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ÖN SÖZ 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek. bu bölge ile diğer 
bölgeler arasındaki geLişmişLik farkını ortadan kaldırmak. kırsal alandaki verimliliği ve istihdam 
imkanlannı artırarak. sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak 
olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), çok sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile 
ele alınan bir bölgesel kalkınma projesidir. Fırat ve Dicle havzalan ile yukan Mezopotamya ovalannda 
yer alan 9 ili (Adıyaman. Batman. Diyarbakır, Gaziantep, Kilis. Mardin, Siirt. Şanlıurfa. Şırnak) kapsayan 
proje tamamlandığında yaklaşık 1.8 milyon hektar tanm alanı doğrudan sulama imkanına kavuşmuş 
olacaktır. Bu bağlamda doğrudan sulama imkanına kavuşan bölgelerin sosyo-ekonomik yapılannda 
önemli iyi leşmelerin oluşması beklenmektedir. 

Ancak proje kapsamında doğrudan sulanamayan alanlar GAP Bölgesi'nin önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, sulanamayan alanlar ölçek bakımından sulanabilen alanlardan daha 
büyüktür. Bu bağlamda, gelecek kuşaklar için kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratılmasını 
amaçlayan sürdürülebilir insani kalkınma felsefesi üzerine kurulmuş olan GAP Projesi kapsamında; 
kalkınmada adalet, katılımcılık, çevre korunması, istihdam, mekansal planlama ve alt yapı geliştirilmesi /'. 
stratejilerine bağlı kalarak tüm bölgenin dengeli bir şekilde kalkınmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Dünyada kalkınma yaklaşımında meydana gelen değişimler sonucunda insan odaklı çok sektörlü katılımcı /'. 
ve bütüncül yaklaşımlann benimsenmesi hazırlanacak projelerde bu yönün ihmal edilmemesinin gerekLi 
olduğunu ortaya koymuştur. 1990'1ı yıllardan itibaren katılımcı kırsal kalkınmanın dünyada giderek ...- • 
önem kazanması GAP idaresinin Bölgede yürüteceği çalışmalarda katılımcı kırsal kalkınma yaklaşımını 
benimsemesine ve uygulamasına neden olmuştur. 

Katılımcı kırsal kalkınma yaklaşımları; bölgede yaşayan özellikle dezavantajlı grupların sorunlannı 
belirlemek, önceliklerini saptamak, refah seviyelerinin yükseltilmesine yönelik olarak çeşitli faaliyetlerde ......-; 
bulunmak ve bunların yerel halkın ve kuruluşların katılımıyla sürdürülebilirliğini sağlamak olarak kısaca 
özetlenebilir. ......:; 

.... 
GAP İdaresinin ilgili kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinde katılımcı kırsal ....-; 
kalkınma yaklaşımları kullanarak uyguladığı projeler sonucunda elde edilen deneyimler ışığında ;...-; 
hazırlanan "GAP Kırsal Kalkınma Projeleri Destekleme Programı" 2010-2011 yı llarında uygulanmıştır. ~" 

Devam eden 1 O. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde "Kırsal Kalkınma: Yenilikçi Hizmet Sunumu Özel 
istisas Komisyonu· çalışmalan sonucu kırsal kalkınma ile ilgiLi önümüzdeki dönem için ortaya konacak 
hedefler doğrultusunda söz konusu projelerin arttınlarak devam ettirilmesi önem arı etmektedir. 

Bu kitabın tüm ilgilılere yararlı olması dileğimizle, hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür 
ederim. 

Cevdet Yılmaz 
Kalkınma Bakanı 

~ 



Teşekkür 

Proıeterın hayata geçırılmesınde ve başarıyla sonuçlandırılmasında desteklerini esirgemeyen 
vatı. rektör ve dekanlarımıza. sözleşme makamı kaymakamlarım ıza. projelerin İdaremiz adına 
uygulanmasında teknık ve idan desteklerini esirgemeyen proje sahibi-ortağı kamu kurumlannın ~etici 
ve çalışanlarına.proıe sahiplerine. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve işletmelerinde çalışanlar olmak 
uzere tüm tedarıkçılere ve program kapsamında uygulamaya konan projelerin belirlenmesi sürecinden 
uygulama.ızleme ve değerlendırme süreçlerine kadar büyük bir özveri ile çalışan İdaremız ytıneticı, 
uzman ve destek personelıne teşekkur eder. projelerin Bölgemıze hayırlı sonuçlar gelinmesini dılerim. 

Sadrettin KARAHOCAGİL 
GAP idaresı Başkanı 



GAP KIRSAL KALKINMA PROJELERİNİ 
DESTEKLEME PROGRAMI 

1. Ülkemizde Bölgesel ve Kırsal Kalkınma Deneyimleri1 

Ulkemizin bölgesel duzeyde kalkınma deneyi mı 1959 yılında yapılan Antalya Planıyla başlar. En büyük 
deneyım ise: kapsadığı alanın genışlıği. hedeflerinın büyuklüğu. sektor çeşıtlılığı ve uygulamanın 
devam etmesı açısından Güneydoğu Anadolu Proıesı-GAP'tır. Bblgedekı toprak ve su kaynaklarının 
gelıştirilmesıne yonelık bıreysel sulama ve enerıı proıelerını bir butun halınde ele alındığı 1988 yılını 
GAP'ın başlangıcını sayabılırız. Böyle kapsamlı projenın yurutulmesınde koordinasyonu sağlamak. 
gerekli araştırmaları yapmak. modeller gelıştırmek ve tanı tımı sağlamak üzere 1989 yılında GAP 
Bölge Kalkınma ldaresı Başkanlığı-GAP BKİB kurulmuştur. GAP'ın çıktılarından etkılenecek ve 
hedeflerine ulaşmasında yardımcı olacak tarım. iletişim, ulaşım. sanayı, eğıtim. sağl ı k. turızm gibı 

diğer sektörlerin bir arada düşünüldüğü bütünsel bölgesel kalkınma anlayışı, 1988 yı lında "GAP 
Master Planı" hazırlanmasıyla ortaya konulmuştur ve Projenin özellıği nedeniyle kurumlar arası 
koordinasyon, özel projelerin yönetimi için GAP. Kalkınma anlayışında dünyadaki gelişmeler ve 
değişen öncelikler gbz önüne alınarak. hedef kitlenin de planlama sürecine nispeten dahıl olduğu GAP 
Bölgesel Kalkınma Planı'nda (2002), odakta insan vardır ve insanı kalkınma vizyon haline gelmiştir. 
Teorik ve nispeten pratik olarak kalkınma anlayışını yakalamış olunmasına rağmen, kaynak kısıtları. 
uygulama dönemınde yaşanan siyasi istikrarsızlık. ekonomik krızler. bölgedeki terör olaylarının 
artması gibi faktörler ve teknik engeller nedeniyle GAP'ta öngörülen ölçüde başarılı olunamamıştır. 

Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak. geçmiş dönemlerdeki gerı kalışı telafi etmek ve Projenin 
hedeflerine biran ewel ulaşmasını sağlamak amacıyla. hedef kitlenin/yerellin planlama sürecine 
tamamıyla dahil olduğu, önceliklerin oluşturulduğu, "Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi. 
Sosyal Gelişmenin Sağlanması. Altyap ının Geliştirilmesi ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi" 
eksenleriyle insani kalk ınma vizyonunu bütünsel kucaklayan "GAP Eylem Planı· 2008 yılında 

uygulamaya konulmuştur. Finansman sıkıntısının olmadığı GAP Eylem Planı, geçen 5 yıl sonunda 
revize edilmektedir. 

Ülkemizde kırsal kalkınma (KK) çabaları , bölgesel kalkınma çabalarından çok önce başlamıştır. 
Eğitim alanında kırsal kesımde yaşayan halk ile kentliler arasındaki bozuk dengeyi eşitlemek ve 
köy halkına pratık bılgı vermek amacıyla 1936 Köy Eğitmeni Projesinin uygulamasıyla başlayan 
KK süreci, 1940 yılında "Köy Enstitüleri Kanunu"yla yasal dayanağa kavuşmuştur. "Çiftçilerin 
Topraklandırma Yasası-(1945)", "Marshall Yardımı"yla (1948-51) devam etmiştir. Günümuze kadar 
"Çorum-Çankırı Kırsal Kalkınma·, "Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Proıelerı·. "Bıngöl-Muş 

1 8t1 bölüm /\1il/; Elılim Bnkmılığı, Klllkmma /Jakmılığı ile Cıda Tarım ''t Hayvancıhk Hakmılığı 'nm 
ynyııılnrımlan /aydalllmlarnk ynzılmıştır. 



..... ..... 

Kırsal Kalkınma Projesi", "Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi", "Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Proıesi", 

"Ortak Ormancılık İçin Uygun Metotların Geliştirilmesi Projesi", "Köy-Kent Projesi". "Sivas-Erzincan 
Kırsal Kalkınma Projesi", "Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi", "Köy Bazlı Katılımcı Yatırım 
Programı" ve "Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi" gibi birçok KK projesi uygulanmıştır. Planlı 

dönemin başladığı 1963 yılından beri de her beş yıllık kalkınma planlarında özel önem atfedılen 
KK, DPT'nin 2006'da hazırladığ ı "Ulusal Kırsa l Kalkınma Stratejisi" dikkate alınarak Gıda. Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı 'Kırsal Kalkınma Planı· çerçevesinde yürütülmektedir. 

2. GAP Bölge Kalkınma İdaresinin Kırsal Kalkınma Deneyimleri 

GAP-BKİB bölgesel ve KK konularında kuruluşundan günümüze kendini geliştirerek, ulusal 
düzeyde örnek de gösterilebilecek birçok çalışma yürütmüş. modeller geliştirmiş ve pilot proje 
uygulamaları yapmıştı r. , "GAP Halkaları· ile fakir çiftçilerin hayat standartlarını yükselmek için 
koyunculuk projesi. basınçlı sulama sistemlerinin %50 çiftçi katılımıyla Bölgede tanıtıldığı 'Su 
Tasarrufu Sağlayan Sulama Teknolojilerinin Demonstrasyonu' gibi birçok model ve projeler ülke 
için ilk olmuş ve yaygınlaşmıştır. 

GAP İdaresi, Bölgenin ihtiyaçlarını ortaya koymak amacıyla sosyal. tarımsal. ekonomik ve fiziki 
altyapı gibi birçok ana konuda araştırmalar yapmış/yaptırmış, bunları ilgilileriyle paylaşmış 

ve sonuçlarını ya pilot projelerle ya da eylem planlarına dönüştürerek uygulamaya aktarmış/ 

aktarılmasına öncülük etmişti r. Sosyal araştırmaların sonucu olarak "Sosyal Eylem Planı· 

hazırlanmış ve plan çıktısı olarak 'Çok Amaçlı Toplum Merkezleri-ÇATOM", "Gençlik Merkezleri". 
"Okuma Odaları", "Halk Sağlığı" vb projeleri uygulamaktadır. Bölgenin ihtiyaç duyduğu uygun 
bitkilerin çeşit, verim, adaptasyon ve yetişti riciliğinden , tarım makinelerinin ihtiyaç etüdüne; ürün 
deseni ve pazarlamasından işletmelerin kredi ihtiyaç etüdüne; sulama sistemlerinin işletme, bakım 

ve yönetim modeli çalışması ve uygulamasından ana kanallarda suyun regülasyonuna; sulama 
alanlarında suyun üretim gücünü maksimize edecek faaliyetlerden sulama dış ı alanlarda halkın 
gelir düzeyini arttıracak projelere kadar birçok tarımsal konuda araştırmalar yapmış ve projeler 
uygulamış/uygulamaktadır. Öte yandan. altyapı konusunda 'Bölgesel Ulaşım Altyapı Projesi"yle 
GAP'la gelecek değişime ayak uydumak altyapı ihtiyaçları ortaya konmuş, homojen alanlan 
kapsayan alt bölge gelışme planları, belde düzeyine kadar inen imar ve şehir bölge planları 
yapmış/yapmaktadır. Kırsa l kalkınma çabaları ; yukarıdaki faaliyetlerle bir veya birkaç sektörle 
desteklenirken, "Köye Dönüş ve Mukez Köy" ve "Birecik Barajından Etkilenen Nüfusun Yeniden 
Yerleşimi, İstihdamı ve Ekonomik Ya:ırımlar için Planlama ve Uygulama" gibi projelerle bütünsel 
olarak ele alınmıştır. 

GAP İdaresi bölgesel ve KK konularında yabancı ülkelerle ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı 
(FAO) ile işbirlığine girerek, İdaren·n ve paydaş kurumların teknik personellerinin kapasitesini 

1/////1/// 



arttırmak amacıyla eğitimler yapm ıştır. Bu eğitimler sonucu elde edilen deneyimle idare kendi 
insan kaynaklarını kullanarak ılk katılımcı kırsal kalkınma (KKK) planlama çalışmaları "Köye 
Dönüş ve Merkez Köy Projesi' kapsamında 2002 yılında Mardin-Kızıltepe-Yüceli ve Nusaybin'de 
yapılmıştır. Yüceli Katılımcı Kırsal Kalkınma Planı projelere dönüştürülerek. İdarenın kaynaklarıyla 

uygulamaya konulmuştur. Bunları. Batman-Kozluk-Taşlıdere. Siırt-Pervari- Ekindüzü ve Şırnak· 
Geçitboyu Katılımcı Kırsal Kalkınma Projeleri (2006). Adıyaman-Samsat Sulama Alanı (2007) ve 
Kilis-Musabeyli-Gülbaba (2008) izlemiştir. Öte yandan; GAP İdaresi. Avrupa Birlığinden 24.5 milyon 
E Kırsal Kalkınma proıelerinde kullanılmak üzere 44 milyon E hibe desteği alan ilk kurum olmuştur. 

Bir taraftan; KKK projeleri desteklenirken. öte yandan kurumlardan gelen ve Bölgenın ihtıyaçları 

nedeniyle İdare tarafından talep edilen KK projeleri desteklenmıştır. Her iki durumda da GAP ve GAP 
BKİB hakkında bilgısi olmayan. kaynaklarına erişemeyen dezavantajlı olarak nitelendirilebilecek 
büyük bir kitle varlığı "GAP Kırsal Kalkınma Projelerini Desteklenmesi Programı-GAP KKPDP"nin 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Yukarıda ana başlıklarıyla aktarılan deneyimler sonrası yapı lan genel değerlendirmede. topluca 
da olsa; altyapıyı geliştirmek. sosyal donatıları yapmak. ekonomik faaliyetler bulunmak. eğitim ve 
sağlığa destek vermek istenen düzeyde göçü önlemediğini göstermiştir. 

Bölgemizde. FAO ile birlikte yapılan alan çalışmalarında sorunun ekonomik faaliyetlerde her türlü 
girdilerin temin edilmesinden. çıktıların değerlendirilmesi ve pazarlanmasına kadar devam eden 
zincirin zayıf olduğu belirlenmiş ve "Değer Zinciri"ni dikkate alan KKK Projelerinin uygulanmasının 
gerekliliğini ortaya koyan fizibilite raporu hazırlanmıştır. 

Bu çerçevede. GAP Eylem Planı ile "GAP Bölgesi Entegre Kırsal Kalkınma Projesi"nin tasarlanması 
ve uygulanması planlanmıştır. Hedef kitlenin katılımcı lığ ının arandığı ve paydaşlarla güç birliğini 
sağlayacak proje, 2010 yılından beri yerel ortaklarla birlikte belirlenen pilot alanlarda planlanıp, 
uygulamaya konulmaktadır. 

Entegre Kırsal Kalkınma Projesi çerçevesinde hazırlanan Alt Bölge Kırsal Kalkınma Planları 

çerçevesinde yapılan saha araştırmaları, çalıştay, idari kayıtların derlenmesi. ilgili planlar ve 
raporların incelenmesi sonucu mevcut durum analizi ve değer zincir analizi hazırlanarak; bölgede 
sulanan ve sulanamayan alanlar arasındaki gelir farklılıklarını ortadan kaldırmak, kırsal ve işlemeli 
tarıma uygun arazilerin az olduğu alanlarda yaşayan nüfusun. sosyo-ekonomik yaşam koşullarını 
sürdürülebilirlik ve katılımcılık ılkesi doğrultusunda iyileştirmek; gelir kaynaklarını çeşitlendirmek 
amacıyla değer zincirleri oluşturulmuş. ön fizibilite etütleri geliştirilmiş ve kamu. özel sektör. STK 
ve şirketler kesimıne yönelik eğ itim ihtiyaçları belirlenmiştir. 



3. GAP Kırsal Kalkınma Projelerini 
Desteklenmesi Programı 

3. 1. Amaç, kapsam ve yöntem 

Programın amacı: kırsal nufusun yaşam koşullarının ıyıleş tirilmesı. uretımde duşuk verım. yetersiz 

kalıte, elverışsız pazarlama. teknoloıı . eğıtım. sağlık ve orgütlenme eksıkliğ ı vb. gıbı sosyal ve 

ekonomik problemlerın katılımcılık ve sürdürülebilirlık ılkelerı çerçevesınde çözümünü ve yerel 

toplulukların refahını hedefleyen girışimlere fırsatlar sağlamaktır. 

Program GAP Bö lgesının tamamında tarımsal üretimin arttırı lmasını. tarımsal ve kırsal altyapının 

gelıştirilmesi ıle tarım ve tarım dışı gelir getirici faaliyetlerın çeşıtlendırılmesi. araştırma ve gelıştirme 

faaliyet lerının. eğıtime erışımın ve sağlık hizmetlerine erişimin desteklenmesi ıçin uygulanmıştır. 

Program kapsamında seçilen projelerin değerlendirilmesinde: gelişmişlik düzeyi düşük, çok ortakl ı, 

birden fazla yerleşım yerıni kapsayan, sürdürülebilir. tekrarlanabilir ve çoğalt ılabilir. merkez köyler 

dikkate alınarak hazırlanan. göçü önleyen veya köye dönüşleri destekleyen projelere öncelik 

verilmiştir. 

Program tarafından desteklenecek proıelerden yereldeki kamu kurum ve kuruluşlarının haberdar 

olmaları. yönetım , ızleme ve teminlerde proıe sahıbine yardımcı olmaları ve kendi kurum 

kapasitelerını arttırmaları ıç ın proje konusuna bağl ı olarak ılg ıli kamu kurumu ile ortak başvuru 

yapmaları zorunluluğu getıri lmışt ır. 

3.2 . Süreç 

Program kapsamında 86 proıe belirlenmiştir. Teknik yapılab i lirliğı yetersiz ve finansal yapı labil irliği 

eksik veya fazla gorulen 73 projenin yapı labilirliğini sağlayabilmek için İdaremizde faaliyet ve 

biJtçe tadılatları yapmak üzere proje sahipleri ve kamu kurum ortaklarıyla toplant ılar yapılmıştır. 

Daha sonra Başkanlığımız ilgılı Valılıklerle protokol imzalamış ve bütçeleri aktarılarak projeler 

uygulanmaya başlamıştır. 

Proıelerin uygulama surecınde ılg ılı kamu kurum ları ıle bırlıkte ldaremız perıyodik ızlemelennin 

yanı sı ra. satın alma ıhalelerı ve kabul süreçlerınde personellerımız refakat etmıştir. Burada özel 

bır atıfta bulunmak ısterız: Başkanlık ıle Tarım lşletmelerı Genel Mudürh.iğü arasında ımzalanan 



protokolle İvesi (9484 adet) ve Akkaraman (1042 adet) ırkı koyun dam ızlık ları temın edilerek 

koyunculuk projesının sağlıkl ı yurutülmesi sağlanmıştır. 

