, karar vericilerin ideoloji ve öncelikleri
ni, kullamaların ilgisi, kararlara kablırnı ve prob
lem çözme kapasitelerini, hazırlanan seçenekle
rin kapsamı, esneklik dereceleri ve entegre olma 
niteliklerini sayrnışlardır. Böylece Çetinkaya ve 
Görer, sürdürillebilir kalkınmanın etkin biçimde 
uygulanmasının teknik boyutundan çok, siyasal, 
yönetsel ve planlama boyutlannın güçlendiril
mesinin önemine işaret etmişlerdir. 

Sürdürülebilir kalkınmanın kavramsal düzey
de öngördüğü kablım boyutunun uygulanabilir-



liğini sağlayacak yolların ve örgütlenme biçimle
rinin açıkca ortaya konmadığını kaydeden Çetin
kaya ve Görer, planlamaya halkın katılımının ba
şarısını etkileyen üç unsur üzerinde durmuşlar
dır. Bunlar, katılımı örgütleyen kurumun top
lumdaki meşruiyeti ve saygınlığı, kararların ge
niş toplum kesimlerinin çıkarları arasındaki uz
laşmaları yansıtması, mülkiyet düzeninin hesaba 
katılması ve yeterli kaynak birikirnidir. Bugün 
Türkiye genelinde yürürlükte olan etkisiz planla
ma ve düşük katıluncia plancılardan, kent yöneti
cilerine ve halk kesimlerine kadar herkesin pay 
sahibi olduğuna değinen Çetinkaya ve Görer, Ta
nm Oturumu'nda Durutan'ın belirttiği gibi, katı
lırnın planlarıması gereken ve gerçekleşmesi za
man alacak bir çaba olduğunu vurgularnışlardır. 
Katılımın sağlarımasının, son zamanlarda meşru
iyeti sorgulanan planlama açısından olumlu ola
cağını belirten konuşmacılar, bu yönde plancılara 
düşen iki göreve değinmişlerdir. Bunlardan ilki, 
kentsel çevrenin üretimi sürecinde gündeme gel
meyen çıkarların tanunlarıması ve ikincisi, bu çı
karların kentsel uzlaşmalarda temsil edilmelerine 
yönelik eylem biçimleri geliştirilmesidir. 

Çetinkaya ve Görer GAP Bölgesi'ne ilişkin iki 
temel öneride bulurırnuşlardır. Birinci öneri, 
dengeli gelişmenin bir gereği olarak üretilen de
ğerin bölgede çökelmesinin sağlarımasıdır. İkin
ci öneri ise halkın, sonuçlarını doğrudan ve kısa 
vadede alabileceği küçük çaplı projeler için katı
lımına öncelikle başvurulması; başarılı örnekle
rin daha sonra, daha karmaşık ve uzun vadeli 
projelere yansıltılmasıdır. GAP Bölgesi'nde sür
dürülebilir kalkınmanın gereklerine cevap veren 
mekansal yapının oluşturulmasını Mutlu ve Be
yaz ise başlıca iki etmene bağlamaktadır: ilki fi
nansman, ikincisi de sanayi ve hizmet ekasistem
lerinin uzun dönemde desteksiz yaşayarnayacak
ları yerlere dağı.tılmarnası. GAP'ta hızlı ekono
mik büyüme sürecinin sürdürülebilmesi için, et
kin bir çevre koruma yönetiminin de gerçekleşti
rilmesi gerektiğine dikkat çeken Mutlu ve Beyaz, 
Çevre Oturumu'nda Yurteri'nin önerdiği gibi, bir 
"Çevre Yönetim Sisterni"nin kurulmasını gerekli 
görmektelerdir. 

Oturum başkaru Ruşen Keleş yapılan konuş
malan d eğerlendirerek, oturum boyunca değinil
mesine fırsat bulurımayan bazı konulara dikkat 
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çekmiştir. Bu konulardan ilki, bir bölge kalkınma 
projesinde nüfusun ve iktisadi faaliyetlerin dağı
tımını belirleyecek politikalara ve bu politikalan 
geliştirecek bir merkezi örgüte gerek olduğudur. 
Keleş, benzeri bir boşluğun dengeli kalkınmaya 
sahip çıkacak ve konut politikalarıyla uğraşacak 
merkezi kurl!rnlar açısından da ortaya çıktığını 
belirtmiştir. Ikinci konu ülke topraklarının nasıl 
kullarulac~ğına ilişkin bir milli fiziki planın olma
masıdır. Uçüncü konu ise, verimli tarım toprak
lannın kullarumına ilişkin yönetmelik! erin sıklık
la değiştirilmesi dir. Bunlara ek olarak Keleş, Öz
bilen'in sistemdeki boşluklar sonucunda oluşan 
rantlara ilişkin sözlerine değinerek, "arsa mafya
sı" teriminin çok kısa sürede resmen tecil edilme
sini olumsuz bir gelişme olarak nitelemiş, beledi
yelerin arsa stoklarını artıramamaları yolundaki 
politikarun da belediyelerin ileride kaynak kaybı
na yol açacağını belirtmiştir. Keleş üçüncü otu
rumda yapılan bir tartışmaya da katılarak, temel 
ilkenin, hizmette halka yakınlık olduğunu ve bu
nun, genel çerçevelerin merkezde çizilmesi gere
ğiyle çelişmeyeceğini ifade etmiştir. Oturum baş
karu, yerinden yönetirnin verimli şekilde sağla
nabilmesi için öncelikle yerel yönetimlerin yeter
li yetki ve kaynaklara kavuştunılması gerektiği
ne dikkat çekmiştir. Keleş, çarpık kentleşmenin 
Proje'nin olumsuz bir özelliğini yansıtırken, otuz 
beş yıllık deneyimlerin GAP Bölgesi'ndeki uygu
larnalara ışık tutacak olumlu bir öge olduğunu da 
sözlerine eklemiştir. 

Mekansal Düzenleme Oturumu'nda da bir kez 
daha bütüncül, eşitlikçi ve katılıma bir kalkınma 
yaklaşımından yana görüş bildirilmiştir. Önceki 
oturumlarda olduğu gibi kaynak yaratılmasına, 
kaynakların korunmasına ve verimli kullanımına 
ilişkin kaygılar dile getirilmiştir. Planların bir an 
önce ve etkinlikle uygularımasının en ciddi so
runlardan biri olarak belirdiği oturumda, merke
zi ve yerel yönetimlerde finansal, kurumsal ve il
kesel düzenleme, koordinasyon, kavramsal 
genişleme ve ilkelere bağlılık önerilmiştir. Plan
ların çevresel boyutu gözönüne alınarak elden 
geçirilmesi, bu çerçevede taşıma kapasitelerinin 
çevresel. fiziksel ve biyolojik açılardan ir
delenerc!.: sonuçlannın uygularnalara yansıtıl
ması ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulması 
önerilmiştir. 



