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DEĞERLENDİRME 

 

Genel 

Bu rapor, projenin fiili olarak uygulanmasına başlanan 15 Nisan 2011 tarihinden 1 Ocak 
2013 tarihine kadar olan dönem içinde gerçekleştirilen proje faaliyetlerini kapsamaktadır. 
Normal proje bitiş süresinin 1 yıl uzatılarak 31 Aralık 2013 tarihine ertelenmesi planlanan 
proje faaliyetlerinin daha sağlıklı bir ortamda yürütülmesinde ve Proje kapsamında en 
önemli çıktılardan biri olan GAP Bölgesi yayım modelinin uygulamasının başlatılmasında 
çok önemli katkılar sağlayacaktır.  
 

Genel bir değerlendirme olarak, bir eğitim-yayım projesi olan GAP-TEYAP kapsamında şu 
ana kadar çok önemli ilerlemeler kaydedildiği rahatlıkla söylenebilir. Proje en başta 

bölgesel ve ulusal çapta çok geniş kitlelere tanıtılmış ve ülke çapında detaylarıyla 
konuşulur-tartışılır hale gelmiştir. Çok kısa bir sürede gerçekleştirilen bu gelişme oldukça 
önemlidir. Bu gelinen durum projeye olumlu etkiler olarak geri dönmekte, katılımcılığı 
artırmakta, koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmekte ve zaten prensip olarak gelişme ve 
yeniliklere açık olan projenin daha sağlıklı mecralara yönelmesine sebep olmaktadır.  
 

Proje, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla mali yönden yaklaşık %60, faaliyet yönünden ise 
yaklaşık %70’ lik bir gelişme performansı göstermiştir. Uygulanan faaliyetler kapsamında 

3.258 teknik eleman ve 8.634 çiftçiye doğrudan ulaşılmıştır.    
 

Proje idari yönden değerlendirildiğinde; il ofisleri açısından proje başlangıcında yaşanan 
ufak tefek sıkıntılar kısa sürede aşılmış,  gelinen bu noktada kurulan altı il proje ofisi 
kuruldukları illerin merkezi yerlerinde, alan ve alt yapı olarak gayet yeterli durumda hizmet 

etmektedirler. TDE ise projenin başından beri GAP Bölge Müdürlüğü kampüsünde tahsis 
edilen ideal bir ofis ortamında çalışmalarını sürdürmektedir. Proje kapsamında tahsis edilen 
araçlar ve bunların çalışmaları konusunda önemli bir sorun olmamıştır. 
 

Proje dönemi içerisinde idari açıdan yaşanan en önemli sorun olarak personel hareketleri 

gösterilebilir. Tüm çabalara rağmen, zaman zaman proje için nitelikli personel 

bulunamamıştır. Üstelik projeye alınan personelin bir kısmının TARGEL sınavını 
kazanarak GTHB’ na veya başka kurum-kuruluşlara geçmesi ve çeşitli nedenlerle işten 
ayrılmaları projenin personel durumunu en başta sayısal yetersizlik açısından olumsuz 
etkilemiştir.  
 

Diğer taraftan, proje ekibi bu süreç içerisinde aldıkları yoğun ve kaliteli eğitimler ile teknik 
olarak çok daha iyi seviyelere gelmişlerdir. Bölgeye de iyice alışan ve kurum-kuruluşları 
daha iyi tanıyan proje ekibinin bu yöndeki gelişmesi, proje faaliyetlerini olumlu olarak 

etkilemektedir.   

 

Projenin önemli bir unsuru olan “ilgili kurum-kuruluşlar ile ilişkiler” bölümüne özel bir 
pasaj açmakta fayda vardır. GAP-TEYAP Projesinin herhangi bir kurumun rolünü alma 
gibi bir düşüncesi yoktur. GAP-TEYAP’ ın bu projedeki misyonu; tarımsal eğitim ve yayım 
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işinin resmi sahibi olan kurum ve kuruluşlar ile müştereken bölge üreticilerinin 

kapasitelerini artırmaya katkı sağlamaktır. Diğer bir ifade ile bölgede sulamaya açılmış ve 
açılacak alanlarda ihtiyaç duyulacak eğitim yayım ihtiyacının karşılanması amacıyla kendi 
kendine yardım prensibi ile çalışacak bir sistemin oluşumu için üretici örgütlerini aktive 
etmektir. Hiçbir faaliyetin GAP-TEYAP ekibi tarafından tek başına uygulanması da istenen 
bir durum değildir. Tüm faaliyetlerin ilgili paydaşlar ile işbirliği içerisinde yürütülmesine 

azami gayret gösterilmiş ve bundan böyle de gösterilecektir. Bazı yörelerde paydaşlarla 
olan bağın zayıflığı, bazı yörelerde ise tek bir paydaşa olan aşırı bağlılık gibi ufak tefek 
olumsuzluklar olmasına rağmen, konu yakından takip edilmiş ve olumsuz durumlar 

aşılmaya çalışılmıştır. Bu işbirliğine projenin son yılı olan 2013 yılında çok daha yoğun bir 
şekilde ihtiyaç duyulacaktır.   
 

Diğer taraftan, bu kapsamda ilgili paydaşların projeye olan ilgileri de proje alanında 
farklılıklar göstermiştir. Projeyi tamamen kendi projesi olarak kabul edip, onunla iç içe 
yaşayan çok olumlu bölgeler olduğu halde, bazı bölgelerde bu ilişki ve katılımcılık 
maalesef yeterli olmamıştır. Bu konu merkez ekip tarafından dikkatlice izlenmeli ve 
gereken tedbirler alınmalıdır. Bu kapsamda özellikle GTHB ile 2013 yılında yapılacak 
işbirliği protokolünün etkili olacağı düşünülmektedir. 
 

Proje için çok önemli bir nokta da, GAP BKİ Başkanlığı ve GAP Bölge Müdürlüğünün 
projeye karşı gösterdikleri ilgi, olumlu yaklaşım ve destektir. Ayrıca GAP Bölgesindeki 
valilerin ve kaymakamların Projeye olan olumlu yaklaşımları proje uygulamalarına çok 
pozitif etkiler katmıştır.  
   

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler incelendiğinde;  
 

a- Kurum-Kuruluşların Kapasitelerinin Artırılması 

Rapor döneminde, projenin birinci bölümünü oluşturan “kurum-kuruluşların 
kapasitelerinin artırılması” konusunda oldukça yoğun çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
Projenin yapısı icabı bu konuda oluşturulacak çıktılar projenin diğer konularına, özellikle 
çiftçi ve çiftçi örgütlerinin kapasitelerinin artırılması ve model oluşturma konularına girdi 
olarak yansıyacağından, projenin ilk dönemlerinde bu konuya ağırlık verilmesi bir strateji 

sonucudur. Bu bölümün alt başlıklarına bakacak olur isek; 

Teknik eleman eğitimleri bölümünde yer alan eğitimler, proje uygulama kitabında da 
belirtildiği gibi, bölgenin temel konularından olan; Tarımsal Yayım ve Danışmanlık, İBY 
ve Grup Oluşturma, Sulama Metotları - Projelendirme, Organik-İyi Tarım Uygulamaları, 
Tarımsal Mekanizasyon, Yurt Dışı Teknik Geziler ve Özel Konularda Talebe Bağlı 
Eğitimlerden oluşmaktadır.  

Proje kapsamında planlanan; “35 eğitimde 2.315 teknik eleman eğitimine” karşılık, “42 

eğitimde 2.280 teknik eleman eğitiminin” gerçekleştirilmesi oldukça önemli bir gelişmedir.  
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Rakamın bu seviyeye çıkmasında en önemli etken, Proje Uygulama Planında “14 eğitim ve 
300 teknik eleman” olarak planlanan Özel Konularda Talebe Bağlı Eğitimlere bölgeden 

gelen aşırı talep neticesinde bu konudaki gerçekleşmelerin “26 eğitim ve 740 teknik 
elemana” yükselmesindendir. Herhangi bir teknik elemanın birden fazla eğitime katılması 
gayet doğal olup (örneğin 1 teknik eleman 18 eğitim alarak en yüksek katılımı yakalamıştır, 
bu kişiyi bir başka teknik eleman 16 eğitim ile takip etmektedir) durum dikkate alındığında 
GAP-TEYAP eğitimlerinden faydalanan kişi sayısı 1.222 olmaktadır. Bu rakam içerisine 
231 su dağıtım teknisyenleri de dahildir. GAP-TEYAP kapsamında eğitilen bu 1.222 teknik 
elemanın kurumsal dağılımı incelendiğinde; 382 katılımcı sayısı ve %31 oran ile halen daha 
ülkemizde tarımsal yayımı büyük oranda yürüten GTHB’ nın başı çektiği görülmektedir. 
Diğer kurumlar içinde çiftçi örgütleri-STK’ ların 322 teknik eleman ve %26 oranla ikinci 

sırayı alması ve serbest yayım elemanlarının 249 teknik eleman ve %19 oranla üçüncü 
sırayı alması,  GTHB’  nın tarımsal yayım faaliyetlerini serbest danışmanlara ve çiftçi 
örgütlerine devretme stratejisiyle uyum içerisindedir.  

Teknik eleman eğitimlerinin il dağılımlarına bakıldığında 376 teknik eleman ve %31 oran 

ile Şanlıurfa ilinin ilk sırayı alması, GAP kapsamında sulanan alan açısından ilk sırayı alan 
bu il için bir tesadüf olmamaktadır. Yine aynı şekilde ilçe sayısı ve tarım alanı genişliği 
olarak dikkate alındığında Diyarbakır ilinin doğal olarak 255 teknik eleman ve %21 oran ile 

ikinci sırayı aldığı görülmektedir. GAP-TEYAP TDE Proje ofislerinin olmadığı Siirt, Kilis 
ve Şırnak illerinin bu konuda son üç sırayı almaları olumsuz bir durum olup, 2013 
çalışmalarında bu konuya özel dikkat edilmesi gerekmektedir.  

Teknik eleman eğitimleri için eğitime katılanlar arasından rasgele örnekleme yolu ile 
seçilen katılımcılar ile yapılan anket çalışmasında, eğitim değerlendirme oranının %65 gibi 

bir ortalama değerde çıkması, ilk başta biraz olumsuz gibi görünse de, detaylar 
incelendiğinde bu olumsuz hava ortadan kalkmaktadır. Örneğin; alınan eğitimin, teknik 

elemanın çalıştığı birimin faaliyetlerine uygunluğu %94, alınan eğitimi uygulama şansının 
%88 gibi oldukça yüksek değerlerde olmasına rağmen, ortalamayı düşüren bölümlerin 
alınan eğitim konusunda GAP-TEYAP çalışmalarına katılımda (%41) ve alınan eğitim 

konusunda herhangi bir eğitim materyali hazırlama (%329 konularında olduğu 
görünecektir. Bu durum, önümüzdeki 2013 yılı çalışmalarında GAP-TEYAP tarafından 
yakından izlenmesi gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır.  

Kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılması başlığı altında ayrıca; 212 teknik elemanın 
7 tarım fuarına katılımı faaliyetinin yanı sıra, GAP bölgesindeki GTHB İl Müdürlükleri 
dâhil bölgedeki 13 kamu kurumunun her birine 1.000’ e yakın tarımsal içerikli kitap ve 

eğitim filmleri ile İngilizce eğitim seti dağıtılıp buralarda birer GAP köşelerinin 
oluşturulması konuları yer almaktadır. Yine bu kapsamda eğitim faaliyetlerinde kullanılmak 
üzere GAP Bölgesindeki kamu kurumları için 33 adet muhtelif ekipman alımı yapılmıştır. 
Dönem içerisinde Pamuk Yetiştiriciliği ve Sulama konularında eğitim kitapları hazırlanmış 
ve 500 er adet basılarak illere dağıtılmıştır.    

GAP köşesinin elektronik ortama aktarımı faaliyeti ise, aynı konuda GAB İdaresi 
Başkanlığının bir projesi olması nedeniyle şimdilik ertelenmiştir.  
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b- Çiftçi ve Çiftçi Örgütlerinin Kapasitelerinin Artırılması 

GAP-TEYAP Projesinin ikinci bölümünü oluşturan “çiftçi ve çiftçi örgütlerinin 
kapasitelerinin artırılması” konusunda bazı olumsuzluklara rağmen dönem içerisinde 
oldukça tatmin edici bir gelişilme sağlandığı söylenebilir.  

Bu kapsamda 5 ana konuda 810 çiftçi için planlanan çiftçi teknik gezileri programı, bu 

dönem içerisinde oldukça düşük bir oranda; 4 ana konuda 85 çiftçi için gerçekleştirilmiştir. 
Bu olumsuz gelişmeye en önemli etken; demo çiftçilerinin 2011 yılı içerisinde tanınmamış 
olmasındandır. Artık bölge çiftçileri büyük ölçüde belirlendiğinden bu konudaki çalışmalar 
2013 yılı ilk 4 ayı içerisinde süratle gerçekleştirilebilecektir.  

Bu bölümün en önemli faaliyetlerinden birisi olan alternatif ürün yetiştiriciliği 
demolarında planlanan sayı ve etkiye büyük ölçüde ulaşıldığı söylenebilir. Bu kapsamda 
dört ana konuda (Meyvecilik tesis, Meyvecilik bakım, Sebzecilik ve Tarla-süs bitkileri) 
planlanan 274 adet, 3.495 da demoya karşılık sırasıyla 216 adet 2.736 da rakamları 
gerçekleştirilerek %79 ve %78 uygulama oranları yakalanmıştır. Uygulama sırasında 
yaşanan olumsuzluklar nedeniyle süs bitkileri demoları iptal edilmiş, bunun yerine, 

çiftçilerden gelen talep üzerine bazı bölgelerimizde yem bitkileri demoları (yonca, tritikale-

fiğ) uygulanmaya alınmıştır.  

Uygulanan alternatif ürün demolarını “tarımsal yayım” açısından değerlendirmek amacıyla 
bir anket çalışması yapılmış ve %84 gibi oldukça yüksek bir ortalama uygunluk değeri elde 
edilmiştir. Değerlendirme detayları incelendiğinde; özellikle uygulanan demonun teknik 
olarak bölgeye uygunluğunun %94 gibi oldukça yüksek bir değerde çıkması demo 
konularının seçimindeki uygunluğu işaret etmektedir. Aynı şekilde kurulan demoların takip 
ve izlenmesinde %92, sürdürülebilirlikte %89, demo çiftçisi ve demo yeri seçimlerinde 
sırasıyla %85 ve %82 değerlerinin çıkması, demolar için genelde uygun yer ve kişilerin 
seçildiğini ve uzmanlarımızca yeterince takip edildiği göstermektedir. Ortalamayı düşüren 
bölümler ise; %74 ile demoların geniş kitlelere tanıtımı ve  %72 ile kurumsal katılım ve 
koordinasyon konularında olmuştur. Bu sonuçlardan hareketle, 2013 yılı demolarında 

kısmen eksik kalan, uygulanan demoların daha geniş kitlelere tanıtımı ve diğer kamu-

kurum personelinin demo çalışmalarına daha büyük oranlarda katılmalarına özel önem 
verilmesi gerçeği ortaya çıkmaktadır.  

Bu bölüm kapsamında uygulanan sulama sistemleri demonstrasyonlarında; planlanan 7 

konuda, 241 adet, 5.250 da demonstrasyona karşılık 2012 yılı sonuna kadar 5 konuda, 150 
adet ve 3.916 da gerçekleşme değerleri elde edilmiştir. Gerçekleşme oranları;  demo 
sayısına göre %62, demo alanına göre %75 gibi oldukça iyimser bir noktadadır. Sulama 

sistemlerindeki gerçekleşmelerin programa göre düşük olması, sulama demolarının 
alternatif ürün demolarına olan paralelliği ile su kirliliği ve su yetersizliği nedeniyle bazı 
demoların iptal edilmesindendir.      
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Uygulanan sulama demolarını tarımsal yayım açısından değerlendirmek amacıyla bir anket 

çalışması yapılmış ve %88 gibi oldukça yüksek bir ortalama değer elde edilmiştir. 
Değerlendirme detayları incelendiğinde; özellikle uygulanan demonun teknik olarak 
bölgeye uygunluğunun %91 gibi oldukça yüksek bir oranda çıkması, demo konularının 
seçimindeki uygunluğu göstermektedir. Aynı şekilde, demoların izlenmesindeki %91’ lik 
bir oran, kurulan demoların GAP-TEYAP teknik ekibince yeterince takip edildiğine işaret 
etmektedir. Sulama demolarında da alternatif ürün yetiştiriciliği demolarında olduğu gibi 
ortalamayı düşüren bölümler,  kurulan demoların geniş kitlelere tanıtımı ve kurumsal 
koordinasyon-katılımcılık konularında yaşanmış ve sırasıyla %67 ve %63 en düşük değerler 
değerleri elde edilmiştir. Bu konuda da katılımcılığı ve tanıtımı artırmak amacıyla 2013 yılı 
sulama demolarında özel önlemlerin alınması gerçeği ortaya çıkmaktadır.  

Bu kapsamda yürütülen bir diğer konu olan hayvancılık demolarına 2012 yılında 
başlanmış ve rapor dönemi içerisinde buzağı kulübesi, otomatik kaşınma fırçası, hayvan 
yatağı, süt sağım makinası, koç-teke katımı, sıvat yapımı ve koyun kırkım makinası 
konularında toplam 360 hayvancılık demosu gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 
planlanan 575 hayvancılık demosundan barınak ıslahı ve banyoluk yapımı hariç diğerleri 
dönem içerisinde tamamlanarak bu konuda %68 ’lik bir performans sağlanmıştır. Ertelenen 
barınak rehabilitasyon ve banyoluk yapım faaliyetlerinin 2013 yılının ilk 4 ayı içerisinde 
gerçekleştirilmesi planlanmıştır.  

Bu kapsamda planlanan iyi tarım uygulamaları yurt içi ve yurt dışı eğitimler ile genç 
çiftçi işletme planlaması eğitimleri ise, bu eğitimlere alt yapı oluşturacak teknik eleman 
eğitimlerinin bazılarının geç yapılması, bazılarının ise hiç yapılmamasının yanı sıra, 
illerdeki TDE elemanlarının bölgelerindeki çiftçileri tanıma ihtiyaçları nedenlerinden dolayı 
2013 yılına ertelenmiştir. Genç önder çiftçi eğitimi ise GAP Bölge Müdürlüğü kampüsünde 
yapımı düşünülen alt yapı tesislerinin yapım ihalesinin ertelenmesi nedeniyle rapor dönemi 
içerisinde gerçekleştirilememiş ve 2013 yılına ertelenmiştir.  

Projede planlanan 60 adet, 3.000 çiftçi katılımlı tarla günleri konusunda; 22 adet, 1.301 

çiftçi katılımı sağlanarak sırasıyla %37 ve %43gibi oldukça düşük gerçekleşmeler 
sağlanmıştır.  En fazla tarla günü 8 adetle Mardin ilinde gerçekleşmesine rağmen, en fazla 

katılımcı sayısı 338 kişi ile Şanlıurfa’da olmuştur. Konu bazında ise en fazla tarla günü, 

tarla bitkileri konusunda 8 adet olarak yapılmıştır. Tarla günlerinde belirlenen hedefe 
ulaşılması için 2013 yılında daha büyük gayret sarf edilmesi gerekmektedir.   