Kısaca anlatılan sureç oldukça uzun ve yoğun yaşanmıştır. Yararlanıcı ve kamu kurumlarının proıeyı 

daha ıyı noktalara taşımak ıçin ldaremız ılgıli uzmanlarına gece gunduz ulaşmışlar. l 50'yı aşkın 

faaliyet ve butçe değışıklığı değerlendırmeye alınmıştır. 

3.3. Çıktılar 

"İşimizi iyi yaptık mır sorusuna cevap aradığımız ızleme faalıyetlerı 2 yıl boyunca uçer aylık 

dönemlerde duzenlı olarak yapılmış. proıelerde ıhtıyaç duyulan değışıklıklere gıdılmıştır. Ölçulebılır 

bazı sonuçlar toplu halde aşağıda verilmışt i r: 

Program kapsamındaki 86 proıe 45 ilçede uygulanmış ve 682 belde. köy ve mezraya ulaşılmıştır. 

Doğrudan yararlanıcısının gelırını artıracak tarımsal üretım ve tarımsal altyapıyı gelıştirme projelerı 

178 yerleşim biriminde uygulanmıştır. Doğrudan 2.980 hanenin gelır artışına katkı sunulmuştur. 

Kütüphane. bilişim teknoloıı sınıfları. laboratuar. ana sınıfı. okulların ve loımanlarının bakımı. 

hijyeni. bahçelerının duzenlemesı. spor alanları, çocuk parkları yaparak 44.350 ve dığer faalıyetlerle 

toplamda 84.152 öğrenciye ulaşılmıştır. Kırsal altyapı kapsamında yapılan ıçme suyu temın 

projelerinden ı 4.000. tarımsal uretim ve tarımsal altyapıyı gelıştırme proıelerınden 18.250 ve 

sağlığa erışım projelerinden 6.000 olmak üzere öğrencıler harıç toplam 57.000'ın üzerınde kışıye 

doğrudan ulaşılmıştır. 

111111 
Proıe sayısı 10 13 39 86 

Toplam butçe (1 OOOTU 388 1147 3.161 179 117 137 1.408 15517 13.163 

Yer1eşım sayısı 55 107 210 111 18 172 681 
Ulaşılan hane sayısı 100 14 11 33 481 1219 1980 
Ulaşılan ogreno sayısı 39.570 17155 27.196 56 85 90 84.151 
Ulaşılan hane haUo 

11.715 20.976 6.IM7 150 4.750 13.505 57.153 
sayısı 



Programda desteklenen 19'u koyunculuk ve 2'si Kilis Keçisi olmak üzere 21 adet küçükbaş hayvan 

yetiştiriciliği projesinden 561 aile yararlanmıştır. TİGEM'den temin edilen 10546 koyun ve 775 keçi alım 

gerçekleşmiştir. Nakliye ve uyum problemleri gıbi sebeplerden %5 düzeyinde ölümle karşılaşılmıştır 

Başlangıçtaki küçükbaş hayvan sayısı toplamı, ölümler nedeniyle 10700 düşmüş ve ortalama sürü 

büyüklüğü 19,l düzeyınde kalmıştır. Mayıs 2012'de yapılan alan çalışmasında toplam küçükbaş hayvan 

sayısı 19.645'e ulaşmış ve ortalama sürü büyüklüğü %84 artarak 35 hayvana ulaşmıştır. Toplam hayvan 

satışı 9.564 olup. yararlanıcı başına kuzu ve oğlak satışı ortalama 17 adettir. Buradan yaşayan yavru oranı 

kabaca %94 olarak hesaplamak mümkün olup, çiftçi düzeyinde önemli bir başan yakalanmış dıyebitiriz. 

Programın toplam bütçesi 23,3 milyon TL olup, GAP İdaresi %76,5'ine denk gelen 17,8 milyon TL destek 

sağlamıştır. Projelerin 42 tanesi faaliyetlerini tamamladıktan sonra bütçeleri toplamda 165.500 TL fazla 

vermiş olup, İdare katkısı oranında iade almıştır. Projelerin 22 tanesi bütçenin tamamını kullanmıştır. 

Kalan 22 proje de toplam 273.041 TL daha fazla harcama yapmıştır. Yapılan fazla harcamalar ayni 

harcama olarak kabul edilmiş ve İdarece desteklenmemiştir. 

3.4. Öğrendiklerimiz 

'İyi iş yaptık mı?" sorusuna cevap aranan değerlendirme olarak ilk ulaştığımız sonuçlar aşağıda 

özetlenmiştir. Etki değerlendirmesi bağımsız uzmanlarca daha sonra yapılacaktı r. 

Keşke yapsaydık diyebileceğimiz bir konu var: Projenin yürütülmesi. proje yönetimi konusunda kurumsal 

kapasitelerinin arttınlması amacıyla düşünülen ve Program gereğince projelere zorunlu ortak olan 

kamu kurumların ın çok azında aksaklıklar yaşanmıştır. Keşke; bu durumu önceden görüp, kurumlar ve 

çalışanlarını teşvik edici önlemler alabilseydik. 

İyi ki yaptık diyebi leceğimiz çok konu var. Bunlardan birincisi ve bizce en önemlisi: öncelikler puanlaması 

uygulamasıyla pozitif ayrımcılık yaparak. Program kırsalda dezavantajlı gruplara ulaşmıştır. Tarım, 

Orman ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğünün 201 O yılı bütçesinin %85'ine denk gelen 17,8 milyon TL 

ile GAP Bölgesinin doğudaki en uç sınırı olan Şımak-Uludere-Ortaköy'ünden. batıdaki sının sayılabilecek 

Gaziantep-İslahiye-Altınüzüm'e, kuzeyde Batman-Sason-Dereköy'den güneyde Kilis-Elbeyti-Salhan 

köyüne kadar 682 yerteşım birimine ve 140 bini aşkın insana doğrudan ulaşılmıştır. 

İkincisi: programı uygulamaya koyarak Bölgenin ihtiyaç analizi ve öncelikleri yerel tarahndan ortaya 

konulmuştur. Başvuru yapılan 1.814 projenin %73,6'sı tanmsal üretim ve tarımsal altyapı olımak üzere 



ekonomik faaliyetler, % 12,2'si eğitim, %8.3'ü kırsal altyapı,% 1,9 tarım dışı gelir getirici faaliyetler ve yine 

% 1, 9 tarımda insan kaynaklarının geliştirilmesi konularında yapılmıştır. Kırsal kalkınmayı destekleyen 

kurum ve kuruluşların bu öncelikleri dikkate almalarında f~ görülmektedir. 

ÜÇürıcü olarak: bu denli kapsamlı bir programı hazırlayarak. yürüterek ve izleyerek işbaşı eğitim yoluyla 

İdarenin insan kaynaklan kapasitesinın artışına katkı sunulmuştur. 

Dördüncüsü ise: Program kapsamında görünürtük zorunlu tutularak. GAP Eylem Planı ve GAP BKİB 

tanıtımı, Bölgede yerel basın-yayın. sanal ortam, tabela, afiş, broşür ve ülke düzeyinde ulusal basın-yayın 

organlarında etkin bir şekilde yapılmıştır. 

Raporun bundan sonraki bölümlerinde Program kapsamında desteklenen projeler il düzeyinde 

gruplandırılarak tablo halinde toplu sonuçlar ve her bir proje için bir sayfada proje sahibi, ortağı, bütçesi. 

amacı, uygulama alanı, yapılan faaliyetler, sonuçları ve fotoğrafları verilmiştir. Fotoğraflar proje sahipleri 

ve İdaremiz tarafından çekilmiştir. 

Bizce başarıyla sonuçlanan Programın her aşamasında desteklerini esirgemeyen yöneticilerimize ve 

çalışma arkadaşlarımıza, mülki amirlerimize, proje sahiplerine, yarartanıcılarına, proje ortaklanna, kurum 

amirteri ve personellerine ve tedarikçilere teşekkürter ederiz. 

11 //////'!/!il! ll/////Jl '////////il////, 



Adıyaman Projeleri 

179 KIZLARIMIZ OKUSUN OIYE ERiŞiM GERGER 1 80 105.000 88.500 

EGIT1ME 1 
197 PIN4R8AŞI SPOR SALONU ERİŞiM ÇELIKHAN 1 300 1000 63.000 63.008 

TAAIMSAl 
444 BAGBAŞI KOYUNCULUK ORETiM KAHTA 1 20 172 399 684 399 684 

TARIMSAL 
600 YAYlAKONAK ARICILIK ÜRETİM ADIYAMANM 5 53 311 576.500 606.155 

TARIMSAL 
601 0ANDIRMA1 KOYUNCULUK ÜRETİM ADIYAMAN M 7 40 213 734.610 730.457 

SACLICA 
828 KANSER ERKEN TANISI ERİŞİM ADIYAMANM 25 2047 30.000 30000 

YAŞASIN OYUNCAK ALANIM EGfTIME 5 895 VAR ERİŞiM KAHTA 132 1000 95.793 96 072 

KARADUT KÜTOPHANE EGİTiME 
897 PROJESi ERİŞiM KAHTA 1 235 1500 25 000 24 928 

YAPARSAM YAŞARIM. EGITiME 
957 YAŞARSAM ôGRENIRIM ERiŞİM KAt!TA 1 700 27.700 28.305 

TARIMSAL 
1186 ÇATBAHÇE KOYUNCULUK ÜRETIM SİNCİK 

1 30 115 600.143 600.111 

BENiM NEDEN SPOR ALANIM ECIT1ME 
GOLBAŞI 1353 YOK ERiŞiM 1 580 500 32.000 32.010 

KÖY SU OEPOLARININ KIR SAL 
1455 YENiLENMESi ALTYAPI TUT 11 3300 103.176 103.027 

1638 TALASEMI PROJESi ARGE AOIYAMAN M Si 39370 143.000 143.000 
TOPLAM 13 Proje 112 143 41.397 10.259 2.935.606 U45.3U 



179-KIZLARIMIZ OKUSUN DİYE 

Gerger Kaymakamlığı l ıderlığınde ve ilçe Mılli Eğitım Mudurlüğü ortaklığında yürütülen proıenın 
toplam bütçesi 105.000 TL olup, GAP lda resı 94.500 TL destek sağlamıştır. 

ilçe merkezindekı kız oğrenci pansiyonunun fıziki ımkanlarını ıyileştirerek kapası tesını arttı rmak ve 
ı lerı ki dönemlerde daha fazla kız iığrenc ınin eğıtım hayatlarının devam etmesını sağlamak amacıyla 

uygulanan proje, 2011-12 öğretım yılında tamamlanmış olup, pansiyon tam kapasite ıle hızmet 

vermeye başlamıştır. 

Proje ile yatakhaneler. banyo-wc, yemekhane yenılenmış. dış mekan düzen lemesı yapılarak. bahçe 
ihatası yapılarak guvenlığı sağlanmıştır. Proje sonrası sağlıklı ve guvenlı ortamda köylerde ıkamet 
eden 80 kız öğrencı orta oğretıme devam etmektedir. 



197-PINARBAŞI SPOR SALONU 

Çelikhan Kaymakamlığı'nın sözleşme makamı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak olduğu proje 
Pınarbaşı İlköğretim Okulu tarafından yürütülmüştür. Projenin toplam bütçesi 63.000 TL olup, GAP 
İdaresi 56. 700 TL destek sağlamıştır. 

Projenin amacı; Pınarbaşı beldesindeki ilköğretim okulunda bakımsızlıktan atı l durumda kalar 
spor salonunun onarılıp, yenılenerek ve donatıların ı artt ırarak eğitim -öğretim ve sosyo-kültürel 
faaliyetlere hizmet vermektir. 

Proje ile çatı aktarımı. badana-boya, zemin, malzeme/soyunma oda larının bakım ve onarımı 

yapılmış, elektrik ve sıhhi tesısat yen ilenmiş, seyirci tribünleri monte edilmiştir. Spor salonu ayn 
zamanda tiyatro sahnesine sahip olup, çok amaçlı kullanıma imkan vermektedir. Proje; okulun 300 
öğrencisinin yanında beldedeki diğer okuldaki 1000 öğrenciye de hizmet verecektir. 



444-BA~BAŞI KOYUNCULUK 

Kahta İlçe GTH Müdürlüğü'nün ortaklığında, Bağbaşı Köyü Muhtarlığı tarafından yürütülen Projenin 
toplam bütçesi 399.684 TL olup, GAP İdaresi 279.779 TL destek sağlamıştır. 

Projenin amacı; yüksek verimli ivesi koyunlarıyla mevcut küçükbaş hayvan ıslahın ı yapmak ve yeter 
geliri temin edecek başlangıç koyunculuk işletmelerini kurmak yoluyla yararlanıcıların gelirlerini 
yükseltmektir. 

Proje ile 20 aileye (toplam 172 hane halkı) Ekim 20 lO'da 24 adet gebe koyun ve 1 koç olmak 
üzere 500 hayvan ile 70 ton kesif yem temin edilmiştır. Yetiştiricilere. Ceylanpınar Tarım İşletme 
Müdürlüğü tarafından Adıyaman Merkez'de eğitim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme yapılmıştır. 

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 1084 baş hayvana ulaş ı larak, ortalama işletme 
büyüklüğü 25'ten 54 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 465 hayvan satış ı gerçekleşmiştir. 

Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve ilçe GTH müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir. 

1 ;;-vıııııııııı;, 



600-YAYLAKONAK ARICILIK 

il GTH Mudürlüğunun ortaklığında. Adıyaman Merkez ılçe Yaylakonak Köyü Muhtarlığı tarafından 
yurütülen Proıenın toplam butçesı 576.500 TL olup. GAP ldaresı 403.550 TL destek sağlamıştır. 

Proıenin amacı; yuksek verımlı arı kolonileri ve arıcılık malzemelerı temin ederek topraksız-az 
topraklı çiftçılerının gezgıncı arıcılık yoluyla gelırlerını arttırmaktır. 

Proje ile merkez ılçeye bağlı dağlık ve ormanlık Yaylakonak. Dandırmaz. Şereflı. Uzunköy ve Güneşli 
köylerinde yaşayan 53 çıftçıye (toplam 312 hane halkı) arıcılık konusunda ıkı aşamada toplam 1 B 
ışgünü eğ ı t ım verılmıştir. Her yararlanıc ıya Nisan 2011'de25'i dolu ve 25'i boş olmak üzere 50"şer adet 
kovan. bal süzme makınesı. bal dın lendirme tankı, demonte edılebılen arıcı barınağı. ve konaklanan 
alanlarda elektrik ıhtiyacını karşılayabilmek için güneş panellerı ıle dağıtımı sağlanmıştır. 

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede işletmelerin ortalama arılı kovan sayısı 25'den 43'e 
ulaşıla rak %85 kovan artışı sağlanmıştır. Ortalama bal verimi 8,5 kg/kovan olarak gerçekleşmiş ve 
işle tme başına ortalama 365 kg bal satışı gerçekleşmiştir. Arıcıl ıktan işletmelerin ortalama geliri 
10.000 TL düzeyinde olmuştur. 



602-DANDIRMAZ KOYUNCULUK 

it GTH Müdürlüğü'nun ortaklığında. Adıyaman Merkez ı lçe Oandırmaz Köyü Muhtarlığ ı tarafından 

yıirütülen Projenin toplam butçesı 734.61 O TL olup. GAP İdaresı 514.227 TL destek sağlamıştır. 

Projenin amacı; yuksek verımlı ıvesı koyunlarıyla mevcut küçukbaş hayvan ıs lahını yapmak ve yeter 
gelıri temin edecek başlangıç koyunculuk ışletmelerını kurmak yoluyla yararlanıc ıların gelırlerını 
yıikseltmektır. 

Proje ile Yaylakonak Beldesı. 4 mahallesı . Dandırmaz ve Durukaynak kbylerındekı 40 aıleye (toplam 
213 hane halkı) Ekım 201O'da22 adet gebe koyun ve 1 koç olmak üzere 920 hayvan ı le 225 ton kesıf 
yem temin edilmiştır. Yetıştırıcılere. Ceylanpınar Tarım işletme Mudurlüğü tarafından Adıyaman 

Merkez'de eğitim verılmış ve 2 kez Tarım İşletmelerı Genel Müdurluğü uzmanlarınca köylerde 
izleme/değerlendırme yapılmıştır. 

Mayıs 2012 dönemınde yapı lan izlemede toplam 2065 baş hayvana ulaş ı larak. ortalama işletme 
büyüklüğü 23'ten 52 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 850 hayvan satışı gerçekleşmiştir. 

Projenin izlenmesi GAP idaresi ve İlçe GTH Müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir. 



828-KANSER ERKEN TANISI 

il Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklığında. Kanser Erken Tanı ve Eğıtim Merkezi (KETEM) tarafından 
yürütülen projenin toplam bütçesı 30.000 TL olup. GAP İdaresi 27.000 TL destek sağlamıştır. 

Projenin amacı: kanser erken tanısı ve KETEM hakkında kişilerın bilgilendirılmesı. hızmetlerınin 
tanıtılması. kanser hakkında bilg ı düzeyinin arttırılması ve ücretsız tarama yapılmasıdır. 

Proje ile Adıyaman Merkeze bağlı 25 köyde toplam 2047 kişiye eğitim verilmiş. 4 7 6 meme kanseri 
ve 733 serviks kanserı taraması yapılmış ve tarama sonucunda 52 kadına erken tanı konularak 
hastaneye sevki sağlanmışt ı r. Proje ile 25 köyde veri tabanı oluşturulmuş ve proje faalıyetleri ıle bu 
veri tabanı sonuç raporu olarak kitap halinde 500 adet basılmıştır. Kansersiz yaşam. sıgara zararları. 

meme ve serviks kanserlerı . hakkında 5000'er adet olmak üzere 20.000 broşür dağıtımı yapılm ıştır. 



895-YAŞASIN OYNAYACAK ALANIM VAR 

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürtüğü'nün ortaklığında. Koçıepe Köyü İ.Ö.O. Müdürlüğü tarafından 
yürütülen projenin toplam bütçesı 95.150 TL olup. GAP ldaresı 85.635 TL destek sağlamıştır. 

Projenin amacı; insan onuruna yakışı r mekanda eğilım ve öğrelım faa liyeti yürüterek aydınlık 

geleceklere yeni nesil yetiştirmektir. 

Proje ile Kahla ilçesinin Koçıepe. Koçlepe-Yenice. Osmanpınar. Tütenocak ve Karapınar köylerinin 
ilköğ retim ikinci kademesi öğrencilerinin eğitim gördüğü Koçtepe 1.ô. Okulunun üç binası ve tuvaletin 
elektrik. su. kanalizasyon tesisatları. çatı. pencere yenilemesı ile bahçe düzenlemesi (basketbol ve 
mini futbol sahası. kilit taşı). çocuk parkı. bahçe duvarı ve üstüne çit yapı lm ıştır. 

Sıcak ve temiz sınıflarda eğitim . düzenli ve güvenli bahçede spor imkanı sağlayan proje; başta 

8 şubede 132 öğrencisi ve 12 öğretmenine köyde özel okul ımajı oluşmasına neden olmuştur. 