VIII. OTURUM 

GENEL TARTIŞMA 

Serninerin ikinci gününde yapılan sunuşların 
tartışmasına ayınlan oturumda, doğal kaynaklar 
ve çevrenin sürdürülebilirliği konusunda izleyi
cilerin ilgisi şu noktalarda yoğunlaşmıştır: dre
naj kanallarındaki su regülasyonu ve kanal te
ınizliğinin çevre koruması ve halk sağlığı bakı
mından önemi; drenaj boşaltırn ağzının inşası; 
sulamada kullanılan suların yeniden kullanımı
nın çevre koruması açısından etkileri; bölgedeki 
birinci sınıf arazinin sulanacak arazi içindeki 
oranı; tuzlanma ve çaraklaşma potansiyeli olan 
toprakların saptanması ve bu sorunlara karşı alı
nan önlemler. 

Sorulara verilen cevaplar özetle şöyle olmuş
tur: drenaj kanallarında akan suyun projelerde 
planlandığı hızla akıtılması ve kanalların temiz
lenmesinde hafif makinaların kullanılması ye
rinde önerilerdir; DSİ sulama ve drenaj tesisleri
ni birlikte inşa etmektedir, tarla içinden drenajın 
düzenlenmesiyle ilgili çalışma Toprak Reformu 
Genel Müdürlüğü'nde tamamlanmış, Köy Hiz
metleri 'nde incelemeye alınmıştır; bu çalışmala
rın etkinliği açısından Toprak-Su Genel Müdür
lüğü'nün yeniden kurulması yararlıdır; ana dre
naj kanalı sorunu çözülmüştür, Suriye'den son
rasına ilişkin sorunun çözürnlenme çalışmaları 
ise sürmektedir; sulamadan dönen suyun kulla
nılmasıyla toprak kalitesinin bozulması bugü
nün sorunu değildir ancak, düşük kaliteli suyun 
sulamada kullandırUması söz konusu olamaz, 
yapılacak analizler kalitenin düştüğünü göster
diğinde alınacak tedbirler belirlenmiştir; çorak
laşma potansiyeli olan bölgeler toprak tahlil ra
porlarıyla tesbit edilmiştir; bölge topraklarının 
yaklaşık %60-70'i killi topraktır ve birinci sınıf 
arazinin hemen hemen hepsi sulama alanı için
dedir; tuzlanma sorununun sulanan alanlarda 
tarla denemeleri ile saptanması daha gerçekçi 
sonuçlar verir; sulamayla toprağın tuzlanması 
her halükarda engellenemediğine ve bölgede 
yağışlar yeterli olmadığına göre suyu yıkamak 
için de sulama gerekebilir. 

22 

Tarımda sürdürülebilirlik oturumuna yönelik 
soru ve yorumlar da şu noktalarda toplanmıştır: 
çiftçiden bir talep gelmeden çiftçiye eğitim götü
rülmesinin sonuçları ve bu talebi yaratmanın 
yolları; tarıma uygulanan subvarısiyonların ta
rımda sürdürülebilirliğe etkisi ve subvarısiyon
larla yayımda özel danışmanlık veren kuruluşla
rın ilişkisi; eğitimi düşük gruplara götürülen ya
yım hizmetinde görsel araç kullanımı; yayımcı
ların eğitimi ve yayıının organizasyonu; sulama 
birliklerinin il çelerin mülki sınırları göz önünde 
bulundurularak oluşturulması; atık suyun tahli
yesinde çok su emen ağaçlardan yararlanılması. 

Sunuş yapanların cevapları ise özetle şu me
sajları içermektedir: yayımcı ve araştırmacılar 
alanda yapılan belirlemelere göre çiftçilerin ihti
yaçlarını saptariarsa ve doğru yayım yöntemini 
seçerlerse "mallarını zorla satmaya çalışan satıcı" 
konumuna düşmezler; sübvansiyonlar çiftçile
rin işletme kararlarını etkilemekte, hastalık/ za
rarlı kontrolunda kültürel yöntemleri değil, ko
lay yol olan pestisit ve aşın gübre kullanımını 
teşvik etmekte, toprak verimliliğini iyileştirme 
ve koruma maliyetini yapay olarak düşürmekte, 
su miktarına göre değil, sulanan arazi miktarına 
göre belirlenen su ücretleri aşın su kullanımını 
teşvik ederek önemli çevre soruruarı yaratmak
ta, ekonomik olmayan ortamlar için de trak
tör/ ekipman alımını teşvik etmektedir; görsel 
araçlar yaygın eğitim için etkilidir ancak, görsel 
araçlarla belli konulardan haberdar olan çiftçile
rin kafalarındaki soruları yüzyüze ilişki içinde 
tartışmaları gerekir; yayımcıların eğitimi bugün 
varolan merkezi teşkilatlar eliyle organize edil
meye başlanıp, eğitimin hedef grubu da kamu 
ve özel kuruluşlar ve yayım elemanları olarak 
seçilirse, devlet kamu yayımının yükünü kıs
men veya tamamen devredebileceği organizas
yonların oluşumuna olanak sağlar; bir yandan 
yayım kamu ihtiyaçlarına daha fazla cevap vere
bilecek dinamik bir yapıya kavuşturulurken, ya
yımda çoğulcu bir yapının oluşması da destekle-



nirse, devletin görevi yayıının kalitesini denetle
me sorumluluğuna dönüştürülebilir. 

Ekonomi otururnundaki sunuşl arla ilgili ola
rak, ekonomik büyümeye ilişkin yaklaşımlar 
içinde bilgi toplumunun değerlendirilmesi is
tenmiştir. Verilen cevapta, dünyada bugünkü 
eğilimin Fordcu ve Taylorcu yaklaşımı terketme 
yolunda olduğuna, bunun olumlu ve olumsuz 
yanları bulunduğuna işaret edilerek, Türkiye 
açısından bu eğilim değerlendirilmiştir. Yeni 
sistemde bilgi üretenlerin öneminin giderek art
masına karşın, yeterince eğitimi olmayanların 
orta sınıfa çıkmalarının ancak Fordcu sistemde
ki sendikalar yoluyla mümkün olduğu üzerinde 
durulmuştur. 

