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ÖNSÖZ

Günümüzde su sadece mühendislikte temel bir çalışma alanı
olmaktan çıkmış, ekonomi, çevre bilim, toplum bilim ve
uluslararası ilişkiler alanlarının  da konusu haline gelmiştir.

Su ve su yönetimi politikaları her ülkede farklı hedefleri
gerçekleştirmeye yönelmiştir. Bu yönelişte ve hedeflerin
tespitinde ülkelerin kalkınma düzeyleri önemli bir etkendir.

Aralık 2001 tarihinde, Almanya Hükümeti tarafından, Bonn
kentinde düzenlenen Uluslararası Tatlısu Konferansı'nın alt
başlığının "Sürdürülebilir Kalkınmanın Anahtarı: Su" olmuştur.
Böylece, tüm insanlar için sağlıklı içme suyuna erişim olmadan,
hijyen ve su/atık su altyapısında önemli ilerlemeler gerçekleşme-
den ve prodüktif amaçlarla suya erişimsağlanmadan
sürdürülebilir kalkınmaya ulaşılamayacağının altı bir kez daha
çizilmiştir.

Bilindiği gibi Entegre Su Kaynakları Yönetimi''nin temel
amaçlarından birisi de çeşitli tarımsal entegre projeler yardımıyla
sürdürülebilir niteliğe sahip bir sosyo-ekonomik kalkınmanın
sağlanmasıdır.

Bir ülkenin su yönetimi, esas olarak su kaynaklarının ülkedeki
ekonomik ve sosyal kalkınma faaliyetleri bütünlüğünden
ayırmadan koordineli bir şekilde yönetilmesidir. Bu durumda
su kaynaklarının  çeşitli entegre projeler aracılığıyla bir ülkenin
kalkınmasında çok önemli roller oynayabileceği açıkça ortaya
çıkmaktadır. Bunun bölgesel kalkınma projeleri olarak,  dünyada
tamamlanmış ülkemizde de tamamlanmaya çalışılan örnekleri
bulunmaktadır.

Aslında su yaşamın ve üretimin devamının vazgeçilmez kaynağı
olması nedeniyle bir ülkenin kalkınmasında sürekli olarak
zaten çok önemli bir yere sahip bulunmaktadır.Hizmet veya
üretim sektörlerinde su olmazsa olmaz bir yere sahip
bulunmaktadır. Su, bir ülkenin kalkınmasına sağladığı bu sürekli
katkının yanısıra bir de bazı bölgesel projelerde daha özgün
bir rol oynamaktadır.
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Su, diğer kuvvetlerinin yanı sıra  suya dayalı entegre kalkınma
projelerinde çok amaçlı  bir “Kalkındırma Kuvveti” olarak ortaya
çıkmaktadır.

Biz de bu çalışmada ülkemizin bölgesel kalkınma projeleri
kapsamında bu Kal(kın)dırma Kuvveti'nin gücünü ve önemini
incelemeye çalıştık.

İlgilisine yararlı olacağı umudunu taşıyoruz.

Saygılarımızla...

Dursun YILDIZ
Özdemir ÖZBAY
Ankara –Ağustos 2011
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GİRİŞ

Büyük bir değişim ve dönüşüm içinde bulunan ülkemizde her
şey hızla değişmektedir. Bu hızlı değişim ve dönüşüm
döneminde bazı proje ve politikaların önemi ve bunlardan elde
edilecek olan faydalar daha da öne çıkmaktadır. Bu projeler
suya dayalı entegre kalkınma projeleri ise bu önem daha da
artmaktadır. Stratejik doğal kaynaklar olan su ve toprak
kaynakları,  suya dayalı kalkınma projeleri ile ülkelerin gelecekleri
için  çok önemli stratejik bir rol oynamaktadır. Su ve kalkınma
arasındaki bu ilişkinin anlaşılması su konusunda toplumsal
bilincin arttırılmasına da katkıda bulunacaktır.

Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan sektörel ve bölgesel
kalkınma politikaları ve bu kapsamda yürütülen kalkınma
projeleri, ülkemiz açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu
projeler ülkemizde sektörler ve bölgeler arasında ve hatta kır
ve kent arasında mevcut olan gelişmişlik farkının azaltılmasında
ve ülkenin topyekun kalkınmasında çok önemli bir rol
üstlenmektedir.

Yukarıda açıklanan özellikler sektörel ve bölgesel kalkınma
programlarının çoğunlukla kırsal ve tarımsal ağırlıklı olmasını
zorunlu kılmaktadır. Tarımsal ve daha çok toprak ve su kaynakları
potansiyelinin etkin kullanımı  dayalı olarak  planlanan bu
kalkınma projeleri aynı zamanda entegre proje özelliği
taşımaktadır.

Entegre projeler bir bölgenin topyekun gelişimi için hazırlanan
çok amaçlı projelerdir. Bu projeler bölgesel kalkınmaya büyük
faydalar sağlayacağı gibi diğer ekonomik ve sosyal sektörleri
de etkileyerek ulusal  kalkınmamıza da büyük yararlar
sağlayacaktır.

Bu girişimler ile esas itibariyle çok amaçlı bölgesel kalkınma
hedeflenmekle beraber, ağırlığı yine kırsal ve tarımsal kalkınma
oluşturmaktadır. Bu da suya dayalı bir kalkınma kavramını ülke
geleceği için öne çıkartmaktadır.
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Söz konusu proje alanları (GAP;KOP;DAP), ülkemizin
yüzölçümünün % 37 sini kapsıyor ve nüfusumuzun ise % 22,5
i bu bölgelerde yaşıyor. Bu büyüklüklerinin yanı sıra  bu
bölgelerin yeterince değerlendirilememiş büyük bir ekonomik
potansiyele sahip az gelişmiş bölgeler olması,proje bölgelerinde
kırsal nüfusun yoğun olması  ve projelerin kırsal kalkınmaya
yönelik ve kentlere göçü önleme özellikleri olması  söz konusu
projelerin sadece bölgesel açıdan değil; ulusal refah açısından
da önemini artırmaktadır.

Bu çalışmada ülkemizin geleceği için çok büyük önem taşıyan
bu  projelerin özellikle suyun kalkınmadaki önemi açıdan
irdelenmesi, refah etkilerinin ortaya konulması, bugünkü ve
olası sorunlara dikkat çekilerek giderilmeleri yönünde
alınabilecek önlemlerin ortaya konması amaçlanmıştır.

Ancak, söz konusu projelerden yürütülmekte olan GAP hariç
DAP'ın iş tanımları yapılmış olmakla beraber ana plan
çalışmaları henüz tamamlanmamıştır. Bu bakımdan, ağırlıklı
olarak GAP ele alınmış, diğer iki proje ise mevcut veriler
dahilinde değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Ülkemizin diğer bir bölgesel kalkınma projesi olan Doğu
Karadeniz Kalkınma Projesi ( DOKAP) doğrudan suya dayalı
özellik taşımaması nedeniyle bu çalışmada değerlendirme dışı
bırakılmıştır.

Bu projelerden GAP'ın ve KOP’un  aşamaları, temel kalkınma
yaklaşımları ve tamamlanması sonrası beklenen üretim ve
refah artışı; DAP’ın ise, henüz fiilen başlanılmadığından temel
yaklaşımı  kısaca özetlenerek, projelerdeki sorunlara ve bunların
çözümüne ilişkin bazı önerilere de yer verilmiştir.

Türkiye dünyada , toplam 16,5 milyon  nüfusa sahip ve bu
nüfusun büyük bölümünün kırsal kesimde yaşadığı  üç bölgede
suya dayalı bölgesel kalkınma projesi geliştiren ender ülkelerden
biridir. Bu nedenle bu projelerin tamamlanması halinde Türkiye
dünyaya da örnek teşkil eden bir ülke olacaktır.

Türkiye bu projeler son dönemde daha fazla önem vermeye
başlamıştır. Bu önem çerçevesinde  bu üç proje Temmuz 2011
de açıklanan kabinede yeni kurulmuş olan Kalkınma Bakanlığına
bağlanmıştır. Bu durum bu üç projenin ortak özellikler taşıdığını
ve bir bakanlık çatısı altında yürütülmesinin koordinasyon ve
ilerleme açısından daha uygun olacağı sonucunu ortaya
koymaktadır.
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1.1.  Büyüme Gelişme ve Kalkınma
Kavramları

Her ülke insanlarına daha iyi bir yaşam sağlayabilmek için
çabalar. Diğer bir ifade ile her ülke sosyal ve ekonomik
kalkınmayı amaçlar. Ülke kalkınması çoğu kere ülkedeki toplam
gelir artışı ile aynı şey olarak düşünülür. Gerçekte kalkınma
ulaşılan refah düzeyini ifade eder. Sosyal kalkınma sadece
ekonomik büyümenin yanında sosyal gelişim ve değişimleri
de kapsamaktadır1.

Aslında bu konuya girmeden önce çoğu kez birbirine karıştırılan
ve yanlış kullanılan Büyüme, Gelişme ve Kalkınma kavramlarına
bir göz atmakta fayda vardır.

Büyüme; Ekonomik hayatın temel verilerinde kişi başına bir
yıldan diğer yıla daha yüksek bir gelir sağlayacak şekilde
devamlı artışlara denir. Burada söz konusu olan temel veriler
sermaye teçhizatı, iş gücü, doğal kaynaklar ve teknolojidir. Bu
verilerdeki artışlar ülkede kişi başına reel gelirde sürekli bir
yükselmeye neden oluyorsa ülke ekonomisinin büyüdüğü
söylenebilir.

SU VE
KALKINMA
İLİŞKİSİ
1.  Su Projeleri ve Kalkınma

BÖLÜM 1

1 Didem Ela Genç, Özlem Uçkun  “Sosyal Kalkınma” Ekonomik ve Sosyal Kalkınma
Hareketi
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Gelişme: Bu sözcük sık sık büyüme ile eş anlamlı olarak
kullanılmaktadır. Ancak ifade ettikleri anlamlar farklıdır. Büyüme
ekonominin sayısal olarak ölçülebil ir veri lerindeki
artıştır.,ekonominin gövdesi ile büyümesidir. Gelişme ise
ekonomik varlığın yapısı ile olumlu yönde değişmesidir. Gelişme
büyümeden daha geniş bir anlama sahiptir. Gelişme kavramı
büyümeyi de içerir. Bir ülkenin gelişmesi hem milli hasıladaki
reel artışı hem ekonomideki yapısal değişmeyi hem de
toplumdaki sosyal kültürel ve politik değişmeleri içerir.

Kalkınma:Bu kavram büyüme kavramından daha geniştir ve
gelişme kavramı ile eş anlamlıdır. Nüfusu başına düşen reel
gelirdeki yıllık artış oranı kalkınma hızı olarak ifade edilse de
ekonomik gelişme ve kalkınma kavramları uzun süre içinde
milli gelirdeki artışla birlikte ekonomik yapıda sanayi ve hizmetler
sektörü lehine değişmeleri ve sosyal ve kültürel alandaki
gelişmeleri ifade eder.

Şimdi kalkınma kavramı üzerinde daha çok durabiliriz;

Kalkınma genel olarak bir ulusun arzu edilen şekilde ekonomik
gelişme süreci ortaya koyabilmesi amacıyla ulusal ekonomiyi
bir bütün olarak düzenlemesi şeklinde tanımlanmaktadır. Daha
geniş anlamda kalkınma bir toplumda ekonomik, toplumsal
ve siyasal alanda arzu edilen her türlü değişme ve gelişme
olarak tanımlanabilir. Bir diğer açıdan Kalkınma? ülkenin
ekonomik, toplumsal, siyasal yapılarının değişerek insan
yaşamının maddi ve manevi alanda ilerlemesi ve giderek
toplumun refahının artmasıdır. Bu bakımdan kalkınma sadece
genel sayılarla belirlenen ekonomik büyümeyi içermekle birlikte
bunu aşmakta başka bir değişle GSMH deki hızlı artışla
belirlenen ekonomik büyüme yanında aşağıda sıralanan
ekonomik ve sosyal değişimleri de kapsamaktadır.

Bu gelişmeler şöyle sıralanabilir:

· Ulusal gelir dağılımının daha dengeli bir biçime doğru yönelmesi

· Ülke kaynaklarının, toplumsal yapının koşullarına uygun
biçimde kullanılmasını sağlayacak gerçek bir sanayi
toplumuna geçilmesi

· Üretim artarken her kesimde üretim biçimi ve ilişkilerinin köklü
bir değişim geçirerek verimliliğin yükselmeye başlaması
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· Alt yapı ve sosyal yatırımlarının sadece ülkenin belirli yörelerine
değil, özellikle ülkenin geri kalmış yörelerine doğru
yönlendirilmesi

· Beslenme sorunun sağlıklı beslenme koşullarına uygun olarak
gerçekleştirilmesi.

· Eğitim sorununda geleneksel eğitim düzeyinden ülkenin uzun
dönemli insan gücü gereksinmesine yanıt verecek biçimde,
çağdaş teknolojik bilgiyi de kapsayan bir düzeye yönel inmesi

· Ülkenin maddi varlığı artarken, halkın yaşamının manevi
yönden de zenginleşip kültürün yaygınlaşması

· Çevre bilincinin sağlanması, kalkınmışlığın paralelinde çevre
koruma bilincinin geliştirilmesi

· Kadın ve çocuk ve insan hakları bilincinin yerleştirilmesi.

· Kadınların ekonomiye katılımlarının sağlanması

İktisadi Büyüme İle Sosyal Kalkınma Arasındaki İlişki

Sosyal kalkınma, temel sosyal hizmetlerin tedarik edilmesi gibi
fiziki terimlerle tanımlanırsa sosyal kalkınma için iktisadi büyüme
gereklidir. Ancak iktisadi büyüme güçlü bir şekilde sağlansa
bile bunu otomatikman sosyal kalkınma takip etmez. Ayrıca
hükümetlerin yoksulluk içinde yaşayan kişilerin yaşam koşullarını
iyileştirmeleri için iktisadi büyümenin sağlanmasını beklemeleri
de gerekmez. Bununla birlikte sosyal kalkınmaya yönelik birçok
politika ve programın, hala, büyümenin ortaya koyduğu
faydalardan yoksulların de istifade edeceği varsayımına
dayandığı da bir gerçektir. Hükümetler, sivil toplum, çok taraflı
kurumlar ve yardımda bulunanların işbirliğine dayalı daha aktif
müdahalelere gereksinim bulunmaktadır.

Büyümenin Kalkınmaya Yöneltilmesi

Bu konuda tek bir reçete söz konusu değildir. İlgili konuların
büyüklüğü ve karmaşıklığı ile ilgili birey ve ülkelerin ihtiyaçlarına
uygun cevaplar teşkil edebilme yönündeki gereksinim standart
bir planın oluşturulması ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.
Bununla birlikte yoksulluğu ortadan kaldırma yönünde büyük
ilerlemeler gerçekleştiren ülkelerdeki tecrübeler temel sosyal
hizmetlerin tedariki yoluyla insan kaynaklarına yatırımda
bulunmayı teşvik eden politikalara yönelik güçlü ve sürekli bir
politik kararlılığın gösterilmesinin yanı sıra etkin bir hizmet
sunum mekanizması ile ilgili tüm aktörlerin harekete
geçirilmesinin yoksulluğun ortadan kaldırılmasında temel
unsurlar olduğunu göstermektedir.
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Toplumsal Siyasal ve Kültürel Bir Değişim Süreci
Olarak Kalkınma2

Kalkınma sadece ekonomide ve üretimde yeni bir aşamaya
geçiş değildir. Aynı zamanda toplumsal, siyasal ve kültürel bir
değişim sürecidir. Kalkınmaya bu açıdan bakıldığında,
geleneksel toplumun kalkınmayla birlikte kendini aşarak yeni
bir topluma dönüştüğü kolaylıkla görülebilecektir.

Kalkınma kavramı iktisat disiplini içinde olduğu kadar iktisat
disiplini dışında da karşılığını bulan bir kavramdır. Toplumların
değişim süreçlerine göre kalkınma kavramının anlamı değişik
içerikler kazanmıştır.

Ülkenin ekonomik, toplumsal, siyasal yapılarının bireyin
yaşamının kalitesini arttırma yönünde değişimi Kalkınma
kavramıyla açıklanır. Bu kavramın sosyal boyutunu Sosyal
Kalkınma başlığı altında değerlendirmekteyiz. Kalkınmayı
Ekonomik büyümeden ayıran en önemli unsur toplumun genelini
kapsamasıdır. Günümüze kadar Kalkınma kavramının anlamı
sosyokültürel, siyasal yönleri ihmal edilerek sadece Ekonomik
büyüme gerçeğine indirgenerek hata yapılmıştır. Ekonomik
büyüme ve Ekonomik kalkınma kavramları birbirinin içine
sokulmuştur. Modernleşme/çağdaşlaşma, sanayileşme v.b
unsurlarda yaşaman gelişme kalkınmanın tam karşılığını
yansıtmamaktadır. Ekonomik kalkınma (büyüme) toplumun
maddi refahını sağlama yönünde çok önemlidir ancak tek
başına Kalkınmışlığı ifade etmeye yeterli değildir.

Ekonomik büyüme bir ülkenin üretim kapasitesinin ve bu
kapasitenin kalitesinin artmasıdır. Bu artış yapısal olarak
ekonomik olmayan toplumsal unsurlara yansıdığında Sosyal
Kalkınmadan bahsetmeye başlayabiliriz.

Ekonomik Kalkınma

Ekonomik gelişme (Economic Development) ekonominin mal
ve hizmet üretim kapasitesinin yükselmesi ve millî gelirin artması
gibi ekonomik büyümeyi oluşturan nicel faktörlerin yanı sıra,
sanayi altyapısının kurulması, tarımda modern teknolojinin
kullanılması, emek ve sermaye verimliliğinin artırılması,
ekonomide dışa bağımlılığın azaltılması, kişi "başına düşen
millî gelirin yükseltilmesi, kentleşmenin hızlanması, sağlık ve

2 Didem Ela Genç,Özlem Uçkun  “Sosyal Kalkınma” Ekonomik ve Sosyal Kalkınma
Hareketi http://kalkinma.org 18 06 2011.



15

eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve gelir dağılımının
İyileştirilmesi gibi nitel ağırlıklı faktörlerin de dahil olduğu iktisadi
İyileşme-gelişme süreci.

Ekonomik Kalkınmanın Genel Analizi

Günümüzde ekonomik kalkınma, sanayileşme ile paralel
gitmekte ve birbirini etkileyerek gelişmektedir. Bu gelişme,
sadece ekonomik yapıyı ve üretim tekniklerini değil, aynı
zamanda hayatın her yönünü etkileyerek değiştirmektedir.
Toplumların yapısı, insanların düşünce ve davranış şekli, hayat
standardı, şehirleşme düzeni ve nüfus hareketleri üzerinde
sanayileşmenin etkili olduğu ve bir takım değişmelere yol açtığı
bilinmektedir.

Çok yönlü yansımaları bulunan söz konusu değişimin
denetlenmesi ve yönlendirilmesi için, sebeplerin odak noktası
olan sanayileşme hareketinin, belirli bir çerçevede plan ve
programlara bağlı olarak yürütülmesi gerekmektedir. Gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik kalkınmanın tüm
bölgelere dengeli dağılımının sağlanması ve ülke içinde bölgeler
arasındaki, sosyal, ekonomik ve tabii dengesizlikleri dikkate
alarak sanayileşmenin yürütülmesi önemli sorunlar arasında
sayılmıştır. Çünkü ekonomide ayrı özellik ve nitelikte bölgelerin
bulunması, iktisaden gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde
olduğu kadar, sanayileşmiş ve kalkınmış ülkelerde de birer
vakıa olarak ortaya çıkmaktadır. Ülke hükümetleri, bu
dengesizlikleri göz ardı etmek yerine, bölgeler arasında dengeli
ve tutarlı bir kalkınma politikası izlemeyi arzu etmekte, bu
amaçla çeşitli tedbirler almaktadırlar.

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

Sürdürülebilir kalkınma, insan ile doğa arasında denge kurarak
doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının
karşılanmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin
yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamını taşımaktadır.
Sürdürülebilir kalkınma sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal
ve kültürel boyutları olan bir kavramdır. Su kaynakları
sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan
biridir. Sürdürülebilir kalkınma için su yönetiminin de
sürüdürülebilir olması gerekir.

Sürdürülebilir bir su yönetim politikası sosyo-ekonomik, teknik
ve kurumsal olguların bir arada düşünülmesini zorunlu
kılmaktadır. Bu yaklaşım ise "bütünleşik su kaynakları yönetimi"
kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştır.
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Hem su, hem de enerji kaynaklarını ileri seviyede geliştirmiş,
kalkınmış ülkeler hiç sıkıntı çekmezken hatta suyu ve enerjiyi
israf ederek kullanırlarken, su ve enerji kaynaklarını
geliştirememiş kalkınmakta olan ülkeler alt yapılarını
tamamlamak için gerekli finansmanı bulmakta ciddi sıkıntı
çekmektedir. Daha çok Afrika, Asya, Güney Amerika'daki bu
ülkeler artan çevre kaygıları nedeniyle su ve enerji yatırımları
için finansman temin edememektedir. Böylece su ve enerji
tüketimindeki adaletsizlik gittikçe artmaktadır. Su enerjisinin
hem su yönetimi hem de yenilenebilir enerji üretimiyle yakından
ilgisi vardır.

Bu nedenle su enerjisinin ve su enerjisinin elde edileceği
bölgesel kalkınma projelerinin  sürdürülebilir  bir kalkınmaya
önemli katkısı söz konusudur.

1.2 Su Güvenliği ve Kalkınma İlişkisi

Su güvenliği sağlanmadan kalkınma mümkün değilidir. Burada
su güvenliğine bir göz atmak gerekir...

Su Güvenliği : Ön görülemeyen kuraklık ve taşkın olaylarının
sosyal ve ekonomik etkilerinin Kabul edilebilir bir risk düzeyinde
giderilmesi için yeterli  miktar ve kalitede suyun yaşam ihtiyacı
ve ekonomik tüketim amacıyla sağlanması olarak tanımlanabilir.
Su güvenliği sağlanmış ise kuraklık ve taşkın gibi doğal afetler
büyük ekonomik etkiler yaratmaz3.

Su güvenliği içine gereken altyapı ve projeler, hem suyun gerekli
olduğu üretim alanlarında fayda sağlarken hem de sudan veya
susuzluktan gelebilecek ekonomik  ve sosyal sorunları
engellerler.
Gelişmiş ülkeler su kaynaklarını düzenleyerek suyla
uyumlu,gelişmekte olan ülkeler suyla mücadele ederek,geri
kalmış ülkeler ise suyun tutsağı olarak yaşamını idame
ettirmeye çalışır.

Bu konuda bazı örnekler verilebilir

ABD'de Colorado Nehri üzerinde inşa edilen çok büyük barajlar
ve diğer hidrolik alt yapı tesisleri ( Salt River Project) ile çok
kurak iklim şartlarına sahip Arizona ,Nevada ve California
eyaletlerine su getirilerek bu bölgeler yerleşime açılmış ve su
güvenliği sağlanmıştır4.