Spor alanıyla başla Koçlepe köyü gençleri (172 genç) olmak üzere etkisi altındaki diğer 4 köyün 
insanlarına da bu olanağı sunmaktadır. ------



897-KARADUT KÜTÜPHANE PROJESİ 
957-YAPARSAM YAŞARIM YAŞARSAM ÖGRENİRİM 

Kahta İlçe Mılli Eğıtım Müdürlüğu'nün ortaklığında. Karadut ve Bolükyayla i.0.0 Mudurlüklerınce 
yurütülen proıelerın toplam bütçes ı 52.700 TL olup. GAP İdaresı 47.430 TL destek sağlamıştır. 

Proıelerın genel amacı: bıreyın araştırma-sorgulama. eleştırel duşunme, problem çözme. doğayı 
anlama, merak etme. analiz ve sentez yaparak çıkarımda bulunma ve karar verme becerısını 
geliştirmektir. 

Proje ile Karadut l.O.O'nun bır sınıfında gerekli tadılatlar yapılarak kutüphaneye donuşturulmuştur. 

Okuma masaları, sandalyeler. kitap dolapları. 3 adet projeksiyon cıhazı. bilgisayar. fotokopı makınesı, 

öğretmenler odası donanımı ve MEB'in tavsiye ettiğı 1300 adet hıkaye, roman ve 1 O adet ansıklopedı 

takımı temin edilmiştır. Bölükyayla 1.0.0kulunda bır sınıfı mermer tezgah ve lavabo yapılarak fen 
labo ratuarı olarak düzenlenmış, tabureler, malzeme dolapları ve fen laboratuarının ihtiyaç duyduğu 
tüm araç ve gereçler temin edilmiştir. Sınıf ortamının konforu ıçin klima ve modern eğitim içın akıllı 
tahta alınmıştı r. 

Okullarda toplam 935 öğrenci yararlanacaktır. Karadut Köyü'nde 1500 kişi için kitaba ulaşmak 
kolaylaşmıştır. 



1186-ÇATBAHÇE KOYUNCULUK 

Sıncik İlçe GTH Mudurluğu'nun ortaklığında , Çatbahçe Köyu Muhtarlığı tarafından yurutulen projenın 
toplam bütçesı 601.143 TL olup. GAP idaresi 420.100 TL destek sağlamıştır. 

Projenin amacı: yuksek verımlı ıvesı koyunlarıyla mevcut kuçukbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter 
gelin temın edecek başlangıç koyunculuk ışletmelerını kurmak yoluyla yararlanıcıların gelırlerını 
yukseltmektır. 

Proje ile Çatbahçe ve Çamdere koylerındekı 30 aıleye (toplam 215 hane halkı ) Ekım 201 O'da 24 adet 
gebe koyun ve 1 koç olmak uzere 750 hayvan ıle 48 ton kaba ve 86 ton kesıf yem temın edılmıştı r. 

Proje kapsamında çıftçılere koruma ve tedavı ilaçları temın edılmışt ı r. Tarım İlçe Müdurluğune 1 
adet santrifüj makınesı alınmıştır. Yeti ştiricilere. Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından 

Adıyaman merkezde eğitım verilmiş ve 2 kez Tarım lşletmelerı Genel Müdurlüğı.i uzmanlarınca 

köylerde izleme/değerlendirme yapı lmıştır. Ayrıca yararlanıcılara bır günlüğüne Ceylanpınar TİM'e 

teknik gezi düzenlenmıştir. 

Mayıs 2012 dönemınde yapılan izlemede toplam 1273 baş hayvana ulaşılarak. ortalama ışletme 
oüyüklüğü 25'ten 42 hayvana çıkm ıştır. Geçen 2 üretım yılında 620 hayvan sat ışı gerçekleşmiştir. 

Projenin iz lenmesı GAP idaresi ve ilçe GTH müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedır. 



1353-BENIM NEDEN SPOR ALANIM YOK? 

Gölbaşı ilçe Millı Eğitim Müdürlüğü ve KHGB'nin ortak olduğu proje. Gölbaşı Merkez Atatürk 
İlköğretim Okulu tarafından yürütü lmüştür. Projenin toplam bütçesi 32.000 TL olup, GAP ldaresı 

28.800 TL destek sağlamıştır. 

Projenin amacı; öğrencilerin. gençlerin ve mahalle sakinlerının spor yaparak sosyo kulturel ve 
fiziksel gelişimine olumlu katkıda bulunmaktı r. 

Proje ile okul bahçesine bir adet tel örgüyle çevrilmiş basket sahası yapımı ve dış mekana 8 adet 
kondisyon aleti temın edilmiştir. 

Atatürk İlköğretim Okulu ve Gölbaş ı Anadolu Lisesi'nin toplam 580 öğrencisinin yanında SOO'ü aşkın 
Cumhuriyet Mahallesi sakinine, proje hizmet sunmaktadır. 



1455-KÖY SU DEPOLARININ YENiLENMESi 

Tut kaymakamlığı liderliğinde KHGB tarafından yürütülen projenin toplam bütçesı 103.177 TL olup. 
GAP İdaresi 92.860 TL destek sağlamıştır. 

Projenin amacı: köylere sağlıklı içme suyu temin etmektır. Proıe: Çiftlik köyü ve Akbel. Sulmen 
ve Kurukütük mezraları. Meyremuşağı. Ünlüce. Köselı. Yaylımlı. Dağyalankoz. Yeşilyurt koylerı ıle 
Kaşlıca-Pamuklu mezrasında uygulanmıştır. 

Projenin uygulandığı 11 yerleşım bırimindeki su depoları fayanslanıp, badana boya yapılarak fizıki 
şartları iyileştirilmiş ve her bir depoya otomatik klorlama cihazı takılmıştır. Projeden yaşayan 3300 
kiş i ve hayvanları doğrudan etkilenmekte olup, kirli içme sularının neden olduğu tifo. dızanteri gıbi 
hastalıkların önüne geçilmişti r. 

T\iıt JIO'nltl.IUl(lll., 
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1638-TELASAMI PROJESi 

Adıyaman Unıversıtesı Sağlık Meslek Yüksek Okulu lıdertığınde. il Sağlık ve Mıllı Eğıtım 

mı.idürluklerının ortaklığında. yurı.itülen proıenin toplam butçesı 143.000 TL olup. GAP İdaresı 
128.700 TL destek sağlamıştır. 

Kansızlık olarak bılınen ve yaygın olarak Akdenız ulkelerınde gbruldüğu ıçın Akdenız Anemısı 
olarak da ısımlendırılen Telasemı Proıesiyle. Adıyaman ılınde sıklığın ın belırlenmesı ve eğıtımı 
amaçlanmıştır. 

Proje kapsamında "Thermal Cycler (PCR)" cihazı ile "Jel Gbruntuleme ve Analız Sıstemı" ve test sart 
malzemelerı alımı yapılarak ılın tetkik kapasitesı arttırılmış. telasemi konusunda bğrenci ve halkı 
bilgilendirmek içın 20 adet atış ıle 45.000 adet broşür basımı gerçekleşti rılmişti r. 

Proje ile Adıyaman il sınırlarındaki 51 orta öğretim (lıse) okullarında eği tim gören 39.370 öğrenciye 

telasami hakkında eğitim verilm iş. Etik Kurul kararına uygun olarak veli rızası alınmış 3563 
öğrenciden kan örnekleri a lınarak gerekli testler yapılmışt ı r. Yapılan testler sonucunda Adıyaman iLi 
genelinde beta talasemı sıklığı% 1.07. HbS taşıyıcı (orak hucre anemisi) sıklığı %0.08. HbD taşıyıa 
sıkl ığı %0. 11 ve alfa anormal Hb (alfa varyant) s ık lığı %0.06 olduğu belirlenmiştir. 

t 



Batman Projeleri 

TEPECİK TARIMSAL GERCÜŞ 1 21 103 418.095 418.095 
302 KOYUNCULUK ÜRETİM 

OANAGÖZÜ TARIMSAL 
KOZLUK 1 13 84 261.004 261.117 

485 KOYUNCULUK ÜRETİM 
GERCÜŞ 
ID<NOLOJI EGİTIME GERCÜŞ 5 1660 1000 131.000 130.933 

m SINIFlARI ERİŞİM 

KARALAN YEM TARIMSAL GERCÜŞ 1 50 1 350 41.000 42.107 
643 HAZIRLAMA ÜRETIM 

TEPEBAŞI TARIM SAL 
HASANKEYF 3 30 242 596.223 596.225 

783 KOYUNCULUK ÜRETİM 

GERCUŞTE ARI TARIMSAL GERCÜŞ 4 21 137 173.000 172.999 
891 SAFARiSi ÜRETiM 

BATMAN SÜT TARIMSAL 
GERCÜŞ 15 225 1575 550.000 637.408 

1101 TOPLAMA ÜRETlM 
OEREKÖY TARIM SAL 

SASON 1 30 190 599.023 599.008 
1412 KOYUNCULUK ÜRETİM 

TOPLAM 8 Proje 31 390 1.6'0 3.681 2.769.345 2.857.892 



302- TEPECIK KOYUNCULUK 

Gercüş İlçe GTH Müdlirlüğü'nün ortaklığında. Tepecik Köyü Muhtarlığı tarafından yürütülen proıernn 
toplam bütçesi 418.095 TL olup, GAP idaresi 292.667 TL destek sağlamıştır. 

Projenin amacı; yüksek verımli ivesi koyunlarıyla mevcut küçükbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter 
geliri temin edecek başlangıç koyunculuk iş letmelerini kurmak yoluyla yararlanıc ıların gelirlennı 

yükseltmektir. 

Proje ile Tepecik köyündeki 21 aileye (toplam 103 hane halkı) Ekim 201 O'da 24 adet gebe koyun ve 
1 koç olmak üzere 525 hayvan ile 85 ton kesif yem temin edilmiştir. Proje kapsamında çiftçilere 
koruma ve tedavi ılaçları temin edilmişt i r. Yetiştiricilere, Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğu 
tarafından Batman merkezde eğ itim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
uzman larınca köylerde izleme/değerlendirme yapılmışt ır. 

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 738 baş hayvana u laşılarak, ortalama işletme 

büyüklüğü 25'ten 35 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 728 hayvan satışı gerçekleşmiştir. 

Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve İ lçe GTH müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir. 
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485-DANAGÖZÜ KOYUNCULUK 

Kozluk İlçe GTH Müdürlüğü'nün ortaklığ ında. Danagözü Köyü Muhtarlığı tarafından yürütülen 
projenin toplam bütçesi 261.004 TL olup. GAP İdaresi 182.703TL destek sağlam ıştır. 

Projenin amacı ; yüksek verimli ivesi koyunlarıyla mevcut küçükbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter 
geliri temin edecek başlangıç koyunculuk işletmelerini kurmak yoluyla yararlanıcıların gelirlerim 
yükseltmektir. 

Proje ile Danagözü köyündeki 13 aileye (toplam 84 hane halkı) Ekim 201 O'da 24 adet gebe koyun 
ve 1 koç olmak üzere 325 hayvan ile 54 ton kesif yem temin edılmiştır. Proje kapsamında çiftçilere 
koruma ve tedavı ilaçları temın edilmiştir. Yetiştiricilere. Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü 

tarafından Batman merkezde eğitim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme yapılmıştır. 

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 713 baş hayvana ulaşılarak. ortalama işletme 
büyüklüğü 25'ten 55 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 133 hayvan satışı gerçekleşmiştir. 

Projenin izlenmesi GAP idaresi ve ilçe GTH müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir. 

t 



494-GERCÜŞ TEKNOLOJi SINIFLARI 

Gercuş KHGB ortaklığında , ilçe Milli Eğıtım Mudurluğü tarafından yürütülen proıenın toplam butçesı 
13 ı .000 TL olup, GAP ldaresı 117. 900 TL destek sağlamıştır. 

Proıenın amacı: buyuk çoğunluğunda maddi yeters ızlı klerın olduğu oku llarımızda teknoloıık acıdan 

yeterl ı hale getırerek eğıtım ve tığretımde başarı oranını arttırmaktır. 

Proıe. Yolağzı . Koçak. Çukuryurt köylerı ile ılçe merkezındekı Ziya Gökalp ve Yatılı llköğretım 

Bölge Okulu (YJBO) olmak üzere 5 okulda uygulanmıştır. Okulların 1 sınıfı bilışım teknoloıı sınıfı 

olarak altyapı duzenlemesı yap ılmış. her sınıfa 1 S'er adet bılgısayar takımı. bilg ısayar koltuğu ve 
masası . 5 adet proıeksiyon cihazı ve 5 adet gece çekimı de yapabilen kamera ı le kırtasıye a~mı 

gerçekleşti rı lmıştır. 

Projeden 5 okulun 1660 öğrencisin in yanında 3 köyde yaşayan yaklaşık 1000 kişi de istıfade 

edebilmektedır. 



643-KARAALAN YEM HAZIRLAMA 

Gercüş GTH ilçe Mudurluğu 'nun ortaklığında. S.S. Karaalan Tarımsal Kalkınma Kooperatıfı tarafından 

yurütülen proıenın toplam butçesı 41 .000 TL olup. GAP ldaresı 28.700 TL destek sağlamıştır. 

Projenin amacı; ucuz ve kalıtelı yem temın sağlayarak. hayvansal Liretımde verım ve kaliteyı 

arttırmaktor. 

Proje kapsamında 6 m3 kapasıtelı yem karıştırma ve dağıtma romorku ıle bır adet yem ezme/kırma 
makinesı alımı gerçekleştırılmıştır. Proıe tanıtıcı broşur basılmış. pankartlar yapılmıştır. 

Proje ıle GTHB'nın daha once desteklediği 50x2 Sut lnekçılığı Proıesınin en buyuk gırdısı olan 
yemin. kooperatıfın kendı bunyesınde üretılerek malıyetının azaltılmış. yemin tazelığinin korunarak 
hayvansal üretimde verım ve kalıte arttırı lmış ve böylelıkle gelır artışı sağlanmıştır. 

\'Eı\füME 



783-TEPEBAŞIKOYUNCULUK 

Hasankeyf İlçe GTH Müdürlüğu'nün ortaklığında. Tepebaşı Köyü Muhtarlığı liderliğınde yürütülen 
projenin toplam bütçesı 596.223 TL olup. GAP İdaresi 417.356 TL destek sağlamıştır. 

Projenin amacı; yüksek venmlı ıves i koyunlarıyla mevcut küçükbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter 
geliri temin edecek başlangıç koyunculuk işletmelennı kurmak yoluyla yararlanıcılann gelirlerim 
yükseltmektir. 

Proje ile Tepebaşı. Aksu ve Çardaklı köylerindeki 30 aileye (toplam 242 hane halkı) Ekım 2010'da 
24 adet gebe koyun ve 1 koç olmak üzere 750 hayvan ile 124 ton kesif yem temin edılmıştir. Proıe 

kapsamında çiftçılere koruma ve tedavi ilaçları temin edilmiştir. Yet işti ricilere. Ceylanpınar Tannı 

İşletme Müdürlüğü tarafından Batman Merkezde eğitim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü uzmanlannca köylerde izleme/değerlendirme yapılmışt ır. 

Mayıs 2012 döneminde yap ı lan izlemede toplam 1128 baş hayvana ulaşılarak, ortalama işletme 
büyüklüğü 25'ten 38 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 890 hayvan satışı gerçekleşmiştir. 

Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve İlçe GTH müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir. 



891-GERCÜŞTE ARI SAFARiSi 

Gercüş GTH İlçe Müdürlüğü (ana ortak). Hisar Havzası Eğitim. Kültür. Tarım ve Hayvancılığ ı 
Geliştirme Derneği, Gecüş Belediyesi ortaklığında. Hisar Beldesi çıftçilerinden Şehmus Yavuz'un 
grup liderliğinde yürütülen proıenin toplam bütçesi 173.000 TL olup. GAP idaresi 121. 100 TL destek 
sağlamıştır. 

Projenin amacı: yüksek verimlı arı kolonileri ve arıcılık malzemeleri temin ederek topraksız-az 
topraklı çiftçilerinin arıcılık yoluyla gelirlerini arttırarak göçün önlenmesidir. 

Proje ile Hisar Beldesi. Kırkat. Arıca köyleri ile Gercüş merkezdekı 21 çiftçiye (toplam 137 hane 
halkı) Mayıs 201 1 'de Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünden temin edılen 6 çıtalı 630 adet kovan. 1 .5 
ton şeker, 105 kg bal mumu ve 882 kg kek dağıtımı yapılmıştır. Enstitü arıcılık konusunda eğitim 

vermiş ve 1 adet tarla günü düzenlenmiştir. 



1101-BATMAN SÜTTOPLAMA 

Batman GTH İl Mudurluğu'nun ortakl ığında. Batman ılı Damızlık Sığır Yetiştıric ı lerı Bırlığı tarafından 

yurutulen proıenın toplam butçesı 550.000 TL olup, GAP ldaresı 385. 100 TL destek sağlamıştır 
Uygulamasındaki gecıkmelerden dolayı fiyat artışı nedenıyle proje 637.408 TL harcamayla 
tamamlanmış olup, destek dışı harcamalar birlik tarafından karşılanmışt ır. 

Projenin amacı: sut uretıcılığınde soğuk zinciri sağlayarak uret ıc iler için Pazar ımkanı sunmak 
ve böylelikle üretıcı gelırınin arttırılması. bölgede ekonomık katma değer yaratılması. ekonomık 

sürdürulebılırliğin ve kırsal kesımın ka lkınmasının sağlanmasıdır. 

Proje: Batman-Balpınar. Oymataş. Ayrancı. Esence: Beşırı-Merkez. Beyçayı rı ve Bahçelı: Hasankeyl
Uçyol. Kozluk-Bekırhan . Yanıkkaya, Ünsaldı. Gürpınar. Koçaklar ve Sason-Oereköy yerleşımlerı ıle 
bağl ı larında uygulamaya konulmuştur. Ana süt toplama merkezi Batman Balpınar beldesıdır. 

Proje ile 15 köye 1 ton kapasiteli süt soğutma tankı. her birıne 8 kW jenaratör. alkol tabancası, 

refratometre. 2 adet 5 ton kapasiteli tam donanımlı kamyon: ana merkeze 20 ton siıt toplama 
tankla rı(4x5), süt transfer pompa ları , basınçl ı yıkama makınesi. 40 kW jenaratör ve 50 çıftçıye 
taşınabilir süt sağım makinesi alımı gerçekleştirilmıştir. Uygulama köylerine prefabrik siıt toplama 
binaları donanımlarıyla yapılmıştır. 

Proje ilk aşamada 15 köydeki makineli sağ ım yapan 225 orta büyüklükteki i ş letme ile başlamış 

olup, zamanla etki alanındaki 72 köy ve mezrada faaliyet gösterecektir. Proje ile 19 kişi istihdam 
edilmektedir. 



1412-DEREKÖY KOYUNCULUK 

Sason İlçe GTH Mudurlüğu'nun ortaklığında. S.S. Oerekoy Tarımsal Kalkınma Kooperatı fı lıderliğınde 
yiırutülen proıenın toplam butçesı 599 .023 TL olup. GAP İdaresı 419.3 ı 6 TL destek sağlamıştır. 

Proıenin amacı ; yuksek verımlı ıvesı koyunlarıyla mevcut kuçukbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter 
geliri temın edecek başlangıç koyunculuk ışletmelerını kurmak yoluyla ya rarlanıcıların gelırlerını 
yukseltmektır. 