Mekansal düzenleme oturumunda, bölgesel 
kalkınmada mekansal gelişme politikaları; bölge 
planlama çalışmalarında etkinlik; Atatürk Barajı 
çevresinde ve verimli tarım topraklarında yapı
laşma; nüfus artışına paralel olarak Şanlıurfa'da 
izin verilen kat adetlerinin artırılması; çarpık 
kentleşmeye karşı yerel ve merkezi yönetimlere 
düşen görevler üzerine sorular gelmiştir. 

Sorulara verilen cevaplarda, GAP ile Doğu 
Anadolu'nun gelişimi arasında bağlantı olduğu; 
gelişme potansiyeli olan yerlerde nüfusun tutul
masını ve buraların yükünün hafifletilmesini 
sağlayacak kentsel yapılanma politikalarının 
geliştirilmesi gerektiği; kanun ve yönetmeliidere 
uygun planların GAP Idaresi'nde onanma 
oranının %90, bekleme oranının da ortalama 15 
gün olduğu; imar kurallarına uygun projelerin 
hazırlanması için bilgilendirme gerektiği, bu 
görevin de hem merkezdeki kurumlara, hem de 
belediyelere ait olduğu; Atatürk Barajı çevresin
de 300 metreden yakma konut yapınama 
kararırun ancak TBMM aracılığıy la değiş
tirilebileceği; Atatürk Barajı çevresinde, yapılan 
çevre düzeni ve çevre etki değerlendirme çalış
malannın bir yıl içinde tamamlanacağı; Şanlıur
fa'da kat adetlerinin arbnlmasının, yolların 
genişletilmesinden başlamak üzere bir dizi yeni 
altyapı düzenlemesi gerektirdiği ve böyle bir 
düzenlemenin işlevsel olmayacağı; Atatürk 
Barajı çevresinde, verimli tarım alanlarında ve 
kentlerde izinsiz yapılaşmaya karşı etkin dene
timin valilik ve belediyeler aracılığıyla sür-
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dürülebileceği; plancıların uygulama aşamasın
da söz sahibi olmadığı ve populist politikalarla 
planların ihlal edildiği, kentlilik hakkının so
nuna kadar kullanılmasının planların ve uy
gulamaların halk tarafindan kurulan örgütlerce 
denetlenmesinden geçtiği vurguianmış tır. 



Paneli açış konuşmasında Ali Balaban, seminer 
boyunca yapılan sürdürülebilir kalkınma tanım
lamalarında dikkat çeken ortak noktaları sırala
mıştır. Bunlardan ilki, "üretim merkezli" değil, 
"insan merkezli" bir yaklaşımın benimsenmesi dir; 
amaç, sağlıklı, eğitimli, iş sahibi ve yeter geliri 
olan bireylerden oluşan bir toplum yaratmakhr. 
Ikinci ortak nokta, bu amaca ulaşınaya çalışırken 
gelecek ku,şakların ihtiyaçlarnun da hesaba katıl
masıdır. Uçüncü nokta, rasyonel kaynak kullanı
mı ve sonuncu ortak nokta da çevrenin korunma
sının gerekliliği dir. Balaban, GAP'ın çok boyutlu 
yapısıyla bu taruma u yduğunu belirhniştir. 

Meteoroloji Genel Müdürü panel başlamadan 
önce yaptığı gündem dışı konuşmasında, teknik 
altyapı donarumını tamamladıklarını, bundan 
sonra, kurduklan geniş ekiple araştırma geliştir
me çalışmalanna öncelik vereceklerini açıklamış
br. Panelistlerden Seyhan Aydınlıgil ve Kaya Ya
şınok konuşmalarında serninerin sonuçlarını der
leyip değerlendirmişlerdir. Ziyaeddin Akbulut, 
Şanlıurfa'da ilk elde sulanacak otuz bin hektar 
alanı kapsayan altmış iki köyde Vilayetçe yürütü
len kalkınma projesi hakkında bilgi vermiş ve su
lu tarımın yeni bir kültür yarataeağına işaret et
miştir. Ersen Elcren, makro istikrarın Türkiye'de 
hangi yollardan sağlanabileceği üzerinde dur
muştur. Bahattin Akşit, bürokrasi ve toplumun 
yeni bir yaklaşım olan sürdürülebilir kalkınmaya 
uygun şekilde örgütlenmesinin ve ideolojik ola
rak yapılanmasının yollarını tartışrnıştır. Filiz 
Doğanay, GAP kapsamına giren bölgenin aşiret 
yapısına dayanan toplumsal özelliklerinin kalkm
mayı geeiktirecek ve kalkınmaya katkıda buluna
cak yönlerini açıklayıp, kapsamlı bir eğitim proje
leri paketinin devreye sokulmasını önermiştir. 
Erol Baraz, katılım için çiftçide bilgi talebi yaratıl
masının gerekliliğine değinerek, bu amaç doğrul
tusunda eğitim/yayıının ve gönüllü kuruluşlar 
mevzuatının düzenlenmesini önermiştir. Adnan 
Bayrakçı da kaynak israfının etkin katılımla en
gelleneceğini vurgulamış, su kullanımının bir ko
misyon tar'ili.ndarı düzenlenmesini önermiştir. 
Son panelist Una! Oziş ise, su kaynaklarında orta-
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ya çıkan temel problemlere değinerek, Türki
ye'nin su kullanımı konusunda barışçı bir yakla
şım izlediği mesajını vermiştir. 

Aydınlıgil, eğitim, iş olanaklarının yaratılması 
ve sağlığın, özellikle kııdın ve çocuk sağlığının 
iyileştirilmesinin ~miner boyunca ön plana çıktı
ğını belirtmiştir. Insanca kalkınma kavramının 
esas itibariyle yeni bir model oluşturmadığı yo
lundaki görüşe katıldığını kaydeden Aydınlıgil'e 
göre yeni olan, strateji ve uygularnaların tasarım
lanmasında, somut yöntem, ölçülebilir hedef ve 
modellerin sürdürülebilir insani kalkınma söyle
mi içinde yer almasıdır. Bu yaklaşımla, kalkınma
nın kalitesi tanımlanabilmekte ve oturumlarda 
belirtildigi gibi, ekonomik büyüme bir hedef ola
rak korunurken, insan yaşamının kalitesinde iyi
leştirme yapılması öncelik kazanmaktadır. Bu 
çerçevede Aydınlıgil, ulusal düzeyde bir sosyal 
gündem belirlenınesini ve kalkınma çabalarında 
i şlevsel olacak yeni bir eğitim programı geliştiril
mesini önermiştir. Konuşmacı ayrıca, hem proje
lerin sürekliliğinin sağlanması, hem de denetirn
lerinin etkinlikle yapılabilmesi açısından kalkın
manın sonuçlarından yararlananların da projele
rin hazırlanmasına, uygulanmasına ve masrafia
rına katılımı konusundaki önerileri desteklemiş
tir. 