Projede planlanan 300 adet, 9.000 çiftçi katılımı düşünülen köy toplantıları konusunda 271 

köy toplantısı, 5.834 çiftçi katılımı gibi sırasıyla %90 ve %65 gerçekleşmelere ulaşılmıştır. 
En fazla köy toplantısı 113 toplantı ve 1.580 çiftçi katılımı ile hayvancılık konusunda 
olmuştur. Hayvancılık konusunu 1.269 çiftçi katılımı ile sulama ve 837 çiftçi katılımı ile 
bağ-bahçe konuları takip etmiştir. En az köy toplantısı ise 2 adetle iyi-organik tarım 
konusunda olmuş ve sadece 28 çiftçi katılmıştır. 2103 yılında köy toplantılarının daha 
kapsamlı ve çeşitlenerek sürdürülmesi (özellikle Şanlıurfa ilinin başlattığı ilköğretim 
öğrencileri ile toplantıların diğer illerde de uygulanması) planlanmaktadır.  
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Dönem içerisinde ziyaret edilen 6 tarım fuarına toplam 318 çiftçi katılımı sağlanmıştır. 
Oldukça memnun edici ve yararlı olan bu faaliyetin 2013 yılda da sürdürülmesi 
düşünülmektedir. 

Yine bu kapsamda yer alan özel konularda eğitimler bölümü altında bir seri özel faaliyet 

düzenlenmiştir. Bu bölüm kapsamında yapılan çalışmalar, proje başladıktan sonra tamamen 
sahada karşılaşılan sorunlara dayanarak düzenlenen faaliyetleri kapsamaktadır. Bu 
kapsamda ele alınan “Suruç Suya Hazırlanıyor” programı çok anlamlı bir faaliyet olup, 
GAP sahasında ilerde sulamaya açılacak alanlar için bir örnek çalışma olacaktır. Bu 

kapsamda çiftçi ve çiftçi örgütlerince talep edilen 5 farklı etkinlikte toplam 370 çiftçiye 
ulaşılmıştır.    

GAP-TEYAP Köşesi Oluşturma faaliyeti kapsamında; 1.000’ in üzerinde muhtelif 

tarımsal konuda kitap ile İngilizce eğitim ve tarımsal konularda eğitim filmleri bölgedeki 
ziraat odaları başta olmak üzere 21 STK ve çiftçi örgütüne dağıtılmıştır. Pamuk 

Yetiştiriciliği ve Sulama konularında eğitim kitapları hazırlanmış ve 500’ er adet basılarak 

illere dağıtılmıştır. 9 ayrı konuda kitap hazırlama çalışmaları sürdürülmektedir.  

c- Koordinasyon, İşbirliği ve Farkındalık 

Projenin Koordinasyon, İşbirliği ve Farkındalık bölümü altında yapılan faaliyetler şöyle 
sıralanabilir; 

13 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da Birinci PYK toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya 
GTHB, DSİ ve GAP yetkilileri katılmış ve hazırlanan Proje Uygulama Raporu taraflarca 

uygun görülmüştür. 

Proje başlangıcından itibaren toplam 564 yetkilinin katılımıyla 5 adet PUK toplantısı 
düzenlenmiştir. Projenin sahada yürütülmesinde önemli bir rol oynayan PUK 
toplantılarında bu ana kadar beklenen verimin tam olarak sağlandığı söylenemez. Bu 
yargıya varmada etken olarak; 1,5 yılı aşkın proje uygulama sürecinde ancak 5 PUK 

toplantısının düzenlenmesi, toplantılara genelde kalabalık ancak yetkisiz kişilerin katılımı 
ve üyelerin yıl içerisinde sıkça değişmeleri, gündemin çok kolayca proje dışı konulara 
kayması ve toplantının modere edilememesi ile paydaşların konuya ilgisizliği söylenebilir. 
Bu tespitler ışığında 2013 yılı PUK toplantıları gözden geçirilip, daha az, ancak yetkililerin 

katılımlarıyla, daha iyi modere edilerek 2 ayda bir toplanması için gerekli tedbirler 
alınacaktır.    

Proje Yönetimi Teknik Gezisi programı altında 1-6 Nisan 2012 tarihleri arasında 
uygulayıcı kuruluş yetkilileri ve bölge valilerinden oluşan 15 kişilik bir grup için Belçika ve 
Hollanda’ ya gerçekleştirilen teknik gezide; AB Komisyonu, AB Kooperatifler Merkezi ve 

Çiçek Borsasının yanı sıra uluslararası tarımsal işletmeler ve üreticiler ziyaret edilmiş AB 

Bölgesel Kalkınma Stratejisi, IPARD Programları vs gibi konularda bilgi alışverişinde 
bulunulmuştur.  

GAP-TEYAP ekibince bölgenin tanınması ve daha sağlıklı analiz yapılması amacıyla bu 

bölüm altında yer alan çalıştay ve toplantı faaliyetleri 2013 yılına ertelenmiştir.  
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GAP-TEYAP ekibinin evvela proje hazırlama konusundaki becerilerinin geliştirilmesi ile 
bölge potansiyelinin daha iyi tanınıp, daha sağlıklı analiz yapılması amacıyla, bu bölümde 
yer alan ürün işleme örnek tesislerin projelendirilmesi faaliyeti de 2013 yılına alınmıştır. 

Eğitim Filmi Hazırlama faaliyeti altında ikisi kısa, ikisi uzun olmak üzere toplam 4 adet 

filmin çekim, montaj ve seslendirme çalışmaları dönem içerisinde tamamlanmıştır. 
Hazırlanan filmlerin kısa olanları kamu spotu olarak yayınlanacak, uzun metrajlı olanlar ise 
eğitim amaçlı kullanılacaktır.  

Tanıtım Amaçlı Sponsorluk kapsamında Şanlıurfa ilinde iki amatör spor kulübüne spor 
malzemesi verilmiş ve formalarına GAP armaları ve su konulu mesajlar hazırlattırılmıştır. 

GAP ve GAP-TEYAP ın tanıtımını yapmak maksadıyla 50.000 in üzerinde promosyon 

malzemesinin (çanta, kalem, şapka, anahtarlık, saat vs.) alımı yapılmış ve il ofislerine 
dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı için bir ajanda hazırlanmaktadır.  

Dönem içerisinde geniş kitlelere muhtelif mesajların iletilmesi maksadıyla billboard, afiş 
ve broşürler hazırlanmış olup 2013 yılının ilk aylarında bir kampanya ile kitlelere 

sunulacaktır. 

Kitlesel haberleşmeyi bir başka yolla sağlamak amacıyla proje www.gapteyap.org adresli 

bir web sitesi oluşturmuş ve iletişime başlamıştır. 

Bu bölüm altında yer alan Proje tanıtım toplantısı ise, aynı konuda tüm bölgede pek çok 
faaliyet gerçekleştirildiğinden dolayı iptal edilmiştir. 2013 yılında proje kapanış toplantısı 
olarak düzenlenmesi düşünülmektedir.  

d- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Modelinin Geliştirilmesi 

Bu dönem içerisinde Projenin en önemli bölümlerinden birisi olan Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık Modelinin Geliştirilmesi bölümü kapsamında planlanan faaliyetlerden 

tamamı gerçekleştirilmiş ve konu ile ilgili bir rapor hazırlanmıştır.  

Bu kapsamda tüm paydaşların katılımı ile düzenlenen bir seri toplantı ve çalıştay sonucunda 
bölgeye en uygun yayım modeli olarak “çiftçi örgütleri yayım modeli” hemen hemen tüm 
katılımcıların oy birliği ile benimsenmiştir.  

Gelinen bu noktada; GTHB’ nın önerisi doğrultusunda TARGEL personeli ile 

üniversitelerin de aktif olarak bu programa katılımı doğrultusunda hazırlanan proje revize 
edilecek ve 2013 yılı ilk ayı içerisinde ilgililerin dikkatine sunulacaktır.  

Ayrıca, çıkan modelin 2013 yılı GAP-TEYAP çalışmalarında kısmen uygulanması 
düşünülmektedir.  
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GAP – TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP)                  

PROJE İLERLEME RAPORU  
 

 RAPOR DÖNEMİ  :  2012 Yıl Sonu (15 Nisan 2011 – 31 Aralık 2012)  

 RAPORLAMA TARİHİ  :  15 Ocak 2013  

 

I. GİRİŞ 

 
Proje Teknik Destek Ekibi (TDE) tarafından hazırlanan bu rapor, Projenin fiili başlangıç 
tarihi olan 15 Nisan 2011 tarihinden 31 Aralık 2013 tarihine kadar olan dönem içerisinde 

gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır. 
 

II. GAP-TEYAP PROJESİ 

Projenin Amacı 

Projenin amacı GAP Bölgesi’nde sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda tarımsal eğitim ve 
yayım hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına ve bu konuda hizmet veren başta çiftçi örgütleri 
olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmaktır.  

Proje iki temel konu üzerinde duracaktır. Bunlardan ilki bölgede ihtiyaç duyulan tarımsal 
eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması diğeri ise bölgeye uygun kendi kendine 

yardım prensibi ile çalışan, sürdürülebilir tarımsal yayım ve danışmanlık 
modelinin/modellerinin belirlenmesidir.  

Projenin bütçesi ve süresi göz önünde bulundurularak, tarımsal yayım ve danışmanlık 
hizmetleri konusunda hizmet açığının böyle bir proje ile tamamen kapatılması 
öngörülmemektedir. Proje, bu açığın kapatılması için tespit edilen yetersizliklerin 

geliştirilecek model/modeller üzerinden nasıl kapatılabileceğini demonstre etme görevini 
üstelenecektir.   

Projenin Süresi 

Fiili olarak 15 Nisan 2011 tarihinde uygulanmasına başlanan projenin normal tamamlanma 

tarihi 31 Aralık 2012 olup, bu süre 31 Aralık 2013 tarihine uzatılmıştır.   

Çalışma Alanı 

Proje GAP illerinde uygulanmaktadır. GAP Bölgesi’nde yer alan Adıyaman, Batman, 
Diyarbakır Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde DSİ tarafından 
işletmeye açılan yaklaşık 300 bin ha sulama alanı ile GAP Eylem Planına göre sulamaya 
açılması hedeflenen yaklaşık 800 bin ha alanda seçilen pilot bölgeler projenin çalışma 
alanını oluşturmaktadır.  

Projenin Hedef Grubu 

Projenin çalışma alanı içerisinde kalan çiftçilerimiz, projenin nihai hedef kitlesidir. Ancak, 
projenin bu alanlarda tarım yapan tüm çiftçiler ile bire bir çalışması mümkün değildir.  
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Dolayısı ile ileri görüşlü ve karar verici özelliklere sahip yaklaşık 5.000 çiftçi projenin birincil 
hedef grubunu oluşturmaktadır. Bu çiftçilerimizin yakın çevresindeki 15.000 çiftçi ikincil 
hedef grubu ve onların da etrafındaki 60.000 çiftçinin de üçüncül hedef grubu oluşturması 
planlanmıştır. Böylece toplam 80.000 çiftçiye doğrudan ulaşılması beklenmektedir.  

Birincil hedef gruba tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veren kamu yayım elemanları ve 
tarım danışmanları ile çiftçi örgütlerinde ve serbest piyasada çalışan 500 kişilik uzman veya 

danışman da ayrıca dâhil edilmektedir.   

Projenin Bileşenleri ve Faaliyetler 

Proje dört ana bileşene yönelik aşağıdaki faaliyetlerin uygulanmasını planlamıştır. 
Uygulanacak bu faaliyetler uygulama esnasında ve model/modeller geliştirme safhalarında 
oluşacak koşullara bağlı olarak değişebilecektir.  

Sonuç 1. Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veren ilgili kurum ve kuruluşların bu 
hizmeti verme kapasitelerinin geliştirilmesi.  

Proje kapsamında yapılan çalıştaylar, çalışmalar ve araştırmalara göre tarımsal eğitim 
yayım hizmet kalitesinin etkinliğini belirleyen en önemli unsur yeterli sayıda nitelikli 
yayım personelinin sağlanmasıdır. Bölgemizde kurum, kuruluş ve STK’ lar ile özel sektöre 
bakıldığında yeterli sayıda nitelikli yayım elemanının olmadığı görülmektedir.  

Projenin bileşenlerinden olan ve Sonuç 1 olarak verilen bölümde bu amaçla mevcut yayım 
elemanlarının yapılan tespitler neticesinde kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla aşağıda 
yer alan faaliyetlerin uygulanması planlanmıştır. Bu vesile ile hem mevcut teknik 

elemanların kapasiteleri geliştirilecek, hem de bölgede farklı konularda çalışma grupları 
oluşturularak ilgili kurum ve kuruluşlarda kilit personeller belirlenecektir.   

* Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi.  

* İşletme, Bakım ve Yönetim (İBY) ve Grup Oluşturma Eğitimleri 

  - Sulama Yönetimi Eğitimi  
  - Sulama Yönetimi Teknik Gezisi  
  - Su Dağıtım Görevlileri Eğitimi 
  - Sulama Birlik Başkanlarına Eğitim ve Teknik Gezi  

* Grup Oluşturma Eğitimleri   

* Sulama Metotları Projelendirme ve Sulama Zamanı Planlaması (SZP) Eğitimleri 

  - Sulama Yayımcı Temel Eğitimi  
  - Sulama Metotları Eğitimi  

   -  Sulama Yöntemleri Projelerinin ve Sulama Programının Hazırlaması Eğitimi 

* Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Eğitimleri  

  - Organik Tarım Uygulamaları Ön Eğitimi  
  - İyi Tarım Uygulamaları Ön Eğitimi  
  - Organik Tarım Uygulamaları Sertifikalı Uzmanlık Eğitimi  
  - İyi Tarım Uygulamaları Sertifikalı Uzmanlık Eğitimi  
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* Çiftlik (İşletme) Planlaması Eğitimi  

* Tarımsal Mekanizasyon Eğitimi  

* Yurtdışı Teknik Gezi ve Eğitimler 

  - Sulama Yönetimi Eğitimi  
  - Tarımsal Yayım ve Çiftlik (İşletme) Planlaması Eğitimi  
  - Çiftçi Örgütlenmesi, Tarımsal Hibe, Teşvik ve Kredi Eğitimi   

  - İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi  
  - Sulama Sistemleri Teknolojisi Eğitimi 
  - Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi 

* Bölge İçi Talebe Dayalı Teknik Gezi ve Eğitimler 

* Özel Konularda Yetiştiricilik Eğitimleri 

* GAP Köşesi Oluşturma   

* GAP Kütüphanesinin Elektronik Ortama Aktarımı  

* Yayınlar   

* Makine ve Ekipman Alımları 
  

Sonuç 2. Çiftçi ve çiftçi örgütlerinin kapasitelerinin artırılması.   

Bölgede sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda faaliyet gösteren çiftçilerimizi ve çiftçi 
örgütlerini sulama ve sulu tarıma hazırlamak, sulu tarım teknolojileri ve tarımsal yenilikler 
konusunda farkındalık yaratmak amacıyla aşağıdaki faaliyetler planlanmıştır. 

* Çiftçi Teknik Gezileri 

  - Sulama Sistemleri ve İBY 

  - Sebzecilik 

  - Meyvecilik  

  - Tarımsal Mekanizasyon ve Toprak İşleme  
  - Tarla Bitkileri 

* Alternatif Ürün Yetiştiriciliği Demonstrasyonları  

  - Meyvecilik Tesis  

  - Meyvecilik Bakım  
  - Sebzecilik  

  - Tarla ve Süs Bitkileri  

* Sulama Sistemleri Demonstrasyonları 

  - Mini Sulama Yöntemleri 
  - Kapaklı Karık Sulama Yöntemi  
  - Yağmurlama Sulama Yöntemi  
  - Damla Sulama Yöntemi  
  - Yağmurlama Sulamada Tamburlu Sulama Yöntemi  



 

 

 17 

  - Basınçlı Sulamalarda Filtrasyon  

* Hayvancılık Demonstrasyonları 

* İyi Tarım Uygulamaları Eğitimleri  

  - İyi Tarım Uygulamaları Yurt İçi Eğitimleri 
  - İyi Tarım Uygulamaları Yurt Dışı Eğitimleri  

* Genç Çiftçi Çiftlik (İşletme) Planlaması Eğitimi 

* Genç Çiftçi Çiftlik (İşletme) Planlaması Teknik Gezisi 

* Genç- Önder Çiftçi Eğitimleri 

* Tarla Günleri  

* Köy Toplantıları  

* Bölge İçi Talebe Dayalı Gezi ve Eğitimler  

* Özel Konularda Yetiştiricilik Eğitimleri 

* GAP Köşesi Oluşturma   

* GAP Kütüphanesinin Elektronik Ortama Aktarımı    

* Yayınlar   

* Makine ve Ekipman Alımları  

Sonuç 3. Kurum ve kuruluşlar arasında tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri 
açısından koordinasyon sağlanması ve farkındalığın artırılması. 

Doğrudan ya da dolaylı olarak birçok kurum ve kuruluşun görev alanına giren tarımsal 
eğitim ve yayım hizmetinde, bu çoğulcu yapının doğurduğu bilgi kirliliği ve karmaşanın 
yanı sıra kaynak ve zaman israfını önlemek ve projenin geniş kitlelere tanıtımını yapmak 
amacıyla aşağıdaki faaliyetler planlanmıştır. 

* PYK ve PUK Toplantıları  

* Proje Yönetimi Teknik Gezisi 

* Çalıştay ve Toplantılar 

* Ürün İşleme Örnek Tesislerin Projelendirilmesi 

* Sulama Konulu Eğitim Filmleri Hazırlama 

* Tanıtım Amaçlı Sponsorluk  

* Promosyon Malzemeleri  

* Bilbord, Afiş ve Broşürler 

* GAP TEYAP Web Sayfası Tasarımı 

* Ulusal Tanıtım Toplantısı 
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Sonuç 4. GAP Bölgesi’nde sürdürülebilir ve kendi kendine yardım prensibi ile çalışan 
bir tarımsal eğitim ve yayım modeli/modellerinin geliştirilmesi. 

GAP Bölgesinde ihtiyaç duyulan etkili, sürdürülebilir bir tarımsal eğitim ve yayım 
modeli geliştirme çalışmasının altında aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır.   

* Tarımsal Yayım Modeli Grup Oluşturma 

* Tarımsal Yayım Modelleri Eğitimi 

* Model Oluşturma Çalıştayları 

* Model Oluşturma Toplantıları 

 

Proje Organizasyonu ve Yönetim 

Proje, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Koordinatörlüğünde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı,  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte yönlendirilmekte ve bu 

kuruluşların yerel teşkilatları, bölgedeki Ziraat Fakülteleri, Araştırma Enstitüleri ve 
çiftçilerin bağlı oldukları STK’lar ile birlikte uygulanmaktadır. 

Programın bölge düzeyinde uygulanmasına yönelik olarak ihtiyaç duyulan merkezi karar 
alma ve yönlendirme işlevini yerine getirmek üzere “Proje Yönlendirme Kurulu” (PYK) 
oluşturulmuştur. PYK, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yetkilileri tarafından temsil edilen 
bir kuruldur.  