Proıe ile Dereköy koyundekı 30 aıleye (toplam 190 hane halkı) Ekım 201 O'da 24 adet gebe koyun ve 
ı koç olmak uzere 750 hayvan ıle 124 ton kesıf yem temın edılmışıır. Proıe kapsamında çıftçılere 

koruma ve tedavı ılaçları temın edilm işti r. Yetiştırıcılere. Ceylanpınar Ta rım İşletme Müdurlüğu 

tarafından Batman Merkezde eğıtım verilmiş ve 2 kez Tarım işletmeler i Genel Müdlirlüğü 

uzmanlarınca köylerde ızleme/değerlendirme yapılmıştı r. 

Mayıs 201 2 dönemınde yapılan ız lemede toplam 1780 baş hayvana ulaşılarak. ortalama ışletme 

büyüklüğü 25'ten 59 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 725 hayvan satışı gerçekleşmıştır. 

Projenin izlenmesı GAP ldares ı ve ilçe GTH Müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedır. 



Diyarbakır Projeleri 

·-········ PAMUK ZİRAi 
349 MÜCADELESiNDE ARGE ÇINAR 3 200 149.000 134.076 

ÇiFTÇi E~ITIMI 

358 
12 KOY OKULUNA 12 KIRSAL DiCLE 21 1500 142.651 142.601 
OYUN PARKI ALTYAPI 

370 
SÜT TOPLAMA TARIMSAL 

HAZRO 7 500 2500 336.000 332.450 
ÜNiTELERİ PROJESİ ÜRETİM 

564 
ALABALIK ÜRETİM TARIMSAL 

SİLVAN 2 10 66 467.000 452.678 
TESiSi PROJESi ÜRETİM 

856 EıiL KOYUNCULUK 
TARIMSAL 

EılL 3 70 569 538.795 535.190 
ÜRETİM ,, 

982 KÖY CAMiLERi KIRSAL 
SİLVAN 29 7500 419.409 419.390 

TADILATI ALTYAPI 

1010 ERGANi ARICILIK 
TARIMSAL 

ERGANi 4 40 240 420.000 420.000 ÜRET1M 

1060 ÇÜNGÜŞ ARIC1LIK 
TAR1MSAL 

ÇÜNGÜŞ 12 30 98 208.000 206.627 
ÜRETİM 

SERTlFİKALI BUGOAY 
TARIMSAL 

1243 TOHUM KULLANIMI 
ÜRETİM 

HANİ 31 290 1500 256.825 222.588 
YAYGINLAŞTIRMA 

1247 
GENÇ ÇİFTÇi TAR. İN. OİYARBAKIR 

17 85 111.000 100.450 
YETİŞTiRME KAMPI KAY. GEL. M 

TOPLAM 10 Proje 129 1.140 1.585 12.4 73 3 .041.610 2.966 .050 
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349-PAMUK ZİRAi MÜCADELESiNDE ÇiFTÇi EGITIMI 

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı liderliğinde yürütülen projenin toplam bütçesi 149.000 
TL olup, GAP İdaresi 134.100 TL destek sağlamıştır. 

Bilginin ilaçtan önce GAP Bölgesı'ne gelmesini hedefleyen projede alt amaçlar: pamuk üreticileri 
ve ilaç bayilerine mevcut ve gelecekteki bitki koruma konusundaki sorunları tanıtmak. pamuktaki 
bıtki koruma sorunlarının çözüm yollarını öğretmek, bilinçsizce kullanılacak ılacın çevre ve insan 
sağlığına olumsuz etkı yaptığı konusunda üreticileri ve ilaç bayılerini bilınçlendirmek ve belirlenecek 
onder çiftçilere tarla koşullarında bitki koruma sorunlarını nasıl çözeceklerini uygulamalı olarak 
tarla koşullarında göstermektir. 

Proje ile öncelikle 1 adet hizmet araçı , 2'şer adet dizüstü bilgısayar ve projeksiyon cihazı. 1 'er 
adet fotoğraf makinesi. steroskobik binoküler mikroskop ile sergi amaçl ı cam vitrinler ve böcek 
koleksiyon dolaplarının alımı ve seminer odasının düzenlenmesiyle Bitki Koruma Bölümünün 
altyapısı ve araç yakıtı da verilerek mobilasyonu güçlendirilmiştir. 

Proje Diyarbakı r {Çınar, Bismil ve Merkez), Şanlıurfa {Harran, Viranşehir ve Siverek) ve Mardin 
(Kızıltepe, Nusaybin ve Merkez) illerinde uygulamaya konulmuş, üç ilin merkezinde toplamda 240'1 
aşkın çiftçi, tarım danışmanı ve kamu görevlilerinin katıldığı pamukta entegre mücadele seminerleri 
düzenlenmiş, afiş ve broşür dağıtımları yapılmıştır. Çalışma alanındaki 3 ilde birer çiftçi her hafta 
ziyaret edilerek, demostratif olarak entegre mücadele konusunda pilot çalışma yapılmıştır. GTH 
Bakanlığı Bereket TV için çekimler yapılarak, Tarım takvimine uygun yayınlanması sağlanmıştı r. 

Proje faaliyetleri 2012 sonuna kadar uzatılmış olup, Pamukta Entegre Mücade konusunda bir kitap 
da yayınlanacaktır. 



358-12 KÖY OKULUNA 12 OYUN PARKI 

Oıcle KHGB ortaklığında. ilçe GTH Mı.idürlüğunun lıderlığınde yurütülen projenın toplam butçesı 
142.651 TL olup. GAP İdaresı 128.386 TL destek sağlamıştır. 

Proıe. çocukların koyde tek ortak alanları olan okullarda paylaşımı öğretmek. psıko-motor 

becerılerını gelıştırmek ve bırlıkte ıy ı vakıt geçırmelerını sağlamak amacıyla uygulanmıştır. 

Proje 12 köy ıçın p lanlanmış olmasına rağmen. ıhaledekı kırımlar sonrası 21 köye ulaşılmış olup. 
Bozboğa. Oöğer. Yokuşlu, Uzumlü. Ourabeylı . Meydan. Koru. Kocasalan. Kaygısız. Dede. Baltacı. 

Yeşı lsırt. Bahçe. Altay. Pekmezcıler. Arı. Çavlı. Batur. Bademlı. Ordulu ve Ulubaş koylerının akıl 
bahçelerine denme dolap, tahterevallı . ıkılı salıncak ve duz ve spıral kaykaylardan oluşan oyun 
parkları kurulmuştur. Parklar da 3-12 yaş grubundaki çocuklar yararlanacağı varsayıldığında en az 
1500 çocuğumuz bu parklardan ıs tifade edecektir . . 



370-SÜT TOPLAMA ÜNİTELERİ 

Hazro KHGB ortaklığında, GTH ilçe Müdürlüğu tarafından yurutulen proıenin toplam butçesı 336.000 
TL olup, GAP ldaresı 235.800 TL destek sağlamıştır. 

Proıenın amacı; hııyenık süt uretımı ve soğuk zıncırı kurarak sulun pazar fıyatının arttırılması. sut 
uretım malıyetlerının duşurülmesı yoluyla uretıcı refahının artırılmasıdır. 

Proıe: Hazro ılçesının Ağartı. Sançanak. Varınca. Yazgı, Kırıkbaşık. Gozlu ve Duzevler (ana toplama 
merkezı) koylerınde uygulanmaktadır. 

Proıe ıle 6 köye 1 ton kapasıtelı soğutmalı süt tankı. her bırıne 4 kW ıenaratör. refratometre ve 
pH metre alımı yapılmış ve mınımum 4 m2 alana sahıp donanımı olan konteynırlar konulmuştur. 

Prefabrik olarak 60 m1 alana sahip ana toplama merkezi donanımları ile bı rlıkte yapılarak. tam 
otomatik 5 ton kapasitelı süt toplama tankı, ve 1 O kW gucunde ıenaratör konulmuştur. Proıe 

uygulama alanındakı 130 çıftçıye her biri 5 işgünü olmak üzere hııyen, bakım. besleme, yem bıtkılerı . 

suni tohumlama konularında 25 gün eğıtım verılmıştır. Proıeden 500 çiftçınin (2500 hane halkı) 
yararlanması beklenmektedır. 



564- ALABALIK ÜRETiM TESiSi 

Silvan GTH İlçe Müdürlüğü ortaklığında , Çatakköprü köyü ve Beynat mezrası çiftçilennınoluşturduğu 

grubunun liderlığinde yürutülen projenin toplam bütçesi 467.000 TL olup, GAP ldaresı 326. 900 Tl. 
destek sağlamışt ı r. 

Projenin amacı; doğanın dınamik dengesi sürdürülebilirlik ılkeleri gözetilerek altematıf gelır getincı 
faaliyetlerin çeşitlendırilmesi amaçlanmaktadır. 

Proje; Çatakköprü ve Beynat köylerinden 1 O çiftçinin ( 66 hane halkı) oluşturduğu grup tarafından 
Batman Baraj Gblü'nde uygulanmaktadır. Proje kapsamında her 250 ton/yıl kapasıtelı alabalık 
üretim tesisi kurulmuş (22 kafes). her türlü kafes balıkçı lığı ekipmanı ve malzemesi. 1 adet 
konteynır, 1 adet 4 m uzunluğunda riyobi bot. ilk üretim yılı için 1.050.000 adet 10 gr ağırlığında 

yavru alabalık ve çeşi tli büyüklükte 96 ton balık yemi alımı gerçekleştirilmiştir. 

Projede halen aktif 1 'i su ürünleri mühendisi olmak üzere 1 O kişi istihdam edilmekte olup, yıllık brüt 
gelir 1.000.000 TL civanndadır. 



856-E~IL KOYUNCULUK 

Eğil İlçe GTH Müdürlü'ğünün liderliğinde Balım. Sarmaşık ve Ilgın köy muhtarlıklarının ortaklığında 
yurütülen projenin toplam bütçesı 538. 795 TL olup. GAP idaresi 377.156 TL destek sağlamıştır. 

Projenin amacı; yüksek verımlı ivesı koyunlarıyla mevcut kuçükbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter 
geliri temin edecek başlangıç koyunculuk işletmelennı kurmak yoluyla yararlanıcıların gelırlerını 
yükseltmektir. 

Proje ile Tepebaşı. Aksu ve Çardaklı köylerindeki 70 aıleye (toplam 569 hane halkı) Ekım 2010'da 
9 adet gebe koyun ve yaklaşık her 3 yetiştiriciye 1 koç (toplam 26 koç) olmak üzere 656 hayvan. 
105 ton kesif yem. 70 adet balya sepeti yemlik temin edilmiştir. Yet ıştırici lere hayvan alımı öncesı 
GTH İlçe Müdürlüğü tarafında 3 günlük koyun yetiştırıcıliğı eğılimı verılmiştir. Ceylanpınar Tarım 
işletme Müdürlüğü tarafından Eğil ilçe merkezinde eğilim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde ızleme/değerlendirme yapılmıştı r. 

Aral ık 2011 döneminde yapılan izlemede toplam 1214 baş hayvana ulaşılarak. ortalama işletme 
büyüklüğü 9,4'ten 17.3 hayvana çıkmıştı r. 201 1 yılında 244 hayvan satışı gerçekleşmişlır. Projenin 
izlenmesi GAP İdaresi ve İ lçe GTH Müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedır. 



982-KÖY CAMİLERİ TADİLAT! 

Sılvan Müftuluğu lıderlığınde, Sılvan Muhtarlar Derneğı ortakl ığında ve Sılvan KHGB teknııı 

desteğınde yürutulen proıenın toplam butçesı 419.409 TL olup. GAP ldaresı 377 468 TL deste~ 
sağlamıştır. 

Proıenın amacı, camı ve loımanların tadılatını yaparak. halkın temız ortamlarda dınını oğrenmes 
ve vecıbelerını yerıne getırmesı. ımam-hatıp lerın kiıylerde ıkamet etmesını sağlamak ve boylelık,e 

imam-hatıplerın vatandaşlara dın eğ ıtımı etkınlıklerıne daha fazla zaman ayırmaları ve koy halkıyla 

tanışıp kaynaşmalarını yaşam tarzları kiıydekı vatandaşlarımıza örnek olmalarını sağlamaktır. 

Proıe kapsamında 29 koy ve mezrada bulunan cami ve loımanların her türlü tadılatları (sıva. zem n. 
boya-badana. fayans. tuvaletler, lavabo. sabunluklar. bahçe duvarları. kapı -çerçeve vb), yenilemelen 
yapılmış, temız mekanlar oluşturulmuştur. 

İ lçe merkezinden ortalama 22 km uzaklıkta bulunan (en uzak köy 40 km) yerleşimlerde yaşayan 
yaklaşık 7500 köy halkına bakımlı camiler ve imam-hatiplere loıman imkanı sunarak proıe amacına 

ulaşm ıştır. 



1O1 O-ERGANi ARICILIK 

Ergani GTH ilçe Mudurluğu lıderlığ ınde Dıyarbakır Arı Yetıştırıcı lerı B ı rl ığ ı Ortaklığında yurülülen 
proıen in toplam butçesı 420.000 TL olup. GAP İdaresı 294.000 TL destek sağlamıştır. 

Proıenın amacı: yuksek verımlı arı kolonılerı ve arıcılık malzemelerı temın ederek topraksız-az 

topraklı çıftçılerının arıcılık yoluyla gelırlerinı arttırarak goçun onlenmesıdır. 

Proı e ile Erganı merkez ve Şalen. Gozekaya, Derıngtıze koylerındekı 40 çıftçıye (toplam 240 hane 
halkı) Nısan 2012'de 1200 adet arıl ı kovan. 400 adet boş kovan. arı bakım. koruma ve besleme sarf 
malzemeleri. kışlık bakım besleme için 3200 kg kek temın ıle her yetıştırıcıye arıc ılık malzemelerı . 

arı yet ıştıricı el kıtabı temın edılmiştır. Proje yararlanıcılarına 1 O ış gunu boyunca GTH İlçe 

Müdürlüğü'nce arı yet ıştırıcıl ığı konusunda eğitım verılmış ve eğıtım bırınc ıs ıne 1 adet gezıcı arı 
barınağı hedıye edılmıştır. 

Arıcı lık konusunda bazı ç ı ftçılerin ısteksizliği. b ilg ı yetersızlıkleri gıbi sorunla rın aşılması konusunda 
ılçe müdürlüğü gayret göstermış. proje hedeflerıne ulaşılması ıçın gereklı eğıtım ve destekler 
devam etmektedı r. 



1060- ÇÜNGÜŞ ARICILIK 

Çüngüş GTH İ lçe Müdürlüğu liderliğinde yürütülen projenin toplam bütçesı 208.000 TL olup. GAP 
İdaresi 145.600 TL destek sağlamıştır. 

Projenin amacı; kısıtlı olan tarım arazilerine alternatif kaynak olarak mevcut doğal bıtkı florasının 
kullanılarak arıcılığı on plana çıkartıp. atıl durumdaki iş gücünü canlandı rarak yöre ekonomisıııe 

katkı sağlamaktır. 

Proje ile Çüngüş merkez ve Yaylıkonak. Seferuşağı, Yeniköy. Polatuşağı . Malkaya. Kaynak. Yeniköy. 
Aktaş. Türkmen. Deveboynu. Keleşevler köylerindeki 30 çiftçiye (toplam 98 hane halkı) Mayıs 

201 1 'de Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünden temin edilen 6 çıtalı 750 adet kovan. 300 adet txış 
kovan. arıcılık malzemelerı. bal süzme makineleri. 2 ve 28 kg'lık bal tenekeleri temın edilmıştir. 

Halk Eğitim Merkezi ile birlikte Arı Yetişt i riciliğ i Semineri yapılmışt ır. 

İlçede 17 çiftçinin arıcılığa başlaması sağlanmış. 13 çiftçinin kapasitesi arttırılmış olup, refahlan 
yükseltilmişti r. Proje hazırlama ve yönetimi konularında GTH İlçe Müdürlüğü'nün kapasıte artışına 
katkı verilmiştir. 



1243- SERTIFIKALI BU~DAY TOHUM KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMA 

Hani GTH İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin toplam bütçesi 256.825 TL olup, GAP idaresi 
179.778 TL destek sağlamıştır. 

Projenin amacı. Hanı İlçesinde Buğday üretimi yapan çiftçilerımizin sertifikal ı tohum kullanımı 
yaygınlaştırıp. buğdaydan elde edilen verimi arttırmaktır. 

Proje kapsamında ilçe genelinde 31 köydeki 290 çiftçıye (yaklaşık 1.500 hane halkı) bölgemize 
adapte olmuş. yüksek verimli Pehlivan çeşidi 220 ton buğday tohumu Ceylanpınar Tİ~fden temin 
edilerek. 1.100 da. arazide demonstrasyonu yapılmıştır. GTH İlçe Müdürlüğü sertifikalı tohum. toprak 
ışleme. ekim, bakım ve zararlılarla mücadele konusunda yararlanıcı lara eğitım vermış. 'Hububat 
Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele' kitabı dağıtılmışt ır. 

Kurak y ıla denk gelen 2011 -12 üretim yı lında diğer çiftçiler ortalama 200-220 kg/ da verim alırken, 
ya rarlanıcıların ortalama verimi 320-350 kg/ da olmuştur. Böylelikle yarar lanıcılar ve diğer çiftçiler 
sertifika lı tohum kullanımının faydalarını görmüşler. elde edilen ürünün tamamına yakını 2012-13 
üretim yı llında tohumluk olarak kullanacaklardır. 



1247- GENÇ ÇİFTÇİ YETİŞTİRME KAMPI 

Oıyarbakır GTH il Mudurluğu lıderlığınde Guney Anadolu Tarımsal Araştırma Enstıtusu Mudurtuğu 
ortaklığında yurutulen proıenın toplam butçesı 111 000 TL olup. GAP ldaresı 99.900 TL destek 

sağlamıştır. 

Proıenın amacı. Dıyarbakır Ilı Kırsaldakı 11 - 16 yaşındakı gençlerın Tarım kampına alınıp eğıtılmesı 

ıle tarımsal altyapılarının gelıştırılmesıne katkıda bulunmaktır. 

Proje kapsamında 17 ılçeden 85 genç çıftçı 1 S'er gunluk 2 donem halınde Enst ıtunun fızıkı donatılar> 

kullanılarak tarım. lngılızce. bılgısayar ve spor konuları kamp ortamında aktarılmış , tarım ıle ilg ilı 

kurumlar zıyaret edılerek. ışlevleri hakkında bilgılendırılmış. ornek tarım uygulamaları ve başta 
Şan l ı urfa olmak üzere teknık gezıler düzenlenmıştır. 

Farklı ı lçe lerden gelen 85 genç çiftçiler arasında bır bağ kurulmasının yanında. modern 
tarım teknikten. bilgisayar gıbi bilgilerlerle kbylerine donen çocuklarım ız çevresine de örnek 
olabileceklerdır. 



Gaziantep Projeleri ......... · : · · • • ' •• 1 •• . • ' ' : 1 ı · ' :·, . 

716 YESEMEK HEYKELCİLİK TAR.DiŞi GELİR ISLAHIYE 1 15 88.000 77.683 GET. FAAL 

718 
BiLİŞiM TEKNOLOJi SINIFI 

ECiTIME ERiŞiM ISLAHIYE 4 1116 3550 112.000 111.997 
OLUŞllJRULMASI 

742 SAGLIKLI StlT, SAGLIKLI TARIMSAL ÜRETİM BİRECiK 1 33 150 15.500 15500 iNSAN 

806 BAKARSAN BAG OLUR TARIMSAL URETIM 
GAZJANTEP M 

4 10 50 255 000 256 750 
iLÇELERi 

IJOC;ALGAZ iÇ TESISATÇIUGI T. DiŞi GELiR 
1093 VE SIHHI TESISATÇIUK NUROAGI 1 19 47.500 48.445 

MESLEK KURSU GET. F. 