Kaya Yaşınok, GAP kapsamına giren Bölge'de 
artık, ekonomik büyüme yoluyla kalkınma yakla- · 
şımına insan boyutunun entegre edilmesi nokta
sına gelindiğini kaydederek, bu yeni yaklaşımın 
uygulamalara "Sürdürülebilir Kalkınma ve GAP" 
şemsiye projesi altında yansıtılacağını bildirmiş
tir. Yaşınok serninerin ana başlıklarının, büyü
meyle insan ögesinin ve toplumsal özelliklerin 
ilişkisinin kurulması gerektiği alanları belirlediği
ni ve bu alanlarda yapılacak çalışmaların sürdü
rülebilirliğin temelini oluşturduığıınun seminer 
boyunca da doğrulandığını kaydehniştir. 

Ziyaeddin Akbulut, bir uygulamaa olarak kal
kınma hamlesine soyımanları çabalarında bir an 
önce somut adımlar atmaya davet ederek, Vila
yet'in tüm bir!mlerinin desteğiyle yürüttükleri 
"Fırat'ın Suyu lle Gelen Kültür Projesi" ile çiftçi, 



kadın ve kız çocuklarının eğitimine yöne! indiğini; 
suyun kullanımında halkın artık herşeyi devlet
ten beklernemesi gerektiği mesajının verildiğini; 
suyun paylaşımında insan hakları ve komşu nak
ları üzerinde durulduğunu anlatmıştır. Akbulut 
2005 yılı hedeftenerek bu projenin, suyu gelecek 
diger köylere yaygınlaştınlabileceğini sözlerine 
eklemiştir. Konuşmaa, suyla birlikte kurulmakta 
olan kültürün barışa, bilgiye ve beceriye dayana
cağım belirtmiştir. Bölge insanımn sulu tarıma 
ilişkin bilgi birikiminin, gelecek hakkında umut 
verdiğini kaydeden Akbulut, motivasyon, bilgi 
aktarımı ve bakanlıkların, sözünü ettiği projeye il
gisinin şu andaki üç temel toplumsal ihtiyaçları 
olduğunu dile geti:miştir. 

Ersen Ekren, Dünya Bankası'nın da son yıllar
da kalkınmanın sosyal ve ekonomik boyutlarını 
birlikte ele aldığını, böylece yeni bir insan refahı 
anlayışının ve yeni politikaların gündeme geldi
ğini kaydetmiştir. Ekren, sosyal boyutla kaliteli 
büyümenin hedeflendiğini; bunun da makro dü
zeyde istikrara dolayısıyla, düşük enflasyona da
yandığını ve bir bakıma yoksulların korunması 
anlamına geldiğini belirtmiştir. Ekren, kaliteli bü
yümede makro istikrarı belirleyen dört unsur 
üzerinde durmuştur: para ve mali politikalar, pi
yasa mekanizmalarını hareketlendirecek yapısal 
uyum tedbirleri, yoksulları koruyucu sosyal gü
venlik ağları ve kurumsal yapı. Bu süreete Ekren, 
sosyal entegrasyonu artırıa, gelir dağılımıru dü
zenleyici, yoksulluğu ve cinsiyet farklılaşmasını 
azaltıa politikalar izlenınesini önermiştir. Makro 
istikrar tedbirlerinin ısrarla uygulanması gerekti
ğini hatırlatan konuşmaa, düşük enflasyon ve in
sani ve fiziksel yatırımlara kaynak aktarınu ka
dar, etkin kamu yönetiminin, kurumlararası eşgü
düm ve görevlerin çakışmamasının da önemine 
değinmiştir. Ekren, sıkca dile getirilen kalkınma 
için kaynak yaratma problemine ilişkin olarak, 
dış kredi alımının kendi başına yeterli olamayaca
ğını belirtip, yabana sermayenin yurda çekilme
sinin yanı sıra iç finansmanın, çeşitli konuşmaa
ların da belirttiği gibi, "kullanan öder" prensibiy
.le ve girişimciliğin desteklenmesiyle sağlarıması
m önermiştir. 

Bahattin Akşit seminerde, "sıfır büyüme"nin 
gelişmekte olan ülkelerin ekonomik değil, nüfus 
hedefleri olabileceğinin ancak, büyümenin sınır
larının çizilmesi gerektiğinin açığa çıktığını kay-
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detmiştir. Akşit, sürdürülebilir kalkınınayı insa
na ve çevreye duyarlıl ığa başlamış, bunun da 
kapsamlı ve gönüllülüğe dayanan toplum katılı
mı ile sağlanabileceğini bel irtmiştir. Bunun için 
ulusal düzeyde yapılacak en önemli atılım Akşit'e 
göre, seminer boyunca belirti ldiği gibi, klasik hi
yerarşik bürokratik yapıdan vazgeçilerek, kurum
lararası eşgüdürne dayanan bir yapının benim
senınesidir. Bu köklü dönüşüm dünyaya hem ye
rel toplulukların, kadının ve marjinal kesimlerin 
açılarından, hem de ulusal ve küresel açılardan 
bakılabilmesini ~erektirir. Günümüzde yerel çı
karların genel çı'l<arları veya etnik kimliğin ulusal 
kimliği yok etmesinden ve modernlik-öncesi veya 
modern-ötesi yapıların ulusal bütünlükte hasar 
yaratacağından endişe duyulduğuna işaret eden 
Akşit, şu belirlerneleri yapmıştır. Birbiriyle uzlaş
maz görünen gündemler sürekli irdelenerek bağ
daştırılabilir, bir parçalarıma tehlikesine karşı me
kanizmalar tartışılarak geliştirilebilir, eğitim ve 
katılırnla bu endişelere temel oluşturan problem
ler ortadan kaldırılabilir. Geleneksel olarak top
lumun herşeyi devletten beklernesi alışkanlığının 
ucun ucun değişmekte olduğunu gözledilderine 
dikkat çeken Akşit bu eğilimin, Türkiye çapında 
yaygınlaştırılrnası gerektiğini vurgulamıştır. Bu 
amaçla, il düzeyinde komitelerin kurulmasını 
öneren konuşrnaa, önerilen "kubaşbrıa uzman
lar"ın eşgüdüm, canlandırma, halkla birlikte ör
gütlenıne ve gelişmelerin anında takip edilebil
mesinde kullanılabileceklerini belirtmiştir. Akşit, 
sözü edilen ''Çok Amaçlı Toplum Merkezleri"nin 
de özellikle gecekondularda önemli kalkınma 
hizmeti verebileceklerini kaydetmiştir. 