Proje bölge ofislerinin bulunduğu illerde DSİ Bölge Müdürlükleri, Tarım İl Müdürlükleri, 
Ziraat Fakülteleri, Araştırma Enstitüleri, pilot alanlardaki çiftçilerin ağırlıklı üye olduğu 
STK’ lar ve varsa sulama birliği/kooperatif başkanları ile TDE’ nin de üye olduğu “Proje 

Uygulama Kurulları” (PUK) oluşturulmuştur. 

Projenin koordinasyonu ve izleme-değerlendirmesini yürütmek üzere GAP İdaresi 
bünyesinde Proje Koordinasyon Birimi kurulmuştur. Projenin ihtiyaç duyduğu teknik 

destek ile faaliyetlerin planlanması ve izleme-değerlendirilmesi Şanlıurfa ilinde farklı 
disiplinlerde 6 uzmandan oluşturulan Proje Teknik Destek Ekibi, projenin saha çalışmaları 
ise 6 GAP ilinde farklı disiplinlerde 5’ er uzmandan oluşturulan Proje Ekipleri tarafından 
yürütülmektedir. 
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GAP-TEYAP Proje Organizasyon Şeması 

 

 

Proje Ofisleri 

 

 

 

 

 

 

 

Personel 

 

Proje faaliyetlerini yürütmek için hizmet alımı marifetiyle GAP bünyesinde ve merkezi 
Şanlıurfa ilinde 7 kişiden oluşan bir Teknik Destek Ekibi (TDE) ile 6 GAP ilinde, her 

birinde 6’ şar adetten toplam 43 kişiden oluşan İl Proje Ekipleri oluşturulmuştur.  Ayrıca, 

proje kapsamında zaman zaman kısa dönemli uzman istihdam imkanı da bulunmaktadır.      
 

  

  

Hizmet alımı marifetiyle Nisan 2011 tarihi 
itibarıyla Proje kapsamında 6 ilde (Şanlıurfa, 
Adıyaman, Gaziantep, Batman, Diyarbakır ve 
Mardin) proje ofisleri kurularak gerekli 

donanım sağlanmıştır. Her ofise arazi 
çalışmalarını yürütmeleri için ikişer adet araç 
tahsis edilmiştir. Tüm ofislerle ilgili iletişim 
hatları (telefon, internet vs.) tamamlanmış, 
büro-ofis demirbaşları (bilgisayar, masa, 
sandalye, dolap vs.) ile genel kırtasiye ve 

hizmet malzemeleri temin edilmiştir.  
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GAP-TEYAP - Personel Dağılım Tablosu 

 
 

POZİSYON TDE ADIYAMAN BATMAN DİYARBAKIR GAZİANTEP MARDİN ŞANLIURFA 

Ekip Lideri 
 

+ 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
İşletme, 
Bakım, 

Yönetim 

 

+       

Sosyolog 
 

+       

Sulama 
 

+ 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Bitki 

Yetiştirme 

 

+ 
 

+ 

 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Hayvancılık  

 

+ 

 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Tarım 
Ekonomisti 

 

+ 

 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Yönetici 
Asistanı 

 

+ 

 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Kısa 
Dönem 
Uzman 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

 

 

III- PROJE ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

 
İl proje ofislerinin kurulup donatılmaları,  PE ve TDE personelinin büyük oranda istihdamı 
ile proje 15 Nisan 2011 tarihi itibarıyla uygulamaya başlanmıştır. Proje koordinasyon 

birimince proje ekibine projenin ortaya çıkışı, gerekçeleri ve GAP bölgesinde sulanabilir 
alanlarda yaşanan sorunlar, mevcut eğitim-yayım çalışmaları, yayım projesi fizibilite raporu 

ve proje hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Daha sonra proje planlama ve uygulama 
çalışmalarına başlanmıştır. Bu ön dönemde gerçekleştirilen faaliyetler şu şekilde 
sıralanabilir;  
 

Faaliyet 1: Mevcut Durumun Analizi  
 

Projenin ilk gününden başlayarak proje alanında 

kurum ve kuruluşlar ile çiftçi ziyaretlerine başlanmış 
ve bu dönemde 9 ilde mevcut 294 kurum- kuruluş 

915 kez ziyaret edilmiş ve 2.091 çiftçi ile 
görüşülmüştür. Proje ekibi, kurum, kuruluş ziyaretleri 
ve çiftçi görüşmelerinde projeyi ve kendilerini 

tanıtarak, proje ile ilgili bilgi vermiş, proje 
kapsamında katkılar talep edilmiş, kurum 
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kuruluşlardaki yayım elemanları ile görüşülerek kapasiteye ilişkin mevcut kişi ve 
kurumlarla ilgili bilgi alınmış, muhtelif tarımsal konularda yayım ve eğitim çalışmaları 
yapılmış ve hedef alanda yer alan kurum-kuruluşların alt yapısı gözden geçirilmiştir. 
 

Ağustos 2011 tarihine kadar öncelikli alanlardaki yayım elemanları ve çiftçilerle anket 
çalışmaları yapılmıştır. Bu anket çalışmaları 9 il, 54 ilçe ve 532 köyde, tarımla ilgili 133 
kurum, 161 sivil toplum örgütü, 873 yayım elemanı ve 1.819 çiftçide gerçekleştirilmiştir.     

 

          
 

Anket çalışmalarından çıkan bazı önemli sonuçlar şunlardır; 
 

- Bölgede mevcut kurum-kuruluş ve serbest çalışan yayım elemanı sayısının toplamı 
1.017 dir. Bu toplam içerisinde serbest çalışan yayım elemanı sayısı sadece 142 olup, 
%14 gibi oldukça düşük bir orandadır. Toplam yayım elemanı sayısının büyük bir 
çoğunluğunu tarım teşkilatının il-ilçe müdürlüğünde TARGEL kapsamında çalışan 
elemanları oluşturmaktadır.  

- Anket yapılan 294 kurum-kuruluş ve sivil toplum örgütünden sadece 14 tanesinin (%5) 
kütüphanesi bulunmaktadır. Kütüphanesi olanların büyük bölümünün de mevcut 

yayınları nitelik ve nicelik açısından yetersizdir. 
- Kurum-kuruluş ve sivil toplum örgütleri içerisinde özel çiftçi eğitim-yayım faaliyeti 

yürütenlerin sayısı sadece 56 (%19) olup, bu rakamın büyük bir çoğunluğunu da tarım 
teşkilatının il-ilçe müdürlükleri oluşturmaktadır. Kuruluş kanunlarında yer almasına 
rağmen sivil toplum kuruluşlarının hemen hemen hiç birisi özel bir çiftçi eğitim-yayım 
faaliyeti yürütmemektedir. 

- Anket uygulanan 873 tarımsal yayım elemanından 48’i (%5) Ziraat Fakültelerinin 
Sulama Bölümü mezunu olup, 873 yayım elemanının sadece 29’ unun (%3) sulama 

konusunda hizmet içi eğitim aldığı, 103 teknik elemanın sulama konusunda eğitim 
talebi olduğu belirlenmiştir. 

- Anket uygulanan 1.819 çiftçinin 112'si sulama ile ilgili bir eğitim almış olup, 949 
çiftçinin sulama konusunda eğitim talebi olduğu belirlenmiştir. 

- Anket uygulanan 1.819 çiftçinin 1.046’sı çiftçi gözü ile en önemli sorunlar arasında su 
sıkıntısı, su yetersizliği ve düzensiz su dağıtımı olarak ifade ettiği sulama yönetimindeki 
sorunlar olarak belirtmiştir. 
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5% 

95% 

Sulama bölümü mezunu  
yayım elemanı sayısı 

Sulama bölümü
mezunu, 48

Diğer bölümler
mezunu, 825

15% 

9% 

6% 

3% 

67% 

Yayım elemanlarının aldığı  
eğitim konuları 

Tarımsal Yayım, 130

Danışmanlık, 76

Kişisel Gelişim
Teknikleri, 53

Sulama, 29

Diğer, yok, 585

18% 

12% 

12% 

58% 

Yayım elemanlarının talep ettiği  
eğitim konuları 

Tarımsal Yayım, 153

Kişisel Gelişim
Teknikleri, 107

Sulama, 103

Diğer ve yok, 510
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12% 

9% 

8% 

3% 

1% 

67% 

Çiftçilerin aldığı eğitim konuları 
Arıcılık, 154 kişi

Sulama-112 kişi

Hububat yetiştiriciliği-
104 kişi
Bağ-bahçe-35 kişi

Pamuk yetiştiriciliği-
18 kişi
Diğer, yok-870 kişi

39% 

21% 

17% 

17% 
6% 

Çiftçilerin talep ettiği eğitim 
konuları 

Sulama, 949

Hayvancılık, 496

Alternatif Ürün
Yetiştiriciliği, 421

Tarla Bitkileri, 415

Arıcılık, 135

43% 

25% 

23% 
8% 1% 

Çiftçiler gözünde en önemli tarımsal 
sorunlar 

Su ve Sulama, 1.046

Girdilerin pahalı
oluşu, 595

Zirai mücadele
yetersizliği, 560

Pazarlama ve fiyat

sorunları, 188

Hayvan hastalıkları,
54
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Bölgede yapılan incelemeler neticesinde bölgenin tarımsal durumu hakkında konu 
uzmanlarının tespit ettiği genel görüş aşağıdaki gibidir:  
 

Bitkisel Üretim Sektörü 

 

Ülkemizde etkin bir üretim planlaması ve yönlendirmesinin bulunmayışından kaynaklanan 
problemler bazı yıllar üretim fazlası bazı yıllarda da üretim eksikliğine neden olmaktadır. 
Arazilerin miras yoluyla bölünmesi üretim alanlarını küçültmekte bu da verimliliği olumsuz 
yönde etkilemektedir. Sebze ve meyve üretiminin küçük ve dağınık birimlerde 
gerçekleşmesi nedeniyle finansman sıkıntısı içerisinde olan üreticiler yeni teknolojilerden 
yararlanamamaktadır. 
 

Üreticiler girdilerin yüksekliği ve ürün fiyatlarının düşüklüğü nedeniyle kaliteli ve 
standartlara uygun üretime yönelememekte ve biyolojik üretim metotlarını 
kullanamamaktadır. Bu da pazara yönelik üretim yapılmasını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Üretimde gübre ve zirai ilaçların bilinçsiz kullanımı ihracatımızı olumsuz 
etkilemektedir. Uluslararası standartlara ve tüketici tercihlerine uygun üretim yapılmaması, 
rekabette zorlanmaya neden olmaktadır. Özellikle meyvecilikle ilgili tarımsal sanayi 
işletmeleri yetersizdir.  
 

Fidan üretimi yapan büyük kapasiteli özel sektör ya da kamu kuruluşunun olmaması önemli 
bir eksikliktir.  

 

Örgütlenme bilincinin zayıf olmasından dolayı üretici birlikleri kurulamamıştır. Ürün 
bazında üretici birliklerinin olmayışı, üretimden pazarlamaya kadar kesintisiz bir organik 
bağın temini noktasında mevcut sorunların devam etmesine sebep olmaktadır. Üreticilerde 
bölgesel düzeyde ve ürünler bazında örgütlenme eksikliği, ürünlerin pazarlanması sırasında 
çiftçilerin muhatap (alıcı) bulamaması ve dolayısıyla sürekliliğin sağlanamaması, 
çiftçilerimizin az da olsa pazar sorunu olmayan ürünlere doğru yönelmesi mono-kültür 
tarım yapılması sonucunu doğurmaktadır. 
 

Bitkisel Üretim Kapsamındaki Başlıca Problemler; 
 

· Soğuk hava depolarının yetersizliği ve depolamadaki iptidai uygulamalar, 

· Antep fıstığı, nar, biber, mısır, zeytin, üzüm, pamuk gibi ürünlerde tasnif ve paketleme 
tesislerinin eksikliği,  

· Gübreleme konusunda toprak tahliline dayanmayan yetersiz ve hatalı gübre kullanımı, 

· Üniversite-Araştırma Enstitüsü-Tarım İl Müdürlüğü üçgeninde, yerinde ve yeterli bilgi 

alışverişinin sağlanamaması neticesinde yeni çeşit ve üretim tekniklerinin çiftçiye 
ulaştırılamaması ya da yaygınlaştırılamaması,  

· Sulama tekniklerindeki yanlışlık sebebiyle erozyon sorunu,  

· Sertifikalı tohumluk kullanımının yaygın olmayışı,  

· Tohum temininde karşılaşılan güçlükler, dolayısıyla rasgele tohumluk teminiyle beraber 
hastalık ve zararlıların temiz alanlara bulaşması,  
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· Tarıma elverişli arazilerin sanayileşme, iskân ve diğer sebepler yüzünden tarım dışı ve 
parçalı kullanımı,  

· Bölgede yerel çeşitlerin muhafaza edilememesi, ıslahı ve yaygınlaştırılması için yeterli 
çalışma yapılmaması şeklinde sıralanabilir. 

 

Sulama ve Sulu Tarım 

 

GAP eylem planı çerçevesinde sulamaya açılmış (yaklaşık 300.000 ha) ve sulamaya 
açılacak (800.000 ha) alanda, tarımsal üreticilerin doğal kaynakları koruyarak sürdürülebilir 
üretim yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda mevcut kaynak potansiyelinin en uygun 

koşullarda değerlendirilmesi için çiftçi eğitimi ve tarımsal danışmanlık faaliyetlerinin daha 
geniş alanlara yayılmasını ve yeni yayım modelleri geliştirilerek yayımın etkinliğinin 
arttırılması söz konusudur. 
 

Sulamadan beklenen başarı, konunun iyi bilinmesine ve doğru uygulanmasına bağlıdır. 
Ancak sulama; uygun yöntemin seçilmesi, sistemin planlanması ve projelendirilmesi, 
kurulması ve işletilmesi gibi geniş bir alanı kapsamaktadır. Diğer taraftan günümüzde 
stratejik bir önem kazanan suyun, etkin ve yüksek bir uygulama randımanıyla kullanılması 
zorunludur.  

 

Doğal ve fiziki kapasiteyi harekete geçirecek insan ve sosyal kapasite bakımından GAP; 
ülkemizin en geri kalmış bölgesinde, DSİ sulamalarının tamamına yakın bölümü, 
Türkiye’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi suyu kullanan çiftçilerimizin oluşturduğu 
sulama birliklerince yönetilmektedir. Birlikte iş yapabilme kapasitesinin ve örgütlenmenin 
yetersiz olduğu bölgemizde sulama birlikleri kendilerinden beklenen görev ve 
sorumluluklarını bilgi yetersizliği ve hizmet ettiği kesimlerin etkin kontrolü olmaması 
nedeniyle yerine getirmemektedir. Hedef kitle olan çiftçiler; hak ve sorumluluklarını 
bilmediklerinden, kendilerinin oluşturdukları sulama birliklerini denetleyememektedir. Bu 
da; fiziki altyapının fonksiyonlarını yıldan yıla geometrik dizin halinde yitirmesine, toprak 
kaynaklarının yüksek taban suyu, erozyon ve nispeten tuzluluk nedeniyle verimliliğinin 
kaybolmasına ve suyun üretim gücünden optimum olarak yararlanılmamasına neden 
olmaktadır.  
 

Tarımsal üretimde su kullanım etkinliğinin artırılabilmesi uygun sulama sistemlerinin 
kullanılmasıyla mümkündür. Günümüzde damla sulama ve yağmurlama sulama sistemleri 
en yüksek su uygulama randımanına sahip olan sistemlerdir. Yağmurlama ve Damla sulama 
arındırılmış suyun ve gübrenin damlatıcılar-yağmurlama başlıkları aracılığı ile çok küçük 
fakat sürekli bir akış veya damlalar halinde toprak yüzeyine ya da içerisine verildiği 
yöntemdir. Bu sulama yöntemlerinde amaç, bitki ve toprak yüzeyinden olan 
evapotranspirasyon ile kaybolan nemin, sürekli ve kullanılabilir nem düzeyinde kalmasını 
sağlamaktır. Bu nedenle, basınçlı sulama yöntemlerinden damla sulama yöntemi; bitkinin 
yalnızca kök bölgesine, yağmurlama sulama yöntemi  ise arazinin tamamının ancak yeteri 
kadar sulanmasını amaçladığından toprakta istenen düzeyde nemin tutulması temel 
prensiptir.  
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GAP Bölgesi’nde sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda tarımsal eğitim ve yayım 
hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına ve bu konuda hizmet veren başta çiftçi-çiftçi 
örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına yönelik etkin 
sulama yayımcı ve teknik eğitimlerin demonstrasyonlarla desteklenerek gerçekleştirilmesi 
sürdürülebilir bir katkı sağlayacaktır. 
  

Proje, GAP illerinde uygulanacaktır. Bu nedenle GAP Bölgesi’nde yer alan Adıyaman, 
Batman, Diyarbakır Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde DSİ 
tarafından işletmeye açılan 300 bin ha sulama alanı ve önümüzdeki bir kaç yıla kadar 
sulama imkânına kavuşacak yaklaşık 800 bin ha alan içinde kalan çiftçilerimiz ve bu 
çiftçilerimizin oluşturmuş olduğu ya da oluşturacağı çiftçi örgütleri projenin nihai hedef 

kitlesidir. Tabi bu hedef kitleye, modern tarımsal üretim teknikleri bilincinin aşılanması ve 
kullanmaya teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu husustaki esas görevde, bölgede faaliyet 
gösteren tüm tarımsal kurum-kuruluşlardaki veya serbest çalışan teknik elemanlara 
düşmektedir. Özelliklede sulama yayımcı teknik personelin bilgi ve beceri olarak donanımlı 
olması şarttır. Dolayısıyla, proje nihai hedef kitlesi olan çiftçilerimizin modern tarımda 
sürdürülebilir bir faaliyet yapabilmeleri;  ancak tarımsal yayımcı personelin bölgesel 

etkinliği ile olur. Bu etkinliği sağlamak amacı ile de yayımcı personel, kapasitesini 
arttırmak şartı ile önemli bir hedef lokomotifimiz olmaktadır.   
 

GAP-TEYAP kapsamında proje sahasında 873 tarımsal yayımcı ve 1.819 çiftçi ile ihtiyaç 
analizi anketleri yapılmıştır. Bu anketlerin değerlendirilmesi sonucu sulama ve su yönetimi 
ile ilgili şu hususlar ortaya çıkmıştır: 

 

- Anket uygulanan 873 tarımsal yayım elemanının 48’inin Sulama Bölümü mezunu olduğu, 
29'unun sulama eğitimi aldığı ve 103'ünün sulama eğitimi almak istediği belirlenmiştir. 
 

-Anket uygulanan 1.819 çiftçinin 112' si sulama ile ilgili bir eğitim aldığını ve 949' u 
sulama eğitimi almak istediğini ifade etmiştir. 
 

- Anket uygulanan 1.819 çiftçinin 1.046’ sı çiftçi gözü ile en önemli sorunlar arasında su 
sıkıntısı, su yetersizliği ve su dağıtımı olarak ifade ettiği su yönetimindeki sorunlar olarak 
ortaya çıkmıştır. 
 