1375 GEOIKLI BASINÇLI SULAMA TARIMSAL ÜRETiM NUROACI 1 99 315 590.000 589.636 

1376 ÇAKMAK YACMURLAMA TARIMSAL ÜRETiM NUROAGI 1 46 230 28ll000 279 967 

1377 
ALTINüzOM BORULU 

TARIMSAL ALTYAPI ISLAHIYE 1 290 1600 568.000 572850 SULAMA ŞEBEKESi 

1378 G0LL0HOYOK BORULU 
TARIMSAL ALTYAPI iSLAHİYE 1 42 200 495000 495.000 

SULAMA ŞEBEKESi 

TOPLAM 9 Projt 15 520 1.260 6.095 2.461.000 2.457.828 



716- YESEMEK HEYKELCiLiK 

İslahiye Halk Eğıtim Merkezi Müdürlüğü liderliğ inde ve Yesemek Köy Muhtarlığı ortaklığında 

yürütülen projenın toplam butçesi 88.000 TL olup. GAP İdaresi 79.200 TL destek sağlamıştır. 

Projenin amacı , 3300 yılık tarihi geçmişe sahip Yesemek Köyünde tarihi Yesemek Heykelcıliğn 
günümüze taşıyıp. tarımla uğraşan vatandaşlarımızın tarım dışı meslek edinimlerini sağlayarak. 

aile bütçelerine katkıda bulunmaktır. 

Proje kapsamında Yesemek Köyündeki 12 genç kız ve istekli genç erkeklere Yesemek Heykellen'nın 

bibloların ı yapabilecek şeki lde 12 ay boyunca kurs verilmişt ir. Kurs mekanı ve Yesemek Açık Hava 
Müzesi bir özel firma tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenmıştir. Kursun 
ihtiyaç duyduğu her türlü demirbaş ve sarf malzemeler temin edilmiş. kursla ilgili masraflar 
karşılanarak, tanıtımlar yapı lmışt ı r. 

Broşür basılarak ve EMITT 201 1, EMİTI 2012 fuarlarına kat ı larak hem Yesemek tanıtılmış ve hem 
de projede üretilen ürünlerin satış ı sağlanmıştır. Halen köyde heykellerin üretimi devam etmekte 
olup. düzenlenen satış mağazasında turistlere sat ışlar yapı lmaktadır. 

YESEMEK HEYKELCİLİK 
PROJESİ 
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718- BİLİŞİM TEKNOLOJİ SINIFI OLUŞTURULMASI 

1 slahıye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü liderliğinde ve KHGB ıle ilgili okul müdürlüklerinin ortaklığında 
yürutülen projenin toplam bütçesi 112.000 TL olup. GAP İdaresi 100.800 TL destek sağlamıştı r. 

Proıenin amacı: başta öğrenciler olmak üzere okulların bulunduğu köyler ve çevre köylerdeki 7'den 
70'e herkesin teknolojinin (İnternet, bilgisayar.yazıcı, projeksiyon) nimetlerinden faydalanmalarını 
sağlayarak. eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak ve sosyo-kültürel altyapılarının gelişimine katkıda 
bulunarak rekabet etmelerini sağlamaktır. 

Proıe: Yeniceli. Hasanlök, Ortaklı ve Fevzipaşa Bucağı ilköğretim okullarında uygulanmıştır. Okulların 

1 sınıfı bilişim teknoloji sınıfı olarak altyapı düzenlemesı yapılmış. klima takılmış. elektrostatik 
zemın yapı lmış ve her sınıfa 14'er adet bilgisayar takımı. bilgisayar koltuğu ve masası: l'er adet 
proıeksıyon cihazı. perdesi ve çok fonksiyonlu fotokopı makinesi temini yapılmıştır. İlçe MEM 
köylerinde yaklaşık 1100 kişiye proje tanıtımı yapılmış ve bilgisayar eğitimi verilmiştir. 

Proıeden 4 okulun 1216 öğrencisinin yanında köyde yaşayan yaklaşık 3550 kişi de ıstifade 

edebilmektedir. 

s 



742-SAGLIKLI SÜT, SAGLIKLI İNSAN 

N ız ıp GTH ilçe Mudurluğu lıderlığınde ve Kumla Koyu Muhtarlığı ortaklığ ında yurutulen proıenıı 
toplam butçesı 25.500 TL olup. GAP idaresi 22.950 TL destek sağlamıştı r. 

Proıenın amacı. onemlı sayıda hayvan varlığ ına sahıp olan koyun sut verımı ve kalıtesını artırmaK 

ıçın sut sağ ım ışlemını gerçekleştıren çıftç ı kadınların sağlığa uygun sut sağımı ve sut urunlen 
urelim ı konusunda bılınçlendırılmesıd ır. 

Proıe; Kumla Koyu'nde hayvancı lık la uğraşan 33 kadın çi ftçıye barınak bakımı ve temızlığı. yem 
yetıştırme ve hazırlama. hayvan besleme ve bakımı. buzağı bakımı. hayvan hastalıkları. sağım ve 
sut ışlemede hııyen, sutun ışlenmesı konusunda eğıtım verılm ış. bu konuları ıçeren 1 O çeşıt lıftet 
1 OO'er adet basılarak dağı lımı sağlanmış ve hayvancılığın ılerı olduğu Aksaray ve Bursa ıllerındel<ı 
hayvancıl ık ışleımelerı ıle sut ışleme tesislerine teknık gezı duzenlenm ıştır. Eğıt ımde başarılı olan 
1 kadın çıftç ıye ıaşınabıl ır suı sağım makinesı . ıkı çı ftçıye yayık makines ı ıle 25 çıftçının her bınne 
yedek sut sağım makınesı guğumu. ış elbisesi, eldıven. çızme. bone ve meme hııyenı ıçın solüSJllll 
dağ ıtım ı yapılmıştır. Proıe sonrasında Kumla koyunde kooperatif kurulmasına karar verılmıştır 



806-BAKARSAN BAG OLUR 

Gazıantep GTH İl Mudurluğü liderliğinde ve Gazıantep Zıraat Odası ortaklığında yurutulen proıenın 
toplam bütçesı 255.000 TL olup. GAP İdaresı 178.500 TL destek sağlamıştır. 

Proıenın amacı: yuksek tellı sıstem bağcılığın gelışmesıne ve yaygınlaşmasını sağlayarak. teknığıne 
uygun kul türel ve mekanızasyon uygulamalar yaparak malıyetı düşurmek. daha kalıtelı ve yüksek 
verım elde etmek ve boylelıkle çıftçı gelirinin yükseltmektır. 

Proıe ıle Şahınbey ılçesı Yaylacık. Mülk. Durantaş ve Şehıtkamil ılçesı Kızıkhamurkesen köylerinde 
1 O çıftçının toplam 80 da arazısınde yüksek telli sistem bağ tesıs edılmiştır .. Amerıkan asma 
anaçları uzerıne aşılanmış Horoz Karası. Dbkülgen ve Honusu çeşıtlerının kullanıldığı bağlar, 3x2m 
dık ım düzenı ile tesıs edılmıştır. Gübreleme ve filtre sistemı olan damla sulama ıle sulaması yapılan 
bağlarda telli terbıye sısteminde emprenye direkler ve polyester tel kullanılmıştır. Mart 2012'te 
bağlar tesıs edilmiş olup. çiftçi gelirinin düşmemesı ve bağların kuwetli olması için sebze ara 
tarımı yapılmıştı r. Çiftçilere testere. bağ bıçağı. budama makası ve hasat makasından oluşan el 
aletleri ile bağcılıkla ilgı lı 2 adet kitap dağıtılmıştır. Bağların kış bakımı için gübre temın etmiştır. İl 

müdürlüğüne çiftçılerın kullanması için motorlu emprenye dırek toprak burgusu. ot biçme makınesi, 

aşı makası ve aşı bıçağı alınmıştır. Yapılan projenin çarpan etkisı sonucu çıftçilerden il Müdurlüğüne 
aşırı bir talep olmuştur. 



1093- DOGALGAZ İÇ TESİSATÇILIGI VE SIHHİ TESİSATÇILIK MESLEK KURSU 

Nurdağı Meslekı Eğitim Merkezi Müdürlüğü l iderliğinde ve Kaymakamlığın finansman ortaklığında 

yürütülen projenın toplam bütçesi 47.500 TL olup. GAP İdaresi 42.750 TL destek sağlamıştır. 

Projenin amacı: ışsız ve mesleği olmayan gençlerimıze meslek edindirerek ış hayatında avantaı~ 

duruma getirmektir. 

Proje ile Doğalgaz İç Tesisatçılığı Ve Sıhhi Tesisatçılık meslekleri ile ilgili ihtiyaç duyulan demırbaş 
ve sarf malzemelerın temim yapılmış. 20 gence 640 saati pratik olmak üzere 840 saat meslek kursu 
verilmiş olup, bunlardan 19 kişisi sertifika almaya hak kazanmıştır. 

Kurs sonrası ikisi Osmaniye ilinde olmak üzere 12 kişi doğalgaz ve sı hhi tesisatta iş bulmuşlardır 

Merkeze kazandırılan iki atölye sayesinde daha az bütçeli yeni kurslar düzenleme fırsatı doğmuş ve 
GAP İdaresi Merkez'in ikinci projesini de desteklemişt ir. Kurs ilçede mesleki eğitime ilgiyi arttırmış. 
İs la hiye, Türkoğlu ve Bahçe gibi çevre ilçelere örnek olmuştur. 



* 

1375- GEDİKLİ BASINÇLI SULAMA 
1376-ÇAKMAK YAGMURLAMA SULAMA 

Gedıkli ve Çakmak 5.5. Sulama Kooperatifleri liderliğinde ve Nurdağı GTH ilçe Müdürlüğü ortaklığında 
yurütülen projelerin toplam bütçeleri sırasıyla 590.000 ve 280.000 TL olup, GAP İdaresi 413.000 ve 
196.000 TL destek sağlamıştır. 

Proıelerin amacı: doğal kaynakları sürdürülebilir kullanarak. suyun üretim gücünden maksimum 
faydalanarak çiftçilerin gelirini arttırmaktır. 

Çakmak Köyü'nde 1200 da alana hitap eden 3 kuyudan hıdrantlı kapalı borulu şebeke yapılmış, 

emniyet içın diğer kuyular ile bağlantılar sağlanmıştır. Bir seferde 420 l/s suyu kullanabilecek ve 
125 da araziyi sulayacak yağmurlama sulama sistemi alınmıştır. Proje ile ilk kez köyde yağmurlama 
sulama sistemi kullanılmıştır. Projeden 46 çiftçi doğrudan etkilenmektedir. 

Gedikli Köyü'nde iki adet 300 m yarıçaplı pivot (283*2=566 da). 400 da yağmurlama ve 178 da damla 
sulama sistemleri temin edilmiştir. Projeden kooperatif üyesi 99 çiftçi faydalanmaktadır. 

Projeler sayesinde su iletimdeki su kayıpları ve aşırı su kullanımının önlenmi ş, tasarruf edilen suyla 
sulu tarım alanı artmış. maliyetler azaltılmı ş. ürün kalite ve miktarı artm ış, böylelikle çiftçi gelirinde 
artış sağlanm ıştır. 



1377-ALTINÜZÜM BORULU SULAMA ŞEBEKESİ 
1378-GÜLLÜHÖYÜK BORULU SULAMA ŞEBEKESİ 

Altınuzum ve Gulluhoyuk 5.5. Sulama Kooperatıfterı lıdertığınde ve İslahıye GTH ilçe Mudurtuğ_ 
ortaklığında yurutülen tarımsal altyapı gelıştirme proıelerın toplam butçelerı sırasıyla 568.000 \'f 
495.000 TL olup. GAP idaresi 511 .200 ve 445.500 TL destek sağlamışt ır. 

Proıelerın amacı; doğal kaynakları surdürülebılır kullanarak. suyun üretim gucunden maksımur

faydalanarak çıftçılerın gelırını arttırmaktır. 

İhracata yönelık üzüm yetışt i ric iliğiyle ünlü Alt ımizüm Beldesi'nde bağlık alanın 2500 dekar\ı~ 
kısmında en az ıkı bağa bır selonoıt vana hidran! çıkışlı. ana ünitede filtre sistemı olan ve otomatı• 
kontrollu yüksek basınçlı borulu şebeke yapılarak. çıftçılerın damla sulama sıstemi kullanımlanna 
olanak sağ lanmıştır. Proıeden 290 üye yararlanmaktadır. 

Gıillühbyuk Koyü'nün 4400 arazisinde en az ıkı tarlaya hidran! çıkışlı ve ana ünıtede filtre sıstem 
olan yüksek basınçlı borulu şebeke yapılarak, çıftçılerin damla ve yağmurlama sulama sıstem 
ku llanım larına olanak sağlanmışt ı r. Projeden 42 üye yararlanmaktad ır. 

Projeler sayesinde su ı letımdeki su kayıpları ve aşırı su kullanımının önlenmiş. tasarruf edilen suyla 
sulu tarım alanı artmış, malıyetler azaltılmış, ürün kalite ve mıktan artmış, böylelıkle çiftçı gelinrıı:le 

artış sağlanmışt ır. 



Kilis Projeleri 

1 
91 

KURTARAN MUHTARLIK 
KOYUNCULUK 
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•51 
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646 AŞACI BADEMLi KOYUNCULUK 
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GÜNOECER KiLiS KEÇiSi 
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1048 BIO KlhlE ISITMALI SERA 

1678 ON OYUN PARKI, ONLARCA 
GOLENÇOCUK 

1682 YENIOEGIRMEN OYUN PARKI 

169• ÇOCUKPARKI 

1709 EN TEMEL iHTiYAÇ 

TOPLAM 

ULAŞILAN UlAŞILAN ULAŞILAN PROJENiN 
ANA KONU iLÇE YA~ARLANAN HANE MRENCI HANE TOPLAM GERÇEKLEŞEN 

KOY SAYISI SAYISI SAYISI HALKI BÜTÇESi (TL) BÜTÇE (TL) 
SAYISI 

TARIMSAL MUSABEYLi 
ÜRETİM 

20 110 •02.029 •02.029 

TARIMSAL MUSABEYLi 
ÜRETiM 

18 105 361.G61 361.G61 

TARIMSAL MUSABEYLJ ORETiM 13 70 2•9.000 2G9 000 

TARIMSAL 
MUSABEYLi 

ÜRETİM 
31 10 620 620 61'.887 

TARIMSAL 
MUSABEYLi 

ÜRETİM 
18 93 339.000 339.000 

TARIMSAL 
MUSABEYLi 

ÜRETİM 
62 5GO.OOO 5GO.OOO 

EGIT1ME ERiŞİM ELBEYLi 10 1500 128.000 127.776 

EGIT1ME ERiŞİM ELBEYLJ •ııo 29.000 29 000 

KIRSAL ALTYAPI KILISM 500 1100 81.000 1816" 

EChiME ERİŞİM ELBEYLi IS 2100 73.500 73.500 

10 Projt 35 109 4.500 1.683 2.823.610 2.114.917 



91 - KURTARAN MUHTARLIK KOYUNCULUK 
157-HASAN KURTARAN KOYUNCULUK 

Kilis GTH İl Müdürlüğü'nıin ortaklığında. Musabeyli ilçesi Kurtaran Köy Muhtarlılığı ve yıne aynı 
köyden oluşturulan Hasan Kurtaran çiftçi grubu tarafından yürütülen ivesi lrkı Koyunculuk 
Projelerinin toplam bütçeleri sırasıyla 402.029 ve 361.461 TL olup, GAP İdaresi 281.420 ve 253.023 
TL destek sağlamıştır. 

Projelerin amacı; yüksek verimli İvesi koyunlarıyla mevcut küçükbaş hayvan ıslahını yapmak ve 
yeter geliri temin edecek başlang ıç koyunculuk işletmelerini kurmak yoluyla yararlanıcıları ..., 

gelirlerini yükseltmektir. 

Muhtarlık koyunculuk projesinden 20 ve çiftçi grubundan 18 olmak üzere 38 ailenin faydalandığı 

projelerde her aileye Ekim 201 O'da 24 adet gebe koyun ve 1 koç olmak üzere toplam 950 hayvan 
ile 158 ton kesif yem temin edilmişt ir. Proje kapsamında çiltçilere koruma ve tedavi ilaçları temın 

edilmiştir. Yetiştiricilere, Ceylanpınar Tarım İş letme Müdürlüğü tarafından Musabeyli merkezde 
eğitim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izlemej 
değerlendirme yapı lmıştır. 

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede projelerde toplam 1562 baş hayvana ulaşılara 

ortalama işletme büyüklüğü 25'ten 41 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 1000 hayvar 
satış ı gerçekleşmişt i r. Projelerin izlenmesi GAP İdaresi ve İl GTH Müdürlüğü elemanlannca devam 
etmektedir. 



z 

451-ÇINAR KiLiS KEÇİSi YETIŞTIRICILIGI 
683-GÜNDEGER KiLİS KEÇiSİ YETİŞTIRİCİLIGI 

Kılıs GTH İl Müdurlüğunün ortaklığında, Musabeylı ılçesı Çınar ve Gundeğer muhtarlıkları tarafından 
yurütülen Kilis keçisı yetıştirıcılığı projelerının toplam butçelerı sırasıyla 249.000 ve 339.000 TL olup, 
GAP İdaresi 174.300 ve 237.300 TL destek sağlamıştır. 

Projelerin amacı: tarım alanları sınırlı, iklimi kurak ve topografyası engebelı olan her ıkı köyde 
geçim sıkıntısı çeken çiftçimıze Kılis keçisi damızlık işletmelerı kurmalarını ve mevcut sürulerin 
gelıştirilmesini sağlayarak gelir düzeylerinin yükseltilmektir. 

Çınar Köyü'nden 13 ve Gündeğer Köyü'nden 18 olmak üzere 31 ailenin faydalandığı proıelerde her 
aıleye Temmuz 201 l'de 24 adet Kilis Keçisi ve 1 teke olmak üzere toplam 775 hayvan ıle 131 ton 
kesif yem temin edilmiştir. Çiftçilere koruma ve tedavi ilaçları temin edilm iştir. Proje kapsamında 
GTH İl Müdürlüğü tarafından eğitim verilmiş ve denetlemeleri yapılmıştır. 

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede projelerde toplam sürü büyüklüğünün ortalama iki katına 
çıktığı ve yeni çiftçilerin de keçi yetiştiriciliğine başladığı tespit edılmiştir. Projelerin izlenmesi GAP 
idaresi ve İl GTH Müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir. 

1 



646-AŞAGI BADEMLİ KOYUNCULUK 

Musabeylı GTH ilçe Mudurluğü'nün lıderliğinde ve Aşağ ı Bademli. Kürtüncu. ve Zeytınbağ 

muhtarlıkla rının ortakl ığında yurutiı len proıenın toplam butçesi 620.620 TL olup. GAP ldares 
434.434 TL destek sağlamıştır. 

Proıenın amacı; yuksek verımlı ivesı koyunlarıyla mevcut kuçukbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter 
gelı rı temın edecek başlangıç koyunculuk ı şletmelerını kurmak yoluyla yararlanıcılann gelırlem 

yükseltmekt ır. 