3 BİLEN Özden “Türkiye'nin Su Gündemi” Su Yönetimi ve AB Su Politikaları
DSİ.Ankara 2009.

4 A ge. S: 117
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Avusturalya ise büyük ölçüde kurak iklim kuşağında yer almış
ve 20. yüzyılın başlarından itibaren yoğun bir su altyapı inşaatına
başlayarak ,tarım ve hayvancılık sektörünün ihtiyacı olan suyu
güvenilir miktarda sağlamış ,bu sektörlerde küresel piyasalara
yön veren duruma gelmiştir.

Bir ülkede temel ihtiyaçları karşılayacak su güvenliği
sağlandıktan sonra ,tarım ve enerji sektöründe ilave yatırımların
karlılığı da büyük ölçüde artar. Bu durum özel sector için bir
teşvik unsuru olur. Gelişmiş ülkeler kamu sektörü finansman
kaynakları ile su güvenliğini sağlayacak asgari düzeyde su
altyapısı oluşturulmasına büyük önem vermişve bunda kamu
öncü rol üstlenmiştir.

DB'ının baş ekonomistlerinden Sadoff ile su uzmanlarından
Grey gelişmemiş ülkeler ile orta gelir düzeyindeki ülkelerin bir
bölümünün asgari su altyapısı olanaklarına erişemediği için
özel sektörün etkin olarak su ve ekonominin diğer alanlarında
yer almasının güç olduğunu belirtmiştir.

Suyun Ekonomiye Etkisi ( S- Eğrisi)

Su sektöründe “altyapı ve kurumsal yapının geliştirilmesi” için
yapılacak yatırımlar ile su güvenliği arasındaki ilişkinin  geometrik
şekli S harfine benzemektedir. Bunun için S-Eğrisi5 olarak
bilinmektedir. (Şekil 1)

Şekil 1. Su Güvenliği ve S Eğrisi

5 Center for Strategıc and International Studies-Sandia National Laboratories.Global
Water Futures… s. 36.
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Bu şekildeki Y ekseni kavramsal olarak, negatif değerlerden
pozitif değerlere geçerek, suyun tüm ekonomi üzerindeki
etkisini gösterir. X ekseni ise altyapı ve kurumsal yapılanmaya
yapılan toplam yatırımları göstermektedir. Nehir debileri büyük
değişimler gösteren bir (A) ülkesini dikkate alırsak, eğrinin alt
uç noktaları, üzerinde yapılan ilk yatırımların faydalarının geri
dönüşünün çok düşük olduğunu görürüz. Bu olguyu iki şehir
arasındaki yol tamamlanmadan önce yapılan büyük yatırımların
beklenen faydaya ulaşmamasına benzetebiliriz. Belirli bir yatırım
stokuna ulaştıktan sonra, başlangıç yatırımlarının marjinal
faydaları, marjinal maliyetleri aşar. Projelerin ekonomik analizinde
kullanılan standart yöntemleri başlangıç yatırımları için
uygularsak, projelerin verimliliği üzerinde tereddütler ortaya
çıkacaktır. Bu nedenle yatırımların asgari bir hedefe ulaşmasını
sağlayan ve temel ihtiyaçların karşılanmasını esas alan bir
yaklaşım benimsenmelidir.

Şekil-1 teorik olarak herhangi bir (A) ülkesine ait S-eğrisini
göstermektedir. S- eğrisinin alt ucu üzerinde ve henüz su
kaynaklarını geliştirmenin ilk aşamalarında bulunan (A) ülkesi
el pompaları, sığ kuyular, yağmur sularını toplayan basit tesisler,
küçük ölçekli su arıtma tesisleri inşa ederek, bu eğri üzerinde
çok yavaş bir yükselme gösterir. Belirtilen basit ve küçük ölçekli
teknolojiler halkın suya ulaşmasına katkı sağlarsa da, bu katkı
çok yetersiz düzeyde kalacaktır. ekonomik büyüme ve insani
gelişme açısından su, önemli bir kısıt olarak kalacaktır. Diğer
bir ifade ile su güvenliğini sağlamak için altyapı stokunu artırmak
gerekir.

Varsayılan (A) ülkesi barajlar, arıtma, sulama tesisleri ve benzeri
altyapı tesisleri ve bu tesisleri yönetecek kurumsal yapılanmalara
yatırım yaptıkça S-eğrisi üzerinde daha hızlı yükselecektir. S-
eğrisi hızla yükselerek, su güvenliği sağlanmış ve sağlanmamış
bölgeler arasındaki teorik geçiş düzlemini yani; X eksenini,
“denge noktası veya minimum altyapı ve kurumsal yapılanma”
noktasında kesecektir. X ekseni veya düzlemi kararsız denge
konumunu temsil etmektedir. Bu düzlemin üstünde yatırım
yaptıkça, su ile ilgili altyapı kurumsal yapılanma, yeterli kalite
ve miktarda suyun temini ile insan yaşam seviyesinin gelişmesini
ve ekonomik büyümeyi sağlayacaktır. İstikrarlı bir yatırım
politikası ve ileri sulama teknolojilerinin uygulanması tarımsal
üretimi artıracaktır. Suyla yayılan hastalıklar insan verimliliğini
azaltmayacaktır. Özel sektör suya yatırım yapmaya istekli
olacak, topluma net bir getiri sağlanacaktır,

Altyapı durumu herhangi bir ülkenin S-eğrisi üzerindeki
konumunu gösterir ve sahip olduğu su güvenliğinin bir
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göstergesidir. Su sektöründe altyapı gelişme düzeyini gösteren
ölçütlerinden birisi, inşa edilmiş olan baraj sayısı ile bu barajların
kişi başına su depolama kapasitesidir Şekil 5.6, bazı ülkelerde
kişi  başına depolama kapasitelerini vermektedir. Bu miktar
arttıkça mevsimsel ve yıllık su değişimlerini düzenleme imkanı
da gelişecek ve su güvenliği artacaktır.

Afrika'nın en az gelişmiş ülkelerinden birisi olan Etiyopya'da
kişi başına düşen depolama hacmi 43 m3/kişi iken, aynı değer
Kuzey Amerika'da (ABD) ve Kanada'da )6150 m3, Avustralya'da
4729 m3'tür; yani sırasıyla Etiyopya'nın 143 ve 110 mislidir6.
Bu ülke Nil Nehri'nin en önemli kollarından olan Mavi Nil ve
Atbara gibi büyük su kaynaklarına sahiptir.

Su sektöründe altyapı ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi
gösteren çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Hindistan'ın Tamil Nadu
bölgesinde sulama altyapısına sahip bölgelerde yoksulluk oranı
yüzde 25 iken, kuru tarım uygulanan kesimlerde yoksulluk
sınırı altında yaşayan nüfus oranı yüzde 70'dir. Kenya'da 1998-
99 taşkınlarını takıp eden, 1999-2000 kuraklığının yarattığı
ekonomik kayıplar Kenya'nın gayri safi milli hasılası'nın yüzde
11 ve yüzde 16'sına ulaşmıştır7.

Sonuç olarak; kuraklık yönetimde yeterli altyapı tesisleri ile su
güvenliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Olmayan
bir altyapı ile kuraklık yönetimi yapmak mümkün değildir. Bu
durumda ancak suya tutsak yaşanır.

1.3 Bölgesel Kalkınma Nedir, Bölgesel
Ekonomik Kalkınma Planı

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hızlı büyüme arzusu ile birlikte
artan sanayileşme yarışı uluslararası iş bölümünün daha da
artmasına neden olmuştur. Uluslararası düzeyde gelişmiş ve
gelişmekte olan ekonomiler şeklinde görülen bu farklılaşma
her ülkenin kendi içinde de meydana gelmiştir. Ancak, gelişmiş
ülkelerde bölgeler arasında görülen farklılaşma, gelişmekte
olan ülkelere kıyasla daha azdır.

Gelişmekte olan ülkelerin farklı sosyo-ekonomik yapıları
nedeniyle kullandıkları kalkınma modelleri d e farklıdır. Bununla
birlikte, daha ileri bir ekonomik yapıya geçebilmek için

6 Center for Strategıc and International Studies-Sandia National Laboratories.Global
Water Futures… s. 36.

7 D. Grey ve C. Sadoff,”Water Resources,Growth….s.3.
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kullandıkları ortak yol sanayileşmedir. Sanayileşme sosyo-
ekonomik yapıda değişiklikler yaparken, sanayileşmenin belli
bölgelerde yoğunlaşması bölgesel dengesizliklere neden
olmakta ve birtakım sorunlar yaratmaktadır. Hızlı nüfus artışı,
kentleşme, sanayi yatırımları ve gelir dağılımının bölgeler arası
dengesizliği, gelişmekte olan ülkelerin en belirgin göstergeleridir.
Sanayi ve ticaretin kentlerde yoğunlaşması, kır nüfusunun
kente göçünü hızlandırmıştır.

Bunun sonucu olarak kentle kır arasında başlayan ekonomik,
sosyal ve kültürel farklılaşma giderek artmış, konut, altyapı
yetersizliği, çevre kirliliği gibi yeni sorunlar ortaya çıkmıştır.

Bölgesel kalkınma, sanayileşmenin belli bölgelerde toplanması
sonucu ortaya çıkan bu eşitsizliği ortadan kaldırmak amacıyla,
geri kalmış bölgelerin sanayileştirilerek ülke içinde adil bir refah
dağılımının sağlanmasıdır. Bu temel amacı gerçekleştirmek
için uygulanan bölgesel kalkınma politikaları, bölgeler arasındaki
eşitsizlik derecesine göre değişmektedir. Ana amaç olan
sanayinin yaygınlaştırılması yolunda genellikle şu önlemler
alınmaktadır.

• Bölgelerdeki sermaye ve emeğin yoğunluk derecesine göre
teknoloji seçilerek, bu yöndeki faaliyetlere öncelik verilmesi
amacıyla bölgesel kalkınma planlarının hazırlanması,

• Modern teknolojiye dayalı, dayanıklı tüketim ve sermaye
malları üreten sanayilerin kurulması,

• Bölgenin kendi kaynaklarının kullanılmasına olanak verecek
yatırımların yapılması,

• Kamu iktisadi teşekküllerinin öncelikle bu bölgelere yatırım
yapmalarının sağlanması,

• Özel kesim yatırımlarının bölgelere çekilmesi için vergi ve
kredi gibi çeşitli teşvik tedbirlerinin uygulanması,

• Organize sanayi bölgeleri kurularak devletin bu bölgelerde
kurulacak işletmelerin ürünlerine alıcı olmasının sağlanması,

• Devlet yatırımlarında geri kalmış yörelerin altyapı tesislerine
öncelik tanınması ve bunun ulusal ekonomiyi bütünleştirici
yönde olmasının sağlanması,

• Bu yörelerin teknik eleman ve vasıflı işçi açığını giderecek
eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi.
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1.4 Dünyada Su'ya Dayalı  Kalkınma
Projeleri

Tenesse Vadisi Projesi (ABD)

Tennessee Nehri, Mississippi Nehri'nin bir koludur. Tennesse
Nehri'nin Mississippi Nehri'ne bağlandığı noktadan itibaren
1050 km'lik kısmı nehir ulaşımına uygun hale getirilmiştir.
Tennessee havzası'nda yer alan 7 eyalet 1930 yıllarında ABD'nin
en az gelişmiş bölgesiydi. Özel bir yasa ile kurulan Tennessee
Vadisi Yönetimi / Tennessee Valley Authority (TVY-TVA), sekiz
yıl içinde enerji ve taşkın koruma amaçlı 7 büyük baraj inşa
etmiş ve 2,5 milyon hektar tarımsal alan taşkından korunmuştur.
Mississippi de olduğu gibi bu nehirde de akarsu ulaşımı
başlamış, Atlas Okyanusu'ndan hareket eden bir geminin
Mississippi, Ohio ve Tennessee Nehirlerini takip ederek iç
kesimlere ulaşımı sağlamıştır.

TVY, Tennessee Havzası'nda yer alan yedi eyeleti kapsayan
ve bu eyaletlerin su ve topraklarının geliştirilmesi ile sorumlu
olan ve doğrudan Federal Hükümet'e bağlı “ bölgesel bir
kalkınma idaresi” olarak kurulmuştur. Söz konusu proje su
kaynaklarının geliştirilmesini esas alarak erozyonla mücadele,
sosyal alt yapının geliştirilmesi gibi daha geniş hedeflere
yönelmiş ve entegre bir bölge kalkınma projesi hüviyeti
kazanmıştır. Çiftçiler erozyon kontrolü, modern tarım tekniklerini
kullanma, yüksek gelir getiren bitki türlerinin üretimi, ürünlerin
depolanması işlenmesi ve pazarlanması gibi konularda
eğitilmiştir. TVY yaklaşık 30 yıllık bir çalışma sonucunda bölge
insanının yaşam seviyesinde büyük bir gelişme sağlamıştır.
Kısa sürede eriştiği başarı özellikle dünyanın gelişmekte olan
ülkelerin üzerinde büyük etki yaratmıştır. Örneğin, Hindistan
Başbakanı Nehri 1951 yılında Tennessee Nehri İdaresi'nin
Başkanı Lilienthal'ı ülkesine çağırarak, İndüs Nehri Havzası'nda
benzeri bir modelin uygulanması imkanlarını inceletmiştir.

2. Su Kaynaklarının Geliştirilmesinden
Beklenen Faydalar

Su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetiminde teknik ve
ekonomik açıdan rasyonel yaklaşımlara öncelik verilmekte,
proje geliştirilmesi aşamasında istihdam yaratılması ve bölgesel
gelişmenin sağlanması ön plana çıkarılmakta ve birincil etken
olarak dikkate alınmaktadır.
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Mevcut deneyimler, iyi planlanmış ve zamanında inşa edilerek
çağdaş teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle işletilmekte
olan su kaynakları projelerinin ilgili ülkenin ve buna bağlı olarak
da bölgenin gelişmesine büyük katkılar sağladığını
göstermektedir.

Su kaynakları projeleri geliştirilirken;

(i) söz konusu projeden faydalananlar ile yatırım
maliyetlerinin kimler tarafından ve hangi koşullarda
karşılanacağı,

(ii) Faydaları maksimize ve maliyetleri minimize eden uygun
tedbirlerin neler olabileceği,

(iii) çevre etkileri de göz önünde bulundurularak yöre, bölge
ve ülke için proje etki ve faydalarının ortaya konması
projeden beklenen faydanın gerçekleşmesi açısından
önem arz etmektedir.

Su kaynakları geliştirme projeleri; gıda emniyeti, istihdam artışı,
ulaşım ve taşıma, enerji yeterliliği, iyi sosyal imkanlar ve diğer
alanlarda önemli değişikliklere ve gelişmelere neden olmakta,
yörede ve ülkede refahın artmasını sağlamaktadır. Özetle, iyi
planlanmış ve işletilmekte olan söz konusu projeler özellikle
kırsal kesimde olmak üzere, gelişme ve çevre korumasını da
sağlayarak bölge kalkınmasının lokomotifi olmaktadır.

Doğal yenilenebilir bir kayak olan su, biyolojik ve ekolojik bir
varlık yanında, ulaşım, tarım, enerji, rekreasyon gibi alanlarda
da faydalanılan doğal bir potansiyeldir8.

Kalkınma sürecindeki her ülkede tarımsal nüfusun, toplam
nüfus içindeki nispi önemi diğer sektörler lehine azalmaktadır.
Genellikle gelişmiş ülkelerde görüldüğü gibi kırsal kesim nüfusu,
kentteki istihdam olanaklarına bağlı olarak yer ve sektör
değiştirirse dengeli kentleşme ortaya çıkmaktadır. Ancak,
Ülkemizde de olduğu gibi, kırsal kesimde nüfus artış hızının
çok yüksek olması uygulanan yetersiz teknoloji ve düşük verim
yanında sulama altyapısının eksikliği sonucunda, kırsal kesimde
toplanan gizli işsizler sektör dışına itilmektedir. Böylece, henüz
sanayileşme ve yeterli istihdam olanakları sağlanmadan,
nüfusun sektör değiştirmesi olgusu yaşanmaktadır. Kırsal
kesimin itici gücünün, kentin çekici gücünden daha büyük
olduğu bu göç başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere
büyük şehirlerde görülen dengesiz şehirleşme olgusunu ortaya
çıkarmaktadır. Bu durum, önceki yıllara göre artışı azalmış olan

8 Fayik Turan “Su Kaynakları, Ulusal ve Bölgesel Kalkınmadaki Rolü”TMMOB Su
Politikası kongresi Bildiriler Kitabı. S. 25
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nüfusun yoğunlaştığı şehirlere daha fazla içme ve kullanmasuyu,
daha fazla enerji gerektirmekte dolayısı ile şehirlere yapılacak
altyapı yatırım maliyetlerini arttırmaktadır.

Su Kaynakları Projelerinden Elde Edilen Katma Değer

Bugüne kadar geliştirilmiş olan su kaynakları projeleriyle 2006
yılı başı itibariyle 6,916 milyar ABD Doları sulamadan, 3,513
milyar ABD Doları içme-kullanma suyundan, 3,147 milyar ABD
Doları endüstri suyu, 2, 663 milyar ABD Doları hidroelektrik
enerji ve 0,547 milyar ABD Doları soğutma ve benzeri su temin
projelerinden olmak üzere toplam 16,786 milyar ABD Doları
katma değer sağlanmış olmaktadır9.

Hidroelektrik enerjinin istenildiği anda kullanılabilir olması ve
pik ihtiyaçları karşılama özelliği göz önünde bulundurularak
gelişmiş ülkelerdeki kriterler baz alındığında, hidroelektrik
enerjinin katma değeri 5,845 milyar ABD Doları olmakta ve bu
durumda su kaynakları projeleri toplam katma değeri 20,058
milyon ABD Dolarına yükselmektedir. Bu değer ile bugünkü
şartlar itibariyle 34.7 milyon olarak ifade edilen Ülkemiz aktif
nüfusunun 10.5 milyonunun tarım sektöründe çalıştığı dikkate
alındığında su kaynakları projeleri ile bu alanda önemli miktarda
bir istihdam kapasitesinin yaratıldığı ortaya çıkmaktadır.

9  A.g.e
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ULUSAL
ENTEGRE
SUYA DAYALI
PROJELERİMİZ
VE KALKINMA

Su kaynakları ve bu kaynakların  akılcı yönetimi özellikle
gelişmekte olan ülkelerde  sosyal ve ekonomik gelişimin
sağlanması ve  yoksulluğun azaltılmasında anahtar bir rol
oynar. Su kaynakları bu rolü de özellikle tarımsal alanda ve
suya bağlı tarımsal entegre kalkınma projeleri ile oynamaktadır.
Tarım ve tarıma bağlı  faaliyetler birçok gelişmekte olan ülke
için çok kritik öneme sahip bulunmaktadır. Bunun en temel
nedeni ise  tarım sektöründen kaynaklanan gelirdeki artışın ve
yaratılan istihdamın  pek çok gelişmekte olan ülkede yoksullukla
mücadelede ve kente göçü önlemede  önemli bir araç olarak
öne çıkmasıdır.

Ülkemizde planlı döneme geçişten sonra  az gelişmiş yörelerin
sosyo-ekonomik gelişmesine katkıda bulunacak ova ve havza
bazında sınırlı bazı girişimler olmuştur. Bunların yanısıra  ,
Kalkınmada Öncelikli Yöre, Doğu ve Güneydoğu illerine yönelik
Acil Destek Programı ve Aksiyon Planları gibi daha kapsamlı
diğer bazı girişimlerde de bulunulmuştur.

2. Ulusal Entegre Suya Dayalı Projelerimiz ve Kalkınma

BÖLÜM 2
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Ancak bunları çok yönlü ve bölgeler arası gelişmişlik farkını
gidermeyi amaçlayan Bölgesel Kalkınma Projeleri olarak
değerlendirmek mümkün değildir. Planlı dönemde, bu amaçla
oldukça iddialı bazı girişimler de başlatılmıştır. Başta GAP
olmak üzere, KOP (Konya Ovası Projesi) ve bugün için fizibilite
ve ana plan çalışmaları devam eden Doğu Anadolu Projesi
(DAP) ve Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi (DOKAP)
bu kapsamda değerlendirilebilecek projelerdir10. Bu girişimler
ile esas itibariyle çok amaçlı bölgesel kalkınma hedeflenmekle
beraber, ağırlığı yine kırsal ve tarımsal kalkınmanın oluşturduğu
söylenebilir11. Bu da su ve toprak kaynaklarının bu projelernin
temel taşları olduğu anlamına gelmektedir.

2.1 Güneydoğu Anadolu Projesi ve Bölgeye
Etkileri

GAP Nedir?

Temel hedefi, 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 imkanlarını artırarak, sosyal istikrar,
ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkıda
bulunmak olan GAP, çok sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir
kalkınma anlayışı ile ele alınan bir bölgesel kalkınma projesidir.
Proje alanı Fırat ve Dicle havzaları ile yukarı Mezopotamya
ovalarında yer alan 9 ili kapsamaktadır (Adıyaman, Batman,
Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak).

1970'lerde Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki sulama ve
hidroelektrik amaçlı projeler olarak planlanan GAP, 1980'lerde
çok sektörlü, sosyo-ekonomik bir bölgesel kalkınma programına
dönüştürülmüştür. Kalkınma programı, sulama, hidroelektrik,
enerji,tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim ve
sağlık gibi sektörleri kapsamaktadır. Su kaynakları programı
22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1.7 milyon hektar alanda
sulama sistemleri yapımını öngörmektedir. Toplam maliyeti 32
milyar ABD doları olan Projenin, Enerji santrallerinin toplam
kurulu gücü 7476 MW olup yılda 27 milyar kW.saat enerji
üretimi öngörülmektedir.

Proje, gelecek kuşaklar için kendilerini geliştirebilecekleri bir
ortam yaratılmasını amaçlayan sürdürülebilir insani kalkınma
felsefesi üzerine kurulmuştur; kalkınmada adalet, katılımcılık,

10 M. Necat ÖREN, Oğuz YURDAKUL, Bahri ÇEVİK,Ural DİNÇ “Türkiye'de Ulusal
Entegre Projeler Ve Tarımsal Kalkınma”

11 A.g.e



26

çevre korunması, istihdam, mekansal planlama ve alt yapı
geliştirilmesi GAP'ın temel stratejileridir.

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin Tarihçesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Adıyaman, Batman,
Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak
İllerinin kapsadığı alan “GAP Bölgesi” olarak tanımlanmaktadır.
Güneyde Suriye, güneydoğuda ise Irak'la sınırı bulunan bu
bölgenin yüzölçümü 75 358 kilometrekare olup ülkemizin
toplam yüzölçümünün yüzde 9.7'sini oluşturmaktadır. Türkiye'de
sulanabilir 8.5 milyon hektar arazinin yüzde 20'si, Aşağı Fırat
ve Dicle Havzaları'ndaki geniş ovalardan oluşan GAP
Bölgesi'nde yer almaktadır.