Uygulanan bu anketlerden çıkan bu sonuçlar GAP'ta sulaya açılmış 300.000 ha ve sulamaya 
açılacak 800.000 ha ile ilişkilendirildiğinde su yönetimi ve sulamanın bölgede 
sürdürülebilir tarım için ne kadar önemli bir konu olduğu açıkça görülür. Anket sonuçları 
bu gerçekleri teyit etmektedir. 
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Sulama ve sulu tarım kapsamındaki başlıca problemler; 
 

· Kurumsal kapasite yetersizliği; GAP’ da sulamaya açılmış ve açılacak tarım alanının 
büyüklüğü dikkate alındığında bölgede çalışan direkt konu uzmanı teknik eleman sayısı 
(48 Tarımsal Yapılar ve Sulama Lisans Mezunu) çok yetersizdir. Ayrıca DSİ hariç diğer 
kurum ve kuruluşlarda sulama uzmanlık alanında doğrudan çalışan teknik eleman sayısı 
14’dür. Mevcut sulama uzmanlarının sulama metotları projelendirme,  sulama zamanı 
planlaması, sulama malzeme bilgisi ve proje montaj konularındaki yetersizlikleri, etkin 
sulama ve sulu tarımda çiftçi uygulamalarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Bölgede 
modern sulama tekniklerinin yaygınlaşması, sürdürülebilirliği için gerekli sulama yayım 
tekniklerinin geliştirilmesi için gerekli donanıma sahip teknik eleman koordinasyon 
grup çalışmamalarının eksikliği fark edilmiştir. Dolayısıyla, sulama yayımcısı teknik 
elemanlar çiftçinin konuyu kavrayabileceği düzeyde eğitsel ve uygulamalı sulama 
faaliyetlerini gerçekleştirmekte zorluk yaşamaktadırlar.  
 

· Çiftçinin etkin sulama ve sulu tarım konusunda eğitimsiz olması nedeniyle yatırım 
yapmaması; Özellikle 1995 yılından bu güne kadar sulamaya açılmış ve açılacak tarım 
alanlarındaki çiftçiler de “sulama ve sulu tarım”  mantığı “çok su- çok verim ” olarak 
algılanmıştır. Gelinen noktada, bilinçsiz aşırı sulama ve taban suyu yükselmesi sonucu 
önemli miktarda tarım arazisi vasfını yitirmiş, “su çok-verim yok” olmuştur. GAP 
TEYAP kapsamında konu ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda çiftçi bazında sulama 
ile ilgili 4 temel sorun tespit edilmiştir: 
 

1- Sulamaya açılacak alandaki çiftçilere, inşaat süresi boyunca sulu tarıma geçişte; 
ürün deseni, alet-ekipman,  sulama yatırım ve planlamasına yönelik eğitimsel 
altyapı, ilgili kurumlar tarafından tam olarak oluşturulamadığından çiftçiler 
sürdürülebilir sulu tarım yapmamaktadırlar.  

2-  Tarla içi uygun sulama metotları ve su uygulama optimizasyonu tam olarak 
araştırılmadığından veya bilmek istemediğinden sulama yatırımlarından 
kaçınmaktadırlar. Diğer bir deyişle, çiftçi bitkisel üretim sürecinde çoğu bilgiyi 
araştırıp uygulamaya alırken modern sulama metotları yatırımını göz ardı 
etmektedir.   

3- Çiftçi sulama konusunda teknik ve uygulamalı bilgiyi kurumlarda çalışan ziraat 
mühendislerinden tam olarak alamadığı için özel sektörü kendine kılavuz seçmiştir. 
Ama şu bir gerçektir ki, özel sektör ticari kaygılarını minimize edebilmek için 
çiftçinin ihtiyaç duyduğu reel sulama yatırımı maksimize etmektedir. Aynı zaman 
da özel sektör bölge çiftçisine dolaylı sulama yayım faaliyetini yapmakta ancak bu 
durum çiftçiye ve milli ekonomimize daha pahalıya mal olmaktadır. Netice 
itibariyle sulama metotlarının uygulanmasına çiftçinin değil özel sektörün bilinci 
hâkimdir.  

4- Sosyal ve kültürel açıdan modern sulama metotlarının uygulanması ve çiftçinin 
verim kaybı yaşama korkusu nedeniyle yaptığı geleneksel sulamadan vazgeçmesi 
zaman alacaktır. 
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· Sulama yatırımlarında hibe, teşvik, destek ve kredi mevzuatlarının çiftçiler 
tarafından tam olarak bilinmemesi; Çiftçi sulama ile ilgili özellikle tarla içi 
yatırımlarının da %100 destekli olması beklentisi içerisindedir. Mevcut yasal 

mevzuatlar da bu durum söz konusu değildir. Çiftçiler eksik veya kulaktan duyma 
bilgilerle sulama yatırımlarını çoğunlukla zirai sulama kredileri kullanarak 
yapmaktadırlar. Ancak bu süreç içerisinde pek çok tarla içi sulama yatırımları uygun 

olamayan proje çalışmaları ve kontrolsüz uygulama yapılması sonucu, çiftçiler zarara 
uğramaktadır. Bu yanlış uygulamalar diğer çiftçileri de olumsuz etkilemektedir. Ama 
çiftçiler bu konu ile ilgili 4 temel sorunla karşı karşıyadır. 

 

1- Çiftçi-özel sektör arasındaki hatalı ticari ilişkiden dolayı birim alan sulama 
maliyetleri hep yüksek tutulmaktadır. 

2- Çiftçi optimal sulama projelendirmesini konu uzmanlığı yetersiz olan kişilere 
yaptırmakta, ana kalemlerde bilgi eksikliği olduğu içinde projeyi 
sorgulayamamaktadır. 

3- Özellikle kredilendirmede teminat veya ipotek sorunu yaşamaktadır. Çünkü kredi 
sağlayıcı kurum ve kuruluşlar geçmiş yıllarda yaşanan olumsuz örneklemeleri baz 
alarak çoğu bölgelerde tarım arazisini teminat olarak kabul etmemektedirler. 

4- Bu tür mevzuat dahilinde yapılacak sulama proje ve uygulama aşamalarında ilgili 
kurumlarda yetkili teknik eleman desteği alamadığı gibi hangi sorunlarda hangi kişi 
veya kuruma gideceğini de bilememektedir.  

 

· Sulama yeni açılmış alanlarda aşırı su ve elektrik kesintileri nedeniyle çiftçinin 
sulu tarımdan beklentisini kaybetmesi; Özelikle pompaj sulamalarında enerji 
maliyetlerinin çok yüksek olması çiftçiyi sulamada sıkıntıya sokmuştur. Samsat, Belkıs, 
Batman Sol sahil ve Buğdayhöyük sulama alanlarındaki çiftçiler son 2 yıldır “su geldi-
geliyor”  gibi söylemlerle kafaları karışmıştır. Sulama birliklerine olan güven azalmıştır. 
Sürekli su akışı da sağlanamadığı için çiftçi alternatif ürün desenini ve modern sulama 
tekniklerini uygulamakta çekinceler yaşanmaktadırlar. Bu durum ileriki yıllarda 
sulamaya açılacak alanlarda da yaşanmaması için ilgili kurum-kuruluşların zamanında 
olaylara müdahil olması gerekmektedir.  

 

Hayvancılık sektörü 

 

Büyükbaş hayvancılık: Hayvancılık,  arazilerin çok büyük bir kısmı tarla tarımı için 
işlendiği için daha kırsal kesimlerde yapılmaktadır. Genellikle küçük aile işletmeleri 

şeklindedir. Hayvancılıkla uğraşanlar, hayvansal ürünleri genellikle kendi imkânlarıyla 
değerlendirmekte iç pazarda tüketime sunmaktadır. Hayvan ırkı olarak yerli ırklar büyük bir 
çoğunluğu oluşturur. Bunun başlıca sebebi, bölgeye iyi şekilde uyum sağlamış, hastalıklara 
karşı daha iyi toleranslı olmalarıdır. Bölgede hayvancılık, teknik bilgi ve modern 

hayvancılık tekniklerinde uzak, geleneksel bir şekilde yapılmaktadır. Bunun sonucu olarak 

verim düşük olup, verilen emeğin karşılığı alınamamaktadır.  
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Özellikle körfez krizi sebebiyle komşu ülkelere hayvan ihracatının durdurulması, üretimde 
önemli bir düşüşe neden olmuştur. Bölge hayvan sayısındaki önemli düşme, bölgedeki 

hayvansal ürün işleyen sanayinin bölge dışından hammadde temini yoluna gitmesine neden 
olmuştur.  
                    

Koyunculuk:  Bölgede koyunculuk önemli bir geçim kaynağı olmasına rağmen istenilen 
verim alınamamaktadır. Modern hayvancılık tekniklerinden uzak geleneksel üretim 
tekniklerinin olması çeşitli sebeplerden dolayı ihracatın düşmesi meraların bakımsız ve 
yeterli olmaması koyunculuğu bölgede geriletmiştir. Küçükbaş hayvancılık için bölge 
oldukça müsait olup, büyük çaplı işletme mantığında hareket edenler için önemlidir.  

 

Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık olumlu yönleri 
 

a) Son zamanlarda devletin yüksek verimli ırklara sahip hayvancılık yapan işletmeleri 

desteklemeye başlaması, 
b) Sulama imkânı gelen arazilerde hayvancılık için önemli olan yem bitkileri 

yetiştirilmesinin gelişmesi, 
c) Hayvancılığın birçok aileye doğrudan gelir, tarıma dayalı sanayiye de ham madde 

sağlayarak bölgeye önemli derecede katkı sağlaması 
d) Hayvancılık sayesinde atıl duran tarımsal yönden verimli olmayan arazilerin 

değerlendirilebilmesi. 

e) İstihdamın artmasına önemli katkı sağlaması ve halkın taze gıda kaynağını oluşturması, 
doğal yaşamın devam etmesine ve çevrinin korunmasına önemli katkı sağlaması. 

f) Son zamanlarda açık ahır sisteminin bölgede uygulanmaya başlanması, bu konuda 

istekli insanların sayısında önemli artış sağlanması.  
 

GAP Bölgesi’nde Arazi Kullanımı ve Örgütlenme 

 

GAP Bölgesi’nde çiftçilerin yaklaşık % 25 inin arazi varlığı 20 ila 50 da arasındadır. Buna 
karşılık arazi varlığı 200 da ila 500 da arasında olan çiftçilerin işledikleri arazi miktarı %30 
la en büyük değeri almaktadır ki bu araziyi işleyen çiftçilerin oranı, tüm GAP Bölgesi’nde 
yaklaşık %10 a tekabül etmektedir.  
 

İl bazında çiftçi sayıları 
 

İl Çiftçi 
Sayısı 

İl Çiftçi 
Sayısı 

Adıyaman 41.312 Mardin 38.405 

Batman 13.072 Siirt 18.385 

Diyarbakır 50.743 Şanlıurfa 51.746 

Gaziantep 29.326 Şırnak 13.594 

Kilis 7.773 GAP Toplamı 264.356 

 

GAP Bölgesi’nde GTHB çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı 250.942 dir.  
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Bölgede çiftçi örgütlenmeleri, birlikte iş yapma arzularından ve gönüllülükten ziyade kamu 

kaynaklarına/desteklemelerine ulaşmak amacıyla yapılmaktadır. Bu nedenle GAP’taki çiftçi 
örgüt sayısı, örgütlere üye sayısı ve aktif üye sayıları Türkiye’ye oranla oldukça düşüktür. 
Bu durum, örgütlenmenin zorunlu olduğu sulama ile ilgili örgütlerde yoktur. 
 

GAP Bölgesi’ndeki çiftçi örgütleri ve sayıları  

SIRA 

NO  İLİN ADI 

1163 S.K. 

KAPS. 

TARIMSAL 

KOOP.  

1581 S.K. 

KAPS.TARIM 

KREDİ KOOP. 

5200 S.K. 

KAPS. 

ÜRETİCİ 
BİRLİKLERİ 

4631 S.K. KAPS. 

ISLAH AMAÇLI 
YETİŞTİRİCİ 
BİRLİKLERİ 

6964 S.K. KAPS. 

ZİRAAT ODALARI 

Koop. 

Sayısı 
Ortak 

Sayısı 
Koop. 

Sayısı 
Ortak 

Sayısı 
Üretici 

Brl. 

Sayısı 

Üye 
Sayısı 

Yet. 

Birliği 
Sayısı 

Üye 
Sayısı 

Z. Odası 
Sayısı 

Üye Sayısı 

1. ADIYAMAN 64 4.479 10 6.612 2 546 3 1.276 8 50.344 

2. DİYARBAKIR 176 9.730 6 4.404 6 387 3 3.599 11 54.787 

3. GAZİANTEP 40 2.601 16 10.378 0 0 2 2.391 8 55.241 

4. MARDİN 49 3.296 5 3.475 1 36 3 4.624 9 37.007 

5. SİİRT 17 976 69 677 4 138 3 3.527 4 13.901 

6. ŞANLIURFA 100 4.632 13 8.725 2 49 3 250 11 61.816 

7. BATMAN 36 1.865 2 1.305 2 33 3 316 5 52.303 

8. ŞIRNAK 30 1.460 28 98 1 68 1 290 6 13.385 

9. KİLİS 28 2.427 3 2.520 1 96 2 572 3 10.463 

TOPLAM  540 31.466 152 38.194 19 1.353 23 16.845 65 349.247 

 

Sulama tesislerinin işletme, bakım ve yönetimi 
 

Su, yaşamın her alanında önemli yer tutan ve yerine başka bir maddenin ikame edilemediği 
tek maddedir. Buna karşın, dünyanın 3/4 ‘ü sularla kaplı olmasına rağmen, kullanılabilen 
tatlı su kaynakları %2,5 gibi oldukça düşük bir değerde olup ayrıca yeryüzü üzerindeki 
dağılımı da eşit değildir. Bu oranın %90 gibi büyük bir kısmı kutuplarda ve yer altında 
bulunmaktadır. Bu nedenle gelişmiş ülkeler artan nüfus, tarım ve sanayi ihtiyaçlarını 
dikkate alarak su yönetimi konusunda geleceğe yönelik planlar yapmaktadır.  
 

Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına yaklaşık yıllık 1500 m3 su düşmektedir. 
Nüfusumuzun 2030 yılında 100 milyonu bulacağı öngörüsü ile kişi başına düşecek 
kullanılabilir su miktarı yıllık yaklaşık 1120 m3 olacaktır. Bu durumda suyun sektörler 
arası paylaşımı daha da önem kazanacaktır.  
 

Ülkemizin konuya ilişkin verileri kısaca şu şekilde özetlenebilir: 

 

Su kaynakları: 
Yıllık Kullanılabilir Yerüstü Suyu  :   98 milyar m3 

Yıllık Kullanılabilir Yeraltı Suyu  :   14 milyar m3 

Yıllık Toplam Kullanılabilir Su  : 112 milyar m3 
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Su Kaynaklarının Sektörler Arası Paylaşımı 
 

Kullanım Alanı 
2010 Yılı 2023 yılı 

M3 % M3 % 

Sulama  32 milyar 74 72 milyar 64 

İçme Suyu  6 milyar 15 18 milyar 16 

Sanayi  5 milyar 11 22 milyar 20 

TOPLAM 43 milyar 100 112 milyar 100 

 

Tablodan görüldüğü gibi, gerek günümüzde, gerekse ekonomik sulanabilir alanların 
tamamının işletmeye açılacağı öngörülen 2023 yılında suyun en çok tüketildiği sektör 
tarımdır. Maalesef suyun gereğinden fazla kullanıldığı, hatta bilinçsizce israf edildiği ve 
kontrolünün zor olduğu sektör de tarımdır. Pompaj sulamalarında bile bürüt ihtiyacın iki katı 
sulama suyu tüketen sulamalarımız bulunmaktadır. Bu nedenle su yönetimi söz konusu 
olduğunda, üzerinde en çok durulması gereken tarımda kullanılan sulama suyu olmaktadır.  

 

Türkiye’de Sulama İşletmeciliği 
 

Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de gerçekleştirilen sulama projelerinin işletme ve 
bakım hizmetlerinin yürütülmesinde iki ana yol izlenmektedir: 
 

1. Devlet sulama işletmeciliği, 2. Faydalananlar tarafından oluşturulan örgütler ve yerel 
yönetimlerce yapılan sulama işletmeciliği  

 

Günümüz koşullarında gündemde olan işletme modelleri ise şöyle sıralanabilir: 
      

1. Kamu özel sektör ortaklığı sulama işletmeciliği, 2. Yap işlet devret sulama işletmeciliği,  
3. Hizmet alımı sulama işletmeciliği 
 

Türkiye’de ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar tarım arazisi bulunmaktadır. Bu 
alanın 5,5 milyon hektarı (%65) sulamaya açılmıştır. Üç milyon hektarın (%35) sulamaya 
açılma çalışmaları ise devam etmektedir. Sulamaya açılan alanların kurumlara göre 
dağılımı şöyledir: 
 

1. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sulamaya açılan   : 3,21 milyon hektar. 

2. Köy Hizmetleri Gn. Md. tarafından sulamaya açılan   : 1,29 milyon hektar 

3. Halk tarafından sulamaya açılan     : 1 milyon hektar  

 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (mülga) sulamaya açtığı sulamaları faydalananlara terk 
etmiştir. Başka bir ifade ile belirgin bir işletme modeli bulunmamaktadır. (Bu sulamaların 
işletilmesi konusunda İl Özel İdareleri tarafından bir model geliştirilerek mutlaka disipline 
edilmelidir.) Gerçek kişiler tarafından sulamaya açılan ve çoğunlukla yeraltı suyunu 
kullanan halk sulamalarının da kayıt altına alınması ve su kullanım izni verilen kişilerin 
sulama konusunda eğitimden geçmesi gerekir. 
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Türkiye’de suyun ve sulamanın ana yöneticisi DSİ’dir. DSİ, 6200 sayılı yasasının 2. 
Maddesinin k fıkrasına göre; sulamaya açtığı tesisleri kendisi işletebileceği gibi işletmesini 
hakiki veya hükmi şahıslara da devredebilir.  

 

DSİ, 90’lı yıllara dek sulamaya açtığı alanları kendisi işletmiştir. Ancak 1993 yılında 
İzmir/Gümüldür ’de yapılan durum değerlendirmesinde;  
 

- İşleteme ve bakım yükümlüğünün gittikçe arttığı, buna paralel olarak sağlanan personel, 
ekipman, makine parkı ve mali kaynakların aynı oranda artmadığı, 
 

- Bütün yetersizliklere rağmen, işletme ve bakım hizmetlerinden fedakârlığın söz konusu 
olamayacağı, 
 

- Faydalananların bu hizmetleri daha düzenli, süratli ve ekonomik olarak yapabilecekleri 
düşüncesi ve 

 

- Dünyadaki benzer gelişmeler nedeniyle politika değişikliğine giderek 1993 yılından 
itibaren işletmeye açtığı sulama tesislerinin işletme ve bakım hizmetlerini faydalananların 
kurduğu örgütlere devir edilmesine karar vermiştir. Devir Köy Tüzel Kişiliği, Belediye, 
Sulama Birliği, Kooperatif ve Diğer kurumlara (Enstitü, Üniversite vs.) yapılabilmektedir. 
Devirde tesisin mülkiyeti değil, tesislerin işletme bakım ve yönetim sorumluluğu 
devredilmektedir.  