Proıe ile Aşağı Bademlı. Kurtüncü. ve Zeytinbağı köylerındekı 31 aileye (toplam 143 hane halkı) Elum 
201 O'da 24 adet gebe koyun ve 1 koç olmak üzere 775 hayvan ıle 126 ton kesıf yem temın edılmıştır 

Proıe kapsamında çiftçilere koruma ve tedavi ilaçları temin edilmişt ir. Yetiştiricılere. Ceylanpınar 

Tarım işletme Müdürlüğu tarafından Batman Merkezde eğitım verilmiş ve 2 kez Tarım işletmelen 

Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme yapılm ıştır. 

Mayıs 201 2 döneminde yap ılan izlemede toplam 1203 baş hayvana ulaşılarak. ortalama ışletme 

büyüklüğü 25'ten 39 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 850 hayvan satışı gerçekleşmiştır 

Projenin izlenmesı GAP İdaresı ve İlçe GTH Müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedır. 



1048-BİO KÜTLE ISITMALI SERACILIK 

Kılıs GTH il Mudurluğu'nun ortaklığında Musabeyl ı Huseyınoğlu Koyü Eğ ıtım. Hayvancılık ve Sıvı! 
Toplumu Destekleme Derneğı lıderlığınde yürütülen proıenın toplam butçesı 540.000 TL olup. GAP 
ldaresı 378.000 TL destek sağlamıştır. 

Proıenın amacı: başta Huseyınoğlu Köyu 'nde olmak uzerecıvar köylerdeortua ltı sebze yetıştırıcılığinın 
gelışmesını ve mevcut zeytınyağı fabrıka larının artık maddesı olan prına ların en uygun şartlarda 
değerlendirılmesını sağlayarak hem ıst ıhdam yaratmak hem de çıftçı gelırını artt ırmaktır. 

Projeye Hüseyınoğlu Kiıyu'nden 9 çiftçi ile dernek tuzel kışılığı ortaktır. Proıe kapsamında 5.040 
m1 büyüklüğunde gotık çat ı lı plast ık örtülü topraksız kultur sera. otomat ık sulama ve gubreleme 
unıtesi ile prina brıketı yakmaya uygun ıs ıtma merkezi kurulmuştur. ilk yıl ü retımde kullanılacak 

fıde. perlit. gübre ve ılaç a lımları yapılmışt ı r. Ortaklar ve serada çalışacakların eğitim ı yapılmış olup. 
eğıtim süreci devam etmektedır. 2011-12 üretim sezonunda domates yetişt i rı cı l ığı yapılmıştır. 



1678- ON OYUN PARKI, ONLARCA GÜLEN ÇOCUK 
1682- YENIDEGİRMEN OYUN PARKI 

1709- EN TEMEL İHTiYAÇ 

Elbeyli Kaymakamlığı'nın lıderliğinde ve KHGB ortaklığ ında yürütülen projelerın toplam butçes 
230.500 TL olup. GAP İdaresı 207.450 destek sağlamıştır. 

Park projelerındekı amaç; köy çocuklarının sağlıklı ortamlarda birbirleriyle i l işki kurarak. eğlenereK 
öğrenmelerim sağlamaktır. En temel ihtiyaç projesinde ise fıziki imkanları yetersız ve sağlıksız 
olan köy okullarının tuvaletlerinin tadilatları yapı larak. öğrencilerin ve çevre sağlığının koruması 

amaçlanmıştır. 

16 78 nolu proje ile 10 ve 1682 nolu proje ile 1 olmak üzere toplam 11 köy okulu bahçesıne etrafı 
çitle çevrilmiş çoçuk oyun grubu, tahteravalli. dönme dolap, havada yürüyüş aleti, çöp kovası. bank. 
piknik masasından oluşan çoçuk parkları yapılmıştır. Yen ideğ irmen Köyünde ilave olarak fitness 
grubu aletler de parka konmuştur. 

En Temel İh tyaç projesi kapsamında ilçeye bağlı 21 köy ve merkezdeki bir ilköğretim okulunu 
tuvalet tadilatları yapılmıştır. Projelerin ikisi 7 köyde uygulanmış olup, toplam 26 okulda enaz 4000 
öğrenciye hizmet götürülmüştür. 



1694- ÇOCUK PARKI 

Kılis Valiliği it Planlama Müdürlüğü ortaklığında merkez ilçe Yavuzlu Belde Belediye Başkanlığı'nca 
yürütülen projenin toplam bütçesı 81.000 TL olup, GAP ldaresı 72.900 destek sağlamıştı r. 

Park projelerindeki amaç: geleceğin nesilleri çocuklann ve gençlerın sağlıklı gel ışimlerın i ve iyı 

ortamlarda birbirleriyle ilişki kurarak. eğlenerek öğrenmelerıni sağlamaktır. 

Proje başlangıcında belde merkezinde ve mahallesinde toplam 1 da arazide 2 park yapılması 
planlanırken. belediye kendi iş makineleri ve insan kaynağını kullanarak belde merkezinde I, 7 da 
ve 1 km güneyindeki mahallede ise 700 m2 olmak üzere. toplam 2.4 da alanda iki park yapımı 

gerçekleşmiştir. Beldedeki parkta çocuk oyun grupları. gezintı alanı. oturma grupları ile donatısı: 

ağaçlandırma ve çimlendirme gibi çevre düzenlemesi ile örnek gösterilecek bır projedir. Parklar 
beldede yaşayan 1600 kişinin buluşma noktası haline gelmişt ir. 



Mardin Projeleri 

1 ......... 
37 IÇOREN KOYUNCULUK TARIMSAL ÜRETİM SAVUR 2 13 84 231.G91 133.168 

151 GÜRIŞIK KOYUNCULUK TARIMSAL ÜRETiM DARGEÇiT 1 10 65 180.185 180.185 

840 OKUL LOJMANLARlNI EGITIME ERiŞiM YEŞiLLi 9 9 30 114.527 11 3.019 GÜ2ELLEŞTIRME 

1113 50 KÖYE OYUN PARKI KIRSAL ALTYAPI KIZILTEPE 66 18.000 458.000 456.000 

1383 ILICA iÇME SUYU HATTI KIRSAL ALTYAPI DERİK 8 1600 390.000 390.000 

1415 OKULUM SICAK YUVAM ECİTIME ERiŞiM MiDYAT 1 300 119.000 119.889 

<Cl 

"" 
1418 OAHA GÜZEL BiR GELEÇEK 

iÇiN DAHA GÜZEL BİR OKUL EGITIME ERiŞiM MİDYAT 1 90 74.Z40 71.979 

1593 OALLIAGAÇ KOYUNCULUK TARIMSAL ÜRETiM NUSAYBİN 4 12 76 138.690 238.420 

1617 KÖYÜMÜN EN GÜZEL KÖŞESi KIRSAL ALTYAPI NUSAYBİN 15 15 600 45 490,000 488.970 

1776 BiLGiYE ERİŞiM ECITIME ERiŞiM MiDYAT 1 486 86.735 61.016 

1786 
ECİTIM BAHÇEMDE BiRAZ 
EMEK. BiRKAÇ FiDAN, ECİTIME ERiŞİM KIZlLTEPE 1 33 19.000 18.998 
ÇOKÇA SEVGi 

TOPLAM 109 59 19.509 1.900 2.412.U I 2.313.654 



37-İÇÖREN KOYUNCULUK 

Savur GTH ilçe Mudurluğu ortaklığında lçören ve Dereıçı Çıfiçı lerının grubu liderlığinde yuruıulen 

proıenın toplam butçesı 232.491 TL olup, GAP İdaresi 162.743 TL destek sağ lamıştır. 

Proıenın amacı: yuksek verimlı ıvesı koyunlarıyla mevcut kuçukbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter 
gelırı temın edecek başlangıç koyunculuk ışletmelerını kurmak yoluyla yararlanıcıların gelırlerinı 
yukseltmektır. 

Proıe ıle İçören ve Dereıçı koylenndeki 13 aıleye (toplam 84 hane halkı) Ekım 2010'da 20 adet 
gebe koyun ve l koç olmak uzere 273 hayvan ı le 76 ton kesıf yem ıemın edilmışlı r. Yetıştıricılere. 

Ceylanpınar Tarım işletme Müdurluğü tarafından Mardın Merkezde eğılim verılmış ve 2 kez Tarım 
lşletmelerı Genel Mudurlüğü uzmanları nca köylerde izleme/değerlendırme yapı lmışt ır. 

Mayıs 2012 dönemınde yapılan izlemede toplam 485 baş hayvana ulaşılarak. ortalama ışletme 
buyuklüğu 21 'ten 37 hayvana çıkm ıştı r. Geçen 2 üretim yılında 185 hayvan satış ı gerçekleşmiştir. 

Proıenın ızlenmesı GAP idaresi ve İlçe GTH müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedır. 



152-GÜRIŞIK KOYUNCULUK 

Dargeçit GTH ilçe Müdürlüğü ortaklığında Gürış ık Köyü Çiftçilerinin grubu liderliğınde yürutülen 
projenin toplam bütçesi 180.185 TL olup, GAP İdaresi 126.130 TL destek sağlamıştır 

Proıenın amacı; yuksek verimli ivesi koyunlarıyla mevcut küçükbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter 
geliri temin edecek başlangıç koyunculuk işletmelerini kurmak yoluyla yararlanıcılann ge~rtennı 

yükseltmektir. 

Proje ıle Gürışık Kbyü'ndekı 10 aileye (toplam 65 hane halkı) Ekim 201 O'da 24 adet gebe koyun ve 1 
koç olmak üzere 250 hayvan ile 49 ton kesif yem temin edilmiştir. Yetişti ricilere. Ceylanpınar Tanm 

İşletme Müdürlüğü tarafından Mardin Merkezde eğitim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmelen Genel 
Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme yapılmıştır. 

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 481 baş hayvana ulaşılarak, ortalama işletme 

büyüklüğü 25'ten 48 hayvana çıkm ıştır. Geçen 2 üretim yı lında 220 civarında hayvan satışı 
gerçekleşmiştir. Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve İlçe GTH müdürlüğü elemanlarınca devam 
etmektedir. 



840- OKUL LOJMANLARINI GÜZELLEŞTiRME 

Yeşılli KHGB ortaklığında, İlçe Milli Eğit im Müdürlüğü liderliğinde yürütülen projenin toplam bütçesi 
114.527 TL olup, GAP İdaresi 103.075 TL destek sağlamıştır. 

Proıenın amacı: köydeki okul lojmanlarının tadilat edılerek yaşanabilir hale dönüştürülüp , 

oğretmenlerimizin koyde ikametleri sağlanarak köy halkına rehberlik edip kaynaşmalarını ve 
etkileşimlerini sağ lamaktır. 

Proıe ı le ilçeye bağlı Alıçlı, Oereyanı, Karasöğüt. Kütüklü. Koyunlu, Ovaköy, Sancar, Uzunköy ve 
Zeytın lı Köylerindeki öğretmen lojmanları yaşamaya elverişli hale getirilmişt ir. 

Oğretmen sirkülasyonu azalmış ve köy halkının gece gündüz her konuda danışabileceği ve ondan 
etkılenebileceği kültür elçilerinin köylerde ikameti proje ile sağlanmıştır. 



1213- 50 KÖYE OYUN PARKI 

Kızıltepe KHGB ortaklığında. Kaymakamlığın liderlığınde yurutulen proıenın toplam butçesı 458.00C 
TL olup. GAP ldaresı 412.200 TL destek sağlamıştır. 

Proıenın amacı; planlı ve organıze oyun alanlarının oluşturarak. çocukların fızıksel. sosyal. duygusa. 
ve kışısel gelışımlerını tamamlamasına katkıda bulunarak. toplumun kendı geleceğıne daha guvenlı 
bakmasını sağlamak. 

Proıe ile hedeflenen 50 koydekı ılkokul bahçesine i kıli tahterevallı, bırı helezon dığerı duz ıkı aaet 
kaydırak. ıkılı salıncak. ıkı adet oturma banklarından oluşan etrafı çıtle çevrı lı çocuk parkı yapılmıştır 

İhale sonrası artan para ı le 15 adet köy okuluna da çocuk parkı yapılmış. ılçe merkezındekı 

Cumhuriyet Lısesı'ne projeksiyon cihazı. laptop. akıllı tahta ve klıma alınarak uygulamalı dersler ıçn 
bilişim teknolojisı sınıfı konulmuştur. 

Proıe ile Kızıltepe llçesi 'ne bağlı 160 köy ve beldenin 65'inde park yapımı sağlanmış. en az 18.000 
çocuğa ulaşılmıştır. 



1383-ILICA iÇME SUYU HATTI 

Kızıltepe Kaymakamlığı'nın ortaklığında. KHGB liderliğınde yürütulen projenin toplam bütçesi 
390.000 TL olup. GAP İdaresı 351.000 TL destek sağlamıştır. 

Proıenın amacı; 4 köy ve 3 mezradan oluşan Derik Ilıca grubuna ıçme suyu sağlayan isale hattının 
yemlenerek sağlıklı ıçıme suyunun sağlanması ve köylerde yaşayan halkın yaşam kalıtesinin 

arttırılmasıdır. 

Proıe ıle Bayraklı. Adakent. Aşağı Ilıca. Köseveli köyleri ve Örencik. Köycük. Arpacık mezralarına 
hızmet eden ıçme suyu ısale hattı yenılenmiştir. ihaleden artan para ile köylerin tamamında evlere 
ıçme suyu bağlantısı yapılmıştır. 

Proıe ile 7 yerleşim bırimınde 1.750 kişinin sağlıklı içme suyu ihtiyacı karşılanmıştı r. 



1415-0KULUM SICAK YUVAM 
Midyat Acı rl ı Fatih İ.Ö.O liderliğınde Acı rl ı Belde Belediye Başkanlığı ortakl ığında yürutulen proıenın 
toplam bütçesı 129.000 TL olup, GAP İdaresi 116.100 TL destek sağlamıştı r. 

Projenin amacı: sıcak ortamda eğit im -öğret im faaliyetını yiırütmek ve okul bahçesinın. ders saatten 
dışında öğrencilerın kullanabıleceği bir dinlenme alanı halinde değerlendirmektir. 

Proje ile Fatih ilköğretim Okulu'nun çatısı aktarılmış. kalorifer sistemi tamamen yenılenmış. okıA 

bahçesi düzenlenmış, çocuk parkı yapılmış. bahçe etrafı duvarla çevrilmiş ve bahçede tuvalet ve 
depodan oluşan müştemılat tadi lat edilmiştir. 

Sobadan kurtularak kaloriferli temiz ve sıcak ortamda dersler yapan 300'ü aşan oğrencı, boş 

zamanla rında güvenli. temız ve spor imkanı olan bahçede güvenle geçirmektedir. 
1 -=·-._..,,..,,... __ _ 
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1418-DAHA GÜZEL BiR GELECEK iÇiN DAHA GÜZEL BiR OKUL ~ 
Mıdyat Ovabaşı Köyü l.ö.O li derliğinde KHGB ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 74.240 
TL olup, GAP İdaresi 66.816 TL destek sağlam ıştır. 

Proıenın amacı: okulun fizıksel eksıklikler ve yetersizliklerini gidererek eğitim faaliyetlerinin sağlıklı 
ortamlarda sürmesinı ve sosyal ve kültürel faaliyetlerin merkezi haline getirmektir. 

Proıe ıle okul her yönuyle yenilenmiş. bahçe duvarları ile düzenlemesi ve çocuk parkı. voleybol/ 
basketbol sahası yapılmıştır. Okul lojmanın tadilatı yapılmıştır. 

Oğrenci olarak 60 ve okul oncesi olarak 30 olmak üzere 90 çocuğun doğrudan yararlandığı proje ile 
sağlıklı okul ortamı ve guvenlı bir bahçede çocuk parkı yapılmış olup. köyde öğretmenlerin ikameti 
sağlanmıştı r. 

!: .... .. .{".. • • -



1593-DALLIAGAÇ KOYUNCULUK 

Nusaybin GTH ilçe Mudürlüğü ortaklığında Dallıağaç. Karacaköy. Güvenli ve Eskımağara köyle-ı 

çıftç ılerının grubu lıderlığınde yürütülen projenin toplam butçesi 238.690 TL olup. GAP idaresi 
167.083 TL destek sağlamıştır 

Proıenın amacı: yuksek verımli ivesi koyunlarıyla mevcut küçükbaş hayvan ıslahını yapmak ve yete· 
gelırı temın edecek başlangıç koyunculuk işletmelerını kurmak yoluyla yararlanıcılann gelırlerinı 

yLikseltmektır. 

Proıe ıle Dallıağaç. Karacakoy. Güvenli ve Eskimağara köylerındeki 12 aileye (toplam 76 hane halk ·, 
Ekım 201 O'da 24 adet gebe koyun ve 1 koç olmak üzere 300 hayvan ile 48 ton kesıf yem temh 
edilmiştir. GTH ilçe Müdürlüğü yararlanıc ılara proje başlangıcında küçükbaş hayvan yetıştırici lığ ı 

konusunda eğitim vermişlerdir. Ayrıca, Ceylanp ınar Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından Mard n 
Merkezde eğıtım verilm iş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde 
izleme/değerlendirme yapılmışt ır. 

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 673 baş hayvana u laşılarak. ortalama işletme 
büyüklüğü 25'ten 56 hayvana çıkm ıştır. Geçen 2 üretim yı lında 239 civarında hayvan sauş 
gerçekleşmıştır. Projenın ızlenmesi GAP İdaresi ve ilçe GTH Müdürlüğü elemanlarınca devarr 
etmektedir. 



1617- KÖYÜMÜN ENGÜZEL KÖŞESİ 
Nusaybin İlçe Mılli Eğitim Müdürlüğü'nün liderliğinde ve KHGB ortaklığında yürütülen projenin 
toplam bütçesi 490.000 TL olup, GAP idaresi 441 .000 TL destek sağlamıştır. 

Proıenın amacı; ilköğretım okullarının genel onarımlarını yaparak. okul bahçelerıni güvenli ve 
oğretmen lojmanlarını kullanılabiLir hale getirerek. öğretmen ve öğrencilerin başarılarını etkileyen 
olumsuz fizıki koşulların üstesinden gelmek ve böylelikle öğretmenler ıçın köy okullarını cazip hale 
getırerek. öğrenci başarısını arttırmaktır. 

Nusaybın İlçesi'ndekı Turgutlu. İkiztepe, Tekir, Sayar. Balaban. Çiğdem. Kantar. Tepealtı. Düzce. 
Çölova. Günebakan. Açıkköy (Jn.Kd.Bnb.Erdoğan Özdemir İ.Ö.0). Tepeören. Doğanlı ve Çalı 

köylerindeki ilköğretim okulları ve lojmanlarının ihtiyaç duyduğu tüm tadilatlar yapılmış. su depoları 
konulmuş ve bahçeleri duvarla çevrilmiştir. Ağaçlandırma ve çevre düzenlemeleri köy muhtarlıkları 
ve köy öğretmenleri tarafından kendi imkan larıyla yapılacaktır. 

Hedeflerine ulaşılan proıe ile 600'ü aşkın öğrencimiz temiz ortamlarda eğitim ve öğretime devam 
etmekte, köylerde öğretmenlerimiz ikamet ederek köylerine örnek olmaktadır. 