Verimli Hilal veya Aşağı Mezopotamya olarak adlandırılan bu
bölge, insanlık tarihinde medeniyetin beşiği olarak bilinmektedir.
GAP Bölgesi, tarih boyunca Anadolu ve Mezopotamya toprakları
arasında geçişi sağlayan bir köprü görevi görmüştür.

Türkiye'nin iki önemli akarsuyu Fırat ve Dicle Nehirleri GAP
Bölgesi'nden geçer. Doğu Anadolu Bölgesi'nden kaynaklanan
bu iki nehir, sularını Basra Körfezine boşaltır. Güneydoğu
Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin diğer bölgelerine oranla daha az
yağış almaktadır. Bu nedenle öncelikle Bölgenin çok zengin
su kaynaklarından olan Fırat ve Dicle Nehirleri sularının, sulama
ve enerji üretimi amacıyla değerlendirilmesi ve bu arada
düzensiz akışı olan bu iki nehrin sularının dizginlemesi
düşünülmüştür.

Bölgedeki suları rasyonel olarak değerlendirme kararı, Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ündür. Ülkenin maddi-manevi
her alanda değişim ve gelişim çabası içinde bulunduğu yıllarda,
özellikle elektrik enerjisi gereksinimi en belirgin ve öncelikli
ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Böylece yurdun boşa akıp giden
su servetinden elektrik enerjisi elde edilmesi için Atatürk'ün
emri ile 1936 yılında Elektrik İşleri Etüde İdaresi kurulmuştur.
İdare “Keban Projesi” ile yoğun etütlere başlamış, Fırat Nehri'nin
her açıdan tetkiki ve sonuçlarının tespiti için rasat istasyonları
kurulmuştur.

1938 yılında Keban boğazında jeolojik ve topografik etütlere
girilmiştir. 1950-1960 yılları arasında gerek Fırat gerekse Dicle
üzerinde Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından sondaj
çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Yeni ihtiyaçların ortaya çıkması
üzerine 1954 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
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kurulmuştur. Böylece Türkiye'de havza çalışmaları yapılması
fikri oluşmuş ve Türkiye 26 havzaya ayrılarak, DSİ Genel
Müdürlüğü'nce etüt ve planlama çalışmalarına başlanmıştır.
1961 yılında Diyarbakır'da kurulan Fırat planlama Amirliği
tarafından yapılan çalışmalar sonunda 1964 yılında Fırat
Havzası'nın sulama ve enerji potansiyelini belirleyen “Fırat
Havzası İnkişaf Raporu” hazırlanmıştır. Bu rapora ilaveten 1966
yılında “Aşağı Fırat İnkişaf Raporu” geliştirilmiştir. Dicle Havzası
için de, aynı paralelde çalışmalar DSİ Diyarbakır Bölge
Müdürlüğü'nce sürdürülmüştür.

Böylece Aşağı Fırat Havzası ve Dicle Havzası'ndan ne şekilde
faydalanılacağı açıklık kazanmış ve 1977 yılında bu iki havza
projesinin “Güneydoğu Anadolu Projesi” şeklinde adlandırılması
benimsenmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin entegre
bölgesel planlama çerçevesinde ele alınması, yürütülmekte
olan faaliyetlerin koordinasyonunun sağlanması ve
yönlendirilmesi görevi 1986 yılında Devlet Planlama Teşkilatına
verilmiştir.

Kuruluş amacı Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamına giren
yörelerin süratle kalkındırılması, yatırımların gerçekleştirilmesi
için; plan, altyapı, ruhsat, konut, sanayi, maden, tarım, enerji,
ulaştırma ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak, yöre
halkının eğitim düzeyini yükseltmek için gerekli tedbirleri almak
veya aldırmak, kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu
sağlamak olan Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma
İdaresi Teşkilatı, 6 Kasım 1986 tarih ve 20334 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile kurulmuştur. GAP Yüksek Kurulu, Teşkilatın en yüksek karar
organı olup her türlü plan, proje ve programları inceleyerek
karara bağlar. GAP Yüksek Kurulu, Başbakan veya
görevlendireceği bir Devlet Bakanı'nın başkanlığında, GAP'tan
Sorumlu Devlet Bakanı, DPT Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu
Devlet Bakanı ile Bayındırlık ve İskan Bakanından oluşur.

GAP İdaresi; Başkanlık Ankara'da ve Bölge Müdürlüğü
Şanlıurfa'da olmak üzere örgütlenmiştir.

“Güneydoğu Anadolu Projesi” kavramı, Fırat ve Dicle nehirleri
üzerinde yapımı öngörülen barajlar, hidroelektrik santraller ile
sulama tesislerinin yan ısıra kentsel ve kırsal altyapı, tarımsal
altyapı, ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık, konut, turizm ve diğer
sektördeki yatırımları da içine alan ve yörenin topyekün sosyo-
ekonomik kalkınmasını hedefleyen, çok sektörlü, entegre ve
sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile ele alınan bir bölgesel
kalkınma projesi olarak anlaşılmaktadır.
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Proje tamamlandığında, yılda yaklaşık ortalama  50 milyar
m3'den fazla su potansiyeli olan  Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde
kurulan tesislerle, Türkiye'nin  toplam su potansiyelinin yüzde
28'i kontrol altına alınacak, 1.7 milyon hektarın üzerinde arazinin
sulanması ve 7476 megavatın üzerinde bir kurulu kapasiteyle
yılda 27 milyar Kw.saat'lik elektrik üretilmesi sağlanacaktır.

GAP'ın meydana getireceği yüksek tarım ve sanayi potansiyeli
Bölge'de gelir düzeyini 5 kat arttıracak, Bölge nüfusunun
yaklaşık 3.5 mi lyonuna iş imkanı yarat ı lacakt ır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınmasıyla ilgili bütün
çalışma ve faaliyetlerin, tüm sosyal ve ekonomik sektörleri
içine alacak “geniş kapsamlı bir bölgesel planlama yaklaşımı”
içinde kalkınmanın amaç, hedef ve stratejileriyle ile uyumlu bir
şekilde planlanması ve yürütülmesi GAP İdaresi'nin asıl görevidir.
Bölgenin bu kapsamlı planlaması ile karar vericiye Bölgenin
gelişme yönleri ve büyüklükleri gösterilirken, tüm proje
bileşenlerinin birbiriyle ilişkisini kurmak, ekonomik ve sosyal
sektör yatırımlarını zaman ve mekan boyutları içinde
değerlendirerek somut çerçeveler çizmek amaçlanmaktadır.
Hazırlanmış olan GAP Master Planı bu konuda temel rehber
olarak kullanılmaktadır. Proje uygulamalarıyla kentsel altyapı
geliştirilerek, Bölgemdeki şehirlerin nüfus emme kapasitesi
yükseltilecektir. Ayrıca, Bölge kaynakları harekete geçirilip,
istikrarlı ve devamlı bir ekonomik büyüme gerçekleştirilerek
ihracat arttırılacaktır. Toplam yatırım maliyeti  32 milyar ABD
Doları olacağı tahmin edilen Proje Türkiye Cumhuriyeti'nin en
büyük projesi olma özelliğini taşımaktadır.

Ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesi ve  bölgeler arasındaki
 eşitsizliklerin giderilmesi giderek artan bir önem taşımaktadır.
Bu kapsamda geliştirilen bölgesel kalkınma projeleri  az gelişmiş
bölgelerdeki kalkınma potansiyelinin ortaya çıkarılmasına,
ekonomik büyüme, toplumsal istikrar ve ihracatın teşviki gibi
ulusal hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaktır.

Bunlardan  GAP, yukarı Mezopotamya'da  KOP Orta Anadolu'da
DAP ise Doğu Anadolu'daki ekonomik potansiyeli harekete
geçirerek bu bölgelerdeki  refahın  artmasını sağlayacaktır.

GAP'ın Yönetimi

Fırat ve Dicle nehirlerinin sulama ve enerji üretimi için
değerlendirilmesi, düzensiz akışı olan bu iki nehrin sularının
dizginlenmesi amacıyla Fırat ve Dicle havzalarına ilişkin olarak
1960'larda başlayan etüd ve planlama çalışmaları 1977 yılında
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“Güneydoğu Anadolu Projesi” olarak adlandırılmaya
başlanmıştır. Bölgenin zengin toprak ve su kaynaklarından
yararlanmak amacıyla önce kendi içinde bir enerji ve sulama
projesi olarak başlayan GAP, 1989 yılında tamamlanan “GAP
Master Plan” çalışması ile entegre bir bölgesel kalkınma
projesine dönüştürülmüştür. GAP Master Planı, bölge
gelişmesinin izlemesi gereken seyir ve alt ölçeklerde üretilecek
plan, program ve projelerle bir rehber niteliği taşımaktadır. GAP
Master Planı'nda yer alan temel kalkınma senaryosu, bölgenin
tarıma dayalı sanayi merkezi haline getiri lmesidir.

Bugün GAP, insan odaklı, sürdürülebilir insani gelişmeyi temel
hedef alan bir anlayışla yürütülen bir bölgesel kalkınma projesidir.
GAP kalkınması bölge halkı için, tercih ve ekonomik
potansiyellerini eksiksiz bir biçimde hayata geçirme olanakları
yaratmayı amaçlamaktadır. GAP'ın entegre bölgesel planlama
çerçevesinde yürütülmesi, koordinasyon sağlanması ve
yönlendirilmesi görevi Kasım 1989'da kurulmuş bulunan,
Başbakanlığa bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatına
verilmiştir.

GAP Su Kaynakları Geliştirme Programı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından uygulanan
Fırat ve Dicle Havzası Projeleri olmak üzere iki gruptan oluşan
program kapsamında 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1.7
milyon hektarın sulanmasını sağlayacak sulama kanalları inşası
öngörülmektedir. Proje tamamlandığında; yılda 50 milyar m3
ten fazla su akıtan Fırat ve Dicle üzerindeki tesislerle Türkiye
toplam su potansiyelinin % 28'i kontrol altına alınacaktır.
Planlanan toplam sulama alanı; Türkiye'de ekonomik olarak
sulanabilir alanın % 20 sine, planlanan elektrik enerji üretimi
ise toplam yıllık elektrik enerjisi potansiyelinin % 22'sine
eşdeğerdir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından uygulanan
Fırat ve Dicle Havzası Projeleri olmak üzere iki gruptan oluşan
program kapsamında 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1.7
milyon hektarın sulanmasını sağlayacak sulama kanalları inşası
öngörülmektedir. Proje tamamlandığında; yılda 50 milyar m3
ten fazla su akıtan Fırat ve Dicle üzerindeki tesislerle Türkiye
toplam su potansiyelinin % 28'i kontrol altına alınacaktır.
Planlanan toplam sulama alanı; Türkiye'de ekonomik olarak
sulanabilir alanın % 20 sine, planlanan elektrik enerji üretimi
ise toplam yıllık elektrik enerjisi potansiyelinin % 22'sine
eşdeğerdir.
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GAP ve Tarım

GAP Bölgesi 75 bin km2'lik geniş bir alana sahiptir ve bu alan
içerisinde farklı iklim istekleri olan zeytinden fıstığa, fındıktan
narenciye kadar geniş yelpazede ürünler yetiştirmektedir.
Bölgede 3.1 milyon hektar tarım arazisi, 1.1 milyon hektar
orman arazisi ve 2.3 milyon hektar çayır ve mer'a arazisi
bulunmaktadır. GAP ile bu doğal kaynakların etkin kullanımı
yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Bölgede sulamaya açılan
alanlarda sulama sistemlerinin yönetimi, bakımı ve işletilmesi
için ülkemizde ilk defa sulama sistemleri çiftçi örgütleri olan
Sulama Birlikleri'ne devredilmiş ve böylece suyun yönetimi
kullanıcılara bırakılmıştır. Mevcut sulama sahalarında yapılan
pamuk üretimi ülkemiz üretiminin üçte birini karşılamakta ve
iklimin elverişli olması yılda iki ürün elde edilebilmesini mümkün
kılmaktadır. Bölge doğal yapısı itibariyle hayvancılık faaliyetleri
için de çok uygundur. GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından
hazırlanan araştırma projeleri ile ırk ıslahı ve yetiştirme teknikleri
geliştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.

GAP çevresinde tarımsal kalkınma amaçları; kırsal kesimde
gelir düzeyini artırmak, bölge sanaysi için girdi sağlamak,
kırdan kente göçü asgariye indirerek istihdam sağlamak, kırdan
kente göçü asgariye indirerek istihdam sağlamak ve üretimi
ihracata yönelik olarak artırmaktır. Araştırmalara göre GAP'ın
sulama projeleri tamamlandığında, şimdiye kadar Türkiye'de
devlet eliyle gerçekleştirilen sulamaya açılan alana eşit bir alan
daha sulu tarıma açılacaktır. Buna bağlı olarak ürün miktarı ve
deseninde önemli değişiklikler olacağı hesaplanmıştır (buğdayda
% 90, arpada % 43, pamukta % 600, domateste % 700,
mercimekte % 250 ve sebze de ise % 167 oranında artış
olacaktır). Sulama öncesi Bölge'de üretilmeyen soya, yer fıstığı,
mısır, ayçiçeği ve fasulye gibi sulamanın getirdiği ikinci
ürünler,yağlı tohumlar ve yem bitkileri olarak tarıma dayalı
sanay in in  ge l işmes in in  temel in i  o luşturacakt ı r.

GAP ve Sanayi

GAP Master Planı Bölge'nin “Tarıma Dayalı İhracat Merkezi”
olmasını öngörmektedir. Bu doğrultuda sınai gelişmenin
sağlanması için gerçekleştirilecek yatırımlarla, ortaya çıkacak
potansiyelin, sanayi ve hizmet sektöründe etkin bir şekilde
değerlendirilmesi ve özel sektör yatırımlarının yanı sıra GAP
kapsamında özel sektörün katkısının sağlanmasına yönelik
projeler uygulamaktadır. Nitekim, GAP İdaresi'nce 1992 yılında
yürütülen “GAP Bölgesel Ulaşım ve Altyapı Geliştirme Çalışması”
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ile Bölge'deki ekonomik gelişmenin muhtemel coğrafi dağılımı
belirlenmiş, Bölge'de hızlı gelişmesi beklenen 9 yörenin çevre
düzeni planları yapılmış ve bunlarda GAP'ın yaratacağı sanayiler
için yer ayrılmıştır. GAP ile yaratılan iş ve yatırım ortamına
katılacak bölge içi ve dışı yatırımcılarla bilgi ve danışmanlık
hizmeti veren “GAP Girişimci Destekleme Yönlendirme
Merkezleri” (GAP-GİDEM) 5 il merkezinde açılmış olup,
faaliyetlerini sürdürmektedir.

GAP Bölgesi'nde tamamlanan Organize Sanayi Bölgeleri'nin
Türkiye toplamı içinde payı, alan büyüklüğü bakımından %
20'ye ulaşmaktadır. Mevcut Organize Sanayi Bölgeleri'nde 342
fabrika üretime geçmiş ve 34400 kişiye iş imkanı sağlamıştır.
Bölge'de tamamlanan  Küçük Sanayi Sitesi sayısı hızla
artmaktadır. Bölge'de  yapımı devam etmekte olan Küçük
Sanayi Sitelerinin tümü  tamamlandığında istihdam kapasitesinin
60000 kişiye ulaşacağı öngörülmektedir.

GAP Bölgesi'nde tarımsal üretim artışı son 3-4 yıl içerisinde,
bu bölgede sanayileşme alanında dikkate değer bir canlanma
yaratmış bulunmaktadır. Mevcut Organize Sanayi Bölgeleri'nin
tamamen dolması bir yana, yenilerinin yapımı için talepler her
geçen gün artmaktadır.

GAP ve Altyapı

GAP çerçevesinde mekansal kalkınma boyutu önemli bir bileşen
olup kentsel altyapı çalışmalarına da büyük önem verilmektedir.
GAP İdaresi'nce gerçekleştirilen “GAP Bölgesel Ulaşım ve
Altyapı Çalışması” ile Bölge için oluşturulan geniş proje stoğunun
yanı sıra aynı çalışmada öngörülen “GAP Uluslararası
Havalimanı”nın mühendislik tasarımı ve fizibilite çalışmaları,
GAP İdaresi tarafından ABD-Ticaret Kalkınma Ajansı'nda
sağlanan hibe ile gerçekleştirilmiştir. GAP Uluslararası
Havalimanı inşaatına, Ulaştırma Bakanlığı'nca Mayıs 1998'de
başlanmıştır. Urfa'daki bu havalimanı 2007 yılında hizmete
açılmış olup 2010 yılında  iç ve dış hatlardaki toplam  yolcu
sayısı 222 000'e çıkmıştır. Bölgede mevcut 9 ilin 7'sinde
havaalanı mevcuttur.

GAP'la birlikte Bölge'de altyapı bakımından önemli değişimler
gerçekleştirilmiştir. Örneğin; kırsal su temini % 57'den 67'ye,
kentsel su temini % 15'ten 57'ye kırsal alanda elektrik temini
% 66'dan 99'a, köy yolları ise % 71'den 98'e çıkmıştır.
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GAP'ın Sosyal Yönü

Proje bölgesi ile Türkiye'nin daha gelişmiş bölgeleri arasındaki
gelişmişlik farkını ortadan kaldırmayı ve dengeli bir gelişmeye
katkıda bulunmayı amaçlayan GAP'ın başarısı, büyük ölçüde
uygulandığı alandaki toplumun iyi tanınması ve halkın projeye
katılım ve desteğine bağlıdır. Bu nedenle sosyal araştırmalar
ve bunlara dayalı uygulamalar GAP'ın en önemli bileşeni
durumundadır.

GAP kapsamındaki kamu yatırımları ile hedeflenen, insanı
merkez alan sürdürülebilir insani gelişmenin sağlanmasıdır. Bu
ilke, Proje bölgesi halkı için tercih ve potansiyellerini eksiksiz,
eşit ve adil bir biçimde hayata geçirme olanakları yaratmasına
ilişkin uygulamaları ifade etmektedir. GAP Sosyal Eylem Planı
 tarafından belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda GAP
İdaresi, 1995 yılından itibaren Bölge'de kadın nüfusun
geliştirilmesine ve eğitimine yönelik “Çok Amaçlı Toplum
Merkezleri” (ÇATOM) oluşturmaktadır

GAP, Çevre ve Kültür

1992 yılında Rio'da yapılan ve gelecek yüzyılın yeni çevre
yaklaşımını ortaya koyan, dünya zirvesinde kabul edilen
“Gündem 21” ilkeleri, GAP İdaresi tarafından, zaten 1989'dan
bu yana temel ilke olarak kabul edilmiş ve tüm projelerinde
dikkate alınmıştır.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin etap etap uygulanmasıyla 1.7
milyon hektar tarımsal alanın sulamaya açılması ve yapılacak
barajlar ile yeni rezervuar alanlarının yaratılması, Bölge'nin
toprak ve su rejimlerini önemli ölçüde değiştirecektir. Aynı
zamanda nüfus hareketleri, hızlı şehirleşme ve sanayileşme kır
ve kent alanlarında yeni dönüşümler yaratacaktır. Sulamanın
getireceği avantajlar yanında, fazla ve hatalı sulamanın yol
açabileceği problemler, Bölge'deki iklim değişikliklerinin tarımsal
üretime ve bitki örtüsüne yaratacağı etkiler, flora ve faunanın
değişikliklerden etkilenmesi, erozyon, doğal, tarihi ve kültürel
değerlerin kontrolsüz gelişmeden etkilenmesi ve benzeri
sorunlar, GAP'ın, çevre ve kültür değerleri yönünden etraflı bir
şekilde ele alınması gereğini ortaya koymaktadır.

GAP'ın Finansmanı

Toplam yatırım tutarı yaklaşık 32 milyar ABD doları olan GAP'a,
1999 yılı Haziran ayına kadar yapılan 13.9 milyar ABD doları
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eşdeğerindeki harcamanın büyük bir bölümü ulusal
kaynaklardan karşılanmıştır. Ancak GAP, “insan” boyutu ve
“sürdürülebilirlik” kavramı ile birlikte anılmaya başlayan bir
bölgesel kalkınma projesi olarak örnek duruma ulaşmış, bu
boyutlarıyla dış basın ve uluslararası forumlarda geniş bir
şekilde yer almaya ve olumlu yankılar bulmaya başlamıştır.
ABD, Kanada, İsrail, Fransa, ve bazı Avrupa ülkeleri ile Dünya
Bankası olmak üzere, diğer uluslararası kuruluşlar, bazı yabancı
fon ve kredi kuruluşları da GAP'a finansal katkı sağlamışlardır.
Yine bu kapsamda GAP İdaresi, bazı önemli projelerin
gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere yabancı finans
kuruşlarından yaklaşık 2.9 milyon ABD dolarına eşdeğer
miktarda hibe finansman temin etmek imkanına sahip olmuştur.

GAP'ta Ulaşılan Son Nokta

Proje'nin nakdi gerçekleşme oranı % 43.3 düzeyine ulaşmıştır.
Gerçekleşme, sektörler baz alındığında, enerji projeleri
bakımından % 12, sosyal sektörlerde ise % 58 düzeydedir,
ancak projenin bu aşamasında bile bölge ve Türkiye'ye sağladığı
ekonomik değer büyük boyutlara ulaşmıştır.

Türkiye enterkonnekte sistemine giren enerjinin önemli bir
bölümünü üretmekte olan Karakaya ve Atatürk Barajları'nda
gerçekleştirilen hidro-elektrik üretimi, tesislerin açılışından
15.09.1999'a kadar yaklaşık 155.2 milyar kW.saat'e ulaşmıştır.

Bu üretimi alternatif enerji kaynakları cinsinden ifade etmek
gerekirse, her iki barajdan sağlanan elektrik üretimi, yaklaşık
38.8 milyon ton fuel-oil veya 30 milyar m^3 doğal gaza eşit
bir değer oluşturmaktadır.

Harran Ovası'nda sulama, 1995 mevsiminden itibaren başlamış,
GAP genelinde sulanan alan 2011 yılı itibariyle 280 000 hektara
ulaşmış ve yörenin tarımsal üretiminde “patlama” olarak
nitelendirilebilecek artışlar sağlanmıştır. GAP genelinde
hedeflenen toplam sulama faydası 3 milyar $ öngörülmekteyken,
1998 yılı sonu itibariyle Harran Ovası'ndaki 90000 ha alanda
sulama faydası 368,3 milyon $' olmuştur.

GAP 2010 Entegre Planı'nda belirlenen temel esaslar; sağlık
ve eğitim göstergelerinin ülke ortalamalarına getirilmesi, kentlerin
nüfus emme kapasitelerinin artırılması, istihdam açığının
karşılanması ile GAP'ın değerleri ve ilkeleri itibariyle
evrenselliğinin ortaya konmasıdır.

Bugüne kadar ulaştığı düzey itibariyle GAP, Güneydoğu Anadolu
Bölgesi'nin yaşamında anlamlı değişimler yaratmıştır.
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GAP suyun insani ve sosyo-ekonomik gelişmeye yönelik
geliştirilmesi konusundaki uluslararası eğilimler için de özgün
bir model oluşturulmaktadır.