 

Halen DSİ tarafından işletmeye açılan sulama tesislerinin yaklaşık %97’si devir edilmiş, 
geriye kalan sadece %3’ü DSİ tarafından işletilmektedir. Devir edilen sulama tesislerinin 
%73 sulama birliklerine geriye kalan %29’u ise kooperatif, muhtarlık ve belediyelere 
devredilmiştir. 
 

GAP’ta da devir işlemleri aynı tarihlerde başlamış, ancak devir işlemlerinin yaklaşık olarak 
%97’si sulama birliklerine yapılmıştır. Bu nedenle GAP’ta işletme, bakım ve yönetim 
hizmetleri söz konusu olduğunda ağırlıklı olarak sulama birlikleri akla gelir.  

  

     Sulama Birlikleri 

      

Sulama birlikleri 2004 yılına kadar 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 133-138. Maddelerine  

göre kurulmuştur.  2004 yılında çıkan 4272 sayılı ve 2005 yılında çıkan 5393 sayılı yeni 
Belediye Kanunu’nda birlik kurulmasına ilişkin hüküm bulunmadığından sulama birlikleri 
de dâhil olmak üzere belediyelerin kurmuş olduğu tüm birlikler için yasal bir boşluk 

oluşmuştur. Bu boşluk 5355 sayılı “Mahalli İdare Birlikleri Kanunu” ile doldurulmuştur. 
8.03.2011 Tarihinde 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununu kabul edilmiştir. Böylece 
sulama birliklerinin kuruluş ve yönetimleri yeni evreye girmiştir. 
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GAP’taki sulama yatırımlarının işletme, bakım ve yönetiminin kurumsal dağılımı 

İl 
Sulama 

Birliği 
KHGB Kooperatif Kurum Toplam 

Adıyaman 4    4 

Batman 1 1   2 

Diyarbakır 5  1 1 7 

Gaziantep 2 1 6  9 

Kilis   2  2 

Mardin 2 2 1  5 

Siirt 1    1 

Şanlıurfa 26 1  1 28 

Şırnak 1 1   2 

Toplam 42 6 10 2 60 

  

Devir işlemlerinin başladığı 1993 yılından itibaren sulama birliklerinde gözlenen sorunlar 
aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 
 

1. İdari yönden gözlenen sorunlar 

- Seçim sisteminin olumsuz etkilerinin olması, 
- Bir sulama birliğinde vuku bulan bir olumsuzluğun tüm sulama birliklerine mal 

edilmesi, 

- Gerçekçi bütçe hazırlanmaması, 
- Sulama ücretlerinin düşük tutulması, 
- Tahsilat düşüklüğü,  
- Ceza yönetmeliğinin hazırlanmaması veya uygulanmaması, 
- Personel eğitimine gerekli önemin verilmemesi, 
- Personel maaşlarının zamanında ödenmemesi, 
- Gerekli kayıtların tutulmaması veya paylaşılmaması, 
- Tarımsal kurumlarla diyalog ve işbirliğinin yetersiz olması, 
- Etkili denetim ve kontrolün olmaması ve  
- Bugüne kadar sulama birliklerine özgü bir yasanın olmaması sonucu birliklerin 

kurumsallaşmaları gecikmiştir.  
 

2. İşletme yönünden yaşanan sorunlar 

- Su kullanım protokolüne uyulmaması, 
- Pik dönemler dışında gece sulaması yapılmaması, 
- Su dağıtım programlarının uygulanmaması, 
- Kapak ayarlarına müdahale edilmesi, 

- Nitelikli personel çalıştırılmaması, 
- Gerçekçi bir mesaha yapılmaması, 
- İşletme ile ilgili kayıtların düzgün tutulmaması, 
- Cezai müeyyidelerin adil uygulanmaması, 
- Pompaj sulamalarında ödenemeyecek düzeyde birikmiş elektrik borçları,  
- Birlikler arasında ve birlik içinde suyun adil dağıtılmaması, 
- Kanalların maksimum debilerine göre işletilmesi, 
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- Su kaynağının sorunlar ortaya çıkması, 
- İklim koşullarından kaynaklanan sorunlar, 
- Projede öngörülen bitki desenine uyulmaması, 
- Projelerin mevcut durumlarından kaynaklanan su iletim sorunları ve 

- Bütün bunlarla birlikte devam eden bilinçsiz bir sulama sonucu taban suyu 
yükselmekte, toprak çoraklaşmakta ve su israf olmaktadır. 

3. Bakım Ve Onarım Yönünden gözlenen Sorunlar 

- Gerekli bakım onarım zamanında yapılmaması, 
- Bakım onarıma yeterli ödenek ayrılmaması veya harcanmaması, 
- Tahliyelerin ve drenaj kanallarının temizlenmemesi, 
- Bakım ve onarım için gerekli ekipman ve makine parkı oluşturulmaması, 
- Bakım onarım ihtiyaçlarının doğru belirlenmemesi, 
- Aynı sulama ve tahliye kanallarından yararlanan sulama birliklerinin bakım ve 

onarım konusunda işbirliği yapamamaları, 
- Rehabilitasyonun hiç düşünülmemesi, 
- Ve bütün bunların sonucu olarak sulama tesisleri hızla yıpranmakta veya elden 

çıkmaktadır. 
 

4. Yöresel Yönden Gözlenen Sorunlar 

- Sulamaların kısmen veya tamamlanmadan işletmeye açılması, 
- Yörede eğitim düzeyinin düşük olması, 
- Feodal yapının çok güçlü olması, 
- Nitelik yönünden yeterli personel çalıştırılamaması veya çalıştırılmaması, 
- Görev, sorumluluk ve yetkilerin belirlenmemiş olması veya bunlara uyulmaması, 
- Bakım ve onarım yapılacak sürenin kısa olması, 
- Sulama sezonunun çok uzun sürmesi, 
- İşletme ve bakım- onarım hizmetlerinin yürütülmesinde güçlülerin etkin olması ve 

- İşletme ve bakım hizmetlerinin hala devletten beklenmesi nedeniyle bir türlü 
hedeflenen çalışma düzeni kurulamamaktadır. 

GAP sulamalarında görev üstlenmiş çok iyi sulama birlikleri olmakla birlikte maalesef 
büyük bir kısmı bu sorunlarla karşı karşıyadır. 

 

Çözüm Önerileri 

 

Sulu tarım bir ekip işidir. Bu ekibi oluşturan zincirin tüm halkalarının aynı sağlamlıkta 
olması gerekir. Bu nedenle suyun tarla başına getirilmesi yetmez. Çiftçinin sulamadan 
öngörülen geliri elde etmesi için bu suyu bilinçli bir şekilde kullanacak bilgi, beceri ve sulu 

tarım koşullarında yetiştirme tekniklerini bilmesi ve öğrendiklerini uygulamaya koymak için 
gerekli alet, ekipman ve makinaları sahiplenecek ekonomik güce sahip olması veya 
ulaşabilmesi gerekir. Bu bağlamda kredi imkânlarının sağlanması, teşviklerin ve gerekirse 
müeyyidelerin uygulanması hususu önemlidir.  Ayrıca sulama ve çiftçi ile bağlantısı 
bulunan tüm kurum ve kuruluşların da (SB, DSİ, GTHB, Üniversiteler, Araştırma 
Enstitüleri, serbest danışmanlar ve özel sektör) kapasitelerinin yeterli olması ve bu 
birikimlerini başta çiftçi olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşması şarttır.  
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O halde sulama tesislerinden yararlanan tüm çiftçi ve çiftçi örgütlerinin sulama ve sulu tarım 
konularında eğitilmeleri gerekir. Ancak çiftçi ve çiftçi örgütlerinden önce onlarla çalışan ve 
onları eğiten kurumların kapasiteleri de yeterli düzeyde olmalıdır. Sulamaya açılmış ve 
açılacak alanlarda çiftçi ve sulama birlikleri ile doğrudan çalışan başlıca iki kurum 
bulunmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. 
 

DSİ sulamaya açtığı tesislerin işletme ve bakım hizmetlerinin, devir alan sulama birliği 
tarafından devir sözleşmesi ilkelerine uygun olarak yürütülmesini sağlar. Bu amaçla sulama 
birliklerini işletme, bakım ve yönetim konularında kapasitelerini geliştirmek üzere; 
 

- Bitki, toprak ve su ilişkileri, 
- Sulama tesislerinin işletme bakım ve yönetimi ve 

- Planlı su dağıtım konularında eğitir ve denetler. 
 

GTHB ise sulamaya açılmış alanlarda çiftçileri sürdürülebilir sulu tarım konularında eğitir. 
Bu kapsamda sulu tarım koşullarında çiftçileri; 
 

- Bitki, toprak ve su ilişkileri, 
- Sulama ve sulama yöntemleri, 
- Bitki yetiştirme teknikleri, uygun makine ve ekipman kullanımı, 
- Gübreleme, 
-  Hastalık ve zararlılarla mücadele ve 

- Sulama tesislerini sahiplenme ve koruma konularında eğitir ve bilinçlendirir. Bu 
amaca ulaşmak için çiftçileri teşvik ve desteklerle yönlendirir. 
 

Bu durumda uygulamada faaliyet gösteren ve eğitilmesi gereken iki kesim bulunmaktadır: 
 

1. Suyu yöneten : Sulama birlikleri 

2. Suyu kullanan : Çiftçiler  

 

Daha önce de ifade edildiği gibi sulama birlikleri sulama birlikleri mevcut durumundaki 
ihtiyaçtan ortaya çıkmışlardır. Ancak 2004 yılına kadar 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 
daha sonra 5355 sayılı Mahalli idare Birlikleri Kanunu’na göre kurulmuş ve yönetilmiştir.  
 

Bu yasaların sulama birliklerinin ihtiyaçlarına cevap vermemesi ve sulama birliklerinin 
Mahalli İdare Müdürlüklerine bağlı olması DSİ’nin etkinliğini azaltmış ve 
kurumsallaşmalarını geciktirmiştir. 
 

Suyun kaynaktan tarla başına kadar en az kayıpla iletilmesi, planlı ve ölçülü olarak 
dağıtılması gerekir. Bunun için de sulama tesislerinin projelendirildiği şekilde sulamaya 
hazır halde olacak şekilde gerekli tüm bakım ve onarımlar zamanında ve sürekli 
yapılmalıdır. Bu nedenle sulama birliklerinin kapasitelerinin geliştirilmesi sulama 
tesislerinin işletme, bakım ve yönetimi açısından hayati önem taşır. 8.03 tarihinde kabul 
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edilen 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu bu anlamda büyük fırsatlar sunmaktadır. On beş 
yıllık birikim ve deneyimle hazırlanan yasa daha önce dile getirilen sulama birliklerinin tüm 
sorunlarına çözümler içermektedir. Yasa ilgili kurum ve kuruluşlara yetki verirken 
sorumluluklar da yüklemekte ve su kullanıcılarının da hak ve yükümlülüklerini 

belirtmektedir. Yasanın sadece ilgili tüm kesimlere anlatılması dahi sorunların çözümüne 
katkı sağlayacaktır. 
 

Bir diğer husus da sürdürülebilir bir sulama için suyu yöneten sulama birlikleri ile suyu 
kullanana çiftçilerin uyum içerisin de olmasıdır. Her hangi bir aşamadaki eksiklik veya 
aksaklık tüm sistemi etkiler. Bu nedenle sulama birlikleri ve çiftçilerin yalnız tarımsal 
konularda değil uyuşmazlıkların çözümü, kurallara uyma, adilane su paylaşımı ve devamlı 
işbirliği konuları gibi sosyal konularda da eğitilmeleri amaca ulaşmada büyük katkı 
sağlayacaktır.    
 

Sulama tesislerinin işletme, bakım ve yönetimi, GAP TEYAP anketine katılan 1819 
çiftçiden 1046’sı tarafından önemli bir sorun olarak dile getirilmiştir. GAP TEYAP bu 
tespiti de dikkate alarak sulamaya açılan ve açılacak sahalarda tüm paydaşları kapsayan 
teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirmiştir. Özelikle ilk defa GAP TEYAP 
kapsamında sulama birliklerinde su dağıtım görevlilerinin eğitimi gerçekleştirilmiştir. 
 

Henüz sulamaya açılmamış 3 milyon hektar alanın %50’sinin GAP’ta bulunması, GAP 

TEYAP projesinin misyonunu daha da anlamlı hale getirmektedir. 
 

GAP Tarımında Genel Sorunlar: 
 

a) Bölgede yoğun şekilde dışarıya göç yaşandığından, tarımsal üretim yapacak genç 
nüfusun azalması, 

b) Pazarlamada görülen örgütlenme sorunu nedeni ile üreticilerin gelir kaybına uğraması, 
c) Saf kültür ve melez ırkı hayvanların az sayıda olması nedeni ile et ve süt verimlerinin 

düşük olması, 
d) Yem bitkileri üretim alanlarının az olması nedeniyle üretimdeki maliyelerin artması, 
e) Hayvan varlığının son yıllarda giderek azalması. 
f) Üreticilerin eğitim seviyesinin düşük olması ve yayım faaliyetlerinde yaşanan 

iletişimsizlik. 
g) Tarım arazilerinin parçalı yapıda ve dağınık olması. 
h) Yetersiz ve bilinçsiz girdi kullanımı nedeni ile verim düşüklüğü. 
i) Suni tohumlamanın yetersiz ve düzensiz yapılması. 
j) Gelir düşüklüğü. 
k) Sulu tarım arazilerinin az olması ve sulu tarım kültürünün gelişmemiş olması. 
l) Arazilerin kadastro işlemlerinin yapılmamış olması. 
m) Meraların amaç dışı kullanımı nedeni ile yeterince yararlanılamaması. 
n) Köylerin dağınık ve birbirine uzak olması, 
o) Merkezi köyler dışında çoğu köy yollarının ve altyapının yetersiz olması. 
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p) Hayvan hastalıklarının çok fazla olması ve yeterince mücadele edilmemesi ve modern 

hayvancılık tekniklerinde uzak bir işletme anlayışının hakim olunması 
q) Hayvansal üretiminin en önemli girdilerinden olan yem ihtiyacının karşılanmasındaki 

mali zorluklar, yem bitkilerindeki verimim düşük olması, büyük baş hayvansal 

üretiminde önemli verim düşüklüğüne neden olmaktadır. Çeşitli nedenlerden dolayı 
köylerin boşaltılması, kırsal kesimdeki nüfusun azalması mera yayla ve kışlakların 
hayvan otlatmaya kapatılması ile hayvancılıkta gerileme hızlanmıştır. 

 

Faaliyet 2: Proje Tanıtım Toplantıları 
 

3–11 Mayıs 2011 tarihleri arasında proje ofislerinin olduğu 6 GAP ilinde Projenin ve Proje 

ekibinin tüm paydaşlara ve kamuoyuna tanıtımını amaçlayan bir seri proje tanıtım toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. Toplantılara çeşitli kurum-kuruluşlardan geniş bir katılım sağlanmış ve 

düzenlenen 6 toplantıya toplam 417 kişi katılmıştır.  
 

    

    
 

Faaliyet 3: Proje Hazırlık Çalıştayları   
 

GAP bölgesinde çalışan teknik elemanlar gözüyle GAP 

bölgesinde sulanan alanlardaki sorunların tartışıldığı il 
çalıştayları 14-30 Haziran 2011 tarihleri arasında proje 
ofislerinin olduğu 6 GAP ilinde ilgili paydaşların katılımı 
ile gerçekleştirilmiştir.  GAP-TEYAP Koordinasyon Birimi 

ile GAP-TEYAP TDE moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
çalıştaylara çeşitli kurum ve kuruluşlardan toplam 199 
katılımcı iştirak etmiştir.  

 

Çalıştaylar sonunda proje kapsamında çözüm getirilebilecek sorunlara projenin doğrudan  
müdahale etmesi ve proje faaliyetleri içine alınması, projenin doğrudan çözüm 
üretemeyeceği konuların ise PYK’ ya aktarılması yönünde karar alınmıştır 
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Faaliyet 4: Proje Uygulama Planının Hazırlanması  
 

GAP-TEYAP Teknik Destek Ekibi tüm paydaşların muhtelif aşamalardaki katılımlarıyla 
Ekim 2011 tarihinde proje uygulama planını hazırlamıştır.  
 

Proje faaliyet planı aşağıda belirtilen dört amaca ulaşmayı hedefleyen bir seri faaliyetler 

dizisinden oluşmaktadır: 
a- Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veren ilgili kurum ve kuruluşların bu hizmeti 

verme kapasitelerinin geliştirilmesi. 
b- Çiftçi ve çiftçi örgütlerinin kapasitelerinin artırılması. 
c- Kurum ve kuruluşlar arasında tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri açısından etkili 

bir koordinasyon sağlanması ve farkındalığın artırılması. 
d- GAP Bölgesi’nde sürdürülebilir ve kendi kendine yardım prensibi ile çalışan bir 

tarımsal yayım ve danışmanlık modeli/modellerinin geliştirilmesi. 
 

    
  

 

 

 

IV- 2012 YILI SONU İTİBARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN    
FAALİYETLER 

 

Kurum ve Kuruluşların Kapasitelerini Artırmaya Yönelik Faaliyetler (4.1) 

 
Kurum ve kuruluşların kapasitelerini artırmaya yönelik faaliyetler projenin temel unsuru olup, 

bu bölümdeki faaliyetler proje başlangıcından itibaren yoğun bir şekilde uygulanmıştır. Bu 

bölümün en önemli faaliyetlerinden olan teknik eleman eğitimlerinde; 2011 yılı içerisinde 11 

konuda 952 teknik eleman eğitimine, 2012 yılında 33 konuda 1.328 teknik eleman eğitimi ile 

devam edilerek, rapor dönemini kapsayan 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla 43 konuda 2.280 teknik 

eleman eğitimi rakamına ulaşılmıştır. Bu gelinen noktada projede öngörülen 35 konuda 2.315 

teknik eleman eğitimi programına göre sırasıyla %120 ve %99’ luk yüksek gerçekleşme 
sayıları ve oranları sağlanmıştır. Bu konudaki bu gelişmeye etken olan unsur; proje raporunda 

14 konuda 300 teknik eleman eğitimi olarak öngörülen ve planlanan “Özel Konularda Talebe 
Bağlı Eğitim” bölümüne gelen yoğun talepler neticesinde bu kapsamda 26 konuda 740 teknik 

eleman eğitimi verilmiş olmasındandır. Eğitimlerle ilgili genel tablo aşağıda verilmiştir.  
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GAP-TEYAP TEKNİK ELEMAN EĞİTİMLERİ (KİŞİ) 

  
EĞİTİMİN KONUSU 

PROJE 

PROĞRAMI 
2011 

GERÇEKLEŞME 

2012 

GERÇEKLEŞME 
TOPLAM 

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMALIK 
EĞT. 