Bölgenin toplumsal özelliklerine dikkat çeken 
Filiz Doğanay'a göre kalkınmaya topyekün katılı
nu geeiktirio unsurlardan biri, aşiret yapısımn 
bölünmüşlük yaratmasıdır. Kalkınmada geeikti
rio diger unsurlar, seminer boyunca dile getirilen 
hızlı nüfus artışı, düşük eğitim düzeyi ve kadının 
düşük statüsüdür. Bunların yanı sıra Doğanay, 
yoğun göçün etkisiyle kent kültürünün yok olma
sının ve dağuuk yerleşimierin de kalkınmayı ge
ciktirdiğini belirtmiştir. Öte yandan konuşmaa, 
Bölge'de yanyana yaşayan farklı kültürlerin, "da
ha iyiye yöneliş" olarak algılanabilecek göçün, 
genç nüfusun ve gelenekselliderlerin kalkınınaya 
dinamizm getiren unsurlar olarak yönlendi rilebi
leceklerini ifade etmiştir. Doğanay kalkınma için 



öncelikle, geniş kapsamlı ve ~püdümü sağlanmış 
bir dizi eğitim projesine ağulıl< verilmesini öner
miş ve önerilerini altı ana başlık altında toplamış
tır: bölge kültürlerini araştırma ve geliştirme ens
titüsü; halk kablımında görev alacak resmi ve res
mi- olmayan kuruluşların elemanlarının ve top
lum önderlerinin eğitimi ile tüm toplum kesimle
rinin katılacağı yaygın eğitim; istihdam yaraba 
uygulamalı işgücü eğitimi; okul-öncesi eğitimi; 
eğitim için gerekli altyapırun planlanması; sağlık 
eğitimi. 

Erol Baraz seminerde ileri sürülen görüşlere 
olumlu bakmış ancak, onların uygulanması konu
sunda karamsar kalmıştır çünkü, kalkınmanın is
tek ve iradeye dayalı uygulama olduğunu, aksi 
halde katılımın sağlanamayacağıru belirtmiştir. 
Türkiye'de demokrasinin kablım açısından yeter
siz kaldığını kaydeden Baraz'a göre sürdürülebi
lir kalkınma, kaynakların yenilenebilmesine da
yanır; bu kaynaklardan başlıcası insandır; Türki
ye'nin en ciddi problemi ise insanı kullanama
maktır. Klasik yayımalık faaliyetinin tarımayı 
seyirci haline getirdiğini, bundan dolayı tarıma
nın bilgilenmediği ve bir bilgi talebinin de olma
dığım dile getiren Baraz, çiftçinin bilgi sabn alma
yı talep. edebilecek duruma gelebilmesi için.katı
lıma bır yayım prograrnı uygulanmasını oner
miştir. Konuşmaa ayrıca, böyle bir programda 
görev alabilecek gönüllü kuruluşlarla ilgili mev
zuabn da hazırlanmasının gerekliliğine dikkat 
çekmiştir. 

Adnan Bayrakçı, sürdürülebilir kalkınmayı 
kullanıarun, kalkınmanın tüm safhalarına kablı
mı olarak tanımlamıştır. Bayrakçı'ya göre kay
nakların israf olmasının nedeni, kullanıorun 
planlarda fikrinin alınmaması ve belli bir teknolo
jiyi kullanmaya istekliliğinin araşbnlmamasıdır. 
Bayrakçı konuşmasında, tarıma elverişli olmayan 
alanların kullarumırun acilen düzenlenmesi, top
rak koruma yasasının çıkanlması ve kamu kuru
luşlarının eşgüdümünün sağlanması gerektiğine, 
toprak kirlenmesinin önemine ve nüfus baskısına 
dikkat çekmiştir. Bayrakçı ayrıca, su haklarıyla il
gili kanunun çıkmasını, kamunun ve tüm özel ku
ruluşların katıld ığı bir su konseyi kurulmasını ve 
yılda en az bir kez toplanarak su haklanyla ilgili 
kararların bu komisyonca verilmesini önermiştir. 
Bunlara ek olarak Bayrakçı, çıkarılan yasaların et
kin biçimde uygulanması gerektiğini de vurgula
mıştır. 
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Ünal Öziş GAP'ta su kullanımında kirlenme, 
su kaynaklarırun sürdürülebilirliğinde drenaj 
problemlerinden dolayı çaraklaşma ve sı tma, top
rak kullanımında da erozyon problemlerini bir 
kez daha hatırlatmıştır. Komşu ülkelerin, taşkın 
kontroluna ve benzeri külfetlere katılmaksızın 
daha fazla su istediklerine değinen Öziş, GAP'ın 
hakça, makul ve optimal kullanım sağladığının 
ve komşularına belirgin bir zarar vermeyeceği
nin; tam tersine Proje'nin komşularına yarar sağ
layabilec.eğinin kanıtlanması gerektiğine işaret et
miştir. Oziş, Türkiye'nin su savaşı çıkarmaya da, 
su savaşiarına maruz kalmaya da niyetinin olma
dığım kaydetmiştir. 

Tartışma bölümünde ise, GAP'ın getireceği 
sosyo-kültürel değişmelerin incelenmesi gerekti
ğine dikkat çekilerek dört öneride bulunulmuş
tur. Bunlar, kültür ve altyapı projelerinin gelişti
rilmesi, GAP kültür araştırması için yarışma dü
zenlenmesi, üniversiteye önem verilmesi ve üst
lisans programlarının açılması, GAP'ın tanıtımı
nın yapılmasıdır. 