Proje'nin tamamlanan kısmının bile, bölgeye kazandırdığı canlılık
tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan “Verimli Hilal”
Bölgesi'nde yeni ve daha parlak bir uygarlığın yaratabileceği
konusunda ışık yakmaktadır.

GAP tüm özellikleriyle gelecek nesillere sunulan teknolojik ve
sosyolojik bir uygarlık anıtıdır.

GAP'ın Hedefleri

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

Genel Kalkınma Hedefleri

Ekonomik yapıyı geliştirerek GAP Bölgesi'ndeki gelir düzeyini
yükseltmek ve böylece GAP Bölgesi ve diğer bölgeler arasındaki
gelir farklılığını azaltmak, Kırsal alandaki verimliliği ve istihdam
olanaklarını artırmak, GAP Bölgesi'ndeki büyük kentlerin nüfus
emme kapasitesini artırmak, Bölge kaynaklarının etkili kullanımı
yoluyla, kendi başına ekonomik büyüme, sosyal istikrarın ve
ihracatın teşviki gibi ulusal amaçlara katkıda bulunmaktır.
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Tarımsal Kalkınma Hedefleri

Tarımsal verimliliğin artırılması ve çiftçilik faaliyetlerinin
çeşitlendirilmesi yoluyla kırsal bölgelerdeki gelir düzeyini
yükseltmek, Tarımsal sanayilere yeterli girdi sağlamak, İstihdam
olanaklarını artırarak kırsal nüfusun dışa göç etme eğilimini en
aza indirmek, İhraç edilebilir ürünlerin üretilmesine katkıda
bulunmaktır.

Sınai Kalkınma Hedefleri

Bir yandan GAP Bölgesi'nin ekonomik kalkınmasında itici bir
güç rolü oynayarak, diğer yandan eğitim/öğretim ve teknolojik
gelişme için talep yaratıcısı rolünü oynayarak GAP Bölgesi'nin
imajını, toplumsal refahını ve halkın motivasyonunu geliştirmek,
Yüksek gelirli istihdam olanaklarını genişleterek, bölgeler arası
eşitsizliklerin giderilmesine katkıda bulunmak, İhracatın teşviki
ve döviz gelir ve tasarruflarının artırılması konusundaki ulusal
amaçlara katkıda bulunmaktır.

GAP Planlama Yaklaşımı

GAP Master Planı'nın ortaya koyduğu hedeflerden de
anlaşılacağı gibi; Bölge ekonomisini geliştirmeyi, Bölgede
yaşayan vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmayı hedefleyen
GAP, ülke ekonomisine de önemli katkılarda bulunacak bir
proje niteliğindedir. GAP iki yaklaşıma sahiptir. Bunlardan
birincisi entegre planlama yaklaşımı, diğeri ise sürdürülebilir
kalkınma felsefesidir. Bu iki yaklaşım birbirini tamamlayıcı
niteliktedir. Entegre yaklaşım, farklı kesimlerin (tarım, sanayi,
eğitim, sağlık vb. kesimler) bir arada ve eşgüdüm içinde ele
alınmasını içermektedir. Sürdürülebilir kalkınma ve insani
gelişme böyle bir yaklaşımın ayrılmaz bir parçası ve sonucu
olarak ortaya koyulmakta tüm kalkınma gayretlerinin merkezini
“insan” oluşturmaktadır. Bu yönüyle, GAP salt ekonomik
büyüme hedefine yönelmiş bir proje olmayıp, bir toplumsal
dönüşüm projesi hüviyetini kazanmaktadır. Tarımsal gelişmeye
paralel olarak bireylerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi, üretim
tüketim ilişkilerinin farklılaşması sosyal ilişkilere, yaşam biçimine
yansıyacak sosyal ilişkilere, yaşam biçimine yansıyacak sosyal
gelişme ve değişmeyi etkileyecektir. O nedenle GAP'ın sosyal
boyutunun ayrı bir odakta ele alınıp sosyal politika hedeflerinin
bu odakta geliştirilmesine gerek duyulmuştur. Çünkü söz
konusu değişimi yönlendirmek, ortaya çıkacak boşlukları
doldurmak, karşılanamayan ihtiyaçları karşılamak, yeni
ekonomik ve sosyal düzene bireylerin uyumunu sağlamak,
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değişmeyi teşvik etmek ve hızlandırmak için mevcut durumun
saptanmasına, değişme potansiyelinin ve eğilimlerin
tanımlanmasına, ihtiyaç talep ve sorunların değerlendirilmesine
gerek vardır. Bu nedenle sosyal politika hedeflerini gerçekçi
olarak saptamak için bazı sosyal araştırmalar yapılmıştır.

Toplumsal alanda yapılan araştırmaların bulguları ışığında
geliştirilen “GAP Sosyal Eylem Planı” toplumsal kalkınma
politikaları, stratejiler ve uygulanacak program ve projeler
konusunda, toplumsal kalkınmaya ilişkin bir ana çerçeve
oluşturmuştur. Bu çerçevenin içeriğindeki kalkınma alanları;
örgütlenme ve katılım, nüfus hareketleri ve yerleşme, eğitim,
sağlık, tarımsal yayım, istihdam, mülkiyet ve arazi kullanımı
olmak üzere yedi konu başlığı altında ele alınmaktadır.

GAP Sosyal Politika Hedefleri

Ortaya çıkan genel durumun iyileştirilmesi, kalkınma sürecinin
hızlandırılması ve sorunlara çözüm getirmek amacıyla hazırlanan
“GAP Sosyal Eylem Planı”nın temel ilkeleri şunlardır:

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

Temel kaynaklara ulaşılabilirliği sağlayacak ve kaynakların
verimliliğini artıracak önlemler alınacaktır.

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

Kadın ve genç nüfusa öncelik verilecektir.

GAP Sosyal Eylem Planı'nda öngörülen politika hedefleri farklı
sektörler it ibariyle aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

Hedef 1: Toplumsal Yapı

Geleneksel örgütlenmelerden kalkınmaya engel olanların
ortadan kaldırılmasını hızlandırıcı çağdaş örgüt ve kurumların
etkinliğini artırmak. Bölge'de yerel alt kültürlerin ve ulusal
kültürün olumlu bir sentezini sağlayacak kültür kurumlarının
etkinliklerinin yoğunlaştırılacağı bir altyapı oluşturmak. Kalkınma
sürecindeki değişimler gözönüne alınarak aile birliğini
desteklemek, aile içi demokratik ilişkileri güçlendirmek.



37

Hedef 2: Tarım Sektörü

Tarımsal yayımın sahadaki uygulamalarında, faaliyetlerin çiftçi
örgütleri, özel ve gönüllü kuruluşlara bırakılması suretiyle
yayımda etkinliği artırmak. Kamunun yayımdaki görevini, bu
kuruluşlarca yapılan uygulamaları destekleme ve kalite
kontrolünü yapmaya kaydırmak. Kamunun eğitsel alandaki
yatırımlarını tarımsal araştırma, temel eğitim teknik ve mesleki
eğitimde yoğunlaştırmak. Tüm çiftçilerin kendi koşullarına
uygun kaliteli bilgiye ulaşabilirliklerini sağlamak. Bölge'de
dinamik ve verimli tarımsal gelişmeyi engelleyici ürün desenleri,
üretim ilişkileri, mülkiyet yapısı ve istihdamdaki aksaklıkları
gidermek. Bölge'deki tarım işletmelerinin verimli hale getirilmesi
için optimum büyüklükler saptayarak işletmeleri bu büyüklükten
uzaklaştıran eğilimleri ortadan kaldırıcı önlemler almak. Çayır
ve mera gibi ortak kullanım alanlarının korunması yolunda
önlemler almak.

Hedef 3: İstihdam

Bölge'de ülke ortalamalarının üstünde olan kayıtlı işsizlik oranını
azaltmak. Bölge'den daha önce göç etmiş olanlar başta olmak
üzere sermaye sahibi ve nitelikli işgücünün Bölge'ye çekilmesini
özendirmek. Kadının istihdamını engelleyici uygulamaların
kaldırılması ve istihdama katılımının özendirilmesi yolunda
önlemler almak. Bölge'de toplam geliri artırıcı ve gelirin dengeli
dağılımını sağlayıcı ekonomik ve sosyal önlemler almak. Yerinde
istihdam yaratacak tarıma dayalı ve tarım dışı sanayi ve
örgütlenmeleri desteklemek. Bölge'deki doğal ve kültürel
zenginlikleri, istihdam ve gelir artırıcı üretken yatırımlara
yönlendirmek, Teknoloji seçiminde verimlilik ve üretkenlik
yanında, istihdam, sağlık ve çevre boyutlarını da göz önüne
almak.

Hedef 4: Eğitim Sektörü

Bölge'de eğitim düzeyini, özellikle kız çocuğu ve kadınlar
lehinde, yükseltici önlemler almak. Eğitim olanaklarının, nüfusun
bütün kesimlerine yaygınlaştırılmasını sağlamak. Bölge'de
okuma-yazma ve okullaşma oranlarını en azından Türkiye
ortalamasına yükseltmek. Yaygın ve örgün eğitimin işlevselliğini
artırarak bu doğrultuda olanaklar geliştirmek. Bölge'de örgün
ve yaygın eğitimin etkinliğinin artırılması için okul öncesi eğitim
programları açılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. Nüfusun
büyük bölümünü oluşturan genç nüfusu kısa ve orta vadede
ekonomide etkin kılıcı, mesleki ve teknik eğitim programlarına
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önem vermek. Bölge'de, gelişme ve çağdaşlaşma süreçlerine
katılmamış olan kadınların eğitim ve sağlık düzeylerinin ve
sosyal statülerinin yükseltilmesine özel önem vermek.

Hedef 5: Sağlık Sektörü

Bebek ve çocuk ölüm oranları ile doğurganlık oranlarını en
azından ülke ortalamalarına yaklaştırıcı önlemler almak.
Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve halkın bu
hizmetlere ulaşabilirliğini artırmak. Bölge'de sulamanın
yaygınlaşmasıyla ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını önceden
tespit ederek önlenmesine yönelik tedbirler almak.

Hedef 6: Nüfus

Kalkınma hızı ile nüfus artış hızı arasındaki dengeyi dikkate
alan, sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun bir nüfus politikası
izlemek. Nüfus hareketlerini, Bölge'nin toplumsal ve ekonomik
potansiyellerinin geliştirilmesi yönünde teşvik etmek. Bölgesel
kalkınmanın etkili bir biçimde gerçekleşebilmesi için nüfusun
merkez köylerde ve orta büyüklükteki kentlerde yoğunlaşmasını
sağlayacak özendirici önlemler almak.

Hedef 7: Yerleşim

Toplumsal ve ekonomik gelişmelerin bir sonucu olarak yaşam
alanları daralan göçer ve yarı-göçer toplulukları yerleşik yaşama
geçirmek. Baraj yapımından etkilenecek nüfusun yeniden
yerleştirilmesinde, toplumsal, kültürel ve ekonomik kalkınma
ilkelerini gözetmek.

Değerlendirme

Hizmet ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve tüm toplum
kesimleri için erişilebilecek çağdaş bir asgari yaşam standardını
sağlayacak dengeli bir dağılımın gerçekleşmesi sosyal politikanın
temel işlevselliğidir. GAP'a ilişkin toplumsal politikalar, bu üç
konunun bir arada gerçekleştirilmesine yönelik projelerin hayata
geçirilmesi yoluyla etkin kıl ınmaya çalışılmaktadır.

GAP Master Planı Temel Kalkınma Senaryosu

Bölge kalkınmasının çerçevesini çizen GAP Master Planı,
özellikle su ve toprak kaynaklarının gelişmesini mali ve teknik
kapasiteleri de dikkate alarak bir takvime bağlamış, bu
değişmenin ekonomik ve sosyal sektörlerde uyaracağı



39

gelişmeyi, yaratacağı istihdamı, bunun getireceği nüfus
büyüklüğü ile bu nüfusun kentler ve kır itibariyle muhtemel
dağılımını sağlamış, eğitim ve sağlık hizmetleriyle konut ve
kentsel altyapı ihtiyaçlarını makro düzeyde belirlemiş ve yıllara
göre finansman ihtiyacını ortaya koymuştur. GAP Master Planı,
çeşitli devlet kuruluşlarının kalkınma çabalarının bütünleştirilmesi
ve eşgüdümlendirilmesini kolaylaştıran bir rehber olarak GAP'ın
yürütülmesine destek olmakta, ayrıca Bölge gelişmesinin alması
gereken seyir ve alt ölçeklerde üretilecek plan, program ve
projeler için de bir rehber niteliği taşımaktadır.

Birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olan ve bir bütünlük teşkil eden
hedeflere ulaşmak için GAP Master Planı 2005 yılına uzanan
zaman perspektifi içinde dört temel strateji belirlenmiştir:

• Su ve arazi kaynaklarını gerek sulama, gerekse kentsel ve
endüstriyel kullanım amaçları için geliştirmek ve yönetmek,

• Daha iyi tarımsal işletme yönetimi, tarımsal pratikler ve bitki
desenleri uygulayarak arazi kullanımını geliştirmek,

• Tarımla ilişkili ve yerel kaynaklara dayalı üretime özel ağırlık
vererek imalat sanayilerini teşvik etmek,

• Yöre halkının ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak, nitelikli personeli
Bölge'ye cezbetmek ve bölgede kalmasını temin etmek için
sosyal hizmetleri ve kentsel altyapıyı iyileştirmek.

GAP Master Planı'nın temel kalkınma senaryosu, “Güneydoğu
Anadolu Bölgesi'ni, Tarıma Dayalı İhracat Bölgesi” haline
getirmektir.

GAP  ve  Sürdürülebilir Kalkınma

Toprak ve su kaynaklarının geliştirmesi projesi olarak başlatılan
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), GAP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı tarafından çok sektörlü entegre bölgesel kalkınma
projesine dönüştürülmüştür. GAP İdaresi sürdürülebilir insani
gelişme kavramıyla uyumlu olarak ekonomik büyüme hedeflerine
çevresel ve sosyal-insani boyutu entegre etmiştir. Bu GAP'ın
amacının sadece ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak
insanın yaşam kalitesinin artırılması anlamına gelmektedir.
Altyapı geliştirme, tarımsal ve endüstriyel kalkınma, çevresel
koruma, doğal kaynakları geliştirme, sosyal hizmetler vb.,
ekonomik büyümeye katkı yapanlarda da dahil olmak üzere,
tüm faaliyetler sürdürülebilir bir tarzda insanın yaşam kalitesine
yaptıkları katkı çerçevesinde değerlendirilmektedir.

GAP'ın nihai hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde
sürdürülebilir bir insani gelişmeyi sağlamaktır. Bu nedenle
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kalkınmanın odağı olarak insan alınmaktadır. Gerçekleştirilmekte
olan fiziki yapılar insani gelişmenin tabanını oluşturacaktır. GAP
Bölgesi'ndeki sosyal farklılıkların giderilerek toplumsal
kalkınmanın sağlanması, eşitlik ve refahın yaygınlaşması,
Proje'ye toplumsal katılım sağlanması ve insan kaynaklarının
geliştirilmesi ile Bölge'de sürdürülebilir bir kalkınma
sağlanabilecektir. GAP'ta sürdürülebilir kalkınma ile erişilmek
istenen ekonomik büyümenin insani gelişme perspektifi
kapsamında ele alınması, Bölge'nin tümünü içerecek bir sosyal
değişimi ekosistem, kültür ve yöre özellikli katılımcı çözümlere
çevirecek gelişmelerin sağlanmasıdır.

Rio'da 1992 yılında yapılan Dünya Zirvesi'nde kabul edilen
Gündem 21 adlı dokümanda somutlaşan ve her ülkenin kendi
şartlarına göre uygulanmasını önerdiği ilkeler, GAP'ta
uygulanmakta olan sürdürülebilir insani gelişme ilkeleri ile uyum
göstermekte olup, ilk sonuçları da alınmaktadır.

GAP 'ta sürdürülebilir insani gelişme hedefine yönelen planlama
ve uygulama faaliyetleri aşağıdaki ilkeler çerçevesinde
yürütülmektedir.

• Katılımcılık

• Eşitlik ve Hakkaniyet

• İnsan Kaynaklarını Geliştirme

Katılımcılık yararlanıcıların proje hazırlama sürecinde karar
almada yer almaları ve uygulama, izleme ve değerlendirme
süreçlerine katılımı olarak anlaşılmaktadır. Bu ilke tüm projelere
uygulanmaktadır. Tarafların duyarlılığını oluşturarak, projelerin
sosyal yapılabilirliğini artırarak, projelerin maliyetini düşürerek
ve insanların gerçek sorunlarını çözerek projelerin başarısını
olumlu olarak etkilemektedir. Bu yöntem aynı zamanda
toplumun demokratikleşmesine de katkı yaratmaktadır.

GAP çerçevesinde kalkınmada eşitlik ve adillik, sosyal,
ekonomik ve kültürel olarak dezavantajlı konumda yaşayanların
kalkınma sürecine entegrasyonu anlamına gelmektedir.

GAP Bölgesi’nin Sosyo-Ekonomik Özellikleri

Yüzölçüm: Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis,
Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini içine alan GAP Bölgesi
toplam ülke yüzölçümünün % 9.7'sine tekabül eden 75.358
km2'lik bir alana sahiptir.
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Nüfus Artışı ve Göçler

2009 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre; 72.561.312
kişi olan ülke toplam nüfusunun % 10,3'üne tekabül eden GAP
Bölgesi nüfusu 7.462.893 kişi olup, bu nüfusun % 68,3'ü
kentlerde % 32'si kırsal alanlarda yaşamaktadır.

2000-2009 yılları arasında GAP Bölgesi'nde yıllık nüfus artış
hızı yaklaşık binde 13,51, Türkiye genelinde ise binde 7,53
olarak gerçekleşmiştir.

Net Göç Hızı:

1995-2000 yılları arasında net göç hızı en yüksek olan ilk
sıradaki il binde -75,1 ile Siirt'tir. Bunu binde -70,2 ile Adıyaman,
binde -67,6 ile Mardin, binde -45,2 ile Batman, binde -40 ile
Diyarbakır, binde -38,9 ile Kilis ve Şanlıurfa izlemektedir. 2009
yılına bakıldığında Siirt ili binde -10,88, Adıyaman binde -
10,49'a, Mardin binde -29,39'a, Diyarbakır -,7,58'e, Kilis binde
-8,28'e ve Şanlıurfa -4,92'ye gerilemiştir.

Tablo 1. GAP İllerinde  1995-2000 Yılları Arasındaki Göç

GAP  İlleri Göç Vermeye Devam Ediyor

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 1965-2000 yıllarını kapsayan
dönemde, yurt düzeyinde, doğudan batıya, kuzeyden güneye
hareket halinde olan göçlerin profilini çıkarttı. “Türkiye'nin göç
haritası” olarak da adlandırılabilecek DPT çalışmasında,
ekonomik ve sosyolojik açıdan ilginç, kayda değer ve çeşitli
araştırmalarda veri olarak kullanılabilecek sonuçlara ulaşıldı.
Rapora göre Türkiye genelinde  1965-1970 döneminde 3,2,
1970-1975 döneminde 3,4, 1975-1980 döneminde 2,7, 1980-
1985 döneminde 2,9, 1985-1990 döneminde 4,1, 1995-2000
döneminde ise 4,8 milyon insan başka illere göç etti.

İL
Kilis(1)

Batman(1)

Şırnak(1)

Şanlıurfa

Siirt

Mardin

Gaziantep

Diyarbakır

Adıyaman

TOPLAM

1975-1980

Net Göç Net Göç
Hızı%0

Net Göç
Hızı%0

Net Göç

1980-1985

Net Göç Net Göç
Hızı%0

2000 Yılı
Daimi
İkametgah
Nüfusu

1995-2000
Aldığı Göç

1995-2000
Verdiği Göç

1995
2000
Net Göç

1995-2000
Net Göç
Hızı%0

-

-

-

-35 253

-10 922

-28 919

-1256

-15 795

-11 371

-

-

-

-60,1

-29,5

-59,8

-1,8

-24,2

-34,7

-

-

-

-14 509

-18 232

-17 495

-4256

-12 550

13 614

-

-

-

-20,9

-41,7

-31,2

-5,2

-16,1

-35,4

-

-

-

-26,800

-31 311

-34 750

-481

-32 212

-17 372

-

-

-

-30

-140,7

-70,2

-0,5

-34,8

-37,5

102 002

390 289

276 300

1 243 058

218 773

601 621

1 119 535

1 176 390

559 772

7 157

20 133

28 457

38 320

17 932

26 083

68 550

62 996

17 624

287 252

11 199

38 165

22 507

87 632

34 994

68 165

65 051

111 060

58 369

497 142

- 4 042

-18 032

5 950

-49 312

-17 062

-42 082

3 499

-48 064

-40 745

-219 339

-38,86

-45,16

21,77

-38,9

-75,06

-67,58

3,13

-40,04

-70,23

Kaynak: TUİK Türkiye İstatistik Yıllığı 2007
(1) II Olmadan önceki veriler elde edilememiştir.

1985-1990
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DPT'nin çalışmasında, nüfus artış hızındaki azalmaya paralel
olarak kentleşme hızı azalma eğilimi göstermiş olmasına
rağmen, kentleşme hızının makul seviyeye inmesi ve isteğe
bağlı nüfus hareketlerinin, istenen mekanlara yönelmesinde
yeteri kadar başarılı olunamadığı ortaya çıktı. 1970-2000
döneminde İstanbul, Ankara ve İzmir'in yer aldığı büyük nüfuslu
iller grubuna, Konya, Adana, Bursa, Antalya, Mersin, Şanlıurfa
ve Diyarbakır illeri dahil oldu. 1995-2000 döneminde Antalya,
Şanlıurfa ve İstanbul nüfus artış hızı en yüksek iller olurken,
Tunceli ve Ardahan başta olma üzere 15 ilin nüfusu azaldı.

GAP İllerinde Durum

Tablo 1’de verilen 1975'den sonraki  net göç ve net göç hızlarına
bakıldığında GAP'taki  tüm illerin 1975 den bugüne kadar 1995
2000 yılları arasında Gaziantep ve Şırnak hariç sürekli olarak
göç verdiği görülmektedir. Bu göç, Tablo'da verilen dönemler
boyunca artmıştır.1995-2000 döneminde yaklaşık 497 000 kişi
GAP İllerinden göç etmiştir. Ancak bu dönemde başta Gaziantep
ve Diyarbakır olmak üzere GAP illeri yaklaşık 287 000 kişi de
göç almıştır. Böylece  GAP illerinden bu dönemde net olarak
 yaklaşık 220 000 kişi göç etmiştir.1975 yılından bu yana
açıklanan göç veriler dikkate alındığında GAP illerinin göç
vermeye devam ettiği ortaya çıkmaktadır. Son dönemde bu
göçün azaldığı yönünde iddialar ileri sürülse de bu konuda
elde net veriler yoktur.