300 145   145 

SULAMA YÖNETİMİ EĞT. 200 189   189 

SULAMA YÖNETİMİ TEKNİK GEZİ 90   32 32 

SU DAĞITIM TEKNİSYENLERİ EĞT.  240 118 113 231 

SULAMA BRL. BŞK EĞİTİM VE TEKN. 
GEZİ 

45       

GRUP OLUŞTURMA EĞT.  300 266 86 352 

SULAMA YAYIMCI TEMEL EĞT. 120   120 120 

SULAMA METODLARI EĞT. 40   36 36 

SULAMA YÖNETİMİ PROJELERİ VE 
SULAMA ZAMANI PROGRAMI 

HAZIRLANMASI 

80   39 39 

ORGANİK TARIM ÖN EĞİTİMİ 80 80   80 

İYİ TARIM UYGULAMALARI ÖN 
EĞİTİMİ 

80   82 82 

ORGANİK TARIM SERTİFİKALI EĞİTİMİ 60   30 30 

İYİ TARIM UYGULAMALARI 
SERTİFİKALI EĞİTİMİ 

60   30 30 

ÇİFTLİK PLANLAMASI EĞİTİMİ 60       

TARIMSAL MEKANİZASYON EĞİTİMİ 60   76 76 

YURTDIŞI TEKNİK GEZİ VE EĞİTİMLER         

 * Sulama Yönetimi 50   46 46 

 * Tarımsal Yayım ve Çiftlik Planlama 50       

 * Çiftçi Örgütlenmesi, Hibe, Kredi  25   28 28 

 * İyi Tarım Uygulamaları 25       

 * Sulama Sistemleri Teknolojisi 25   24 24 

 * Organik Tarım Uygulamaları 25       

ÖZEL KONULARDA EĞİTİMLER 
(Toplam) 14 Konu-300 TE. 

300       

 1. Tarımsal Yayım-İletişim   41   41 

 2. İşletme Bakım Yönetim - 1 (İBY)   38   38 

 3. Proje Döngü Yönetimi (PCM)   26   26 

 4. Organik Zeytin   15   15 

 5. İşletme Bakım Yönetim - 2 (İBY)   25   25 

 6. Azaltılmış Toprak İşleme   9   9 

 7. Cropwat Eğitimi     10 10 

 8. Pamuk-Mısır Yetiştiriciliği     24 24 

 9. Sulama-Fertigasyon     45 45 

 10. Tarımsal Yayım-1 (Batman)     12 12 

 11. Tarımsal Yayım-2 (Batman)     27 27 
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 12. K.Baş Hayvancılık (D.Bakır)     20 20 

 13. Genel Meyvecilik (Eğridir)     36 36 

 14. Stajyer Ziraat Müh. Eğitimi 
(Batman) 

    10 10 

 15. Biyoteknolojide Dayanıklılık Islahı 
(D.bakır) 

    41 41 

 16. Pamukta Defoliant Kullanımı     57 57 

 17- Tarımsal Yayım-3 (Batman)     40 40 

 18- Sulama (İslâhiye)      14 14 

 19- Tarımsal Yayım (Adıyaman)     35 35 

 20- Sulama-Fertigasyon (İzmir)     39 39 

 21- IPARD-Proje Hazırlama     30 30 

 22- Tarımsal Yayım (Gaziantep)     21 21 

 23- Budama Eğitimi (Gaziantep)     36 36 

 24- Silaj Hazırlama (D. Bakır)     19 19 

 25- Tarımsal Yayım - 4 (Batman)     20 20 

 26- Bitki Besleme (Diyarbakır)     50 50 

GENEL TOPLAM 2.315 952 1328 2.280 

 

Her ne kadar eğitimlerde 2.280 teknik elemana ulaşıldığı ifade edilse de, pek çok teknik 
elemanın birden fazla kursa katılmış olmasından dolayı, GAP-TEYAP eğitimlerden yararlanan 
kişi sayısı 1.222’ dir. Bu rakamın içerisinde su dağıtım teknisyenleri (231) de yer almaktadır. 
Bir kişinin aldığı eğitim sayısı en fazla 18 olup, bunu 17, 16 vs. takip etmektedir.   

 

 
 

GAP-TEYAP eğitimlerinden faydalanan teknik elemanların il dağılımlarında ise en büyük 
rakamı 376 ile Şanlıurfa ili almakta (%31), bunu sırasıyla Diyarbakır 255 (%21), Gaziantep 
136 (%11), Adıyaman 135 (%11) ve diğerleri takip etmektedir. En düşük katılımlar 29’ ar 

teknik eleman ve %22 şer payla Kilis ve Şırnak illeridir.  
 



 

 

 41 

 
             

Teknik eleman eğitimlerinin kurumsal dağılımında 382 teknik eleman ile (%31) GTHB ilk 

sırayı almakta ve onu 322 teknik eleman ile (%26) STK ve Çiftçi Örgütleri, 249 teknik eleman 

ile (%19) serbest tarım danışmanları takip etmektedir. Diğer kamu kurumlarından ise 185 

teknik eleman (%13) eğitimlere katılmıştır. Kurum-kuruluşu belirlenemeyen kişi sayısı ise 84 

dür (%11).  

 
 

GAP-TEYAP kapsamında gerçekleştirilen teknik eleman eğitimlerinin değerlendirilmesi 
amacıyla eğitimlere katılanlar arasından tesadüfi örnekleme yolu ile seçilen katılımcılar için bir 
anket düzenlenmiş ve eğitimin etkileri ölçülmüştür.  
 

Yapılan değerlendirme sonucunda, tüm eğitimlerin ortalama etkinlik değeri %65 gibi orta üstü 
bir seviye çıkmıştır. Detaylar incelendiğinde, eğitim ortalamasını düşüren nedenin, eğitime 
katılan teknik elemanların aldıkları eğitim ile ilgili herhangi bir eğitim materyali hazırlamadaki 
%32 lik çok düşük bir değer ile bu konudaki GAP-TEYAP çalışmalarına katılmada elde edilen 
%41 lik düşük değerin olduğu görülmüştür. Aynı şekilde, eğitimin çalıştığı birimin 
faaliyetlerine uygunluğu %94, eğitim bilgilerini uygulama şansının ise %88 gibi oldukça tatmin 
edici üst değerler olduğu görülmektedir. Yine teknik elemanların aldıkları eğitim konusunda 
çevreleri-kurumlarındaki teknik elemanları eğitme oranının da %58 gibi orta bir değerde 
olduğu gözlenmiştir.   
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A- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi (4.1.1) 

Tarımsal eğitim ve yayım konularında çalışmak için özel kişisel gelişim eğitimlerine 
ihtiyaç olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.  İçeriği tamamen tarımsal eğitim ve yayım olan bu 

projede en önemli ve ilk uygulama, doğası gereği teknik elemanlara tarımsal yayım ve 
danışmanlık eğitiminin verilmesi olmuştur. Proje hazırlık çalışmaları döneminde GAP 
Bölgesinde yapılan gözlemlerde bu konuda sahada çalışan teknik elemanların tarımsal 
yayım konusunda yeterli eğitime sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Yapılan teknik eleman 
anketlerinde 873 kişiden 206’sının (%24) tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimi aldığı 
belirlenmiş ve bu eğitimi almayan teknik elemanlar tarafından yoğun olarak bu konuda 
eğitim talep edilmiştir. Düzenlenen bu eğitimde GAP Bölgesinde gerek kamu gerekse 
kamu dışında sahada tarımsal eğitim ve yayım faaliyetleri yürüten teknik personelin, yöre 
çiftçisine daha iyi hizmet vermeleri için, yayım-iletişim teknikleri ve kişisel gelişim 
konularında eğitilmeleri amaçlanmıştır. Eğitim aynı zamanda bu ön eğitimi alan kişileri 
tarımsal danışmanlık sertifikası almaları konusunda da destekleyici özellik taşımaktadır. 
Eğitime GAP Bölgesinde kamu ve kamu dışı kurumlarda tarımsal yayım konusunda görev 
yapan toplam 145 teknik eleman katılmıştır. Her biri yol hariç 5 gün süren eğitim 21 
Kasım - 25 Kasım ile 28 Kasım – 2 Aralık 2011 tarihleri arasında her biri yaklaşık 30’ ar 
kişiden oluşan 5 grup olarak Gaziantep ilinde gerçekleştirilmiştir. Eğitimler bu konunun 
önemli isimlerinden olan Prof. Dr. Ziya YURTTAŞ, Doç. Dr. Tecer ADSAN, Prof. Dr. 
Yaşar AKTAŞ, Prof. Dr. Ayşen OLGUN, Prof. Dr. İsmet BOZ, Prof. Dr. Orhan 

ÖZÇATALBAŞ ve Doç. Dr. Hacer ÇELİKATEŞ tarafından verilmiştir. Tüm katılımcılara 
eğitim materyali ve katılım sertifikası verilmiştir.  

Bu konuda yapılan etki değerlendirmesi sonucu aşağıdaki gibidir:  
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B-  İşletme, Bakım, Yönetim (İBY) ve Grup Oluşturma Eğitimleri (4.1.2) 

            - Sulama Yönetimi Eğitimi (4.1.2.1) 

GAP Bölgesinin en önemli sorunu suyun yönetimi olup, bu projenin ana temasını da su ve 
suyun etkin kullanımı oluşturmaktadır.  Suyun etkin kullanımı ve adilane dağıtımında 
sulama sistemlerinin işletme, bakım ve yönetimi (İBY) hayati bir önem taşır. Bu husus, 

anket uygulanan 1.819 çiftçiden 1.046' sı (%58) tarafından da önemli bir sorun olarak dile 
getirilmiştir. Ayrıca, yeni çıkan Sulama Birliği Kanunu bu konuda hem sulama birliklerine 

hem de GTHB İl Müdürlüklerine önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu çerçevede, 
GAP'ta sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda görev yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, DSİ ve İBY hizmetlerini devir alan çiftçi örgütleri teknik personelinin İBY ve 

yeni Sulama Birliği Yasası konularında kapasitelerinin geliştirmesi çok büyük bir önem arz 
ettiğinden dolayı bu eğitimin önemi bir kat daha artmaktadır. Katılımcılar eğitim sonunda 
toprak bitki su ilişkileri, bitki su tüketimi, sulama planlaması, planlı su dağıtımı, drenaj, 
toprak muhafaza ve toplulaştırma ile yeni çıkan Sulama Birlik Kanunu konularında bilgi 
sahibi olacak, sulama planlaması yapabilecek ve söz konusu yasanın hükümleri gereğince 
bölge sulamalarında İBY hizmetlerine olumlu katkılar sağlamaları beklenmektedir.  

Eğitime GAP Bölgesinde kamuda ve kamu dışı kurumlarda, özel sektörde sulama 
konusunda görev yapan toplam 189 teknik eleman katılmıştır. Her biri yol hariç 5 gün 
süren eğitim 28 Kasım – 2 Aralık ve 05 – 09 Aralık 2011 tarihleri arasında yaklaşık 40’ ar 
kişiden oluşan 5 grup olarak Şanlıurfa ilinde gerçekleştirilmiştir. Eğitimler bu konunun 
önemli isimlerinden olan Prof. Dr. Rıza KANBER, Prof. Dr. Öner ÇETİN, Prof. Dr. İdris 
BAHÇECİ, Doç. Dr. Mustafa ÜNLÜ, Prof. Dr. Süleyman KODAL ve Prof. Dr. Y. Ersoy 

YILDIRIM tarafından verilmiştir. Tüm katılımcılara eğitim materyali ve katılım sertifikası 
verilmiştir.  

Eğitimin saha çalışması Atatürk Barajı Sulama Birliği, Yaylak Sulaması ve Atatürk 
Barajına teknik gezi olarak gerçekleştirilmiştir. 
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- Sulama Yönetimi Teknik Gezi (4.1.2.2) 

Sulama Yönetimi eğitimine katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, DSİ, İBY 
hizmetlerini devir alan çiftçi örgütleri ve GAP-TEYAP’ tan seçilecek 90 teknik elemana, 
sulama yönetimi eğitiminde öğrendiklerini pekiştirmek amacıyla 45’er kişilik gruplar halinde 
diğer bölgelerdeki sulama tesisleri, yönetim organizasyonları ve uygulamalarını yerinde 
görmek ve aynı konuda görev yapan teknik personelle tanışarak, bilgi ve deneyimlerini 
paylaşmak, kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla planlanan bu eğitimlerin 
birinci bölümü bu dönem içerisinde gerçekleştirilmiştir. Gezi yol hariç 15-18 Mart 2012 

tarihleri arasında Konya, Mersin ve Adana illerinde gerçekleştirilmiş ve toplam 32 teknik 
eleman katılmıştır. Teknik gezide ziyaret edilen illerdeki DSİ Bölge Müdürlükleri, sulama 
birimleri, sulama ve drenaj tesisleri, çiftçi örgütleri ve tarımsal sanayi kuruluşları ziyaret 
edilerek bilgi alınmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir: 
 

- Konya DSİ IV. Bölge Müdürlüğü görev alanı içerisinde kalan Konya, Aksaray, Niğde ve 
Karaman illerinin su ve toprak özellikleri ile gerçekleştirilen projeler hakkında verilen 
sunumun izlenmesi - Konya’nın en önemli sulama birlikleri olan Ova Sulama Birliği ve Çumra 
Sulama Birliği ziyaret edilerek çalışmaları, uygulamaları ve sorunları hakkında bilgi alınması, - 
Konya Tarım Fuarı gezilmesi, - Karapınar/Konya Araştırma istasyonunda ıslah edilen 
arazilerin gezilmesi, - Tarsus/Özlüce köyünde Doğuş Grubuna ait özel tarım işletmesinin 
gezilmesi.  

 

Bu eğitim sonunda katılımcılar; 
- Birliklerin sulama yönetimi hakkında verdiği bilgiler sonucunda, bölgemizdeki sulama 
yönetiminin zayıf ve güçlü yönlerini tespit etme imkânı bulmuştur. - İyi örnekleri bölgelerine 

aktarmak suretiyle İBY hizmetlerine katkıda bulunacaklardır, - Fuarda tarımla ilgili her konuda 
güncel gelişmeleri ve teknolojileri görme ve bilgi alma imkânı bulmuştur, - Karapınar’dan 
alınan bilgi ve incelemeler sonucu toprakların korunması için gösterilmesi gereken hassasiyet 
bilincine sahip olunmuştur,  
- Bir tarım işletmesinin yönetimi hakkında fikir sahibi olunmuştur, - Katılımcılardan tespit 
ettikleri iyi örnekleri dönüşte bölgelerinde uygulamaları beklenmektedir. 
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- Su Dağıtım Görevlileri Eğitimi (4.1.2.3) 
 

Sulama birlikleri su dağıtım görevlileri şebekede su iletimini sağlayan ve çiftçiye su 
dağıtımını yapan en uçtaki personeldir. Bu personel, geçmişte DSİ zamanında işletme ve 
su dağıtım teknisyenlerinin yürüttükleri görevleri üstlenmişlerdir. Başka bir ifade ile bu 

ekip, su dağıtım programlarını uygulayan ve çiftçi ile tarlada yüz yüze çalışan personeldir. 
Bu personele bugüne kadar hiç bir konuda eğitim verilmemiştir. Eğitim bu kilit personelin 
temel toprak- bitki-su ilişkileri, planlı su dağıtımı, su programı uygulamaları, drenaj ve 
toprak muhafaza ile tesislerin bakım-onarımı konularında kapasitelerinin geliştirilmesi 
amacıyla düzenlenmiştir.  

Bu konuda düzenlenen 1. eğitime büyük çoğunluğu Şanlıurfa ilinden olmak üzere GAP 
bölgesindeki sulama birliklerinde çalışan 118 su dağıtım görevlisi katılmıştır. Her biri yol 
hariç 5 gün süren eğitim 19 -23 Aralık 2011 tarihleri arasında yaklaşık 40’ ar kişiden 
oluşan 3 grup olarak Antalya ilinde gerçekleştirilmiştir. Eğitimler bu konunun önemli 
isimlerinden olan Prof. Dr. Ruhi BAŞTUĞ, Doç. Dr. Dursun BÜYÜKTAŞ ve Yrd. Doç. 

Dr. Sema KALE tarafından verilmiştir.  

Eğitim büyük ölçüde saha uygulamalarının yerinde incelenmesi şeklinde geçmiş olup, bu 
kapsamda Antalya ilinin, Elmalı, Korkuteli ve Serik bölgelerindeki sulama sistemleri 
ziyaret edilmiştir.  

Şanlıurfa ilinden olmak üzere GAP bölgesindeki sulama birliklerinde çalışan 113 su 
dağıtım görevlisinin katıldığı ikinci eğitim de yine Antalya ilinde gerçekleştirilmiştir.  Her 

biri yol hariç 5 gün süren eğitimler; 16 -20 Ocak 2012 tarihleri arasında 3 grup halinde 
düzenlenmiştir. Eğitimler, Dicle Üniversitesinden Prof. Dr. Öner ÇETİN, Süleyman 
Demirel Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Sema KALE ve GAP-TEYAP TDE’ den konu 
uzmanları İbrahim ŞAHİN ve Akif YENİKALE tarafından verilmiştir.  

Eğitim büyük ölçüde saha uygulamalarının yerinde incelenmesi şeklinde geçmiş olup, bu 
kapsamda Korkuteli sulaması ve Elmalı-Çayboğazı sulamaları ve Sulama Birlikleri, 
Demre-Beymelek sulama birliği sulama uygulamaları yerinde incelenmiş ve Kumluca’daki 
fide ve üretim seraları ziyaret edilerek bilgi alınmıştır. Tüm katılımcılara eğitim 
materyalleri ve birer katılım sertifikası verilmiştir. 
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Su dağıtım teknisyenleri bu eğitim kapsamında sınıfta ve saha uygulamalarında edindikleri 

bilgilerle kazandıkları öz güven sayesinde daha etkin ve adilane bir su dağıtımı yapacaklar, 
-Çiftçilerle doğrudan temas halinde oldukları için, öğrendiklerini ve gördüklerini çiftçilere 
anlatmak suretiyle çiftçilerin eğitimlerine katkıda bulunacaklar, - Su dağıtım görevlileri 
birlik yönetimi ve teknik personeli ile çiftçiler arasında çift yönlü bir iletişime aracılık 
ettiklerinden, bu eğitim sonucunda bu iletişim daha etkin hale gelecek ve bu sulamaya 
olumlu olarak yansıyacaktır, -GAP-TEYAP kapsamında kurulacak demonstrasyonları 
sahiplenecek ve eğitim organizasyonlarına katkı sağlayacaklardır.  

 

 

 

 

      
           

- Sulama Birlik Başkanlarına Eğitim ve Teknik Gezi (4.1.2.4)  

2012 yılında sulama birliklerindeki başkanlık seçimi ve model çalışmasın bu dönemde 
sonuçlanmaması nedeniyle bu eğitim 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.  