Balahan'ın değerlendirmeleri şu noktalarda 
yoğunlaşmıştır. Kuru tarımdan sulu tarıma geçiş 
bir kültür değişimi getirecektir, bu süreçte köylü
nün modern çiftçi haline dönüşmesinin, doğal 
kaynakların korunması açısından büyük önemi 
vardır. Tarımda eğitim ve yayım için Türkiye'ye 
uygun bir model henüz geliştirilememiştir, böyle 
bir modelde katılım konusuna özel bir önem ve
rilmelidir. GAP'ın belkemiği su ve toprak kay
nakları projeleridir; suyun uygun biçimde kulla
nılmamasını ağır bir bedelle ödemekteyiz. 
GAP'ın sosyo-ekonomik boyutıı yeniden gözden 
geçirilmeli, kurulacak bir araştırma birimi yoluy
la sürekli olarak yeni veriler ışığında değerlendi
rilmeli, örgütlenme ve katılım boyutlan, dolayı
sıyla çiftçi katıilrnı Proje'ye eklernlenmeli ve bir 
çevre yönetim birimi kurulmalıdır. Panel başkanı 
bu noktalarda serninere kablanların hemfikir ol
duklarını kaydetmiştir. 

Panel iki gün boyunca üzerinde durulan 
sorunların ve çözüm önerilerinin harmanlandığı 
bir otıırurn olmasının yanı sıra, bu noktalardan 
hareketle sürdürülebilir kalkınma yaklaşırnma 
yeni boyutların kablmasına da yardıma olmuş
tıır. 
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Dünyada son yirmi yılda giderek daha fazla 
yaygınlaşan bir görüş, kalkınma çabalarında bü
yük başarılar kadar büyük başarısızlıkların da 
ortaya çıkbğı ve başarısızlıkların sırf gelişmekte 
olan ülkelerde değil, gelişmiş kabul edilen ülke
lerde de gözlendiğidir. Bu bakış açısıyla Alman
ya'da asit yağmurları albnda kömürleşen or
manlarla Somali'deki açların, Tew York sokak
larındaki evsizlerle Çernobil'deki lösemili ço
cukların ortak bir paydaya sahip olduğu düşü
nülmektedir. Ayrıca her ülkenin kendi içinde 
yaşadığı kalkınma sorunları ~rasında da benzeri 
bir bağlanb kurulmaktadır. Orneğin, bütün kal
kınma çabalarına rağmen Türkiye'de hala orta
dan kaldınlamayan bölgesel farklılaşma, kadın
ların düşük gelişmişlik düzeyi, eğitim ve sağlık 
hizmetlerinin gerektirdiği yüklü yatırımlar ara
sında bir ortak pa yda bulunmaktadır. 

Kalkınma konusunda problemi saptamak 
güçtür; çünkü, analizin bir noktasında neden 
olarak belirlenen bir unsur bir başka noktasında 
sonuç olarak belirebilmektedir. Buna rağmen 
modern dönemde izlenen benzer kalkınma stra
tejilerini dünyada yaşanan sorunların ortak pay
dası olarak değerlendirme eğilimi gittikçe kuv
vetlenmektedir. Dünya kamuoyunda yapılan 
tarhşma lar, bugüne kadar izlenen kalkınma stra
tejilerinde iki temel kaynağa yaklaşımlarda g?z
lenen hatalar üzerinde yoğunlaşmaktadır: dogal 
ve insani kaynakların yer yer yeterince korun
mamaları ve yer yer de sömürülmeleri. Sürdü
rülebilir kalkınma yaklaşırnma yol açan öncü 
çevreci tepki akımlarından sonra, bugün gelinen 
noktada görüşler gittikçe yaşamın, dolayısıyla 
kalkınmanın çok boyutluluğunu kabul etme, 
böylece çeşitli boyutların uyumlalll!'a~ını . ve 
dengelenmesini önerme yönünde bırbırlerıne 
yaklaşmaktadır. 

Açıktır ki, yalnız teknolojik gelişme, ekono
mik büyüme, toplum kalkınması veya çe~e ko
ruması gibi bir özel bakış açısından belirlenen 
amaçlar yalnız kendi alanlarına giren konuları 
kapsayacakbr. Ancak, yalnız özel bir açıdan 
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bakarak belirlenen amaçların ideal olarak ger
çekleştirilmesi' için seçilen stratejiler, bir diger 
alan ve amaca göre belirlenen stratejilerle uyum
suzluk gösterebilecektir. Oysa, günümüz dün
yasında tüm canlıların yaşamının kalitesinin ve 
varlığının ciddi tehditler albnda olduğu gerçeği 
karşısında, kendi başlarına ideal olan ama karşı
lıklı etkileşimleri içinde birbirlerini tehdit eder 
hale gelen amaçların ve alanların dengelenmesi 
ve uyumlanması stratejik bir önem taşımaktadır. 
işte bu belirlemeye kablanlar için sürdürülebilir 
kalkınma pragmatik bir çözüm önerisi getirmek
tedir: özel bakış açılarından saptanan amaçların 
bileşkesinin çıkarblması, bileşkede ta~lana~ 
amaca göre her alandaki kısıtların belirlenmesı 
ve stratejilerin uyumlanması ile kalkınmaya ye
ni bir anlam ve yön verilmesi. 

Serninerde belirlendiği şekliyle kalkınmanın 
yeni anlamı her türlü canlının nitelikli yaşarnı ve 
bu arada mutlu ve müreffeh insan yaşamıdır. 
Sağlık, eğitim, ekonomik büyüme, planlama, 
düşük nüfus arbşı, kaynaklann ve arb ürünün 
yeniden dağıbmı, kablım vs. de bu yold~ ~şgü
düm içinde kullanılacak araçlar olarak gorülebı
lirler. Bu çerçevede yalnız nitelikli işgücü, üret
kenlik, verimlilik değil; devlet, yasalar, uz~a~
lar, projeler de araçlardır. Bunların hepsııun 
kendilerine özgü hedefleri vardır ama aynı za
manda her biri birbiriyle etkileşimi olan birer sü
reçtir de. Çevrenin ve onun içinde yer ala_n top
lumun sürekliliğinin dayandığı dengelerıo bo
zulmaması için kalkınmanın bir noktasında sap
tanan hedeflere ulaşılmasıyla yetinilmemesi, he
deflerin değişen koşullara uydu~ası ve he
defler arasında ilişki kurulması gerekir. 