Şekil 2. Türkiye İller Arasındaki Net Göç Hızı (1995 - 2000)

1990'lı yılların başında  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji
Bölümünden bir grup öğretim üyesi tarafından yapılan GAP
Bölgesi Nüfus Hareketleri Araştırmasında aşağıdaki temel
bulgular elde edilmiştir.
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Temel Bulgular:

• Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre göçün yönü
kuzeydeki dağlık alanlardan güneydeki ovalara, kırsal
alanlardan kentsel merkezlere ve bölgeden bölge dışı
metropollere doğrudur. Göçün temel nedeni ise ekonomiktir.
Kentsel alanlara göç edenlerin % 85'i göç ediş nedeni olarak
ekonomik gerekçeleri dile getirmektedir.

• Kırsal alanlarda göç etme eğilimi bulunmakta ve göç etmek
isteyenler ağırlıklı olarak topraksız ve az topraklı hanelerdir.
Göçün ilk durağını ise Şanlıurfa ve Gaziantep gibi bölgenin
görece büyük şehirleri oluşturmaktadır.

• Daha önce bölge dışına göç edenlere gelince, bunların %
23'ü bölgeye geri dönme eğilimindedirler. Köylerinde toprağı
olanların % 46'sı geri dönmek isterken topraksızların % 15'i
geri dönme eğilimindedir.

• Sonuç olarak GAP'ın gerçekleşmesi ile beraber, sulama dışı
alanlardan sulamaya açılan alanlara doğru kalıcı ve mevsimlik
göç, kırsal alanlardan bölge içi kentsel alanlara doğru bir
göç yaşanması beklenmektedir. Ayrıca daha önce bölge
dışına göç edenlerin de önemli bir kısmının bölgeye geri
dönmesi beklenmektedir.

GAP'ta Temel Büyüklükler

Toprak Potansiyeli
Türkiye toprak potansiyelinin % 9,7'si ve ekonomik olarak
sulanabilir arazinin % 20'si GAP Bölgesi'nde yer almaktadır.
İşlemeli tarıma elverişli I., II. ve III. sınıf arazi miktarı 2.467,5
bin ha olup, toplam arazinin % 33'ü kadardır. Kısıtlı işlemeye
uygun arazi 649,3 bin ha (IV. sınıf) hesaba katıldığında, Bölge
topraklarının % 42,2'si tarıma elverişli görülmektedir.

Havzalara Göre Su Potansiyeli
Türkiye 25 havzaya ayrılmıştır. Havzalardan toplam yıllık akış
miktarı 186 milyar m3 olup bu akışın yaklaşık yarısı dört havzada
(Fırat - Dicle, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Antalya)
toplanmaktadır. Bu dört havza dışındaki 20 havza toplam su
akışının diğer yarısını paylaşmaktadır. Yalnızca Fırat ve Dicle
Havzası'nın payı toplam akışın % 30'unu oluşturmaktadır.

Fırat'ta 32 milyar m3 ve Dicle'de 21 milyar m3 olmak üzere
toplam 53 milyar m3 bu havzada yer almakta olup, yıllık
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kullanılabilir su potansiyelinin 14 milyar m3'ü yeraltı suyu olmak
üzere, toplam 112 milyar m3'tür.

Şekil 3. Havza Bazında Türkiye Su Potansiyeli

Proje tamamlandığında, yılda toplam 52.94 milyar metreküpten
fazla su akıtan Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki tesislerle,
Türkiye toplam su potansiyelinin % 28.5'i kontrol altına alınacak,
Çukurova'nın 4.5 katı olan 1.7 milyon hektarın üzerinde arazinin
sulanması ve 7460 megavatın üzerinde kurulu güç kapasitesiyle
yılda 27 milyar kilovat saatlik hidroelektrik enerjisi üretilmesi
sağlanacaktır. Planlanan toplam sulama alanı, Türkiye'de
ekonomik olarak sulanabilir toplam alanın % 20'sine ve toplam
yıll ık elektrik üretimi, Türkiye'de ekonomik olarak
gerçekleştirilebilir elektrik enerjisi potansiyelinin % 22'sine
eşdeğerdir.

GAP  barajları, ülkemiz enterkonnekte sistemine giren enerjinin
önemli bir bölümünü sağlamaktadır. Bu üretim Türkiye'nin
toplam hidrolik enerji üretiminin de yaklaşık yarısını
oluşturmaktadır. Ülkemiz, toplam enerji üretiminde (termik -
hidrolik) GAP'ın payı ise % 20'dir. Sözkonusu barajlardan
sağlanan toplam enerjinin, 28 milyon ton fueloil veya 23 milyon
metreküp doğalgaza eşdeğer olduğu göz önüne alınırsa; ülke
ekonomisine katkısının önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Türkiye'nin bölgesel kalkınmaya yönelik en büyük yatırımı olan
GAP'ın sulama projeleri tamamlandığında ise, Türkiye'de
şimdiye kadar devlet eliyle gerçekleştirilen sulama alanına eşit
bir alan daha sulu tarıma açılmış olacaktır. Böylece GAP'ın
meydana getireceği yüksek tarım ve sanayi potansiyeli, Bölge'de
ekonomik hasılayı 4.5 misli artıracak,  bölge halkının yaklaşık
3.5 milyonuna iş imkanı yaratacaktır. Ayrıca sulanan alanlardaki
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artışlara bağlı olarak buğday üretiminde % 104, arpa üretiminde
% 69, pamuk üretiminde % 388, domates üretiminde % 556,
mercimek üretiminde % 24, sebze üretiminde % 80 oranında
artış olacağı tahmin edilmektedir. Halihazırda, tüm GAP
Bölgesi'nde DSİ Genel Müdürlüğü'nce inşa edilen sulama
şebekeleri vasıtalarıyla 300 397 hektar alan sulanmakta ve
Türkiye kütlü pamuk üretiminin yaklaşık % 36'sı (DSİ, KHGM
ve halk sulamaları) bu sulanan alanlardan sağlanmaktadır.

GAP Master Planı'nın baz alındığı 1985 yılı itibariyle, kişi başına
Gayrisafi Bölgesel Hasıla (GSBH), Türkiye'nin Gayrisafi Yurtiçi
Hasıla'nın (GSYİH) % 47'si kadardır. GAP Master Planı
projeksiyonlarında GAP GSBH'nin yılda % 7.7 oranında artması,
sektörler itibariyle bu artışın aşağıdaki oranlarda gerçekleşmesi
öngörülmektedir. (1987 yılı sabit üretici fiyatlarıyla)

Gayrisafi Bölgesel Hasılanın yılda % 7.7

Tarım sektörünün yılda % 4.9

Sanayi sektörünün yılda % 10.0

İnşaat sektörünün yılda % 6.6

Hizmetler sektörünün ise yılda % 9.0

Bölge ekonomik yapısındaki değişimle, tarım payı itibarıyla %
40'dan % 23'e gerilerken, sanayi % 15'den % 24'e, hizmetler
% 44'den % 53'e yükselecektir. Kişi başına gayrisafi bölgesel
hasıla ise, 1997 yılı fiyatlarıyla yaklaşık iki kat artarak 235 milyon
TL'sına ulaşacaktır.

GAP Master Planında 2005 yılına kadar olan sürede Bölge
Nüfusunun % 3.9, istihdamın da % 4.0 oranında büyüyeceği
tahmin edilmiştir.

GAP Pojesinde Gerçekleşmeler

GAP Projesi Nakdi Gerçekleşme
Master Plan öngörüleri doğrultusunda belirlenen GAP kamu
yatırımları finansman ihtiyacı 2010 yılı fiyatlarıyla toplam 42,1
milyar TL düzeyindedir. 2009 yılı sonu kümülatif harcama 30,6
milyar TL ve nakdi gerçekleşme % 72,6 düzeyine ulaşmıştır.

Hidroelektrik Enerji Projelerindeki Gerçekleşmeler

GAP kapsamında, 2009 yılı itibariyle toplam 9 adet (5.513 MW)
hidroelektrik santrali tamamlanmış; santral kurulu güçleri
itibariyle hidroelektrik enerji projelerinin % 74'ü gerçekleşmiştir.
Bu çerçevede GAP kapsamında yer alan Karakaya, Atatürk,
Batman, Kralkızı, Dicle, Birecik ve Karkamış hidroelektrik
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santrallerinin işletmeye alınışından bu güne kadar Türkiye
ekonomisine ve Bölge halkının refahına doğrudan katkı sağlayan
duruma gelmiştir.

Türkiye'de 2009 yılında üretilen 35.9 milyar kilovat-saatlik
hidroelektrik enerji içinde, GAP 12,1 milyar kilovat-saatlik
hidroelektrik üretimiyle % 33,7'lik bir paya sahiptir.

Yine 2009 yılında Türkiye'nin 194,06 milyar kilovat-saatlik
toplam enerji üretimi (termik, hidrolik, rüzgar ve jeotermal)
içinde GAP'ın payı % 6,2 olmuştur.

Tablo 2. GAP Bölgesinde Enerji Üretimi

Sulama Projelerindeki Gerçekleşmeler

GAP Bölgesi'nde 1.822.000 ha alanın sulamaya açılması
planlanmıştır. 2009 yılı sonu itibariyle Fırat ve Dicle Havzası'nda
toplam 300.397 ha alan sulamaya açılmıştır. 72.093 ha alanda
halen sulama şebeke inşaatı devam etmekte olup, 1.448.556
ha alan planlama aşamasındadır. Sulama projelerinin % 16,5'i
işletmededir.
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GAP Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Sosyo-
Ekonomik Yapısını Nasıl Değiştirecek?

Master Plana Göre GAP’ta Ekonomik Yapı Değişimi
GAP Master Planı, 2005 hedef yılı itibariyle, ulaşılacak temel
ekonomik büyüklük olarak Gayri Safi Bölgesel Hasıla (GSBH)'yı
Tarım
Sanayi
Hizmetler
Sektörleri kompozisyonu itibariyle belirlemiş ve başlangıç yılı
1985 yılına göre ekonomik yapıdaki değişimi aşağıda yüzdeler
olarak göstermiştir.

Sektörler                                 1985 Yılı         2005 Yılı
Tarım 40 % 23 %

Sanayi 16 % 24 %

Hizmetler 44 % 53 %

Gayri Safi Bölgesel Hasıla (GSBH) 100 % 100 %

GSBH Gelişme Endeksi 100 445

GSBH gelişme endeksinin dönem boyunca yaklaşık 4.5 kat
artması öngörülmüştür. Bu süre içinde tarımın, bölgesel ekonomi
içindeki payının yüzde 40'tan yüzde 23'e inmesi, ağırlıklı bir
şekilde tarımsal sanayinin yüzde16'dan yüzde 24'e çıkması
ve hizmetler kesimi payının da yüzde 44'ten yüzde 53'e çıkması
öngörülmüştür. GAP ekonomisine bu göstergelerle bakıldığında
hedef yıl itibariyle verimli istihdam ve nüfus artışına rağmen
fert başına düşen reel gelir artışı ile birlikte ekonomi kendi
kendine büyüme sürecine ulaşmış olmaktadır

Şekil 4. GAP Bölgesindeki Sulama Projelerinin Durumu
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Harran Örnek Alan Kişi Başı Katma Değer ($/Kişi)

1995 yılından itibaren sulamanın başladığı Şanlıurfa-Harran
Ovası'nda 30.000 ha alanda sulama öncesi kişi başına katma
değer 596 ABD Doları, 2008 yılında 1.241 ABD Doları olmuştur.

Şekil 5. Harran Örnek Alan Kişi Başı Tarımsal Katma Değer

İhracat ve İthalat

2002-2010 dönemi itibariyle GAP Bölgesi ve Türkiye genelinde
yapılan ihracat rakamlarına bakıldığında, Türkiye genelindeki
ihracat artışına paralel olarak GAP Bölgesi'nde de ihracat artışı
olmuştur. 2002 yılında GAP Bölgesi'nden yapılan ihracatın
Ülke geneli içindeki payı % 1,91 civarındayken 2008 yılında
% 3,3'e ve 2009-2010 yıllarında bu oran % 4,4'e yükselmiştir.

Şekil 6. GAP Bölgesinde İthalat ve İhracat
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GAP Bölgesinde ihracatın mal gruplarına dağılımı incelendiğinde
ilk sırayı % 42 ile tarıma dayalı işlenmiş ürünlerin aldığı
görülmüştür. Sanayi mamulleri ise % 5'lik bir pay ile son sırada
yer almaktadır.

Şekil 7. GAP Bölgesi'ndeki İhracatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı

GAP'ın Bölgedeki Uluslararası İlişkilere Etkisi

Bölgesel Sınırötesi Alana  Etkisi

Bu proje ile Güneydoğu Anadolu'ya barajlar, sulama sistemleri,
tarıma dayalı imalat sanayisi, yeni ulaştırma ağları ile birlikte
bunları tamamlayan eğitim, sağlık ve çağdaş yerleşim birimleri
de gelecektir. Türkiye'deki bu bölge gelişirken yıllarca birlikte
yaşamış, aynı kültür mirasına sahip ve akrabaları sınırın hemen
öteki tarafında olan büyük bir topluluğun bu gelişmeden
etkilenmemesi düşünülemez.

GAP'taki gelişmelerle birlikte Türkiye ile Suriye, Irak ve İran
arasında bölgesel bir iktisadi bütünleşme sağlanacaktır .Ortak
iktisadi çıkarlar ülkeleri birbirine yakınlaştıracaktır.Karşılıklı
bağımlılık ilişkileri artacaktır GAP , sosyal ve ekonomik boyutları
ile tamamlandığında bölge; Türkiye, Suriye, Irak ve Ürdün
arasında birleştirici bir cazibe merkezi olacaktır. “Ortak çıkarlar”,
GAP üzerinden ve bölge ülkelerinin iktisadi yararları
doğrultusunda işletilecektir .

Özetle GAP'ın tamamlanması ile gıda ürünleri, tarım, sanayi
alanındaki işbirliğinden su kaynakları yönetimi ve eğitime kadar
birçok alanda karşılıklı işbirliği ve bağımlılık artacaktır. GAP
öncelikle bölgede geri kalmışlık ve işsizliğin oluşturduğu baskının
ve gerilimin azaltılmasının somut koşullarını oluşturacaktır.
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Bölge İlişkilerindeki Yumuşamaya Katkısı

Bölgedeki işbirliği ve ilişkiler geliştikçe projeye bakış da  GAP
gibi Ortadoğu'da suya dayalı bir kalkınma  projesinin bölge
projesi olarak kabulü kolaylaşacaktır. Bu durum bölgede su
ve toprak kaynaklarının en verimli bir şekilde geliştirilmesine
yönelik ortak bir anlayışın yaratılmasını sağlayacaktır. Bu da
bölgedeki su sorununun hafifletilmesine yönelik önemli bir
adım olacaktır. Bir diğer deyişle GAP'taki su  bölge ülkeleri
için  barış ve işbirliği aracı olacaktır.

Karşılıklı bağımlılık arttıkça ve bölgesel bir işbirliği süreci
yaratıldığında geçmişteki su'dan sorunların çok daha kolay
çözülebileceği görülecektir.

GAP'ın hızla tamamlanarak bölgedeki su sorununun çözümü
için çok etkili bir anahtar oluşu, bazı paradigmalarla birlikte
ülkelerin birbirlerine karşı düşünce ve davranış biçimlerindeki
değişimin de en belirgin göstergesi olacaktır. Ancak ilişkilerdeki
bu değişim ve gelişmenin bölge üzerine planlar yapan
uluslararası güçleri rahatsız edecek olan yönü de gözden
kaçırılmamalıdır. Özetle GAP, bölgede suyun kendisini  değil
su'dan oluşturalacak olan faydaların tüm bölgenin gelişmesi
kalkınması ve istikrarı için kullanılabileceği projedir.  Bu nedenle
de GAP  su sorununun çözümünü gerçekleştirecek bir  anahtar
olarak kabul edilmelidir.

Bölgedeki Gıda Pazarı'na Etkisi

Komşu ülkeler işbirliğine açık oldukça GAP, suya dayalı bir
bölgesel kalkınma projesi olarak ilişkilerin ve tüm bölgenin
gelişmesine büyük katkıda bulunacaktır. Bu karşılıklı bağımlılık
geliştirkçe  bölgede su sorununun artmasında değil tam aksine
çözümünde de çok önemli bir rol oynayacaktır.

Örneğin Ortadoğu'da hızlı nüfus artışıyla birlikte gıda talebi de
artıp çeşitlenmektedir Bu bölgede  30 milyar dolarlık bir gıda
pazarı bulunmaktadır .Ortadoğu gıda konusunda dışa bağımlıdır.
Ortadoğu gıda pazarında  Avrupa Birliği,  ABD, Avustralya,
Yeni Zelanda, Brezilya, Kanada öne çıkmaktadır. GAP'ın
tamamlanması ile bu pazarın talebinin önemli bir bölümü
GAP'taki üretimden karşılanabilir. Coğrafi yakınlık ve tüketim
kalıpları ve alışkanlıklarındaki benzerlik bu işbirliğini
kolaylaştıracaktır.

GAP'ta inşa edilen barajlar da işbirliği amacıyla kullanılmaktadır.
Örneğin 2009 yılında ve 2010 yaz aylarında  Suriye ve Irak'ın
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talep ettiği ilave su miktarları GAP'taki  barajların depoladığı
sudan sağlanmıştır.

Suyun bir hegemonya değil bir işbirliği aracı olarak kullanılmasına
yönelik bu gibi uygulamaların  ülkeler arasında güven arttırıcı
bir rol oynayacaktır. Bu konuda Türkiye'nin tavrı her zaman
suyun bir işbirliği aracı olması şeklindedir. Bu da  bu sürecin
işbirliğinin artması  yönünde ilerlemesini sağlayacak en belirleyici
etken olacaktır.

2.2 Konya Ovası Projesi ve Bölgeye Etkileri

Konya'da Sulamanın Önemi

Konya Ovası'nın su kaynakları açısından yetersiz bir bölge
oluşu mevcut su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımını
zorunlu kılmaktadır. Konya Ovası tarımsal üretim açısından
Türkiye'de önemli bir yere sahiptir. Ovada yıllık yağışın yetersiz
olmasından dolayı özellikle yağışın yetersiz olduğu yaz aylarında
sulama bitkisel üretim için büyük önem taşımaktadır.

Konya Ovası'nın işlenebilir tarım arazisi 2.136 milyon hektar
olup bunun 1.90 milyon hektarı (%89) sulanabilir niteliktedir.
Halen sulamaya açılmış araziler 0.30 milyon hektardır ve bu
miktar sulanabilir arazilerin %15-16'sını oluşturmaktadır. Konya
Ovası'nda toplam yer altı ve yerüstü su potansiyeli 6.0 milyar
m3 / yıl olup bunun 3.80 milyar m3/yıl ekonomik olarak
kullanılabilir niteliktedir. Halbuki sulanabilir arazilerin tamamının
sulanması için 12 milyar m3/yıl suya ihtiyaç vardır. Konya
Ovası'nda sulanabilir olduğu halde su potansiyeli yeter-
sizliğinden dolayı sulanamayan arazi varlığı 1.35 milyon hektardır.

Konya Ovası Sulama Projesi (KOP)

Konya kapalı havzası Türkiye'nin en az yağış alan bölgesidir.
DSİ Kızılırmak, Sakarya, Göksu, Manavgat Havzalarından su
getirme projelerini inceleyerek Göksu havzasından su getirme
projesini en ekonomik ve uygun olarak belirlemiştir.

Göksu nehri üzerinde yapılacak Bozkır Bağbaşı, ve Afşar
barajlarında düzenlenecek yıllık ortalama 44 milyon m3 su 17
km lik mavi tünel ile birlikte Bağbaşı barajından ilk etapta 160
milyon m3 su daha sonra bozkır ve Afşar barajlarının inşa
edilmesi ile yılda ortalama 414 milyon m3 su Konya ve Karaman
ovalarının sulamasına verilecek.
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Bu projenin toplam maliyeti 2.4 milyar YTL olup yıllık Getirisi
408 milyon YTL. 100,000 kişiye yeni iş imkanı sağlayacak.
Projenin 1. kısmı 2006 tarihinde ihale edilmiş olup yapım bedeli
yaklaşık 100 milyon Euro'dur.

Konya Ovasının sulanması amacıyla suya yapılan ilk müdahaleler
1819 yılında Çelik Mehmet Paşa, 1871 yılında Vali İzzet Paşa,
1898'de Ferit Paşa tarafından yapılmıştır. KOP'ta işlenebilir
tarım arazisi 2.1 milyon hektardır. Bu arazilerin 1.9 milyon
hektarı sulanabilir nitelikte olup sulanabilir arazinin işlenebilir
araziye oranı %89 dur. GAP'ta sulanabilir arazi 1.7 milyon
hektardır. Bu oranın Türkiye genelinde %30 olduğu göz önüne
alınırsa, Konya Ovası arazilerinin sulamaya elverişlilik yönünden
Türkiye'de ilk sırada yer aldığı ortaya çıkar.

KOP'taki sulanabilir arazilerin tamamının günümüz koşullarında
uygulanan sulama teknolojileri gerekli su miktarı 12 Milyar
m3/yıl dır.

KOP'un ekonomik olarak kullanabilir mevcut sulama suyu
miktarı 3.820 milyar m3/yıl olup bunula sulanabilecek arazi
550.000 hektar civarındadır. Buna göre KOP'un sulama suyu
açığı 8.2 milyar m3/yıl dır.

Şekil 8. GAP Bölgesi'ndeki İhracatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı

KOP'un  Bileşenleri

Konya Ovasında  planlama, inşaat aşamalarında  ve işletmede
bulunun projeler Tablo 3'de verilmiştir.
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Bu tabloda da görüldüğü gibi KOP kapsamında  toplam 1 100
000 hektarlık bir sulama alanı yer almaktadır. Bu da suyun
kalkındırma kuvveti olarak bölgede ne denli etkili olacağını
ortaya koymaktadır. Sulama'nın yan ısıra KOP kapsamında
tabloda görüldüğü gibi İçmesuyu ve Enerji projeleri de yer
almaktadır.

KOP kapsamında Sulamaların gerçekleştirilebilmesi için
planlama proje ve inşaat aşamalarında olan 35 adet de gölet
bulunmaktadır. 15 adeti Konya il sınırları içinde yer alan bu
göletlerin  dökümü Tablo 4'de  verilmiştir.

Tablo 3. KOP Bileşenleri Mevcut İlerleme Durumları
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KOP 'ta Tablo 4'de verilen depolama tesislerinin dışındaki
depolama tesilerindeki mevcut durum ise Tablo 5'de verilmiştir.
Bu tablo'daki verilere göre KOP'ta inşa halindeki 404 milyon
m3'lük yeni depolanacak suyu yılda 220 milyon m3'ü sulamaya
tahsisedilecektir.