, 



177 6- BiLGiYE ERiŞiM 
Mıdyat l\ayalıpınar Koyü l.Ö.O Müdürlüğü l iderliğinde ve KHGB ortaklığında yürütulen proıeıvı 
toplam butcesı 86.735 TL olup, GAP İdaresi 78.068 TL destek sağlamıştır. 

Proıerı ın arıacı: okula kutüphane ve fen laboratuarı kurarak. bilimsel bilginin gelışımınde deıı-1 

yapan. delıı toplayan. olaylar ve kavramlar arasında ilişki kuran. o lası açıklamaları oneren ve hayal 
gücunu;ı oiünu tanımlayan ve örneklerle aç ıklayan bireyler yetiştirmektir. 

Ta ~, ııalı eğıtım merkezı olan Kayalıpınar İ.Ö. Okulu'nda 1 sınıf kütüphane ve 1 sınıf fen laboratua· 
olar tüm donanımları karşılanacak şekilde düzenlenmiştir. Kütüphaneye 5000 adet k.ttl 
alınrn ı ır. llköğretım okulu laboratuarında bulunması gereken tüm alet. ekipman ve düzenekler ı 
deıı~y ·rde kullanılacak sarf malzemeler temin edilmiştir. Okulun ihtiyaç duyduğu 5 adet bılgısa'ı'<r 
foto111 pı makınesı , LCD televziyon ile kırtasiye a lımları gerçekleştirilmiştir. 

lrnk.-n!ar, oldukça yükseltilen okulda 468 öğrencimiz 18 öğretmeniyle arzu edilen eğitim sevıyesine 

ula' ı' klardır 

'lll!l!!///ll!!l!/llll!!/l/////llf;o 'Vl!/ll//lll/I /!il/ Z 



1786- E~İTİM BAHÇEMDE BiRAZ EMEK, BiRKAÇ FiDAN ÇOKÇA SEVGİ 
Kızıltepe Kuyucak Köyü l.0.0 lıderlığinde ve KHGB ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 
19.000 TL olup. GAP İdares ı 17.700 TL destek sağlamıştır. 

Proıenın amacı: yol kenarında bulunan okulun bahçesinın çevre duvarlarını ile ağaçlandırma ve 
çevre duzeni yaparak çocuklar ıçın gıivenli bir mekan yaratmaktır. 

Proıe ıle çevresı 160 m bahçenın sınırları duvar ve üstü dikenli telle koruma altına alınmış. okul 
gırışine demir kapı yapılmıştır. Bahçe 160 adet rekreasyon ağaçlarıyla yeşillendirilmiş ve 1213 nolu 
·so Köye Oyun Parkı" proıesıyle koruma a ltına alınan bahçeye çocuk oyun parkı kurulmuştur. iki 
derslıklı 35 öğrencılı okul koyun en güzel yeri haline gelmiş olup, çocuklarımız güvenli ortamda 

oyun oynamaktatır. 



Siirt Projelerinin Künyesi 

1 ULAŞILAN ULAŞILAN ULAŞILAN PROJENiN 
ANA KONU iLÇE YARARLANAN HANE ÖGRENCI HANE HALKI TOPLAM GERÇEKLEŞEN 

KÖY SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI BÜTÇESi (TL) BÜTÇE (TL) 

::::::: ORGANİK ARIOUGI 
5 25 150 307.000 304.486 :::::: 33 GEUŞTİRME TARIMSAL ORETIM AYDINLAR 

~ 
~ 
:::::. SiiRT FISTIGINI GEIJŞTIRME 

7 80 595 286.000 290.608 
~ 34 ve UYGULAMA TARIMSAL ORETIM AYDINLAR 
~ 
:::::: 
~ BiLGiYE ULAŞMAK BENİM OE 
~ 35 HAKKIM ECITiME ERiŞiM AYOINLAR 

3 670 1500 109.000 108.997 

~ 
:::::--...... 
~ 50 BAYRAMLI KOYUNCULUK TARIMSAL ORETIM ERUH 1 10 74 206.674 256.674 

~ 
~ 

BEGENOIK ARICIUK TARIMSAL ORETiM ::-..... 692 PERVARi 2 80 473 510.000 509 949 

HIPERAKTIF ECITiMLE 
15 5080 57.150 57.127 

1667 GELCECE YOROYORUM ECITiME ERiŞİM ŞIRVAN 

TOPUM 6 Projı 33 1'5 5.150 2.7'2 1.475.124 1.527.141 



33-0RGANIK ARICILl~I GELiŞTiRME 
4ydınlar GTH İlçe Müdürluğu lıderliğinde ve KHGB ortaklığında yurütulen proıenın toplam bütçe! 

307.000 TL olup, GAP İdaresı 214.900 TL destek sağlamıştır. 

:>roıen ın amacı: bölgenın ftorasından yaralanarak organik ancılığ ı gelıştınp çıhçı gelırtem 
artırmaktır. 

::ıroıe kapsamında Aydınlar Merkez. Çınarsu , Çat ı lı , Akyayla ve Taşbalta koylenndekı 25 çıhçıye (15( 

,ane halkına) toplam 1.000 adet arılı kovan, 125 adet boş kovan, her bır çıftçıye arıcılı malzemı 

;e ekıpmanlan, her beş çiftçiye bır adet bal süzme makinesı temın edılmıştır Proıe kapsamındc 

:xganik arı ürünlen üretim faalıyetlerı ıçin kontrol ve sertifikasyon hızmea alırvnış. çıhçılere org.nlo 
3rı yetiştıncıliğı konusunda eğıtımler verilmiştir. İlçe GTH Müdurlüğu ıkı adet foto!lraf rnakınesı. ba' 
3det yazıcı ve GPS aleti ile desteklenmiştir. 

* 



34-SİİRT FISTIGI YETIŞTIRICILl~I 
Aydınlar GTH ilçe Mudurlıiğıi liderliğinde ve KHGB ortaklığında yürütülen proıenın toplam butçesı 

236.000 TL olup, GAP ldaresı 200.200 TL destek sağlamıştır. 

Proıenın amacı; gelir seviyesi düşük çiftçilere fıstık bahçeleri tesis ederek uzun yıllar surecek geLr 
kaynağını oluşturup, ekonomik durumlarını ıyıleştirmektir. 

Proıe kapsamında Aydınlar Merkez. Çınarsu, Çatıl ı , Akyayla. Taşbalta. Oereyamaç ve lkızbağla 
köylerındekı 80 aıleye (595 hane halkına) toplam 1.500 da alanda tüplü fıstık fidanı kullanılara
bahçe tesıs edılmış, toplam 4 7.200 m bahçenın etrafı kafes telle çevrilmiştir. GTH İlçe MudurluğJ 
faaliyetlerı desteklemek üzere bir adet dizüstü bilgisayar ve kırtasiye malzemelerı alımı yapılmıştır 

Yararlanıcılara ilçe Müdürlüğü tarafından fıstık yetiştiriciliği hakkında eğitim verilmiş olup, penyoo 
kontrolü devam etmektedir. 

!lll!!ll!lll(14'V!!/!/ '/. '//l!l!/ll!ll/ll!. 



35-BILGİYE ULAŞMAK BENİM DE HAKKIM 

Aydınlar İlçe Milli Eğitim Müdürtüğü liderliğinde ve KHGB ortaklığında yürütülen projenin toplam 
butçesi 109.000 TL olup, GAP İdaresi 98.100 TL destek sağlamıştır. 

Proıenin amacı; ortam. içerik, yöntem ve erişimle eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak eğitim ve 
oğretimde arzu edilen başarıyı sağlamak, ilçede bilişim teknolojileriyle ilişkili kurslar düzenleyerek 
gençlerin gelişimini temin etmektir. 

Proje kapsamında Aydınlar Merkez, İbrahim Hakkı ve İkizbağlar ile Akyayla köylerindeki İ.Ö.O 'na 
toplam 50 öğrenci bilgisayarı , 3 öğretmen bilgisayarı. J'er adet akıllı tahta, lazer yazıcı. tarayıcı, 

projeksiyon cihazından ve klimalardan oluşan donanım temin edilmiştir. Oluştu rulan BT sınıfla rının 
altyapısı yapılm ış, ihtiyaç duyulan masa. sandalye, koltuk ve dolaplar temin edi lm iştir. 

Proıeden 3 okulun 670 öğrencisi faydalanmaktadır. Yaklaşık 1500 genç de bu imkandan 
faydalanabilecektir. 

!llJ///////ll///llf 75 '<il! ////////ll//ll!lllllll//J J //J/// J// tt 



50-BAYRAMLIKOYUNCULUK 

''udurluğu ortaklığında Bayramlı Çiftçi Grubu lıderliğınde yiJrütulen proıenın toplam 
4 TL olup, GAP idaresi 144.672 TL destek sağlamıştır 

koye donuş yapmış aılelere yüksek venmlı ivesi koyunlarıyla başlangıç koyuncu 
~ rıak yoluyla geçimlerini temin etmektır. 

rrılı Koyu'ne geri dönüş yapan 10 aileye (toplam 74 hane halkı) Ekım 2010'cla 21. 
n ve 1 koç olmak üzere 250 hayvan. 39 ton kesif yem ve veterınerlık ılaçlan terr.n 
k bakım yap ılan projede yararlanıcılar 38.000 TL' ye barınak yapmış ve doni3r' m 

~e1rcamıştı r. Proje barınak için düzenleme için 5.000 TL destek sağlamıştır. GTh lçe 
,rlanıcılara proje başlangıcında küçükbaş hayvan yetiştiriciliğı konusunda eğrt:ı

\yrıca, Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından Şırnak Merkez'de eğıtıf": 

' ez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzmanla rınca köylerde izleme/değerlend rne 

on .. mınde yapılan izlemede toplam 455 baş hayvana ulaşılarak. ortalama ışte:r" 
5't ~ 46 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 225 civannda hayvan satış 

ştır P•oıenın ızlenmesi GAP İdaresi ve İlçe GTH müdürlüğü elemanlannca deva-

'll!ll/l/ll/l/!lll!ll~!ll. '////J//J////////I 



692-BEGENDİK ARICILIK 

Pervarı GTH İlçe Müdürlüğü ortaklığında Beğendik Beldesı ve Gümüşören köyü çiftçi grubunun 
lıderlığınde yürütülen projenin toplam bütçesi 510.000 TL olup, GAP İdaresi 357.000 TL destek 
sağlamıştır. 

Proıenın amacı; yüksek verimli an kolonileri ve arıcılık malzemelen temin ederek topraksız-az 
topraklı çi ftçilerinın ancılık yoluyla gelirlerini arttırarak göçün önlenmesidir. 

ProJe ıle Beğendik Beldesi ve Gümüşören Köyü'nden 50 çiftçıye (toplam 4 73 hane halkı) Mayıs 
2011 'de 6 çıtalı 2000 adet arılı kovan, 2.2 ton şeker , bakım/koruma ilaçları ve 20.000 adet 1 
kg'lık bal kutusu ıle her çıftçiye arıcılıkla ilgili ekipman temin edilmıştir. Her 1 O çiftçiye 1 adet bal 
suzme makinesi alımı gerçekleştirilmişti r. GTH İlçe Müdürlüğünce yararlanıcılara ·Arı Yeti ştiriciliği" 

konusunda eğ itim verılmiş ve sertifikalandırılmıştır. 



1667- HİPERAKTIF EGITİMLE GELECE~E YÜRÜYORUM 

Şirvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü liderliğinde ve KHGB ortaklığında yürütülen proıenın toplam 
bütçesi 57.150 TL olup. GAP İdaresi 51.435 TL destek sağlamıştır. 

Proje ile akıllı tahta uygulamasını kullanarak, öğrencilerin derse katılımlarını artırmak. aktıf 

öğrenme sürecini başlatarak her öğ renciye kendi hızı ve düzeyinde ilerleme olanağı sağlayarak. 

daha çok bilgiye ulaşma imkanı verip, eğitim kalitesini art ırmak amaçlanmaktadır. 

Proje kapsamında, Z'si ilçe merkezinde (Şehit Yzb.Hakkı Akyüz ve Atatürk) ve l 3'ü taşıma merkezi. 
köylerdeki (Cevizlik, Çeltikyolu. Maden Park, Nallıkaya, Pırinçli, İncekaya, Ormanbağı, Ozpınar, Şehıt 

J.Bnb.H.İ. Yılmaz. Şehit J.Üst Teğ.Kamil Baltacı ve Yağcılar i lköğretim okulu) toplam 15 ılkoğretım 
okuluna altyapısı yapı larak l 'er adet akıllı tahta, projeksiyon cihazı ve dizüstü bilgisayar donanımıyla 
teknoloji sınıfları oluşturulmuştur. Proje kapsamındaki okullardaki bir öğretmen eğitic ilerın 

eğitimine katılarak teknolojinin kullanılmasını öğrenmişler ve okullarında diğer öğretmenlere 

eğitim vermişlerdir. 

Proje ile az gelişmiş ilçedeki öğrencilerin yaratıcı düşünme, problem çözme ve dikkati bir problem 
üzerine yoğunlaştırma becerisinin gelişmesine, belgeleme ve dosyalama alışkanlığ ının edınilmesine 

ve öğrenmekte sıkı tı çekilen matematik, fen ve yabancı dil derslerindeki başarının artmasına katkı 

sunulmuştur. Projeden 5080 öğrenci faydalanmaktadır. 



Şanlıurfa Projele 

1 ......... 

' ' . 1 · : · · ,· . .· 1: . . . ı · . : :. 

407 
HALfUI KIRSALINOA GENÇLER KIRSAL ALTYAPt HALFETf 
GELiŞiYOR 

17 4000 157.000 157.000 

498 
SivEREK OZOM ÇEŞiTLERiNDE 
ELiT MATERYAL ELDESi 

ARGE SİVEREK 1 200 96.000 96.000 

51• OKULUMU 5EVIYtıRUM EıiriME ERİŞİM SURUÇ 1 530 31.060 30.233 

534 
GAP GEZiCi SAGLIK EKiBi SAGLIGA ERİŞİM SURUÇ 86 4000 1•9.100 1'9.100 

PROJESi 

538 GAP iLE OKUL BAHÇEM KIRSAL ALTYAPI SURUÇ 13 1050 116.000 115.600 
: 

539 GAP iLE OKUL BAHÇEM KIRSAL ALTYAPI SURUÇ 13 1000 99.000 99.890 

5'0 GAP iLE OKUL BAHÇEM KIRSAL ALT'IAPI SURUÇ 10 660 99.000 97.rıı.9 

ACAÇLANDIRMA VE EREZYON TARIMSAL HİLVAN 1 2000 242.000 242.000 
634 KONTROLO ALT'IAPI 

MODERN SINIFLARDA ÇAGDAŞ EGITiME ERİŞİM 
ŞANUURFA 9 1039 85.000 83.406 

837 EGiTIM M 

1651 iÇME SUYU PROJESİ KIRSAL ALTYAPI SİVEREK • 1100 600.000 639.915 

1651 iÇME SUYU PROJESi KIRSAL ALTYAPI SİVEREK 15 6900 450.000 489.101 

TOPLAM 11 Proje 174 1.479 15.000 2.234.140 2.309.305 
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407- HALFETi KIRSALINDA GENÇLER GELiŞiYOR 

Halfeti İlçe Mıllı Eğitim Mudurlüğü liderliğinde ve KHGB ortaklığında yürütülen proıenın toplam 
bütçesı 257.000 TL olup, GAP idaresi 231.300 TL destek sağlamıştır. 

Proıenin amacı: Halfetı ilçesınde kırsal kesimde bulunan okullarda kütüphane, spor alanı ve eğıtıme 

materyal desteğı sağlayarak bu okullarda eğitim gören öğrencilerin sosyal, külturel ve sporif 
alanlarda kendılerını geliştırmelerine fırsat yaratmak. 

Proıe kapsamında ılçe genelındeki 1 O okulun kütüphanelerine kitap, 1 O okulun anasınıfına oyunca< 
ve öğrenme seti alınmış ve 5 okulun bahçesinde zemini beton kaplama voleybol/basketbol sahas 
yapılmıştır. Kütüphane ve anasınıflarının kapıları yenilenmiştır. 

Bazı okullarda projenin bileşenleri aynı anda uygulanmış olup, 2'si lise olmak üzere 17 okulun 4000 
öğrencisine hizmet götürülmüştür. 



498- SİVEREK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE ELİT MATERYAL ELDESİ 

Hr. U. Ziraat Fakültesi ortaklığında Bahçe Bitkileri Bölümü liderliğınde yürütülen projenin toplam 
butçesi 96.000 TL olup. GAP İ daresi 86.400 TL destek sağlamıştır. 

Proıenin amacı: virüs ve vırüs benzen hastalık etmenlerinden arı damızlık bıtkı materyallerı uretmek 
ve üretimde kullanılmasını yaygınlaştırarak Şanlıurfa ili dahılınde öncelıkle üzüm olmak uzere 
meyve yetiştiriciliğinin korunmasına ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve elde edılen ürunlerın 
katma değeri yüksek mamullere dönüştürülmesi konusunda yol göstermektir. 

Proje ile biyoteknolojik yöntemler kullanılarak Siverek bölgesinde önemli olan Kızılbankı ve 
Şıre üzüm çeşitlerinin virüsten ari elit materyaller elde edilebilmesi ıçin ihtiyaç duyulan bılımsel 

altyapının (biyoteknoloji laboratuarı) ziraat fakültesinde kurulması. ihtiyaç duyulan donanımların 

ve sarf malzemelerinin temin edilmesi ve çalışmalar sonucunda elde edilecek elit materyallerden 
üniversitede damızlık materyal bahçesi parseli tesis edilecektir. 

Proje ile temin edilen donanım üniversitenin kapasitesini artırmış ve yeni araştırmalara imkan 
sağlamışt ır. 



514- OKULUMU SEVİYORUM 

Suruç İlçe Milli Eğıtim Müdurlüğü ve KHGB ortaklığ ında. Ağırtaş Köyü l.ö.O Müdürlüğü lidertığınde 
yün.itülen projenin toplam bütçesi 31.000 TL olup, GAP İdaresi 27.954 TL destek sağlamıştır. 

Projenin amacı: okul bahçesi düzenlenerek, öğrencilerin boş vakitlerini geçirebilecekleri oyun parkı 
oluşturularak aslında oyun çağındaki çocuklarımıza okulu sevdirmektir. 

Proje kapsamında Taşıma Merkezi olan Ağırtaş Köyü İ.Ö.0 bahçesi düzenlenmiş ve etrafı 
ağaçlandırılmış. topla yapılan sporlar için saha oluşturulmuş ve 530 öğrencinin oyun ihtıyacını 

karşılayacak nitelik ve nicelikte oyun parkı yapılmıştır. 



534- GEZiCi SA~LIK EKİBi 

Suruç İlçe Sağl ık Grup Başkanlığı liderliğinde ve KHGB ortaklığında yürütülen projenin toplam 
lxıtçesi 149. 100 TL olup. GAP idaresi 134.190 TL destek sağlamıştır. 

Proje; farklı sebeplerle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan özellikle 'yaşlı nüfusa· temel sağlık 
m etlerinin yerinde sunulması. koruyucu sağlık hizmetleri. ayakta tanı ve tedavi ile halk sağlığı 
hızınetlerini öncelikle riskli yerlere ve gruplara ücretsiz ulaştırılması amaçlamaktadır. 