Bu bakış açısından, insanlar için seçeneklerin 
artbrılması ve bunların özgürce kullanımı amaç
lar bileşkesini belirler, fakat bir kısıt çerçevesin
de: çevreyi tahrip etmemek. Çevreyi tahrip et
memek bileşkenin bir belirleyeni olurken, bu
nun sınırını da, insan yaşamının nitelikli kılın
ması için gerekli temel teknolojinin üretilmesi çi
zer. Küresel ortamda toplumların kendine ye-



terliğinin ekonomik koşulu, öz kaynaklanyla 
kendini yeniden üretebilen bir ekonomi ve kat
ma değer üretimi, yani teknoloji ve nitelikli fak
tör varlığıdır. Bu durumda ekonomik büyüme 
amaçlar bileşkesine iki sınırlama albnda dahil 
edilir: bir yandan kaynak tabanı güçsüz grupla
rm güçlendirilmesi için kaynaklann öncelikle 
bunlara hizmet edecek şekilde yönlendirilmesi, 
bir yandan da yine çevrenin tahrip edilmemesi. 

Böyle bir kalkınma çabası bilgi, beceri, karar
l ılık, sabır ve örgütlenmeye bağlıdır. Aynca bu 
çaba, toplumsal ve kişisel değer ve davranışlar
da tasvir edilen yönde köklü değişimler yapıl
masıru, yeni bir toplumsal ahiakın kurulmasını 
gerektirir. Bu ahlak, kendileri ve toplumlan için 
kalkınma çabasına girişmiş bireylerin, birbirleri
ne ve doğaya saygı göstermelerini, birbirlerini 
gözebnelerini, yalnız tüketerek değil, üreterek 
ve payiaşarak mutlu olabilmelerini ve ilkelerine 
bağlı kalmalannı içerir. Bu tür köklü dönüşüm
ler çevrenin taşıma kapasitesinin ayırdına vara
cak uzun vadeli bir bakış açısı ve esneklikle 
mümkündür. Yukarıda sıralanan bütün bu ilke
ler, insan kalkınmarun hem nesnesi hem de öz
nesi olarak görülebilirse anlam kazanırlar. Bu 
çerçevede sürdürülebilir kalkıruna bütüncül, 
eşitlikçi ve katılıma olabilirse gerçekleştirilme 
şansına sahiptir. 

Bu yaklaşımla seminerde, bir yandan on yıl
lardır ifade edilen çoğu sorunlar ve hatta çözüm 
yollan yinelenrniş (kurumlararası eşgüdüm, ni
telikli işgücü eğitimi, planiann uygulanmasın
daki yetersizlikler, kaynak kullanımında verim
sizlikler, vs.), bir yandan da bunlar, görece yeni 
gündeme gelmesine karşın çoğunlukca destek
lenen, yeni bir çerçevede değerlendirilmiştir 
(merkezi yapılann yurnuşablması, her düzeyde 
halk katılımı, ekasistem dengesinin korunması 
ve kapsamlı taşıma kapasitesi tesbitleri, vs.). 
Ayrıca, Rio'daki Çevre Zirvesi ve Kopen
hag'daki Sosyal Zirve gibi uluslararası ortarnlar
da geliştirilen normlar referans olarak kullanıl
mış, Türkiye'nin ve GAP kapsamına giren Böl
ge'nin hedefleri küresel bakış açısıyla irdelen
miştir. 

Yaphğımız seminerde, kuşkusuz konu bütün 
ayrıntılarıyla ele alınamamışhr. Ancak yapılan 
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değerlendirmelerin, yılların birikiminin bir özeti 
olmasının ötesinde, hayati önem taşıyan birkaç 
soruna ağırlıkla eğildiğini ve bunlara çözüm 
önerileri getirdiğini düşünüyoruz. Bu kritik 
noktada verilen ana mesaj şudur: ihtiyacınız 
olan köklü değişimleri bireysel düzeyden top
lum ve devlet düzeylerine kadar cesaretle ger
çekleştirip, ısrarla uygularnaktan başka yolu
muz yoktur. 

Öte yandan, yine bu seminerde ortaya kon
cluğu gibi, GAP'ta uygulanan strateji ve yakla
şırnların büyük bir bölümünün ve seminerde 
önerilen proje ve uygulamaların dünya kalkın
ma literatürüne katkıda bulunacağını düşünü
yoruz. 

Bu seminerde algılandığı biçimiyle sür
dürülebilir kalkınmanın ne denli yeterli ve tutar
lı bir stratejiler bütünü oluşturduğunu okuyucu
lar değerlendirecektir. Dileriz ki bu değerlendir
meler sonucunda sürdürülebilir kalkınma söy
lemi ve süreci daha da gelişsin ve yeni söylem
lere ve süreçlere dönüşsün. 



EK: 
SEMiNERDE SÜRDÜRÜLEBiLiR KALKlNMA PROGRAMLARI İÇİN 

ÖNERİLER :TEMEL STRATEJİLER, SONUÇLARI VE BAŞLlCA ETKİNLİKLER 

TEMEL STRA TE) lLER 

A~Jkça belırlenmış yollar ve örgutlenme bıçımlen 

Sıyasal, sosyaL ekonomık, çevresel, teknık ve yonetsel boyutlann ~ 
kapsandıgı butuncul yaklaşım ~ 

Sonıniann nedenlenyle ılgılenme; uzun vadelı bakış açısı -----11~ 

Her etkınlıgı temeUeyen, araştınnalara 
dayalı kapsamlı bilgi ven tabanlan 

Genel ı lke ve polıbkalan belırleme, urgulamaya ortam saglama, 
rehberlık. mobvasyon, bılgılendırme, denetleme ve -------. 
SOS)'al faydanın yuksek oldugu konularda uygulama yapmayla 
sınırlanmış devlet yapısı; desentralızasyon 

Yasal dayanalJan kurulmuş kurumlararası eşgudum; ----• 
çalaşmayan görev dagılımı 

Ilke ve polıtıka belırleme, sorun tanımlama, 
planlarna/prOJe gelışbrme, uygulama, ışletme, 
ızleme/ degerlendırmede etkın ve sureklı halk kabiımı 

Doganın taşıma kapasıtesı-ekonomık 
büyüme-bölgesel gelışme-niıfus artışı arasında denge 

Kaynak tabanı guçsuı gruplara yatınmlarda öncelık 

Egıtım-ıstıhdam-ıhbyaç arasında kurulmuş baglantılar 

Dogru teknıkle, dogru gruba, ö7umlenebılır 
bılgı aktaran retışkın egıtımı/yayım sıstemı ---

Gen ödemesı planlanmış ekonomık ve sosyal yatınmlar 

Amaçlan korunarak, yap-ışlet-devret modelıne 
uygun büyuklukte tasarlannuş uygulama proıelen 