Tablo 4. KOP Göletleri

Tablo 5. KOP Bölgesi Depolama Tesisleri

KONYA İli Projelerinin Genel Durumu

12 adet proje demetinden meydana gelen yaklaşık 615 bin
hektar alanı sulayacak olan Karaman ilimizi de içine alan Konya
Ovası Sulama Projesi'nin en önemli ayağını, Konya-Çumra III.
Merhale Projesi oluşturmaktadır.
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Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli inşaatının da içinde yer aldığı
ve önümüzdeki yıllarda inşa edilecek olan Bozkır ve Avşar
barajları ile birlikte bu proje tamamlandığında, Yukarı Göksu
Havzası'nın Akdeniz'e boşalan sularının, yıllık ortalama olarak
414 milyon metreküpü, Konya Kapalı Havzası'na ve ileriki
yıllarda yapılması planlanan Apa - Hotamış isale kanalı vasıtasıyla
da 580 milyon metreküp suyu depolama kapasitesi olan
Hotamış depolamasına aktarılacaktır.

Şekil 9. Konya Çumra Projesi

Şekil 10. Konya İli Projeleri Genel Görünümü
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Konya Ovası Projesi'nin (KOP) 2007 yılında temeli atılan en
önemli adımı olan Mavi Tünel ve Bağbaşı Barajı'nın inşaatları
 sürmektedir.Türkiye'nin tahıl ihtiyacının yüzde 17'sini karşılayan
ve ülkenin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası, tünel inşaatı
2012 yılında bittiğinde suya kavuşacak. Konya ili sınırlarından
doğup, Mersin Taşucu'ndan Akdeniz'e dökülen Göksu
Nehri'nden, yapımı süren Bağbaşı Barajı'na akacak yıllık 414.13
milyon metreküplük su, 17 kilometrelik Mavi Tünel aracılığıyla
Çarşamba Nehri'ne akıtılacak. Nehir de suyu, Konya kent
merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Apa Barajı'na taşıyacak.
Apa Barajı'nda birikecek suyun 100 milyon metreküpü içme
ve kullanma suyu olacak, kalan 314.13 milyonmetreküplük
kısım da tarımsal sulamada kullanılacaktır.

130 milyon metreküp su Suğla Depolması ile 130 Milyon
metreküp Gembos Derivasyonu ile ve 414 milyon metreküp
su Mavi Tünel ile toplam 700 milyon metreküp su Konya
Ovası'na akıtılacaktır.

Bu projedeki 5 adımdan Suğla Depolaması gerçekleşmiştir.
İkinci adım olan  Beyşehir'den Konya'ya, Suğla'ya ve Apa
Barajı'na gelen dev  kanalın  inşaatı devam etmektedir. Üçüncü
adım Derebucak Barajı ve Gembos Derivasyonu'dur. Dördüncü
adım Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel'dir. Beşinci adım yer altı
sularının optimum şekilde kullanılması ve modern sulama
sistemlerinin hayata geçirilmesidir.

Şekil 11. Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel
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KOP Bölge Kalkınma İdaresi Kuruldu - 2011

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
kurulması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği
yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 3/6/2011 tarihinde
kararlaştırılmıştır.KOP Bölge Kalkınma İdaresi'nin teşkilat ve
görevlerini de açıklayan bu  kanun Ek 1'de verilmiştir.

Konya ve Karaman Ovalarına Su

Bölge için hayati önem taşıyan KOP ile özellikle Konya ve
Karaman ovalarının sulanması hedeflenmektedir. Ayrıca proje
bünyesinde Konya ve Karaman şehir merkezlerinin içme,
kullanma, sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanması ve hidroelektrik
enerji üretimi de bulunmaktadır. KOP ile 615 bin hektar alanı
sulanacak, Yukarı Göksu Havzası'nın Akdeniz'e boşalan
sularının, yıllık ortalama olarak 414 milyon metreküpü, Konya
Kapalı Havzası'na aktarılacak. Mavi Tünel 17 kilometre uzunluğu
ile Türkiye'nin Urfa tünellerinden sonra ikinci büyük sulama
tünelidir. 4.8 metre çapındaki tünelden saniyede 36 metreküp
su, Konya Ovası'nda toplam 223.410 hektar araziye sulama
suyu takviyesi yapacak. Ayrıca yeraltı suyunu desteklemesinin
yanı sıra Konya ilinin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına
yardımcı olaca. Yılda yaklaşık 150 milyon kilowattsaat
hidroelektrik enerji üretilecektir. Mavi Tünel ile Konya Ovası'na
aktarılacak su ile Konya Ovası'nın bir kısmı daha sulu tarıma
açılacak, aşırı yeraltı suyu çekimini engellenecek, ovadaki
verimlilik artacaktır.

Şekil 12. Mavi Tünel ve Baraj Projeleri
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Sulama Kanalları

MAVİ Tünel Projesi ile Apa Barajı'na verilecek olan 414.13
milyon metreküplük su, buradan Konya Ovası'na mevcut
kanallar ve yeni yapılacak olan sulama kanalları aracılığıyla
dağıtılacak. Apa Barajı, 160 milyon metreküp'lük su tutma
kapasitesine sahip. Mavi Tünel ile daha fazla su geleceğinden
ve suyu Konya Ovası'nın kurak olan diğer bölgelerine de
verebilmek için Karapınar İlçesi sınırlarında bulunan ve tamamen
kurumuş durumda olan Hotamış Gölü'ne, Apa Barajı'ndan
cazibeyle su gönderilecek. KOP Projesi tüm aşamalarıyla
tamamlandığında, Apa-Hotamış arasında inşaa edilecek isale
kanalı ile su Karapınar bölgesine taşınacak. Hatamış Gölü,
yaklaşık 580 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip.
Konya Kapalı Havzası'nda yoğun rutubet nedeniyle sadece
tahıl üretilebiliyor. Uzmanlar, şu anda dekar başına 220 kilogram
üretim yapıldığını, KOP ile tarım arazileri sulandığı taktirde,
dekar başına üretimin 500 kilogramı geçeceğini söylemektedir.
Mavi Tünel projesi ile Konya Ovası'nda sulanacak alan yaklaşık
yüzde 50 artacaktır. 12 projeden oluşan KOP projesi sona
erdiğinde, 130 milyon metreküp su Suğla Depolaması, 130
milyon metreküp su Gembos Derivasyonu ile 414 milyon
metreküp su da Mavi Tünel ile olmak üzere toplamda 700
milyon metreküp'e yakın bir su, yılda Konya Ovası'na
aktarılacaktır.

KOP tamamlandığında;

• 1 100 000 ha arazinin tamamı sulanacak

• 164 milyon m3 içme ve kullanma suyu temin edilecek.
Bölgede yaşayan 3 milyon kişinin içme kullanma ve endüstri
suyu ihtiyacı karşılanacaktır.

• 2,9 milyar kWh/yıl elektrik enerjisi üretilecektir.

• 1 100 000 kişiye doğrudan istihdam imkanı ,binlerce kişiye
de dolaylı iş imkanı sağlanmış olacaktır.

• Ulusal ekonomiye Sulama faydası olarak yılda 800 milyon
$,Enerji faydası olarak 210 milyon $ olmak üzere toplam
1 010 milyar $ katkı sağlayacaktır.

Konya Ovası'nda Aşırı Yeraltısuyu Çekimi

Konya Ovasında yüzeysel sulama projelerinin yeterince hızlı
bir şekilde geliştirilememesi bölge insanını yeraltısuyuna
yönlendirmiştir. Bu çerçevede yeraltısuyu kullanımı için
onbinlerce ruhsatsız kuyu açılması sonucu yeraltısuyu tablası
hızla düşmüştür.
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Konya Ovası'ndaki yer altı suyunun yıllık güvenilir çekim
potansiyel i  2 ,4 mi lyon m3Olarak bel i r lenmişt i r.

Halen Konya Ovasında 27 140 adet belgeli kuyu ile 370 000
hektarlık bir alanda yeraltısuyu ile yasal sulama yapılmaktadır.
Ancak bunun dışında bölgede 66 808 ruhsatsız kuyu olduğu
belirlenmiştir. Bu durumda Konya Ovasında fiili olarak 93 948
adet kuyudan yılda 3,8 milyon m3 su çekilmektedir.

Kaçak olarak açılan bu kuyulardan çekilen su, yeraltısuyunun
verimli kullanım miktarını aşarak iki katına yaklaştırmıştır.Bu
da  bölgede su tablasını hızla düşürerek obrukların oluşmasına
neden olmuştur.

Fotoğraf 1.

KOP Bölgesinde açılan tüm kuyular ve sulanan alanlar
Tablo 6' da verilmiştir.
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Bölgede Konya Çumra karapınar Ovasında yapılan yeraltısuyu
tablasının seviye ölçümleri aşırı çekimden kaynaklan düşüşün
1974 yılındfan bu yana devam ettiğini ve yaklaşık 35 m ye
ulaştığını ortaya koymuştur.yeraltısuyu tablasında kuraklık
nedeniyle oluşan 9 m.lik düşüş de buna eklandiğinde bölgede
yeraltısuyu seviyesinde 44,5 m .ye yakın bir düşüş oluşmuştur.Bu
durum Şekil 13'de görülmektedir.

Tablo 6. KOP Bölgesinde Açılan Kuyular ve Sulama

KOP Bölgesinde DSİ tarafından yapılan Kuyu Envanter
Çalışmaları ve Rezerv Durumu  ise Tablo 7'de verilmiştir.

Tablo 7. KOP Yer altı Suyu Potansiyeli
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Doğu Anadolu Projesi (DAP) ana planı, Devlet Planlama
teşkilatının koordinasyonunda, bölgedeki 5 üniversite tarafından
hazırlanmıştır. DAP kapsamında aşağıdaki haritada verilen 16
il yer almaktadır.

Şekil 13. Konya Ovası'ndaki Yeraltı Suyu Seviyesi Değişimi

2.3 Doğu Anadolu Projesi (DAP)

Fotograf 2. Doğu Anadolu Bölgesi
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Devlet Planlama Teşkilatı'nın sorumluluğunda Bölgesel Gelişme
ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü'nün denetimi ve
koordinasyonu altında bölgede yer alan Erzurum Atatürk, Elazığ
Fırat, Malatya İnönü, Kars Kafkas ve Van Yüzüncü Yıl
Üniversitelerinin oluşturduğu “Ortak Girişim” bu planı
hazırlamıştır. Ancak plana en son şeklini Gazi Üniversitesi
vermiştir.

Plan Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Erzincan,
Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş,
Tunceli ve Van illerini kapsayan geniş bir coğrafyayı ele
almaktadır. Bu coğrafya, 158.972 km2 'lik alanı ile Türkiye yüz
ölçümünün % 21'ini ve 5.634.772 kişilik nüfusu ile de ülke
nüfusunun yaklaşık %9,3'ünü içermektedir Plan yapım dönemi
1998 - 2000 yılları arasını kapsamış olup, 2001 - 2005, 2006
- 2010 ve 2011 - 2020 dönemleri olmak üzere üç aşamalı bir
hedef yıl öngörüsü yapılmıştır. Planın benimsediği genel amaç
“Bölge'nin kendi potansiyellerini harekete geçirecek ortamın
yaratılmasını sağlamak” şeklindedir12.

DAP'ın Kapsamı

Planda öneri program ve proje başlıkları olarak eğitim, sağlık,
kadın ve aile, tarım (toprak ve su kaynakları, bitkisel üretim,
hayvancılık, su ürünleri, ormancılık) sanayi (imalat sanayi,
madencilik, el sanatları), haberleşme, toptan ve perakende
ticaret, inşaat, turizm ve kültür, kentsel gelişme, kırsal gelişme
ve çevre yer almaktadır.

Şekil 14. DAP İlleri

12 Doğu Anadolu Projesi'nin Değerlendirme Raporu  Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma
Ajansı KUDAKA Temmuz 2010
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DAP Ana Planı içerisinde ekonomik, sosyal, çevresel ve
mekansal olmak üzere dört gruphedef belirlenmiştir. Bu
hedeflerin yanı sıra plan kapsamındaki iller de topografya,
ulaşım, iklim, tarih, ekonomik ve sosyal açıdan üç ayrı alt
bölgeye ayrılmıştır. Bunlar Erzurum, (Ağrı, Erzincan, Erzurum,
Gümüşhane, Kars, Muş, Ardahan, Bayburt ve Iğdır), Malatya
- Elazığ (Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli) ve Van (Bitlis,
Hakkari ve Van) alt bölgeleridir.

Plan Bölge'nin kalkınmasını ekonomik, sosyal ve çevresel
boyutlarıyla bir bütün içinde ele almaktadır. Gelişmesi öncelikle
tarım sektörünün modernleşmesine dayalı olan Bölge'de toprak
ve su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi, mera
ıslahı gibi konuların öncelikle ele alınması gerekliliği
vurgulanmaktadır. Ekonomik yapının geliştirilmesine yönelik
yatırımların tek başına yaşam kalitesinin yükseltilmesini ve
refahın yaygınlaştırılmasını sağlayamadığına vurgu yapılarak
sosyal amaçlı strateji ve programlara da ağırlık verilmektedir.

DAP Ana Planı'nda 7 öncelikli müdahale alanı belirlenmiştir;

1. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi,

2. Örgütlenmenin yaygınlaştırılması,

3. Altyapı temini,

4. Mera ıslahı ve yönetimi,

5. Çevre kalitesinin iyileştirilmesi,

6. Yoksullukla mücadele,

7. Finansman.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Kuruldu - 2011

Doğu Anadolu  Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
kurulması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği
yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 3/6/2011 tarihinde
kararlaştırılmıştır. DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin teşkilat ve
görevlerini de açıklayan bu  kanun Ek 1'de verilmiştir.

DAP'ın Finansman İhtiyacı

Planın öngördüğü dönüşümlerin gerçekleştirilebilmesi için
bölgede önemli miktarda yatırım yapılması gerektiği tespit
edilmiştir. Geliştirilen 3 farklı senaryoya göre 2001-2020
döneminde A1 senaryosunda 80,3 milyar dolar, A2
senaryosunda 94,1 milyar dolar, A3 senaryosunda ise 106,9
milyar dolar toplam yatırım gerekliliği belirlenmiştir. Yatırımların
büyük bir bölümünün (%80) özel sektör tarafından
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gerçekleştirileceği öngörülmüştür. En az yatırım gerektiren A1
senaryosunun benimsendiği yatırım programında; 2001-2005
dönemi için 2 925 milyon dolar, 2006-2010 dönemi için 4 008
milyon dolar, 2010-2020 dönemi için ise 8 928 milyon dolarlık
bir kamu yatırımı gerekliliği öngörülmüştür.

Nüfus

DAP Bölgesi, doğal nüfus artış hızı çok yüksek olan bir bölgedir.
Son yıllarda, kentleşme, genç nüfusun Bölge dışına göçü ve
diğer bir dizi ekonomik ve sosyal etmenin etkisiyle doğal nüfus
artış hızı düşmüş olsa bile, Ülkenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi
dışındaki diğer bölgelere görece daha yüksektir. Bölge sürekli
olarak dışa göç vermekte, bu nedenle de nüfus artış hızı,
Türkiye nüfus artış hızının altında kalmaktadır. DAP Bölgesi'ne,
alt bölgeler olarak bakıldığında ise, 1960-1990 yılları arasında,
TRA1 Düzey 2 Bölgesi'nin Ülke nüfusu içindeki payının sürekli
düşme eğilimi içinde olduğu görülmektedir. Terk edilen bölge
ister kentsel isterse kırsal alan olsun nitelik değiştirmektedir.
Göçün nedenleri arasında işsizlik, maddi yetersizlik, büyük
şehirde yaşama isteği gibi klasik göç nedenleri bulunmaktadır.

Tablo 8. DAP TRA1 Düzey 2 Bölgesi Nüfusu Yıllara Göre
Değişimi

Tarım

DAP kapsamında 3 alt bölgeye ayrılmış olan 16 ilde Bölge'nin
en temel ekonomik faaliyetinin tarım olduğu vurgulanmakla
birlikte sektördeki sorunlar, sorunlara yönelik olarak çözüm
önerileri ve bu kapsamda kamu kurumları ve özel sektör
tarafından 2000 - 2020 yıllarını kapsayacak şekilde
gerçekleştirilmesi öngörülen projeler, kapsamlı olarak
değerlendirilmiş olup, Bölge'nin kalkınması için farklı büyüme
oranlarına dayalı olarak 3 farklı senaryo oluşturulmuştur.

Senaryoların oluşturulması aşamasında ileri ve geri bağlantıları
yüksek olan kilit sektörler belirlenerek yapılması öngörülen
yatırımların bu sektörler tarafından gerçekleştirilmesiyle Bölge'nin
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kişi başı gelirini Türkiye ortalamasına çıkarılması hedeflen-
mektedir. Bununla birlikte, Bölge'nin kırsal kesiminde yoğun
göç olması nedeniyle öncelikli olarak göçü önleyecek projelerin
hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanarak, tarımsal faaliyetlerden
elde edilen gelirin artmasıyla yaşam seviyesinin yükseltilmesi
amaçlanmıştır.

Meraların kullanımı sırasında yaşanan sıkıntılar, yem bitkilerinin
temini, hayvan ürünlerin pazarlanması, örgütlenmenin yeterli
seviyede olmaması, Bölge'deki işletmelerin halen düşük
kapasitede ve aile işletmesi şeklinde sürdürülmesi, arazilerin
parçalı yapıda olması, sulama sorunu, arazilerin kullanımının
akılcı şekilde yapılmaması ve buna bağlı olarak emeğin
üretimden aldığı payın düşük kalması vb. sorunlar halen devam
etmektedir.

Bölgede Suya Dayalı Tarım ve Hayvancılığın
Geliştirilmesi Projeleri

Sulu tarım alanlarının geliştirilmesi; Bölge'de değişik alt
bölgelerde 33 sulama projesi planlanmıştır.  Erzurum alt bölgesi
için ise 16 sulama projesi belirlenmiştir.  Faaliyete geçen sulama
tesisleri DAP öncesine dayanmaktadır. Yine inşası devam eden
sulama tesisleri, Devlet Su İşleri (DSİ) verilerinden incelendiğinde,
Erzurum için Hınıs, Kuzgun, Demirdöven ve Pasinler'de
planlanan tesisler için şu an sadece Pasinler ve Kuzgun (Daphan
kapsamında) sulama tesislerinin inşası genişletilmesi çalışmaları
devam etmekte olup diğerleri ise faaliyete geçememiştir.

Baraj ve gölet havzalarında toprak muhafaza çalışmaları;
Bu kapsamda Erzurum ilinde 5355 ha alanda toplam 217
yerleşim yeri, Erzincan'da 8242 ha alanda 98 yerleşim yeri ve
Bayburt'ta 5479 ha alanda 58 yerleşim yeri DSİ tarafından
koruma altına alınmıştır.

Mera alanlarında küçük hayvan içme suyu göletleri yapımı;
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (TKB) projeleri kapsamında bazı
mera alanlarında içme suyu alanlarının oluşturulması
sağlanmakla birlikte bölgede geniş çaplı çalışmalar yoktur.

Drenaj ve arazi ıslahı çalışması; Proje kapsamında 2001-
2006 yılları arasında öncelikli olarak Erzincan yer alması ve
Erzurum ve Bayburt'un 2011-2020 yılları arasında projeye
katılması planlanmıştır. Toprak ve Su Kaynakları Araştırma
Enstitüsü bölge toprak yapısı konusunda incelemeler yapmış
ancak bunlar literatür olarak kalmıştı.
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Bitkisel Üretim Nadas alanlarının değerlendirilmesi projesi;
Tarım arazileri envanter çalışmalarının yetersizliği ile birlikte en
son resmi istatistiki veriler ışığında nadas alanlarının
değerlendirilerek % 9 oranlarına çekilmesi çalışmalarının yeterli
olduğunu söylemek mümkün değildir.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde işlemeli tarıma uygun olmayan
alanların rasyonel kullanımı projesi; TRA1 Düzey 2 Bölgesi,
potansiyelleri açısından özellikle yem bitkileri üretimine oldukça
uygundur. Oluşturulacak suni meralarda yem bitkileriyle
desteklenmesi hayvancılığı daha verimli hale getirecektir.

Çayır - mera alanlarının tespit, tahdit, ıslah ve amenajman
projesi; çalışmaları sürüdürülmektedir.

Şeker pancarı ekim alanlarında yem bitkileri üretimini
geliştirme projesi; Bölge'deki şeker pancarı ekimi konusunda
uygulanan sınırlamalar etkili olmuş ve 2000-2007 arasında
üretim değerleri 581.706 tondan 342.434 tona gerilemiştir.
Proje amacına uygun sonuçlar vermekle birlikte bölgenin
üretimini geliştirme açısından uygulamanın devamlılığına ihtiyaç
vardır.

Sözleşmeli patates tohumluğu üretim projesi; Bölge'nin
yapısı gereği patates tohumlarının virütük hastalıklardan ari
oluşu önemli bir avantajdır ve bunun değerlendirilmesi
gerekmektedir.

Örtü altı sebze yetiştiriciliği projesi; Bölgede özellikle Erzincan
ve Erzurum'un kuzey ilçeleri mikro-klima alanları özelliğine
sahiptir. Bu alt bölgelerde seracılığın teşviki önemlidir. DAP
kapsamında yeterli desteği görmemekle birlikte halihazırda
TKB destekleri bu konuda öncüldür.

Hayvancılık Suni tohumlama ve aşılama hizmetlerinin
özelleştirilmesi projesi; TKB tarafından sürdürülen suni
tohumlama destekleriyle birlikte bölgede uygulamaya başlanan
“Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine
Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının
Desteklenmesine İlişkin Karar” ile verimli ırkların önemi gündeme
gelmiştir.

DAP Arazi Kullanımı

Bölgede toprak kaynakları doğal yetenek ve özelliklerine göre
kullanılmamaktadır. Bölge için arazi kullanım planları
yapılmamıştır. İşlemeli tarıma elverişli olmayan V.,VI., ve VII.
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sınıf araziler, mera ve orman kullanımına ayrılması gerekirken,
Bölge'de yanlış arazi kullanımı nedeniyle 497.157 ha. alan kuru
tarıma, 7290 ha. alan ise sulu tarıma açılmıştır13. Aynı şekilde
işlemeli tarıma elverişli arazilerin 1.304.446 ha da mera olarak
kullanılmaktadır. Özet olarak Bölge'de toplam 1,8 milyon ha.
alan yeteneklerine uygun biçimde değerlendirilmemektedir.
Yanlış arazi kullanımı, toprak degredasyonunu ve erozyonu
artırmakta, üretimi düşürmektedir14.

Bölgede Arazi Toplulaştırması

Bölge'de mevcut tarımsal işletmelerinin yaklaşık yüzde 50'si
1-5 ha. Araziye sahip olup, her bir işletme genel ortalamaya
göre 5 parselden oluşmaktadır.

İşletmelerin küçük ve çok parçalı oluşu üretim maliyetlerinin
yüksek olmasına yol açmakta, günümüz tarım tekniklerinin
uygulanmasına engel teşkil etmekte ve bu arazilerin gerek
ekonomik ve gerekse fiziki açıdan rantabl kullanılmaması
sonucunu doğurmaktadır.

Bölge'de ekolojik ve sosyo-ekonomik koşullar gözetilerek,
küçük, çok parçalı ve dağınık parsellerin arazi toplulaştırma
çalışmaları ile optimum parsel büyüklüklerine dönüştürülmeleri,
ayrıca Bölge'de yeni sulamaya açılacak olan tarım alanlarındaki
sulama yatırımları maliyeti bakımından da büyük önem arz
etmektedir.