- Grup Oluşturma Eğitimleri (4.1.2.5) 

Yapılan çalışmalarda, bölgede tarımsal yayım faaliyeti yürüten kamu ve kamu dışı teknik 
personel ile çiftçilerin bazı önemli tarımsal mevzuatlar konusunda yeterli bilgiye sahip 
olmadıkları, bu nedenle çiftçilerin mevcut imkânlardan yeterince faydalanamadıkları tespit 
edilmiştir.  
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Bu eğitim, bölgede tarımsal yayım hizmeti yürüten teknik elemanların önemli tarımsal 
mevzuatlar konusunda bilgi sahibi olmaları ve bu konuları çiftçilere aktarmaları amacıyla 
düzenlenmiştir. Eğitimde çiftçi örgütlenmeleri, kooperatifler, sulama birlikleri, üretici 
birlikleri yasa-yönetmelikleri ve uygulamaları, tarım sigortaları ve tarımsal desteklemeler 
vb gibi konularında katılımcılara genel bilgiler verilmiştir. 

Eğitime GAP bölgesindeki kamu kurum-kuruluşlarında çalışan teknik personel ile serbest 

çalışan danışmanlardan toplam 266 teknik eleman katılmıştır. Her biri yol hariç 1 gün 
süren eğitimin birinci bölümü 11 – 19 Ekim 2011, ikinci bölümü ise 27 – 29 Aralık 2011 
tarihleri arasında yaklaşık 30’ ar kişiden oluşan 9 grup olarak GAP Proje illerinde 
gerçekleştirilmiştir. Eğitimler Yrd. Doç. Dr. Fatma Öcal KARA, Yrd. Doç. Dr. Songül 
AKIN ile TKK ve GAP-TEYAP konu uzmanları tarafından verilmiştir. Tüm katılımcılara 
eğitim materyali verilmiştir.  

2. Etabı 3-5 Ocak 2012 tarihleri arasında Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde 

düzenlenen Grup Oluşturma Eğitimlerinde tarımsal sigorta, tarımsal desteklemeler ve 
tarımsal kredi vb. gibi konularda katılımcılara genel bilgiler verilmiştir. Eğitime GAP 
bölgesindeki kamu kurum-kuruluşlarında çalışan teknik personel ile serbest çalışan 
danışmanlardan toplam 86 teknik eleman katılmıştır. Her biri yol hariç 1 gün süren 
eğitimler GAP-TEYAP Konu Uzmanı Zevaiddin ÖZCAN ile TKK’ den konu uzmanları 
Metin DOĞAN ve Raif ATAYIK tarafından verilmiştir. Tüm katılımcılara eğitim 
materyali verilmiştir. Eğitimlerde; Tarımsal Sigorta, Tarımsal Krediler, Tarımsal 
Desteklemeler, Hibeler ve Teşvikler konuları işlenmiştir. Eğitime katılan teknik 
elemanların bu bilgileri geniş çiftçi kitlesine yayması beklenmektedir. 

 

     
 

     

İBY ve Grup oluşturma eğitimleri için yapılan etki değerlendirmesinde eğitimin çalışılan birim 
faaliyetlerine uygunluğu %92 ile en yüksek değer olur iken, bu konuda eğitim materyali 
hazırlama ve GAP-TEYAP çalışmalarına katılımlar çok düşük olmuştur. (%27 ve %45). 

Ortalama değer ise %66 olup, eğitimler içerisinde oldukça iyi bir konumda bulunmaktadır.  
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C- Sulama Metotları Projelendirme ve Sulama Zamanı Planlaması Eğitimleri (4.1.3) 

- Sulama Yayımcı Temel Eğitimi (4.1.3.1) 

Bu program; temel sulama, drenaj, toprak muhafaza ve toplulaştırma kavramları ile tarımsal 
yayım konusunu birleştirmek, sulama konusunda çalışan yayım elemanlarının çiftçilerle 
daha etkin bir iletişim kurmalarını ve onları daha doğru yönlendirmelerine olanak sağlamak 
hedefi ile bölgedeki kurum ve kuruluşlarda çalışan ziraat mühendislerinin tarımsal sulama 
konusunda uygulamalı olarak eğitilmelerini ve “Sulama Yayımcısı” olarak çiftçilere yayım 
hizmeti sunmalarını amaçlamaktadır. Gerçekleşen bu eğitim kapsamında aşağıdaki hususlar 
uzman görüşü olarak sunulmuştur. 
- GAP-TEYAP kapsamında yapılacak olan sulama projelerinin yapımından ve 

planlamasından arazi uygulamasına kadar gerekli olan temel sulama kavramlarının, basite 
indirgenmiş hesaplamaların ve malzemelerin açık olarak anlaşılması yönünden etkili bir 
eğitim olmuştur. 
- Eğitim; sulama, bitki yetiştirme, ekonomist, toprak ve tarım makinaları uzmanlığı bulunan 
bir katılımcı profili ile de tarımsal sulamada farklı bakış açılarına imkan vermiştir. Ama 
tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması için “farklı uzmanlıklar her zaman bir bütünü 
oluşturabilmelidir” görüşü hâkim olmuştur.     
- Bu eğitimde teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak pratiğinin yapılması konuların 
anlaşılması bakımından etkili olmuştur. Bu eğitim neticesinde sulamada temel olan 

terimlerin ne anlama geldiği ve nerede, nasıl kullanılacağı net olarak anlaşılmıştır. Sulama 
ile ilgili eğitim veren değerli hocalarımızın saha deneyimleri eğitimin verimi açısından da 
etkili olmuştur. 
- Eğitimin kapanış değerlendirme toplantısında;  gerçekleştirilen bu faaliyetten 
başlangıçtaki hedefi, eğitim sürecinin nasıl gerçekleştiği, sulama yayımcısı temel 
özellikleri, bölgesel Sulama Çalışma Grubunun nasıl oluşturulacağı ve bu grubun 
sürdürülebilir tarımsal yayım modeli veya modelleri oluşmasında nasıl katkı sağlayacağı bir 
sunu ile katılımcıların ilgi ve bilgilerine sunulmuştur.  
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Eğitim, 2-6 Ocak 2012 tarihleri arasında GAP bölgesindeki kamu kuruluşları ve özel sektör 
ile sivil toplum örgütlerinden toplam 120 kişinin katılımıyla Şanlıurfa ilinde 
gerçekleştirilmiştir.  Eğitimler Prof. Dr. İdris Bahçeci, Prof. Dr. Ersoy YILDIRIM, Prof. 
Dr. Öner ÇETİN ve Prof. Dr. Süleyman KODAL tarafından verilmiştir. 
 

      
 

 
 

-  Sulama Metotları Eğitimi (4.1.3.2) 
Programın temel amacı; toprak-bitki-su ilişkisinin optimizasyonu yapılarak, kısıtlı su 
uygulamaları, basınçlı ve yüzey sulama yöntemleri konularında teknik elemanların 
kapasitelerini artırarak tarla içi sulama metotları projelendirme ve sulama zamanı 
planlaması (SZP) konularına bölgede bir alt yapı oluşturmaktır. Ayrıca doğal bir kaynak 
olan suyun hem etkili kullanılmasını sağlayacak, en önemlisi de drenaj, tuzluluk ve 
çoraklaşma gibi geri kazanımı hemen hemen olanaksız olan arazilerin sürdürülebilirliği 
açısından önemli olan modern sulama metotlarının bölgede çalışan teknik eleman 
düzeyinde kapasite artırımına katkı yapacaktır. Gerçekleşen bu eğitim kapsamında 
aşağıdaki hususlar uzman görüşü olarak sunulmuştur. 
- GAP-TEYAP kapsamında yapılan bu eğitimde; bölgede yapılan ve uygulanan sulama 
projelerinde “Sulama Mühendisliği” kavramı çerçevesinde net bir bakış açısı ortaya 
konulmuştur. 
- GAP-TEYAP faaliyetleri içerisinde yapılacak olan sulama demonstrasyonlarının 
projelerinin hazırlanması ve hazırlanacak olan bu projelerin uygulanması aşamalarında 
katılımcıların etkin olarak yer almalarını sağlayacaktır. 
- Bu eğitim sulama birliklerine örnek olabilecek olan ve pilot alanlarımızdan birinde 
yapılması planlanan su dağıtım ve sulama zamanı planlaması (CROPWAT ile temel 
örneklemeler yapılmıştır)faaliyetine de çok faydalı olmuştur. 
-  GAP bölgesi sulama çalışma grubunun şekillenmesinde önemli bir aşama olmuştur. 
- Söke ovası sulama birliğinde yapılan teknik gezi, katılımcıların sulama yönetimi ve 
sulama zamanı planlaması konularında uygulamada yaşanan sıkıntıları değerlendirme fırsatı 
sağlamıştır.    
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- Eğitimin kapanış değerlendirme toplantısında; eğitim sürecinin nasıl gerçekleştiği, 
özellikle modern(basınçlı) sulama metotlarının kullanılması açısından bölge çiftçilerinin 
doğru yönlendirilmesi gerekliliği bir sunu ile katılımcıların ilgi ve bilgilerine sunulmuştur. 
- Söke-Aydın TAYEM de yoğun olarak uygulamalı geçen eğitim sürecinde mini sulama 
uygulamaları, sulamada kullanılan mekanik ve dijital alet-ekipman varlığı, fiziki altyapı ve 
eğiticiler kombine edildiğinde GAP bölgesinde de aynı kombinasyonun yapılması hem 
ekonomik hem de tarımsal sulama açısından çok farkındalık sağlar. GAP-TEYAP 

kapsamında mini sulama metotları uygulamaları eğitsel açıdan yapılacaktır. Ancak en az bir 

adet sulama eğitim laboratuvarı yapılması (Şanlıurfa–GAP BKİ Böl. Md. alanında) ileriki 
dönemlerde yapılacak olan eğitimlerin kalitesine iyi bir katkısı olacaktır. Tabi bu 
laboratuvar tamamıyla eğitsel olacağından analiz laboratuvarı gibi yüksek alet – ekipman 

varlığı içermeyecektir. Bu laboratuvar için ilgili kurumda tahsis edilecek bir oda ile de 
fiziki yapı çözülebilir. Eğitici konusunda da GAP-TEYAP kapsamında bölgede kapasitesi 
arttırılan teknik personellerden çözüm bulunabilir. 
 

Eğitim 30 Ocak-4 Şubat 2012 tarihleri arasında Söke-Aydın ve Menemen-İzmir illerinde 

GAP bölgesindeki kamu kuruluşları ve özel sektör ile sivil toplum örgütlerinden toplam 36 
kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  Söke TAYEM eğiticileri, Menemen UTAEM 
eğiticileri ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden gelen öğretim üyeleri ile konu 
uzmanlarından oluşan bir eğitici grubu tarafından gerçekleştirilen bu eğitim kapsamında; 
sulama yöntemlerinin temel esasları ve projelendirme kriterlerine ilişkin konular 
işlenmiştir. Ayrıca bu eğitim kapsamında katılımcılar Söke Sulama Birliği ve işletme 
sahasında bir gün boyunca damla, yağmurlama ve karık sulama uygulamalarını yerinde 
inceleme fırsatı bulmuşlardır. 
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- Sulama Yöntemleri Projelerinin ve Sulama Programının Hazırlaması Eğitimi 
(4.1.3.3)  

Bu eğitimin esası “Sulama Mühendisliği” kavramı üzerinedir. Eğitim kapsamında tarla içi 
sulama yöntemleri projelerinin hazırlanmasındaki etüt, planlama, projelendirme, sulama 

zamanı programlama ve fizibilite konularında sulama uzmanlığı düzeyinde teknik 
personelin kapasitelerini artırmaktır.  
Ayrıca bu eğitim bölgede yapılacak olan sulama yöntemleri demonstrasyonları ile 
uygulamalı olarak desteklenerek pratiğe dönüşecektir. Gerçekleşen bu eğitim kapsamında 
aşağıdaki hususlar uzman görüşü olarak sunulmuştur. 

 

- BİRDAMLA – Prof. Dr. S. KODAL tarafından hazırlanan sulama projelendirme veri 
tabanlı excell programı bu eğitim kapsamında öğretilmiştir. Ancak BİRDAMLA 
programının son güncellemesi yapılmış hali ile Türkiye’ de ilk defa bu eğitim kapsamında 
gerçekleştirilmesine rağmen eğitim süresinden dolayı örnekleme sayısı yeterli olmamıştır. 
GAP-TEYAP sulama demonstrasyon projelerinin de bu program (BİRDAMLA) 
çerçevesinde tekrar değerlendirilip, ileriki bir tarihte 3 (üç) günlük bir eğitim programı 
yapılabilir. 

  

- GAP bölgesi “Sulama Çalışma Grubu” nun şekillenmesinde önemli bir aşama olmuştur. 
GAP-TEYAP kapsamında önerilen “SULAMA ÇALIŞMA GRUBU” nun amaç ve faaliyet 
planlama çalışma toplantısının Nisan 2012’ de yapılacağı belirtilmiştir. 

 

Eğitim 19-23 Mart 2012 tarihleri arasında Adana’da GAP bölgesindeki kamu kuruluşları ve 
özel sektör ile sivil toplum örgütlerinden toplam 39 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  
Eğitimler Prof. Dr. Ersoy YILDIRIM, Prof. Dr. Süleyman KODAL ve GAP-TEYAP Konu 

uzmanlarınca verilmiştir. 
 

     
 

Sulama Metotları Projelendirme ve SZP Planlaması eğitimleri için yapılan etki 
değerlendirmesinde eğitimin çalışılan birim faaliyetlerine uygunluğu %98 ile en yüksek 
değer olur iken, bu konuda eğitim materyali hazırlama ve GAP-TEYAP çalışmalarına 
katılımlar çok düşük olmuştur. (%39 ve %42). Ortalama değer ise % 68 gibi eğitimler 
içerisinde en yüksek rakamı vermektedir. Yine aynı konuda diğer teknik elemanlara eğitim 
verme konusunda da en yüksek değer olan %67 ye varılmıştır.   
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D- Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Eğitimleri (4.1.4) 

- Organik Tarım Uygulamaları Ön Eğitimi (4.1.4.1) 

Dünyada ve ülkemizde organik tarım gün geçtikçe önem kazanmaktadır. GAP Bölgesinin 
de bu kapsamda önemli özellikleri ve potansiyeli bulunmaktadır. Bu kapsamda bölge 
çiftçisinin ama önce bölgedeki yayım elemanlarının bu konuda yeterli bilgilere sahip 
olması gerekir. Yapılan değerlendirmelerde bölgede bu konuda yeterli bilgiye sahip yayım 
elemanı olmadığı gözlenmiştir. Program çiftçilere bu konuda genel bilgiyi verecek yayım 
elemanları için planlanmıştır. Eğitimde organik tarımın esasları ve yasal prosedürleri, 
dünyada organik tarım, pazarlama, kimyasal tarım ilaçları, hormonlar, organik ve yeşil 
gübreleme, münavebe, toprak muhafazası, bitkinin direncini artırma, doğal düşmanlar vb. 
konularda katılımcılara kapsamlı bilgi verilmiştir.  

Eğitime GAP bölgesindeki kamu kurum-kuruluşlarında çalışan teknik personel ile serbest 
çalışan danışmanlardan toplam 80 teknik eleman katılmıştır. Her biri yol hariç 5 gün süren 
eğitimin 19 – 23 Aralık 2011 tarihleri arasında 40’ ar kişiden oluşan 2 grup olarak Antalya 
ilinde gerçekleştirilmiştir. Eğitim Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ, Prof. Dr. Uygun 
AKSOY, Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ, Prof. Dr. Tülin AKSOY, GTH Bakanlık temsilcisi 
Sevinç SAYGILI ve Kontrol ve Sertifikasyon Uzmanı Nurper MORTAŞ tarafından 
verilmiştir. Tüm katılımcılara basılı eğitim materyali ve katılım sertifikası verilmiştir. 

Eğitimin saha çalışmaları Antalya çevresindeki işletmeler ve Batı Akdeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsüne yapılmıştır. Eğitimin ikinci aşamasında organik tarım konusunda ön 
eğitiminden geçen bu gruptan seçilecek 60 kişi organik tarım sertifikalı uzmanlık eğitim 
programına katılacaklardır. Bu eğitimlerin sonunda bölgede organik tarımın gelişmesine 
yol açacak altyapı oluşturularak kapasite gelişimi sağlanacaktır. 
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- İyi Tarım Uygulamaları Ön Eğitimi (4.1.4.2) 

İyi tarım uygulamaları da organik tarım gibi giderek artan bir değer olup, GAP Bölgesinin 
bu konuda önemli bir potansiyeli bulunmaktadır. Program çiftçilere bu konuda genel 
bilgiyi verecek yayım elemanları için planlanmıştır. İyi tarım uygulamalarının esasları ve 
yasal prosedürleri, dünyadaki uygulamaları, Kritik Kontrol Noktaları Tehlike Analizi 
(HACCP), Entegre Zararlı Mücadelesi (IPM) ve Entegre Ürün Yönetimi (ICM) ilkeleri vs. 

konularını kapsayan eğitim, bölgedeki tarımsal yayım elemanlarından oluşan 82 teknik 

eleman grubuna Antalya’ da 16-20 Ocak 2012 tarihleri arasında 5 gün süre ile 

gerçekleştirilmiştir. Eğitime katılan teknik elemanların çiftçileri bu konuda eğitmeleri, 
onları iyi tarım uygulamaları konusunda haberdar olmadan başlayıp, üretime kadar 
hazırlamayı amaçlamaktadır.   

              

 

- Organik Tarım Uygulamaları Sertifikalı Uzmanlık Eğitimi (4.1.4.3)  

GAP Bölgesinde organik tarım üretimini yaygınlaştırmak ve küme geliştirmek üzere son 
yıllarda hem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hem de GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı kapsamında çalışmalar sürdürülmektedir. GAP Bölgesinde halen organik tarım  
yapan çiftçilerin sertifika ve kontrolörlük işlemlerini yapacak sertifikalı uzman 
bulunmamakta ve bu konuda destek bölge dışından gelmektedir.  Bu eğitimin amacı 
bölgede organik tarımın gelişmesine yol açacak altyapıyı oluşturup, akredite sertifikasyon 
firmaların bölgeye ulaşmalarını sağlamak, böylece organik tarım ürün maliyetini 
düşürmek, gerçekleştirilen sertifika eğitimiyle 30 teknik elemanı kontrolör olarak bölgeye 
kazandırmaktır. Antalya’da organik tarım ön eğitiminden geçen gruptan seçilen ve ilaveten 
bu konuda halen çalışan/çalışacak potansiyeli olan teknik elemanlardan oluşan 30 Ziraat 
Mühendisi 03-14 Eylül 2012 tarihleri arasında Şanlıurfa’da organik tarım sertifikalı 
uzmanlık eğitim programına katılarak, bölgede organik tarımın gelişmesine yol açacak 
kapasite oluşturulmasına katkı sağlamıştır. 
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TSE ve GTHB ile GAP BKİ Başkanlığı tarafından GAP TEYAP kapsamında gerçekleşen 
Organik Tarım ve İyi Tarım Sertifika eğitimleri konularında ilk defa Ankara dışında 
düzenlenmiştir.  Eğitime yoğun talep olması bölgemizde organik tarımın yaygınlaştırılması 
için eğitimin yeniden düzenlenmesi ihtiyacını işaret etmektedir. GAP TEYAP kapsamında 
kapasite oluşturmaya yönelik sertifika eğitimlerin düzenlenmesi,  TSE ve Bakanlık ile 
görüşülerek bu ve benzeri sertifika eğitimlerinin sürdürülmesi düşünülmektedir. 