Proje kapsamında tam donanımlı poliklinik hizmetleri verebilecek ve tahliller yapabilecek bir araç 
temini yapılmıştır. Aile hekimi, diş doktoru ve hemşireden oluşan sağlık ekibi şimdiye kadar 86 
köy ve 132 mezrada 4000 fazla kişiyi poliklinik hizmeti sunmuştur. Kış mevsiminde de halk sağlığ ı 

konula rında köylerde eğitimler düzenlenmektedir. 

il(, 



538-539-540- GAP İLE OKUL BAHÇEM PROJELERİ 

Suruç Kaymakamlığı'nın lıderliğinde ve KHGB ortaklığında yurütülen 3 projenin toplam bı.itçesı 
324.000 TL olup. GAP İdaresı 291 .600 TL destek sağlamıştır. 

Proıenin amacı: okul bahçesı düzenlenerek, öğrencılerin boş vakitlerini geçirebileceklen oyun pam 

oluşturularak aslında oyun çağındaki çocuklarımıza okulu sevdırmek. 

Proıe kapsamında ılçedekı 36 koy okul bahçesinde kenarları bordürle çevrilmiş, kum havuzlu çoai 
oyun parkı kurulmuştur. Okulların toplam 3800 öğrencisi olup. oyun çağındaki okul öncesı çocuk~ 
da dahil edildiğınde 5.000 çocuğumuza ulaşılmıştır. 



634-AGAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ 

Hılvan GTH İlçe Müdurtuğu liderliğinde ve Özel İdarenin ortaklığında yürütülen projenin toplam 
lxıtçesi 242.000 TL olup. GAP İdaresı 217.800 TL destek sağlamıştır. 

Proıenin amacı; Atatürk Baraj Gölıi kıyısında tarım açısından değerlendirilemeyen arazilerin. 
topluluk ormancılığı ve mesıre yeri olarak değerlendirilerek. burada yaşanlara ek gelır sağlamak ve 
meyilli kıraç arazilerde erozyon kontrolü yaparak Baraj Gölü'nü korumaktı r. 

Proje kapsamında ilçe merkezinın batısında kuş uçuşu 12 km mesafede Bölücek köyiı sınırlarında, 
Atatürk Baraj Gölü sahilinde kamuya ait 1 50 da arazinin tahsisi yapılarak. etrafı dıkenli tel çitle 
çevrilmiştir. Arazinin 30 da kısmı pıkn ik ve mesire alanı olarak dıizenlenmiştir. Çam, badem ve 
hstıktan oluşan ağaçlandırma çalışmaları sonbahar döneminde yapılacakt ı r. Projeden yıllık en az 
2000 kiş inin yararlanması beklenmektedir . 

. . 
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837-MODERN SINIFLARDA ÇA~DAŞ E~ITİM 

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Mudürlüğü ortaklığında. merkeze bağlı Gümüştaş Köyü İ.0.0 Müdurtuğü 
liderliğinde yürütülen projenın toplam bütçesi 85.000 TL olup. GAP idaresi 76.500 TL destek 
sağlamışt ır. 

Projenin amacı; çağın şartlarına uygun öğrenci yetiştiren eğıtım öğretim ortamı hazırlayarak. 

donanımlı öğrenci yetiştirip. eğitim ve öğretim hayatlarına başarılı olarak devam etmelerını 

sağlamak. 

Proje kapsamında Taşıma Merkezi olan Gümüştaş İ.Ö .O ve bağlı Eğerkıran, Yedikuyu, Üçkuyu.Ayazca, 
Koçak, Konaç, Bayramlı ve Kayacık köylerindeki birinci kademe okullarındaki kütüphanelerın kıtap. 

fotokopi/ faks. LCD televizyon. ve okul malzemeleri ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca; Gümüştaş İ.O. 
Okuluna çocuk oyun parkı kurulmuş ve 2 adet masa üstü bilgisayar, kütüphane masaları. sandalye, 
kitaplık. sınıf dolapları. banklar. ve basket potaları alımı yapılmıştır. 

Projeden 636'sı Gümüştaş İ.Ö. Okulu'ndan olmak üzere 1039 öğrencimiz faydalanmaktadır. 
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1651 ve 1652-İÇME SUYU TEMiNi 

Sıverek KHGB li derliğinde yürütülen 2 projenin toplam bütçesi 1.050.000 TL olup, GAP idaresi 
945.000 TL destek sağlamıştır. 

Projelerin amacı; ime suyu olmayan köylere güvenli, yeterli miktarda ve sürekli içme suyu temini 
sağlayarak halkın yaşam standartlarını artırmaktır. 

ilk projede Divan, Bahçe. Eskihan (Oağbaşı). Taşıkara-Şabani, Oağbaşı-Koçyiğit, Taşağıl. Şekerli
Avunduk, Zincirliçay-Gökçetaş, Nohut(Kayaklı). Kayalı ve ikincı proıede Karabahçe, Karakoyun, 
Küptepe, Aş.Karabahçe, Azıklı , Bucak-Yk. Yalankoz. Kayalı-Güngörmez. Kayalı-Bakaç, Kıvançlı

Kırcılık, Dağbaşı-Yk. Karahan. Dağbaşı-Alacık, Dağbaşı-Karataş. Oağbaşı-Koçyiğit, Zıncirliçay

Gökçetaş köyleri ve mezraları olmak üzere 21 yerleşim birimine derin kuyu sondajlarından temin 
edilen içme suyu ulaştırılmıştır. Projelerin bütçesinde artan paralarla ilk hedef olan 17 köyden 23 
köye ulaşılmış ve KHGB ilave olarak 79 .000 TL harcama yapmıştır. 

Proje ile 23 köydeki 9.000 vatandaşımız evlerinin önünde yeterli ve güvenli suya kavuşmuş olup, 
hayat standartlarının yükselmesine katlı vermiştir. 

L.,, 
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1•1111111111111111 
TEKE KOYO 

17 KOYUNCUlUK TARIMSAl ÜRETiM iDiL 1 27 355 537.227 535.610 

ULUDERE 
274 KOYUNCULUK TARIMSAL ORETiM ULUDERE 

21 100 900 809.573 814.226 

275 ULUDERE ARICIUK TARIMSAl ORETIM ULUDERE 14 90 630 580.000 585.461 

UZUNGEÇIT 
1 20 145 400.121 400.125 605 KOYUNCULUK TARIMSAL 0RET1M ULUDERE 

851 ORGANiK BALIM TARIMSAL ÜRETiM BmDŞŞEBAP 2 22 165 279.000 279.000 

HAYVAN iÇME SUYU TARIMSAL 
1011 GÖLETi ALTYAP1 BEYlÜŞŞEBAP 

3 150 950 103.000 103 000 

1025 BERlvAN BEBECI 
T. DiŞi GELiR 
GET. F. iDİL 1 12 91.000 91.000 

1773 GôKÇE KOYUNCULUK TARIMSAL ÜRET1M BmüŞŞEBAP 1 15 125 301537 298.807 

TOPLAM • Projı 44 424 12 3.270 3.101.451 3.107.229 



77-TEKE KÖYÜ KOYUNCULUK 

idil GTH İlçe Müdürlüğü ortaklığında. Teke Köyü Çiftçi Grubu lıderlığınde yürütülen projenın toplam 
butçesi 537.227 TL olup, GAP İdaresı 376.059 TL destek sağlamıştır 

Projenin amacı; yüksek verımli ıvesi koyunlarıyla mevcut kuçükbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter 
geliri temin edecek başlangıç koyunculuk işletmelerini kurmak yoluyla yararlanıcıların gelırlerıni 
yükseltmektir. 

Proje ile Teke Köyü'ndekı 27 a ıleye (toplam 355 hane halkı) Ekim 2010'da 24 adet gebe koyun 
ve 1 koç olmak üzere 675 hayvan ile 1O1 ton kesif yem ve veterınerlık ilaçları temın edılmıştir. 
Yetiştiricilere. Ceylanpınar Tarım işletme Müdürlüğü tarafından Şırnak Merkez'de eğitim verılmiş ve 
2 kez Tarım İş letmelerı Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme yapılmıştır. 

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 947 baş hayvana ulaşılarak, ortalama işletme 
büyüklüğü 25'ten 35 hayvana ç ıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 632 hayvan satışı gerçekleşmiştir. 
Projenin izlenmesi GAP idaresi ve İ lçe GTH Müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir. 



274-ULUDERE KOYUNCULUK 

Uludere GTH İlçe Müdürlüğü liderliğinde 18 köy muhtarlığının ortaklığında yürütülen proıenın toplam 
bütçesi 809 .573 TL olup, GAP İdaresi 566. 701 TL destek sağlamıştır 

Projenin amacı; geçim sıkıntısı çeken az topraklı-topraksız çiftçilere gelir temin etmek amacıyla 
bölgeye uyum sağlayabilen yüksek verimli Akkaraman koyunlarıyla yeter gelirı temın edecek 
başlangıç koyunculuk işletmelerini kurmak yoluyla yararlanıcıların gelirlerini yükseltmektır. 

Proje ile Uludere İlçesi'ne bağlı 18 köy ve 3 mezradaki 100 aileye (yaklaşık 900 hane halkı) Aralık 
2010'da 10 adet gebe koyun ve yaklaşık her iki çiftçiye 1 koç olmak üzere 1042 adet Akkaraman ırkı 
küçükbaş hayvan Sivas-Ulaş ve Iğdır-Kazımkarabekir TİM'den temin edilmiştir. Ayrıca 154 ton kesıf 
yem ile veterinerlik ilaçları, 5 adet elektrikli kırkım makası alınmıştır. Yetiştiricilere. Ceylanpınar 

Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından Uludere İlçe Merkez'inde eğitim veri lmiş ve 2 kez Tarım 
İşle tmeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme yapılmıştır. GTH İlçe 
Müdürlüğünün kontrolleri yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu araç 605-Uzungeçit Koyunculuk Projesi 
ile birlikte projeden kiralanmıştır. 

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 1684 baş hayvana ulaşılarak , ortalama işletme 
büyüklüğü 10,4'ten 17 hayvana çıkm ıştır. Geçen 2 üretim yılında 840 hayvan satışı gerçekleşmiştir. 

Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve İlçe GTH Müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir. 



275- ULUDERE ARICILIK 

Uludere GTH ilçe Müdürlüğü liderliğinde, KHGB ve 13 köy muhtarlığının ortaklığında yüriıtülen 

projenin toplam bütçesi 580.000 TL olup. GAP idaresi 406.000 TL destek sağlamıştır. 

Projenin amacı: terörden mağdur olan köylerin arıcılıkla gelir düzeyinin arttırılması ve böylelikle 
goçün önlenmesidir. 

Proıe ile Uludere Merkez Mahalle, Andaç. Bulakbaşı, Dağdibi. Gülyazı, Hilal, Ortabağ. Ortaköy. 
Ortasu, Şenoba, Taşdelen, Uzungeçit ve Yemişli köylerindeki 90 çiftçiye (630 hane halkı) her birine 25 
adet arılı kovan ve ancılık malzemeleri temin edilmiştir. Proje başlangıcında ve üretimin periyodik 
aşamalarında GTH İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere eğıtım verilmiş ve takipleri yapılmıştır. 

Proje ile 2012 yılında 50 ve üzen kovan sayısına yaklaşan 44 çiftçi Şırnak Arıcılar Birliği'ne üye 
olmuştur. 



605-UZUNGEÇIT KOYUNCULUK 

Uludere İlçesi Uzungeçit Beldesi Tanın Mahalle Muhtarlığı liderlığ ı nde GTH İ l Müdürluğu ortaklığında 

yurütülen projenın toplam bütçesi 400.121 TL olup. GAP İdaresi 280.0SSTL destek sağlamıştır 

Proıenin amacı: gelir düzeyı düşük. geçiminı koyunculukla sağlayan kırsal alan kesımının 

gelirlerinin, küçukbaş hayvancılığın canlandırılması yoluyla artırılması ve koyun yetıştırıcılığı 

konusunda yöredekı üretıci lerin bilgi birikimlerinin artırılmasına katkı sağlanmasıdır. 

Proje ile Uzungeçit Beldesi'ndeki 20 aileye (toplam 145 hane halkı) Ekım 2010'da 24 adet gebe 
koyun ve 1 koç olmak üzere 675 hayvan ile 80 ton kesif yem temın edılmiştır. Yetışt ı rıcı lere. 

Ceylanpınar Tarım işletme Müdürlüğü tarafından Şırnak Merkez'de eğitim verılmiş ve 2 kez Tannı 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde ızleme/değerlendirme yapılmışt ır. GTH ilçe 
Müdürlüğünün kontrolleri yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu araç 274-Uludere Koyunculuk Proıesı 

ile birlikte projeden kiralanmıştır. 

Mayıs 2012 dönemınde yapılan izlemede toplam 719 baş hayvana ulaşılarak, ortalama ışletme 

büyüklüğü 25'ten 36 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 359 hayvan satışı gerçekleşmiştir. 

Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve İlçe GTH Müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir. 



851 -0RGANİK BALIM 

Şırnak Arı Yetiştiric ileri Birliği liderliğinde Uludere ve Beytüşşebap GTH İlçe Müdürlüğü ile Şırnak 
Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı ortaklığında yürütülen proıenin toplam bütçesi 279 .000 TL olup. 
GAP İdaresi 195.300 TL destek sağlamıştır. 

Projenin amacı; ortak mülkiyetli üretim modeli geliştirerek maliyetleri azaltmak. organik üretim 
yoluyla üründe kalite ve miktan arttırarak hem yöreye örnek olmak ve hem de üye çiftçilerirnızin 

gelirlerini arttırmaktır. 

Proje ile Şırnak Arıcılar Birliği'ne üye 12'si Uludere ve lO'u Beytüşşebap İlçe Merkezi'nde olmak 
uzere 22 çiftçimize (165 hane halkı) 38'er adet organik arı~ kovan, 2s·er adet organik boş kovan ve 
toplamda 4 adet bal süzme makınesi. 4 adet bal dinlendirme kazanı, 1200 kg organik petek, 1100 
kg kek ve 4 adet arı bakım ünitesi temin edilmiştir. Çiftçilerimize "Organik Arı Yetiştiri ciliği ve Bal 
Sertifikası" alınmıştır. 



1O11-HAYVAN İÇME SUYU TEMINl-SIVAT 

Beytüşşebap Kaymakamlığı lıclerliğinde. GTH İlçe Mudurlüğü ortaklığında yürütülen proıenın toplam 
bütçesi 103.000 TL olup, GAP İdaresi 92.700 TL destek sağlamıştır. 

Projenin amacı; yazın kurak dönemde yaylaklarda hayvanlar için içme suyu temin ederek ve hayvan 
sağl ığını koruyarak ürün miktarını artırıp. çiftçi gelirine katkıda bulunmak. 

Proje kapsamında ilçe merkezine yakın 3 ayrı yaylakta ilk etapta toplam 150 ailenin (950 hane 
halkı) hayvanlarını sulayabileceğı 100 m3 hacimli havuz, 6 adet yalak ve artan suyu 300 m uzaklığa 
taşıyacak kanaldan oluşan sıvatlar yapılmıştır. Teknik küçükbaş hayvan yetiştirıcıliği ve urün 
değerlendirme teknikleri hakkında yetiştirici lere .eğitim verilmiştir. 



1025-BERIVAN BEBEK 

idil KHGB liderliğinde. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında yürütülen projenin toplam 
bütçesi 91 .000 TL olup, GAP İdaresi 81.900 TL destek sağlamıştır. 

Projenin amacı: ülkemizin kanayan yarası töre cinayetlerine dikkat çekmek ve proje dahilinde kadın 
ve genç kızlanmıza bebek yapımını öğreterek kendilerine gelir sağlamaktır. 

Proje kapsamında Evliya Çelebi tarafından hikayesi aktarılan Berivan'ın ldil'de geleneksel el sanatı 

haline gelen bez bebeklerinin yapımı için ilçe merkezine kurs açılmıştır. Kursun ihtiyaç duyduğu 
mekanın hazırlanması ve kira ücreti. donanım ve sarf malzemeleri ile öğretici ve kursiyer ücretleri 
proje tarafından karşılanmıştır. Dikiş makinelerinin 1 O tanesi hibe olarak temin edilmiş ve projeden 
artan para ile kurs süresi 2 ay uzatılmıştır. 

Usta öğreticiler (4 öğretmen) ve 12'si kursiyer genç kız olmak üzere 16 kişinin direkt yararlanıcı 
olduğu projede, gönüllü ortak modacı Cemil İpekçi tasarımları yapmış ve tanıtımında katkı vermiştir. 
Ulusal yazılı . görsel ve sanal basında projeden haberler verilmiştir. 91"! .... __ _ 
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1773-GÖKÇE KOYUNCULUK 

Beytüşşebap GTH ilçe Mudürlüğü ortaklığında. Gökçe Köyü Muhtarlığı l iderliğındeyurutulen proıer" 

toplam bütçesı 301.537 TL olup, GAP idaresi 211.076 TL destek sağlamıştır 

Proıenın amacı; koylerıne geri dönen vatandaşlara küçükbaş Hayvan yetiştirıcılığlll teşvı et:ne.-. ·ı 
hayvancılık yapabılecek yeterli ımkanı bulunan çiftçilere örnek i şletme modelı oluşturmak ycl'.J~t 
yore halkının gelirlerını arttırmak. 

Proıe ile Gokçe Köyu'ndeki 15 aileye (toplam 125 hane halkı) Ekim 201 O'da 24 adet gebe -Ol"!-'ll 

ve 1 koç olmak uzere 375 hayvan ile 60 ton kesif yem temin edilmiştir. GT!i ilçe Müdürt.UÇ. 
yararlanıcılara proıe başlangıcında küçükbaş hayvan yetiştiricil iği konusunda e9ıtım vermışlerc 
Ayrıca. Ceylanpınar Tarım işletme Müdürlüğü tarafından Uludere Merkez'de e9ıtım verılmış ·.---e · 
kez Tarım lşletmelerı Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde iz leme/değerlendirme yapıtmışt,... 

Mayıs 2012 döneminde yap ılan izlemede toplam 926 baş hayvana ulaşılarak. ortalama işletnı 
büyüklüğü 25'ten 62 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 215 civarında hayvan sat6 
gerçekleşmiştir. Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve ilçe GTH müdürlüğü elemanlarınca oe-.·a· 
etmektedir. 



T.C. KALKINMA BAKJ\NLICI 

GONEYDOCU ANADOLU PROJESi 
BÖLGE KALKINMA iDARESi BA$KANUCI 

www.gap.gov.tr -www.gapep.gov tr 

BU KiTAP. GAP EYLEM PLANI ILETfŞIM VETANITIM PROJESi KAPSAMJNOA MAZIR.l.ANMISTI R. 


	000
	001
	001_1
	002
	002_1
	003
	003_1
	004
	004_1
	005
	005_1
	006
	006_1
	007
	007_1
	008
	008_1
	009
	009_1
	010
	010_1
	011
	011_1
	012
	012_1
	013
	013_1
	014
	014_1
	015
	015_1
	016
	016_1
	017
	017_1
	018
	018_1
	019
	019_1
	020
	020_1
	021
	021_1
	022
	022_1
	023
	023_1
	024
	024_1
	025
	025_1
	026
	026_1
	027
	027_1
	028
	028_1
	029
	029_1
	030
	030_1
	031
	031_1
	032
	032_1
	033
	033_1
	034
	034_1
	035
	035_1
	036
	036_1
	037
	037_1
	038
	038_1
	039
	039_1
	040
	040_1
	041
	041_1
	042
	042_1
	043
	043_1
	044
	044_1
	045
	045_1
	046
	046_1
	047
	047_1
	048
	048_1
	049
	050