DAP Sulu Tarım Alanlarının Geliştirilmesi

Bölge'de 1.218.921 ha. alan ekonomik olarak sulanabilir tarım
arazisi mevcuttur. Halen bu alanların 625.410 ha.'lık bir bölümü
sulanmakta olup, 593.511 ha. arazide de potansiyel sulama
imkanı vardır. Bölge'de sulamaya açılan yıllık ortalama alan
8625 ha.'dır ve bu trend devam ettiğinde sulanabilir arazinin
sulanabilmesi için 68 yıllık bir sürece ihtiyaç duyulmaktadır.
Türkiye şartlarında Bölge'de sulamaya açılması mümkün olan
593.511 ha.'lık alan 1.543.285 ha.'lık kuru tarımın verdiği ürünü
verebileceği gibi ürün çeşitliliğini de zenginleştirecektir.

Yatırım Programında toplam 33 sulama projesi bulunmaktadır.
Bu projelerden halen 28 adedi ihalesi yapılmış uygulanmakta
olan projeler olup, 5 adedi ise yatırım programında olan ancak
ihaleleri yapılmamış projelerdir. Tamamlanmaya yakın projeler
çıkartıldığında sulanacak proje  alanı 295.424 ha olmaktadır.

13 Doğu Anadolu Projesi Ana Planı DPT 2000.

14 Doğu Anadolu Projesi Ana Planı DPT 2000.
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DAP kapsamında ilave olarak 135 000 ha.'lık bir alanın da
sulamaya açılması önerilmektedir.

2000 yılında yatırım programındaki 446 000 ha lık  ve daha
sonra önerilen 135 000 ha lık projeler bitirilecek olursa Bölge'de
toplam 581 000 ha sulamaya açılmış olacaktır. Bu daha
ekonomik olarak sulanabilecek alanların tümünün sulamaya
açılabileceği anlamına gelmektedir.

DAP'ta Kakınmanın Dinamo Sektörleri

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınması için hemen hemen tüm
sektörlerde iyileştirmeler yapmak gerekmektedir. Bununla
birlikte, Bölge'nin sosyoekonomik kalkınmasında dinamo rolü
oynayacak  dinamo sektörleri; tarım ve hayvancılık, turizm,
gıda sanayi, konfeksiyon ve giyim sanayisi, toprağa dayalı
sanayi, sağlık ve eğitim sektörleridir. Bu sektörler Bölge'nin
kalkınmasında lokomotif rolünü üstlenecektir. Bu sektörler aynı
zamanda stratejik öneme sahiptir. Devlet, teşvik uygulamalarında
ve AB projelerinin dağıtımında bu sektörlere öncelik vermeli
ve bunlara yönelik avantajlı durumlar yaratmalıdır. Bölge'de,
DAP sonrası insan kaynaklarının geliştirilmesi konusunda ciddi
bir değişim olmadığı görülmektedir. Bölge yine göç vermekte;
kadın, sosyal hayatta neredeyse hiç yer almamakta, eğitim
oranları konusunda Bölge, bölgeler arası sıralamada gerilerde
kalmaktadır.

Bölgede HES'ler enerji sektöründe en önemli kalem olarak
öne çıkmakta olup son düzenlemelerle birlikte özel sektör HES
yatırımına büyük ilgi göstermektedir. HES inşaatlarının
besleyeceği yan sanayi dallarının bölgede faaliyet göstermesinin
bölge sanayisine canlılık getirmesi beklenmektedir. Buna ek
olarak bölgede yoğun şekilde karşılaşılan elektrik kaçakçılığı
önlenmelidir. Bunu sağlamak için de halk eğitilerek
bilinçlendirilmeli, caydırıcı cezalarla kaçakçılığın önüne geçilmesi
hedeflenmelidir.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ticaret sektöründe karşılaşılacak
en büyük sorunlardan biri üretileni pazarlama olup, etkin
pazarlama kanallarının geliştirilmesi ve daha kaliteli ürünlerin
tüketicilere ulaştırılması açısından ortak hareket edebilme
kültürü, bilinçlilik ve Pazar araştırması ön plana çıkmaktadır.
Ticaret sektöründe dar boğazları aşabilmek ve eş zamanlı
olarak da tarım ve sanayi sektörlerinin önünün açılması için,
ulaşım altyapısının iyileştirilmesi, nitelikli elemanların yetiştirilmesi,
danışmanlık hizmeti vermek ve yatırımcıyı yönlendirmek için
sinerji odakları oluşturulmalıdır.
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Bölgeye son yıllarda özellikle kara yolu alanında büyük yatırımlar
yapılmıştır. Bu yatırımların devam ettirilmesi ve yeni güzergahların
kullanıma açılması beklenmektedir. Bölgede şehir içi yolların
altyapılarının iyileştirilmesi ve yenileme çalışmalarının sürekli
devam ettirilmesi gerekmektedir. Demir yolu altyapısının
iyileştirilmesi ve Trabzon Limanı'na demir yolu ile bağlanılması
bölge için kritik öneme sahiptir. hava yoluyla ulaşım için mevcut
altyapı yeterli seviyededir. Ancak direkt uçuş noktalarının sayısı
arttırılmalıdır.

Bölge'nin en temel ekonomik faaliyeti olan tarım ve hayvancılıkta,
DAP kapsamında belirlenen sorunların çözümüne yönelik
stratejilerde su ve toprak kaynakları anahtar rol oynamaktadır.

Bölge'nin kırsal kesiminde yoğun göç olması nedeniyle öncelikli
olarak göçü önleyecek projelerin hayata geçirilmesi, tarımsal
faaliyetlerden elde edilen gelirin artmasıyla, yaşam seviyesinin
yükseltilmesi gerekmektedir. Tarım ve hayvancılıkta; modern
teknikler, güçlü altyapı, geliştirilmiş pazarlama olanakları ve
sektörde istihdam edilecek eğitimli nitelikli çalışanlarla daha
başarılı sonuçlar elde edilecektir.

DAP Planı'ndaki stratejiler ekseninde öngörülen projelerin en
kısa zamanda hazırlanacak ''Doğu Anadolu Projesi Eylem
Planı'' ile uygulamaya geçirilmesi, Bölge'nin sürdürülebilir
kalkınması ve ulusal kalkınmaya katkı sağlanması açısından
büyük bir önem arz etmektedir.

Sonuç ve Değerlendirme

Doğu Anadolu Bölgesi, bugün birçok sosyo-ekonomik
göstergeler itibarıyla geri kalmış bir bölgedir. İllerin gelişmişlik
düzeyi değişmekle birlikte, kişi basına düşen gelir, Türkiye
ortalamasına göre oldukça düşüktür. 1990'ların ortalarında iller
itibarıyla gelişmişlik sıralamasında son 16 ilin 12'si bu bölgededir.
Bölgenin en gelişmiş illeri olan Elazığ, Malatya, Erzurum ve
Erzincan bile, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında
33'üncü, 37'inci, 47'inci ve 57'.inci sırada yer almaktadır.

Bölge, uzun süredir, en azından son 30-40 yıldır, Türkiye'nin
diğer bölgelerine göre daha geri durumdadır. Ülke 1987-1997
döneminde 1987 yılı fiyatlarıyla yılda % 4,1'lık bir hızla büyürken,
bölgenin yıllık büyüme hızı ancak % 1,9 olabilmiştir (DPT,1996;
DPT 2000 a).

Doğu Anadolu Bölgesi'nin diğer bölgelerle olan sosyo-ekonomik
gelişmişlik farkını azaltmak, mevcut verimlilik düzeyini geliştirerek



70

ülke ekonomisine katkısını artırmak amacıyla, 27 Ağustos 1998
tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından
Doğu Anadolu Projesi (DAP) çalışması başlatılmış Doğu
Anadolu'daki 5 Üniversite tarafından yürütülmüş ve  projeler
Aralık 2000 sonunda tamamlanmıştır.

Doğu Anadolu Projesi Ana Planı kapsamında „Mevcut Durum
ve Analizi Raporu“, „Strateji ve Yeniden Yapılanma Senaryoları“,
''Doğu Anadolu Projesi Ana Planı“, ''Ön Fizibilite ve Fizibite
Etütleri“ ve ''Yönetici Özeti“ başlıklarını taşıyan raporlar
hazırlanmıştır15.

Doğu Anadolu Projesi  ile tarımda önemli kalkınma hedef ve
senaryoları ortaya konmuş olmasına rağmen, proje uygulaması
yapılmadığı için  bölge tarımı projenin saptamalarının daha
gerilerine düşmüştür.

Doğu Anadolu Projesinde yer alan illerin ve yörelerinin
kalkınmasını sağlamak ve en gerikalmış bölge imajını silmek
ve ana planda belirtilen hedefleri yakalayabilmek için Doğu ve
Anadolu Eylem Planı çerçevesinde DAP Ana Planına işlerlik
kazandırmak zorunludur. Doğu Anadolu Projesi Ana Planı
çerçevesinde 16 ilin her biri için ayrı yapılan dörder fizibilite
etütleri 64 adet hazırlanan fizibilite raporlarının çoğu bölge
tarımının kalkınmasını amaçlamaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesinde halkın büyük bir kesimi kırsal alanda
yaşamaktadır. Kırsal kesimin % 70'i ise tarımla uğraşmaktadır.
Bu oran bazı alanlarda % 80'nin üzerine çıkmaktadır. Bölgenin
ekolojik şartları, hayvancılık, bitkisel üretim ve tarımsal ürünlerin
değerlendirilmesine oldukça elverişlidir. Geleneksel tarımsal
uygulamalar yerine seracılık, arıcılık, küçük kapasiteli tarımsal
ürünler işleme tesislerinin kurulması, bölgenin tarımsal kalkınma
hızına, dolayısıyla da sosyo ekonomik kalkınmasına yön
verecektir. Diğer yandan bölgenin birçok kesimi turizm açısından
büyük bir potansiyele sahiptir. Gerek tarımsal ve doğal kaynaklar,
gerekse turizm potansiyeli bakımından zengin olan Doğu
Anadolu Bölgesi, düşük üretkenlik, düşük gelir seviyesi ve
yüksek göç oranından fazlaca etkilenmektedir.

Bölgede, yöre halkının hayat standardını yükseltecek, issizlikle
ilgili sorunlarını çözecek, doğal çevreyi koruyacak ve sosyo-
ekonomik kalkınmasını sağlayacak proje ve programlara ihtiyaç

15 Bingöl, A. F. ve Varol, A. (2002). ''Bölgesel Kalkınmada Doğu Anadolu Projesi
(DAP Yaklaşımı)'' Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 2,
Sayfa: 313-324. Elazığ.
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vardır. Bu tür programların başarıya ulaşması ile tarımsal ve
insan kaynaklarında sürdürülebilirlik sağlanacak, yeni is
alanlarının açılmasıyla issizlik azalacak ve üretimi arttırıcı
faaliyetler hız kazanacaktır. Bölgede göçün durdurulmasında
gerçek yaklaşım bu olmalıdır.

Bölge istihdamının sektörel dağılımı itibariyle tarım ağırlıklı bir
yapı sergilemektedir. Tarımsal istihdam en büyük dilime sahip
olmakla beraber, kırsal nüfus basına tarımsal üretim değeri,
ülke ortalamasının oldukça altındadır. Doğu Anadolu Bölgesi,
tarımsal istihdamın en yoğun olduğu bölge konumunda
olmasına rağmen, tarımsal verimliliğin en düşük olduğu
bölgelerden biridir.

Bölgede en fazla etkilenen halk kitlesi, özellikle kırsal kesimde
geçim kaynağı hayvancılık ve bitkisel üretim olan kitledir.

DAP'ta  Su Kullanımı  ve Sulama

DAP kapsamında illerin başta sulama olmak üzere yıllık su
tüketim miktarı 4,392x109 m3'tür. Kullanılabilir yıllık su
potansiyeli 35,156x109 m3 olan DAP kapsamındaki illerde
görüldüğü gibi herhangi bir sorun söz konusu değildir. Ancak
su kaynaklarının geliştirilmesi, isletimi, sulama yöntemi seçimi
ve sulamayla ilgili çiftçi eğitimi konularında Türkiye'de olduğu
gibi bölgede de sorunlar mevcuttur. DAP kapsamındaki illerin
su potansiyeli Türkiye'nin kullanılabilir yıllık su potansiyelinin
yaklaşık 1/3'üne denk gelmektedir. DAP kapsamındaki illerden
yıllık su potansiyeli en fazla olan il Elazığ, en düşük olan il ise
Iğdır'dır16.

Türkiye genelinde teknik ve ekonomik sulanabilen 8,5 milyon
hektar tarım arazisinin, proje illerindeki miktarı 1,2 milyon ha
olup, Türkiye genelinin %14'ünü oluşturur. Bölgedeki 1,2 milyon
ha olarak sulanabilen alanın 1998 sonu itibariyle 0,6 milyon
ha'ı (% 51) sulanmaktadır.

DAP Toprak Kaynakları

DAP kapsamındaki illerde yer alan islemeli tarıma uygun
arazilerin Türkiye genelindeki oranı % 17,49 olup, toplam
4.647.268 ha 'dır. DAP kapsamında yer alan illerdeki islemeli
tarıma uygun olmayan arazilerin toplamı ise 10.930.228 ha'dır.

16 Prof.Dr. A.Vahap YAĞANOĞLU “Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Tarımsal
K a l k ı n m a y a  E t k i l e r i  h t t p : / / w w w. z m o . o rg . t r / re s i m l e r / e k l e r /
459257ddab7b85b_ek.pdf  20 Haziran 2011
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DAP kapsamında işlemeli tarıma uygun araziler üzerinde kuru
tarım kullanım sekli % 47,34 ile en yüksek orana sahiptir. Bu
arazilerden mer'a olarak kullanım ise % 29,26 'dır. Burada
dikkati çeken bir durumun sulu tarım, bağ-bahçe ve orman-
fundalık arazilerin DAP kapsamındaki oranları Türkiye geneline
göre daha düşükken, çayır arazilerinin DAP kapsamındaki oranı
(% 5,79) Türkiye genelinden (%1,45) çok yüksektir17.
İşlemeli tarıma uygun olmayan arazilerin kullanım durumuna
bakıldığında; mer'a arazileri DAP kapsamında % 70,28'dir.

Gerek işlemeli tarıma uygun araziler gerekse işlemeli tarıma
uygun olmayan araziler bazında DAP kapsamındaki illerdeki
mer'a arazileri Türkiye genelindeki mer'a arazilerinin çok önemli
bir kısmını (% 43,90 ve % 38,60) kapsamaktadır  Bu durum
DAP kapsamındaki illerin mera potansiyeli yönünden önemini
göstermektedir.

DAP'ta ne Yapılmalı

Doğu Anadolu'da tarımın bölgesel kalkınması için özellikle
arıcılık, su ürünleri, yem bitkileri yetiştiriciliği ve hayvancılık
sektörünün geliştirilmesi gerekir.

Bölge halkının güvenini sağlamak açısından, bölgede kalıcı ve
sürdürülebilir aktiviteleri hedefleyen projelere ihtiyaç vardır.
Sürdürülebilirlik çerçevesi içerisinde bölgenin ekonomik
kalkınması yanı sıra, sosyal, kültürel ve çevresel gelişim değerleri
de birlikte ele alınmalıdır. Kırsal kalkınma ile ilgili bütün
programlara yeni iş alanlarının yaratılması ve ek gelir getiren
faaliyetlere yer verilmesi suretiyle yerel halkın katılımcılığı
mutlaka sağlanmalıdır.

Bu projeler, bir takım demonstrasyon ve pilot programlar ile
yöre halkına tanıtılarak tüm bölgede yayılımı sağlanmalıdır.
Özellikle, seçilmiş çiftçiler yoluyla bu katılımcılık teşvik edilmelidir.
Doğu Anadolu Bölgesinde daha önce yürütülmüş kırsal
popülasyona yönelik projelerde alınan başarısız sonuçlar,
yürütülecek yeni proje ve programların daha dikkatli seçilmesini
zorunlu kılmaktadır. Bölge halkının güvenini sağlamak açısından,
bölgede kalıcı ve sürdürülebilir aktiviteleri hedefleyen projelere
ihtiyaç vardır. Sürdürülebilirlik çerçevesi içerisinde bölgenin
ekonomik kalkınması yanı sıra, sosyal, kültürel ve çevresel

17 Prof.Dr. A.Vahap YAĞANOĞLU “Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Tarımsal
Kalkınmaya Etkileri

http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/459257ddab7b85b_ek.pdf 20 Haziran
2011
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gelişim değerleri de birlikte ele alınmalıdır. Kırsal kalkınma ile
ilgili bütün programlara yeni iş alanlarının yaratılması ve ek
gelir getiren faaliyetlere yer verilmesi suretiyle yerel halkın
katılımcılığı mutlaka sağlanmalıdır.

Doğu Anadolu Bölgesi 5 farklı üretim alanına ayrılarak her bir
alanla ilgili geliştirme projeleri hazırlanmalıdır. Bu alanlar;

1. Hayvansal üretim için alanları (çayır ve mer'a alanlarının
ıslahı, arıcılık)

2. Endüstri bitkileri yetiştirilen alanlar (seker pancarı, ayçiçeği,
patates vs., tohumculuk)

3. Hububat üretim alanları (buğday, arpa vs.),

4. Mikro-klima alanları (sebzecilik, seracılık ve meyve üretimi)

5. Orman alanları olarak sıralanabilir.

Ayrıca;

1. Su ürünleri ve özellikle alabalık üretimi yaygınlaştırılıp
geliştirilebilir.

2. Orman bölgelerinde, orman ürünlerinin değerlendirilmesine
yönelik programlar baslatılabilir.

3. Mantarcılık bölgede çok ideal bir tarımsal faaliyet olabilir.

4. Uygun yörelerde süt işleme, patates işleme,meyve işleme
üniteleri kurulabilir.

5. Yöresel kadınların el ürünlerinin geliştirilmesi ve pazarlaması
ile ilgili programlar hazırlanabilir.

2.4 Bölgesel Kalkınma Proje Bölgelerinin
Tarım Havzaları Modeli İçindeki Durumu

Tarıma dayalı kalkınma projeleri olan GAP ,KOP ve DAP
Bölgelerinin Tarım Havzaları içindeki durumu incelenmeye
değer bir durumdur.
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GAP KOP ve DAP 'ın her üçünün de tarıma dayalı bölgesel
kalkınma projeleri oluşu bu projelerin Tarım Havzaları Modeli
oluşturulurken mutlaka dikkate alınması gereğini ortaya
koymaktadır. Bölgesel Kalkınma Projelerinin  sınırları ile Türkiye
Tarım Havzaları Modeli bölge sınırları yukarıda aynı harita
üzerinde verilmiştir. Burada da görüldüğü gibi proje alanları
içinde toplam 12 adet Tarım Havzası yer almaktadır. Bu
kapsamda  suya dayalı kalkınma projelerinin planlarında belirtilen
üretilecek ürün paternleriyle Tarım Havzaları modelinde
desteklenecek ürün paternlerinin uyumlu olması büyük önem
taşımaktadır.

2.5 Bölgesel Kalkınma Projelerinde Toprak
Mülkiyeti ve Toplulaştırma Sorunu

Toprak Mülkiyeti

Yeryüzünde üretilemeyen ve kolayca yok edilebilen tek kaynak
olan toprakla ilgili tüm çalışmalar ,su kaynaklarımız  ile birlikte
ele alınarak belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda
gerçekleştirilmelidir.

Su ve Toprak, tarihsel bir birliktelik içerisinde uygarlığın
gelişmesinde çok önemli bir rol oynayan iki doğal kaynaktır.
Ülkelerin kalkınma ve gelişmesindeki vazgeçilemez önemleri
bu iki kaynağın mülkiyetine sahip olma düşüncesi de sürekli
gündemde yer almıştır.

Suyun dağıtım düzeni,tarımsal yapı ve toprak düzeni geçmişte
olduğu gibi bu gün de gelişmenin ve kalkınmanın anahtar

Şekil 15. Türkiye Tarım Havzaları ve Sulama Projeleri
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unsurları olmaktadır. Bu nedenle suyun ve toprağın adil bir
şekilde dağılımı ve kullanımı için uygulanması gereken
politikaların önemi de artmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde
de bazı sorunlar bulunmakta olup çözüm beklemektedir.

Ülkemizde 1000 dekardan fazla toprağa sahip 12.637 işletme
25.184.130 dekar arazi ile toplam arazinin % 12 sine sahiptir.
Buna karşın, 54.321 işletmenin hiç toprağı yoktur. Bu da
ülkemizdeki toprak-insan ilişkilerinin sorunlu olduğunu ,mülkiyet
dağılımında derin uçurumlar bulunduğunu göstermektedir.
Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu da süregelen feodal
yapı,yaşadığımız toplumsal huzursuzlukları beslemektedir.

Ülkemizde tarım arazileri çok parçalı ve dağınıktır. Tarım sektörü
yapısal sorunlar yaşamaktadır. Türkiye de kiracılık-ortakçılık-
yarıcılık belli kurallara bağlanmamıştır. Ülke geneli gibi GAP
ve DAP bölgelerinde  de tarımsal alt yapı sorunları büyük
oranda  çözümlenememiştir. Bu sorunların çözümlenemeyişinin
olumsuz etkileri tüm ülke genelinde hissedilmektedir. Yani suya
dayalı bölgesel kalkınma projelerinden istenilen sonuçları
alabilmenin öncelikli koşulu toprak mülkiyet yapısı,kadastro
ve toplulaştırma sorunlarının bir an önce çözülmesidir.

Aslında, özellikle GAP ve DAP bölgelerinde  üretim yapan
köylülerin yada çiftçilerin önemli bir bölümünün topraksız
olması yada işçilik-ortakçılık gibi ilişkilere girmeden
üretemeyecek ölçekte küçük toprağa sahip olması,Toprak
Reformu kadastro ve toplulaştırma  çalışmalarının önemini
ortaya koymaktadır.

Kadastro ve Toplulaştırma

Suya dayalı Bölgesel kalkınma projelerinin uygulandığı yerlerdeki
mevcut durum,Toprak-İnsan ilişkilerini hukuksal ekonomik ve
toplumsal önlemlerle düzenleyerek , mülkiyet yapısının
değiştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle  Doğu ve
Güneydoğu Anadolu da gerçekçi ve uygulanabilir adil bir
“Toprak Reformu” ,kadastro ve toplulaştırma çalışmaları ve
sulama projelerinin de bu çalışmaların sonuçlarına göre
yapılması suyun kalkındırma kuvvetini arttıracaktır.

Bunun yanı sıra bu bölgelerde dolayısıyla gelir dağılımının da
daha adalaetli bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmış olacaktır.

Sonuç olarak tarımsal yapıdaki bozukluklar ve toprak
mülkiyetindeki dengesizlikler suya dayalı kalkınma projelerinden
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beklenen sonuçların alınmasını engellemekte ve ötelemektedir.
Bu da projelerden elde edilecek olan gelirin toplumsal tabana
adil bir biçimde paylaştırılmasını engelleyerek projelerin gerçek
amacında ulaşmasını zorlaştırmaktadır.