ORTAYA ÇIKMASI BEKLENEN SONUÇLAR 

Farklı amaç ve faalıyetler arasında tamamlayıcılık ve 
etkınlık saglarur 

Sorunlar ortaya çıkmadan tedbırlen alınır veya makul 
sınırlar ı110de tutulur 

E kosisternın ppısı ve gucu bı lınır; çevrenin korunmasııçın renı 
mekanizma ve Olçiıtler gelıştınlır; toplum katmaolannın ılgisı ve 
ıhtıyaçlan saptanır; degışen ıhtıyaçlan zamarunda karşılayacak 
esnek uretım ve yönetım yapılan ıçin seçenekler gelıştınlır 

Katkınma yalnız devletın degıl, toplum kesımlerinın de 
etkın çabasıı-la yuruyen bır sureç halıne gelir; sınırlı sayıda ıyı 
tanımlannuş görev, tam ve zamanında yerine getinlır; 
devlet yapısının degışen koşullara uyumu kolayiaşar 

Butuncul yaklaşıma uygun etkın yönetim saglanır, 
kaynak kullanımında venmlılık artar 

Gerçekçi politıka, plan, proje uretilir; halk projeleri sahıplenır ve 
kalkınma ıle bütunleşır; kalkınmaya yönelik motivasyon artar; 
~ıtlı toplum kesımlennın problem çözme kapasitesi yukselır; 
halk aktıf kullanıcı ve/veya urebcı konumuna geçer; 
urgu larnalann denebmı genış bır tabana yayılarak etkınlık arbnlır 

Ekonomık büyüme, bölgesel gelişme, nufus arbşı çevreı·e 
zarar vermez veya zararlan makul sınırlar i110de tutulur; 
ekonomık büyüme nufus artışının gerisinde kalmaz; 
kışı başına üretim ve gelir, yalın m ve kalkınına ile paralel biçımde 
artar; yaşam standardı yükselir; insani yatınmlara kaynak aktan mı 
kolaylaşır; kent makroformu taşıma kapasitesine göre şekıllendırilır 

Nitelıklı ışgücü ve ara eleman açıgı kapablır; üretkenlık. 
kaynak kullanımında verimlılık, kaynak korumasında ve 
saglıklı nllfus yetiştirilmesınde etkinlik artar 

Bölge koşullaona uyarlannuş "kullanan öder" ılkesı uygularnası ----... Hedeflerle finansal kaynaklar arasında uzun vadeli denge saglanır; 
özel sektör ekonomiye etkın bıçımde eklemlenır 

Yapısal uyum tedbirlen, duşuk enflasyon, teşvık edılen _______., 
gınşımcılik ve sermaye bınkımının bölgede yalınma dönüşmesı 

Kurallara uyulmamasının toplumsal ve ekononuk malıyetı 
hakkında bilgılendınlmış kamu, buluncu i yaklaşım ve --......__ 
kaynak tasarrufu hakkında bılınçlı kamuoyu ............_ 

Gerçekçı ve konuyaiyoreye uygun 6yatlandırma, 
ödullendırme,cezalandırma ~ 

Kararlı ve tutarlı uygulama 
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Izlenen polıtikalara ve uygulapcılara guven artar; 
uzun vadelı çözurulere toplumsal destek artar; 
uygulamalarda etkinlık ve sureklılık saglanır 



GAP İÇİN ÖNERiLEN BAŞLlCA ETKİNLİKLER 

• GAP'ın sürdürülebilir insani kalkınma 
bakış açısından yeniden düzenlenmesi 

• GAP İdaresi 'nin kaynak 
yaratmaya yönelik çalışmaları 
etkinlikle yerine getirebilmesinin 
sağlarıması 

• GAP İdaresi ve UNDP'nin 
"Sürdürülebilir Kalkınma ve 
GAP" Şemsi ye Projesi'ni başlatmaları 

• Bölge'yi de kapsayacak ulusal bir 
sosyal gündem belirlenmesi 

• Çok Amaçlı Toplum Merkezleri 
kurulması 

• İl Eğitim Kurulları oluşturulması 

• İl Kalkınma Komiteleri oluşturulması 

• Kalkınınayı örgütleyecek 
alan uzmanlarının istihdam edilmesi 

• GAP İnsan Kaynakları Geliştirme 
Merkezi kurulması 

• Su kullanıcılarının aşağıdan yukarıya, 
katılımcı biçimde örgütlenmesini 
öngören projenin uygulamaya 
geçirilmesi 

• Küçük ölçekli ve çok boyutlu 
sulama projeleri geliştirilmesi 

• "Fırat'ın Suyu İle Gelen Kültür" 
Projesi'nin yaygırılaştırılması 

• Birbiriyle bağlantılı bir Eğitim Proje 
paketinin uygulamaya konulması : 
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bölge kültürlerini araştırma ve 
geliştirme enstitüsü; 
halk katılımında görev alacak resmi ve 
resmi-olmayan kuruluşların 
elemanlarının ve toplum önderlerinin 
eğitimi ile tüm toplum kesimlerinin 
katılacağı yaygın eğitim; 

istihdam yarancı uygulamalı 
işgücü eğitimi; okul-öncesi eğitimi; 
eğitim için gerekli altyapının 
planlanması; sağlık eğitimi. 

• GAP Bölgesi Kültür yarışması 
düzenlenmesi 

• Tarım, çevre, sağlık, sosyo-ekonomi 
ana konularında araştırma-geliştirme ve 
izleme-yönetim çalışmaları 
yapmak üzere GAP Uluslararası 

Araşhrma-Geliştirme Enstitüsü 
kurulması 

• GAP Tarımsal Araştırma Merkezi 
kurulması 

• Havza Yönetim Birimi kurulması 

• Kalite Yönetim Sistemi kurulması 

• Çevre Muhasebe Sistemi kurulması 

• Çevre Yönetim Birimi kurulması 

• Kavak üretimine başlarıması 

• Su kullanım kurallarını belirleyecek 
bir Su Konseyi oluşturulması 



Gl\ o 
T.C. Başbakanlık 

Güneydoğu Anadolu Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

Ugur Mumcu'nun Sokagı No : 59 
Gaziosmanpaşa-ANKARA 

Tli (312) 445 02 15 
Fax (312) 437 67 77 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNOP) 

Atatürk Bulvan o: 197 
06680, Kavakhclere-ANKARA 

Tlf (312) 426 81 23 
Fax (312) 426 13 72 
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