KOP'da ise yukarıda  GAP  ve DAP Bölgeleri için  belirtilen
mülkiyet sorunları bu derece ciddi bir düzeye ulaşmamakla
birlikte bu bölgede de amacına uygun bir sulama hizmeti
verebilmek için  öncelikle kadastro ve arazi toplulaştırmasının
bir an önca yapılması gerekmektedir.

Değerlendirme

GAP,KOP ve DAP bölgelerinde harita,kadastro,toplulaştırma
çalışmaları sulama projesinden önce yapılarak sulama projesinin
bu çalışmaların üzerine oturtulması halinde mülkiyet ihtilafları
baştan çözümlenmiş olacaktır. Toplulaştırılan arazilerin
sahiplerinin sulama projesinin geçeceği yerlere işletmesi
oranında katkı payı sağlayacağı için kamulaştırma büyük ölçüde
önlenmiş olacak ve proje maliyeti bu oranda gerek devlet
hazinesine ve gerekse sulama yapacak olan vatandaşa hesaplı
bir biçimde yansıyacaktır.

Konuya daha genel olarak bakıldığının bir ülkede ulusal
sermaye birikiminin yaratılacağı alanın tarım olduğu görülür.
Bu nedenle bu bölgesel kalkınma projelerinde yaratılacak olan
sermaye birikimi ve kalkınma için öncelikle mülkiyet ve tarımsal
toprak altyapısının düzenli olması gerekmektedir.

Bölgesel Kalkınma Projelerinin İlerlemesine Engel Olan
Konularda Öneriler;

1. Öncelikle tüm bölgelerde süren  harita ve kadastro çalışmaları
tamamlanmalıdır.

2. Böylece mülkiyet ihtilafları kesinlikle çözülmelidir.

3. Mülkiyet ihtilaflarının yanı sıra topraksız çiftçiye o bölge için
yasal olarak tespit edilen işletme büyüklüğünün üzerinde
kalacak şekilde tarım arazisi sağlanmış olmalıdır

4. Reform ve toplulaştırma çalışmaları sonucu devletin
uygulayacağı sulama projesinin gereksinim duyduğu taban
arazi mümkün olduğu ölçüde katılım payı yoluyla
sağlanmalıdır. Böylece maliyet düşürülürken rantabilite
arttırılmış olacaktır.
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5. Halen GAP'ta olduğu gibi sulama projelerinin uygulanmasının
önündeki en büyük engel kamulaştırma ve toplulaştırma
sorunudur. Bunun diğer projelerde yaşanmaması için
öncelikle bu sorunların çözüldüğü yerlerde inşaat başlamalıdır.

6. Projeyi uygulayacak olan kurum yani DSİ Genel Müdürlüğü
arazi koruma kanununa konulan bir madde ile toplulaştırma
yapmakta görevli kılınmış olduğundan projede toprak dağıtımı
yok ise toplulaştırmayı da yaparak arkasından projeyi
uygulama olanağı kazanmıştır. Bundan böyle toplulaştırma
konusunda Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ayrılan
ödeneklerin DSİ Bütçesinde yer alması sağlanırsa
koordinasyon sorunları da ortadan kalkmış olacaktır. Bu
durumda toplulaştırma tek kurum tarafından gerçekleştirilerek
inşaattaki  gecikmeler in önü açı lmış olacakt ı r.
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3.1. Proje Bölgeleri ve Türkiye

Bölgesel Kalkınma Proje Alanlarına İlişkin Bazı Temel
Göstergelerin Türkiye'deki durum ile kıyaslanması projelerin
önemi ve beklenen faydaların anlaşılması açısından büyük
kolaylık sağlayacaktır.

Proje bölgelerinin toplam nüfusunun Türkiye nüfusu içindeki
oranı % 22,5 dur. Ancak proje bölgelerinde kırsal nüfus
yoğundur. Proje Bölgeleri içindeki nüfusun % 37'si kırsal'da
yaşamaktadır. Bunun yanı sıra proje bölgelerinde kırsalda
yaşayan toplam nüfus Türkiye'de kırsalda yaşayan toplam
nüfusun yaklaşık üçte biridir. Proje bölgeleri arasında kırsalda
yaşayan nüfusu oranı açısından %44 lük oranla DAP bölgesi
öne çıkmaktadır.

TÜRKİYE’NİN
GELECEĞİNDE
GAP, KOP VE
DAP’IN YERİ
3. ????

BÖLÜM 3
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Proje bölgelerindeki nüfus yoğunluğu Şekil 16'da verilen
haritada, proje bölgelerindeki illerin nüfus verileri ise Tablo
10'da verilmiştir.Bu veriler değerlendirildiğinde proje bölgeleri
arasında DAP ve KOP'un nüfus yoğunluğu en az olan bölgeler
olduğu görülmektedir. Bu durum Tablo 10 daki 2009 ve 2010
yılının  nüfus verileri ile net göç hızı açısından ele alındığında
net göç hızı en yüksek olan illerin DAP bölgesinbde yer aldığı
görülmektedir.

Tablo 9. GAP - KOP - DAP Nüfus Verileri

Proje Bölgesi

GAP

KOP

DAP

Bölgeler Toplamı

Nüfus

7 592 772

2 961 914

5 749 602

16 304 288

Kırsal Nüfus

2 369 028

968 478

2 696 816

6 034 322

Kırsal Nüfusu
 Oranı (%)

31

32

45

37

Şekil 16. GAP - KOP - DAP Nüfus Yoğunluğu
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Proje Bölgelerindeki  Yeşil Kartlı Nüfus ve Oranı

Proje bölgelerindeki iller ele alındığında Yeşil kartlı sayısının
rekor olduğu il Ağrı çıkmaktadır. Ağrı'da 34 bin 823 kişi aktif
olarak SGK primi öderken, yeşil kartlı sayısı 309 bin 115'i
bulmuştur. Ağrı'da yeşil kartlıların il nüfusuna oranı yüzde
57.49'a ulaşırken, çalışanların oranı yüzde 6.48 olarak ortaya
çıkmaktadır.

Tablo 10. GAP - KOP - DAP İllere Göre Nüfus Verileri
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Ağrı'dan sonra oran olarak en çok yeşil kartlının olduğu il
Van'dır. Van'da tam 544 bin 659 kişinin yeşil kartı bulunmaktadır.
Buna karşılık devlete prim ödeyen kişi sayısı 76 bin 273'de
kalmaktadır. Yani yeşil kartlı oranı yüzde 53.28, çalışan oranı
yüzde 7.46 olarak ortaya çıkmaktadır. Bir diğer dramatik tablo
ise yine Bitlis'te görülmektedir. Bitlis'te devlete prim ödeyenlerin
sayısı 31 bin 316 iken buna karşılık tam 168 bin 586 kişi yeşil
kart sahibidir. Bir başka deyişle Bitlis'in yüzde 51.32'si hiçbir
işte çalışmayıp geliri olmadığını beyan ederken, çalışan sayısı
sadece yüzde 9.53'le sınırlı kalmaktadır.

Bitlis'in ardından yine yeşil kartlı oranı, nüfusun yüzde 50'sinden
fazla çıktığı bir başka il ise Bingöl'dür. Bingöl'de sadece 24
bin 337 prim ödeyen kişiye karşılık, 128 bin 560 kişi yeşil kart
sahibidir. Bingöl'de çalışanların il nüfusuna oranı yüzde 9.52'de
kalırken, yeşil kartlıların nüfusa oranı yüzde 50.27'yi bulmaktadır.
Proje bölgeleri illeri arasındaki  bu 4 il, nüfusunun yarıdan
fazlasının yeşil kartlı olduğu iller olarak öne çıkmaktadır.

Tablo 9. GAP - KOP - DAP Nüfus Verileri

Proje Bölgesi

GAP   ( 9 İl)

KOP   (4 İl)

DAP   (16 İl)

Proje Bölgeleri Toplamı
 (29 İl)

Türkiye Geneli

Nüfus

7 350 752

2 909 058

5 951 285

16 211 095

71 517 100

Yeşil Kart Sahibi
Kişi Sayısı

2 595 678

338 880

2 098 989

5 033 547

9 283 490

Yeşil Kartlı
Oranı

% 35

% 11,5

% 35

% 30

% 13

Konuya Proje Bölgeleri ölçeğinde bakıldığında ise  proje
bölgelerindeki nüfusun % 30'unun yeşil kart sahibi olduğu
görülmektedir.(Tablo 11).Proje bölgelerinden KOP 'ta bu oran
% 11,5 ile Türkiye genelindeki orandan düşükken GAP ve DAP
bölgelerinde Türkiye genelinin üç katına çıkmaktadır.
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Proje bölgelerindeki net göç hızlarına bakıldığında GAP ve
DAP bölgelerinin büyük bölümünün göç veren KOP'un bir
bölümünün de göç alan illerden oluştuğu görülmektedir. Projeler
Türkiye genelinde daha çok göç veren bölgelerde yer almaktadır.

Tablo 12 incelendiğinde tüm proje bölgelerinde toplam olarak
sulamaya açılanların dışında yaklaşık 3 milyon hektar arazinin
sulamaya açılacağı görülmektedir.Tablo 13'de ise Proje
bölgelerindeki işgücüne katılım ,işsizlik ve istihdam oranları
verilmektedir.

Bu veriler incelendiğinde proje bölgeleri arasında işgücüne
katılım oranı en düşük olan bölge GAP bölgesi olarak ortaya
çıkmaktadır.Bu oran Türkiye ortalamasının (%48) oldukça
altında yaklaşık %35 civarındadır. Bu bölgede iller arasındaki
işgücüne katılım oranına bakıldığında Gaziantep ve yöresi gibi
sanayinin nispeten geliştiği bölgelerde bu oranın arttığı
,ekonomik aktivitenin bulunmadığı yerlerde ise düşük olduğu
görülmektedir.

Bunun yanısıra Tablo 13 'deki veriler incelendiğinde proje
bölgesi içinde kalan illerde en büyük işsizlik oranının
Diyarbakır'da olduğu dikkat çekmektedir.

Yukarıdaki veriler ve açıklamalar  dikkate alınarak GAP,KOP
ve DAP projelerinin bu bölgelerde istihdam yaratma, kırsaldan
bölgedeki kentlere  ve batıya olan göçleri önleme konularında
da çok önemli bir rol oynayacağı söylenebilir.

Proje Bölgelerinde Nüfus Hareketleri ve İşsizlik
Oranları

Şekil 17. GAP - KOP - DAP Nüfus Hareketleri
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Tablo 12. GAP - KOP - DAP Nüfus Verileri ve Sulanacak Alanlar

Proje
Alanı Yüzölçümü

Nüfus ve Nüfus
Artışı

Yeşil Kart
Sahipleri

Sulanacak Alan
(*)

75 358

65 013

148 572

288 928

779 452

Km2 Pay
(%)

9,7

8,3

19,1

37,1

100

GAP

KOP

DAP

Proje
Alanları
Toplamı

Türkiye

Toplam

7 350 752

2 909 058

5 951 285

16 211 095

71 517 100

Pay
(%)

10,2

4

8,3

22,5

100

Sayı

2 595 678

   338 880

2 098 989

5 033 547

9 283 490

Bölge
Nüfusu
içindeki

Oran
(%)

35

11,5

35

30

13

Ha

(*) Sulanan
Alanlar Hariç

1 500 000

1 100 000

435 000

3 035 000
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Bu tablodaki iş gücüne katılma oranı: işsizler ve istihdam
edilenlerin çalışabilir yaştaki nüfusa oranı olarak alınmıştır.

Tablo 13. GAP - KOP - DAP İş Gücüne Katılım, İşsizlik ve
İstihdam Oranları (2010)
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3.2 Su'ya Dayalı Bölgesel Kalkınma
Projelerinin (GAP, KOP, DAP)  Türkiye İçin
Önemi
Bölgesel Kalkınma Proje Alanlarına İlişkin Bazı Temel Göstergeler
ve Gelişimi

• Bu Projeler Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kırsal kalkınmanın
temel yatırımları olacaktır

• Projelerdeki sulamaya açılacak alanların tamamlanmasıyla
Türkiye'nin halen sulanan arazisi ikiye katlanacaktır.

• Projeler tamamlandığında kırsal bölgede yaşayan
vatandaşların kendi yörelerine  istihdamına olanak tanıyacağı
için kentlere göçü önleyecektir.

• Hatta bölgelerin ekonomik aktiviteleri planlanan şekilde
arttığında kentlerden kırsal kesime dönüşler başlayacaktır.

• Tarımsal üretim büyük ölçüde sanayi ham maddesi yaratacağı
için bu bölgelerde tarıma dayalı sanayileşmenin de temeli
atılmış olacaktır.

• Tüm proje bölgelerinde  Türkiye nüfusunun % 22,5'uğuna
karşılık gelen 16 300 000 kişi yaşamaktadır. Bu nüfustan
istihdam edilen kişi sayısı  ile GSBH'dan kişi başına düşen
pay artacaktır.

• Proje Bölgeleri içindeki nüfusun % 37'si kırsal'da yaşamaktadır.
Proje bölgelerinde kırsalda yaşayan toplam nüfus Türkiye'de
kırsalda yaşayan toplam  nüfusun yaklaşık üçte biridir. Bu
projeler Türkiye'nin kırsal nüfusunun gelir düzeyi çok düşük
olan üçte birinin yaşam standardı üzerinde doğrudan olumlu
şekilde etkili olacaktır.

• Proje bölgelerinden KOP hariç diğerleri, ülkenin batı kesimi
ile arasındaki bölgesel gelişmişlik farkını kapatarak güvenlik
sorunlarına da çözüm olanağı tanıyacaktır.

• Proje bölgeleri toplam olarak Türkiye yüz ölçümünün %
37'sini oluşturmaktadır. Su'ya bağlı bu projeler bu bölgelerin
ülke ekonomisine doğrudan katılmasını sağlayacaktır.

• Ülkemizin yüz ölçümü olarak % 37'isinde sosyo-ekonomik
ve sosyo-kültürel canlanma başlayacaktır.

• Proje bölgelerinde bölge nüfusunun % 13'üne karşılık gelen
yaklaşık 5 milyon  kişi yeşil kartlıdır. Bu nüfus tüm Türkiye'deki
yeşil kartlı nüfusun % 55'idir. Projeler bu gelir düzeyi çok
düşük olan bu nüfusun istihdamına da vesile olarak ülke
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hazinesinin  üzerinden bu yükün büyük bölümünü  kaldıracaktır.

• Bu projelerin içinde sulanabilen tarım alanları arttıkça tarımsal
sulamanın gereksinim duyduğu modern tarım araçları ve
diğer sulama sistemleri sanayinin gelişmesine olanak
tanıyacaktır.

• Özellikle GAP ve DAP ülkemize  komşu ülkelerin çok büyük
gıda pazarlarına kolay ve karlı  ihracat yapma üstünlüğü
sağlayacaktır.

• KOP ise öncelikle Türkiye'nin hızla artan tahıl ve gıda talebini
karşılamaya yönelik bir olanak tanıyacaktır.

• Bu projeleri tamamlayan Türkiye suya dayalı büyük entegre
 kalkınma projeleri konusunda planlama,uygulama ve işletme
açısından elde ettiği deneyimden  uluslararası alandaki
ilişkilerinde yararlanabilecektir.

• Bu projeler Türkiye'nin geleceği için  sosyal ve ekonomik
olduğu kadar stratejik açıdan da büyük yararlar sağlayacak
projelerdir. Bu projeleri tamamlayan Türkiye, su kaynaklarını
etkin ve verimli bir şekilde geliştirmiş ve sulama alanlarını
açmış bir ülke olarak gerek su güvenliği gerekse gıda güvenliği
konularında çok önemli bir stratejik üstünlük sahibi olacaktır.

SON SÖZ YERİNE
Su, yaşadığımız coğrafyada tarihte olduğu gibi yine  etkisini
gösterecek ve milyonlarca kişinin yaşantısını değiştirecektir.

Su ülkemizde bu kez bölgesel kalkınma projelerinin
(GAP,KOP,DAP) ana unsuru olarak geleceğimize de yön
verecektir.

Suyun kal(kın)dırma kuvveti ülkemizin coğrafyasının % 40'
ında hemen her şeyi olumlu yönde değiştirecek gücü yaratabilir.

Sadece;

Bu gerçeği görmek,

Ne yapılması gerektiğini bilmek ,

Alınan kararları uygulayabilmek  koşuluyla …

Coğrafya'sında barış ve istikrarın gerçek koruyucusu olacak
ve toplumumuzun refah ve istikrarını sağlayacak bir Türkiye
Cumhuriyeti için

Su'yu  Gerçek Gündemimizin içine  almak,

Ve bu projelerimizi en kısa sürede  tamamlamak zorundayız!
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Ek 1

DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ
İLE KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ
BAŞKANLIKLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar No. KHK/642 R.Gazete No.27958 (Mük.)
K.Tarihi: 3.6.2011 R.G. Tarihi: 8.6.2011

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile Konya Ovası
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının kurulması;
6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye
dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 3/6/2011 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

Amaç, kapsam ve kuruluş

MADDE 1-  (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Amacı,
Doğu Anadolu Projesi ile Konya Ovası Projesi uygulamalarını
yerinde koordine etmek ve bu projeler kapsamındaki iller ile
civar illerin kalkındırılması ve ilgili yatırımların gerçekleştirilmesi
amacıyla yerel düzeydeki planlama, projelendirme, araştırma,
izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin etkili bir
şekilde yerine getirilmesi için gerekli yönlendirmeyi
gerçekleştirmek ve bu kapsamda sorumlu oldukları bölge
içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile yakın işbirliği sağlamak
üzere, Kalkınma Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliğe sahip ve beş
yıl süreli;

a) Erzurum merkezli Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığının,

b) Konya Merkezli Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığının, kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını
düzenlemektir.

(2) Bakanlar Kurulu, Başkanlıkların süresini uzatmaya ve
kapsadığı illeri belirlemeye yetkilidir.

Görevler

MADDE 2 - (1) Başkanlıkların görevleri şunlardır:

a) Kalkınma ajansları ile işbirliği içinde bölgeleri için gerekli
araştırma ve geliştirme projelerini yapmak ve yaptırmak.
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b) Bölgelerinin tamamını kapsayan kalkınma projelerini
hazırlamak ve bunun için gerekli yerel koordinasyonu
sağlamak.

c) Kalkınma ajansları ile işbirliği içinde bölgenin bütününde
kalkınma faaliyetlerini ve yatırım projelerini izlemek,
yönlendirmek ve uygulamasını değerlendirmek.

ç) Kalkınma Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri
yapmak.

Yüksek Koordinasyon Kurulu

MADDE 3- (1) Başkanlıkların kurulacağı bölgeler genelinde
yürütülen kalkınma projelerinin üst düzeyde izlenmesi,
yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Kalkınma
Bakanının başkanlığında Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanı,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Başbakan tarafından
görevlendirilecek diğer bakanlardan oluşan bir Yüksek
Koordinasyon Kurulu kurulur.

(2) Kurulun sekreterya hizmetleri Kalkınma Bakanı tarafından
görevlendirilecek Başkanlık tarafından yürütülür. Gerektiğinde
Kalkınma Bakanı kurulun sekreterya hizmetlerini Başkanlıklar
arasında dönüşümlü olarak gördürebilir.

(3) Kurul, Başkanlıklar tarafından hazırlanacak planlar,
programlar ve projeler üstünde onay öncesi nihai
değerlendirmeleri yapar, izleme ve değerlendirme raporlarını
inceleyerek karara bağlar.

(4) Gerektiğinde konuları ile ilgili olarak diğer bakanlar ile
kamu görevlileri de Kurula davet edilebilir.

(5) Kurulun çalışmasına, diğer kurullarla işbirliği ve
koordinasyonuna dair usul ve esaslar ile diğer hususlar Kalkınma
bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Başkanlıkların teşkilatı

MADDE 4- (1) Başkanlıklar, bir Başkan, iki başkan yardımcısı
ile yeteri kadar personelden oluşur. Başkanlıklarda bütün
statüler itibarıyla çalıştırılabilecek toplam personel sayısı hiçbir
surette yüzü geçemez.

     (2) Başkanlar ve başkan yardımcıları hakkında 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi hükümleri
uygulanır ve bunlar Başbakan taraf ından atanır.
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Personel

MADDE 5- (1) Başkanlıkların personeli 657 sayılı Kanuna
tabidir.

(2) Başkan ve başkan yardımcıları, kadroları karşılık
gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların
sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı
olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.

(3) Ayrıca, özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda kadro
aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel
çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve
yabancı uzmanlar Başkanlıklarda sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.
Bunlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı sayılır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralara göre çalıştırılacakların sözleşme
usul ve esasları, ücret miktarı, her çeşit ödemeleri ve üçüncü
fıkrada belirtilen personelin atama usul ve esasları ile personele
ilişkin diğer hususlar Bakanlar Kurulunce tespit edilir.

(5) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa
ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu
idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, iktisadi
devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunlara bağlı
kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar, Başkanlıklarda
sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Başkanlıkların bu
konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle
sonuçlandırılır. Bu personel ilgili kurumundan aylıksız izinli
sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları
devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba
katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde
yapılır.

(6) Ayrıca, beşinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli
personel, aylık, ödenek her türlü zam ve tazminatlar ile diğer
mali, sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla
geçic i  o larak Başkanl ık larda görev lendi r i leb i l i r.

Kadrolar

MADDE 6- (1) Başkanlıkların kadrolarının tespiti, ihdası, kullanımı
ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 190 sayılı Genel
kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine göre düzenlenir.
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Başkanlıkların gelirleri

MADDE 7- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile verilen
görevlerin Başkanlıklar tarafından yerine geterilmesi için
yapılacak her türlü giderler aşağıdaki kaynaklardan karşılanır:

a) Genel Bütçeden yapılacak yardımlar.

b) Her türlü bağış, yardım, kredi, hibe ve vasiyetler.

c) Başkanlık gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilecek
gelirler.

ç) Diğer gelirler.

Bilgi isteme ve işbirliği

MADDE 8- (1) Başkanlıklar, Milli Savunma ve Milli Güvenliğe
ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, görevleri ile ilgili olarak
gerekli gördükleri bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından
ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir.
Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları
ile diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri zamanında ve
noksansız vermekle yükümlüdür. Bu şekilde elde edilen
bilgilerden ticari sır niteliğinde olanların gizliliği korunur.

(2) Başkanlıklar, Doğu Anadolu Projesi ile Konya Ovası
Projesine ilişkin her konuda bilgi toplamada, program ve
projelerin hazırlanmasında ve uygulamanın izlenmesinde,
bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, kalkınma
ajansları, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği
tesis eder.

Değiştirilen hükümler

MADDE 9- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas
edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı
cetvele Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
bölümü olarak eklenmiştir.

(2) Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bölümü
olarak eklenmiştir.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
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Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
           BAŞBAKAN

NOT: Bu KHK eki, ihdas edilen kadro listesi buraya alınmamıştır.
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