İki haftalık eğitimde, ilk hafta Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı uzmanları tarafından A 
dan Z ye organik tarım konuları işlenirken, ikinci hafta Türk Standartları Enstitüsü Kalite 
Güvence Sistemleri tanıtılmıştır.  Eğitim sonunda katılımcılar yazılı ve sözlü sınavı 
geçerek belge almaya hak kazanmışlardır.  

 

 
 

- İyi Tarım Uygulamaları Sertifikalı Uzmanlık Eğitimi (4.1.4.4)  

Bu eğitim, daha önce 80 kişinin katılımıyla Antalya’da gerçekleşen İyi Tarım 
Uygulamaları Ön Eğitimine katılan teknik elemanlardan seçilen (GAP-BKİ, GAP-TEYAP 

ve Sivil Toplum Kuruluşlarından) yayımcı ve danışmanlardan oluşan 30 kişilik Ziraat 
Mühendisi grubuna Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türk Standartları 
Enstitüsünden oluşan uzmanlarca 14 - 25 Mayıs 2012 tarihleri arasında Şanlıurfa’da 
düzenlenmiş olup, eğitim sonunda yapılan imtihanda katılımcıların tümü başarılı olmuş ve 
sertifikalarını almışlardır. Sertifika alan uzmanlardan bu bilgileri yöredeki diğer yayım 
elemanlarına ve çiftçilerine taşımalarının yanı sıra bölgede iyi tarım uygulamaları 
faaliyetlerini başlatmaları ve bu konuda bölge firmalarını veya ajanslarını kurmaları 
beklenmektedir.  

 

Organik – İyi Tarım Uygulamaları eğitimleri için yapılan etki değerlendirmesinde eğitimin 
çalışılan birim faaliyetlerine uygunluğu %95 gibi oldukça yüksek bir değer olur iken, bu 
konuda eğitim materyali hazırlama ve GAP-TEYAP çalışmalarına katılımlar çok düşük 
olmuştur. (%21 ve %41). Ortalama değer ise % 63 gibi vasat bir rakamı vermektedir. Yine 
aynı konuda diğer teknik elemanlara eğitim verme konusunda da düşük bir değer olan 
%54‘ e varılmıştır. Eğitim materyali hazırlama konusu tüm eğitimler içinde %21 ile en 
düşük orandadır.  
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E- Çiftlik (İşletme Planlaması) Eğitimi (4.1.5)  
 

Teknik personelin diğer teknik konularda yeterli bir seviyeye gelmeleri sonrasında düşünülen 
bu eğitim kapsamında rapor dönemi içerisinde herhangi bir faaliyet düzenlenmemiş olup, bu 
konudaki çalışma 2013 yılı ilk 4 ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.  
 

F- Tarımsal Mekanizasyon Eğitimi (4.1.6)  
 

Tarımsal mekanizasyon eğitimi; korumalı ve azaltılmış toprak işleme metotlarıyla birlikte anız 
yakmayı önleme, anıza ekim ve az/sıfır toprak işleme konularında 76 teknik elemana yönelik 
olarak Harran Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır GAP Uluslararası Tarımsal 
Araştırma ve Eğitim Merkezi ile işbirliği halinde 20 - 21 Haziran 2012 tarihleri arasında 
Diyarbakır’da düzenlenmiştir. Eğitime eğitmen olarak Yüksel KABAKÇI ve Ziya ALTINÖZ 
katılmış olup, ayrıca bölgede bu konuyla ilgili araştırma ve çalışmalar yürüten Harran 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan ÖZBERK ile Dicle Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Cuma AKINCI ve Prof. Dr. Öner ÇETİN de eğitime 
iştirak etmişlerdir. Eğitimde en son geliştirilen ve halen Enstitü ile Üniversite arazisinde 2. ürün 
ekimlerinde kullanılan “Anıza Ekim” mibzeri tanıtılarak uygulamalar sahada gösterilmiştir. 
GAP bölgesinde çalışan teknik elemanlara yönelik bu eğitimde katılımcılar uzmanlara ve 

Üniversite yetkililerine soru sorma ve uygulamaları yerinde görme şansı bulmuşlardır. Bulunan 
bu sonuçların eğitime katılan uzmanlarca yöre çiftçilerine aktarmaları ve böylece yörede bir 
sorun olan anız ile etkili bir mücadelenin yapılması beklenmektedir.   

 

   
 

Tarımsal Mekanizasyon eğitimleri için yapılan etki değerlendirmesinde eğitimin çalışılan birim 
faaliyetlerine uygunluğu %91 gibi oldukça yüksek bir değer olur iken, bu konuda eğitim 
materyali hazırlama ve GAP-TEYAP çalışmalarına katılımlar çok düşük olmuştur. (%27 ve 

%36). Ortalama değer ise % 61 gibi vasat bir rakamı vermektedir. Yine aynı konuda diğer 
teknik elemanlara eğitim verme konusunda da düşük bir değer olan %55 ‘ e varılmıştır.  
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G- Yurt Dışı Teknik Gezi ve Eğitimler (4.1.7) 
 

- Sulama Yönetimi Eğitimi (4.1.7.1)  

Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri de dikkate alındığında tarım sektöründe suyun 
kaynaktan tarla başına iletim ve dağıtımı ile tarla içi su kullanımı çok büyük önem arz 
etmektedir. İspanya bu anlamda hem su yönetimi ve organizasyonları, hem de saha 
uygulamaları açısından ülkemize örnek teşkil edecek durumdadır. Bu eğitim gezisinde 
İspanya’nın havza yönetimi, yasal düzenlemeler ve su ve sulama yönetiminde teknoloji 
kullanımı deneyimlerinden yararlanmak ve uygulamalarını yerinde inceleyerek GAP’ta 
uygulanabilirliklerini değerlendirmek amaçlanmıştır. 
 

Eğitim gezisi 01 – 09 Eylül 2012 tarihleri arasında 24 ve 16 – 22 Eylül 2012 tarihleri 
arasında 22 kişi olmak üzere toplam 46 kişi ile İspanya’ya gerçekleştirilmiştir. Geziye GAP 
BKİ, DSİ, GTHB, Araştırma Enstitüleri, Üniversite, GAP TEYAP, TKK ve sulama 
birlikleri müdürlerinden oluşan yönetici ve teknik elemanlar katılmışlardır. 
 

İspanya su kaynaklarının çoğunu geliştirmiş bir ülkedir. Sulama yönetiminde karşılaştığı 
sorunlar ve bu sorunların çözümü için uyguladığı yöntemler bizim için yönlendirici olacak 
niteliktedir. Sulama yönetiminde ortaya çıkan sorunların çözümü suyun etkin ve 
sürdürülebilir kullanımı temeline dayanıyor. Bunun için modern sulama sistemlerinin 
kullanımı ile birlikte su kullanımının kontrol altında tutulması ve sulamanın doğru verilerle 
yönlendirilmesi de önemlidir. İspanya bunun için uydu destekli modeller uyguluyor. Bu 
şekilde temin edilen anlık bilgiler kullanılacak durumda son kullanıcıya (çiftçi) aktarılıyor. 
Sonuca katılımcı bir yaklaşım ve fikir birliği sağlayarak ulaşıyor. Kendisine tahsis edilen 
sudan fazlasını kullanamayan çiftçi, bu su ile ekonomik bir tarım yapmak için arayışlara 
giriyor. Bu aşamada sulama ve üretim danışma servisleri devreye giriyor. Uydu destekli 
sitemlerle sulama ve bitki yetiştirme ile ilgili elde edilen anlık bilgileri çiftçiye ulaştırıyor.  
Bu çalışmalarda tüm paydaşlar (Üniversite, Araştırma, danışma servisleri, sulama birlikleri 
ve çiftçi) işbirliği içerisindedir. 
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GAP sulamaları tamamlandığında İspanya’nın karşılaştığına benzer sorunlarla 
karşılaşacağız. Şimdiden bu sorunlarla yüzleşmek ve çözüm için gerekli alt yapıyı 
hazırlamak gerekmektedir. Su haklarını tesis edip denetleyemezsek sürdürülebilir bir 
sulama yönetiminden söz edemeyiz. Katılımcılar bu eğitim gezisinde bunu yakından 
izlemiş ve çözümün bir parçası olduklarının farkına varmışlardır. Özellikle uydu destekli 
sulama yönetimi ve ürün yetiştirme tavsiyeleri GAP bölgesinde de faydalı olacaktır. GAP 
TEYAP kalıcı çözümün bir parçası olarak kapasitesi gelişmiş kurum ve kuruluşların 
işbirliğini savunmaktadır. Bu eğitim gezisinde katılımcılar sulama yönetimi ve bitki 
yetiştirme konularında geniş alanda ve parsel bazında teknoloji kullanımının faydalarını 
öğrendiler.  
 

    

- Tarımsal Yayım ve Çiftlik (İşletme Planlaması Eğitimi (4.1.7.2)  

 

Bu eğitimin hazırlığını oluşturan yerel çiftlik planlaması eğitimleri yapılmadığından bu 
konudaki yurtdışı eğitimler de dönem içerisinde gerçekleştirilememiştir. 2013 yılı 
içerisinde gerçekleştirilecektir.   
 

- Çiftçi Örgütlenmesi, Tarımsal Hibe, Teşvik ve Kredi Eğitimi (4.1.7.3)  

 

Bu eğitimin amacı çiftçi organizasyonları, tarımsal hibe, teşvik ve kredi 
uygulamalarının iyi uygulandığı ülkelerden biri olan Hindistan örneğini yerinde 
inceleyip, ülkemiz için örnekler oluşturabilmektir. Eğitim; “Çiftçi örgütlenmesi, 
Tarımsal Hibe, Teşvik ve Krediler” konusunda incelemelerde bulunmak üzere 7-14 

Temmuz 2012 tarihleri arasında Hindistan’ da gerçekleştirilmiştir.  Toplam 27 kişiden 
oluşan heyette Bölge Valilikleri, GTHB, DSİ, TKK ve GAP BKİ Başkanlığından 
yetkililerin yanı sıra Üniversite ve Sivil Toplum Örgütlerinden temsilciler yer almıştır. 
İnceleme gezisi süresinde ülkenin önemli kurumlarından Hindistan Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü, Hindistan Ulusal Kooperatifler Birliği, Hindistan Çiftçileri Gübre Kooperatifi 
ve Hindistan Ulusal Kooperatifler Kalkınma Kurumu ziyaret edilmiş ve ülkedeki çiftçi 
örgütlenmeleri, desteklemeler, krediler ve teşvikler konusunda bilgi alınmıştır. Bu 
ziyaretten elde edilen izlenimlerin, başta GAP-TEYAP Projesi kapsamında 
gerçekleştirilecek  “Yayım Modeli” ve “Çiftçi örgütlenmesi ve teşvik-destek ve hibeler” 
konulu çalışma olmak üzere diğer ilgili proje faaliyetlerine önemli katkılar yapması 
beklenmektedir.    
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- İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi (4.1.7.4) 
 

Rapor dönemi içerisinde gerçekleştirilmeyen bu yurtdışı eğitim programı 2013 yılında 
gerçekleştirilecektir.  
 

- Sulama Sistemleri Teknolojisi Eğitimi (4.1.7.5)  
 

GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi GAP Bölgesi için önerebilecek “Sulama 
Sistemleri Teknolojileri Kullanımı” ne yönelik, son yıllarda hızla gelişen teknolojiler 
hakkında bilgilenmek üzere 07-13. Ekim 2012 tarihinde Yunanistan’ da bu faaliyet 
gerçekleştirilmiştir. Toplam 24 kişiden oluşan bu heyet; GTHB, DSİ, Sulama Birlikleri, 
Serbest tarım Danışmanı, TKK ve GAP BKİ Başkanlığından katılan yetkililerden 
oluşmuştur. 
 

Yunanistan’ da suyun etkin kullanılması ve yönetilmesi konusunda; PASEGES               
(Panhelenik Tarım Kooperatifleri Konfederasyonu) Merkez Birliği, Yunanistan Kırsal 
Kalkınma ve Gıda Bakanlığı ve GAP BKİ tarafından ortaklaşa hazırlanan bu faaliyet 
kapsamında; Yunanistan ile Ülkemizdeki sulama teknolojilerinin arasında olan 
farklılıkları, benzerlikleri ortaya koymakla beraber, EFFIDRIP (Akıllı Sulama 
Teknolojileri) konusunda yapılabilecek faaliyetler hakkında da bilgiler alınmıştır. 
Yunanistan’ da çiftçi ve üretici birliklerinin örgütlenmeleri, çiftçi ortak çıkarlarının 
sağlanması ve kaynaklarının kullanımında ortak bilinç anlamında önemli ilerlemeler 
kaydetmişlerdir. Ürünlerinin pazarlanmasında AB’ de bulunmanın avantajlarını çok iyi 
değerlendirdikleri görülmüştür. Bu faaliyetten elde edilen kazanımların GAP TEYAP 
faaliyetlerinde kullanılması ve özellikle su kullanıcı örgütlerin tarla içi sulama 
metotlarına teknolojik bir bakış açısına katkı sağlaması beklenmektedir.   
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- Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi (4.1.7.6) 

 

Rapor dönemi içerisinde gerçekleştirilmeyen bu yurtdışı eğitim programı 2013 yılında 
gerçekleştirilecektir.  
 

Yurt dışı Teknik Gezi eğitimleri için yapılan etki değerlendirmesinde eğitimin çalışılan 
birim faaliyetlerine uygunluğu %93 gibi oldukça yüksek bir değer olur iken, bu konuda 
eğitim materyali hazırlama ve GAP-TEYAP çalışmalarına katılımlar tüm eğitimler 
içerisinde en yüksek değerlere ulaşmıştır. (%45 ve %52). Ortalama değer ise % 69 gibi 

yine tüm eğitimler içinde en yüksek rakamı vermektedir. Aynı konuda diğer teknik 
elemanlara eğitim verme sorusunda ise %62 gibi oldukça iyi bir değer yakalanmıştır  

 

 
 

H- Bölge İçi Talebe Dayalı Gezi ve Eğitimler: (4.1.8) 

 

GAP-TEYAP kapsamında 2011-2012 uygulama planında yer alan bu faaliyet; 
bölgedeki teknik elemanların, yeni tarımsal üretim teknolojileri görme ve bilgi edilme 
fırsatı bulabilecekleri fuar organizasyonlarına katılımları sağlanarak gerçekleştirilmiştir.  
 

Tarım teknolojileri, sulama sistemleri, sera, tohumculuk, fidecilik, fidancılık, tarım 
ekipmanları, hayvancılık, çiçekçilik, peyzaj ve organik tarımla ilgili ulusal ve 
uluslararası başarıya ulaşmış ürün ve hizmetleri görme imkânı olmuştur. Tarım 
sektörüne yenilikler getirecek ve tarımsal üretimin katma değer kazanmasına katkı 
sağlayacak çalışmalara yönelik olarak düzenlenmiş olan Antalya GROWTECH 
EURASİA, Konya Tarım ve Hayvancılık, Diyarbakır Tarım ve Hayvancılık, Adana 
Tarım ve Hayvancılık (2 kez) ve Bursa Tarım ve Hayvancılık (2 kez) fuarlarına katılım 
sağlanmıştır. 
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Faaliyet Adı 
 

Tarih 

Teknik 

Eleman 

Sayısı 

Adana Tarım ve Hayvancılık Fuarı 21-22/ Ekim/2011 48 

Konya Tarım ve Hayvancılık Fuarı 17-18/Mart/2012 41 

Diyarbakır Tarım ve Hayvancılık Fuarı 13/Nisan/2012 25 

Bursa Tarım Teknolojileri Fuarı 07-11/Haziran/2012 9 

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı 26-29/Eylül/2012 20 

Adana Tarım ve Hayvancılık Fuarı 17/Kasım/2012 30 

Antalya GROWTECH EURASİA Fuarı 06-09/Aralık/2012 39 

Toplam   212 

 

 
 

Gerçekleşen fuar gezilerine il bazında genel katılımcı profili aşağıdaki gibidir. 
 

İLİ 

Teknik Eleman 

Sayısı 
Katılım 

(%) 

Şanlıurfa  45 21 

Gaziantep 44 21 

Adıyaman 43 20 

Mardin 24 11 

Diyarbakır 22 11 

Batman 21 10 

Siirt 8 4 

Kilis 3 1 

Şırnak 1 1 

 TOPLAM 212 100 

 

· Tarımsal açıdan il kapasiteleri dikkate alındığında Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep 
genel katılımın % 62’sini sağlamıştır. 

· GAP TEYAP il ofislerinin bulunmadığı illerde katılımcı oranları çok düşük olmuştur. 

· Faaliyet rapor içerikleri incelendiğinde katılımcıların %40 ‘ ı GAP-TEYAP’ ın diğer 
eğitim faaliyetlerine de katılım göstermişlerdir. 

· Katılımcı teknik elemanların %40’ ı GTHB, %30’ u STK’larında ve %30 u serbest 

danışman olarak çalışmaktadır. 
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· 7 kez gerçekleştirilen bu faaliyetten katılımcılar %90 oranında memnun kalmışlardır. 
Özellikle Antalya ve Bursa fuarlarına katılımda gidiş-dönüş uzun mesafe karayolu 
seyahatinin zorlukları yaşanmıştır. Bursa tarım ve hayvancılık fuarı katılımında hiç 
konaklama yapılmamıştır. 

· Antalya ve Bursa fuarlarına yoğun ilgi olmuştur.  

Sonuç olarak; tarımsal yeniliklerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve ekonomik koşulların 
öğrenilmesi açısından yapılan bu tür fuar ziyaretleri teknik elemanlara olumlu etkiler 

yapmıştır. GAP-TEYAP kapsamında ileriki dönemlerde yapılacak bu tür faaliyetlere 
katılımı daha geniş tutmak, özellikle Kilis, Şırnak ve Siirt illerinden katılımcı oranlarını 
en az %5’ e çıkarmak, uzun vade de rutin bir faaliyet haline getirmek önem arz 
etmektedir. Bu husus da gerekli çalışmaların GAP BKİ, GTHB, DSİ ve STK’ lar ile 
ortak yapılması faaliyetleri daha etkin kılabilecektir. 

 

      
 

İ- Özel Konularda Yetiştiricilik Eğitimleri (4.1.9)  

 

- Tarımsal Yayım-İletişim Eğitimi  

 

Tarımsal yayım ve sulama bu projenin temelini oluşturan iki önemli unsurdur. Bu nedenle 
proje ilk etapta tüm Proje Ekibinin iki konuda temel düzeyde eğitmeyi planlamış ve bu 
kapsamda 6 ilin proje ekipleri, teknik destek ekibi ve GAP İdaresi uzmanlarının (toplam 41 
kişi) katılımıyla 23-26 Mayıs 2011 tarihleri arasında Şanlıurfa’ da tarımsal yayım-iletişim 

eğitimini düzenlenmiştir. Eğitimde tarımsal yayım ve danışmanlık, yayımcı – danışman 
tanımı, iletişim teknikleri, yayım ve danışmanlık metotları, demonstrasyon ve tarla günü ile 
seminer-gösteri-çalıştaylar düzenleme, sorun-hedef analizi ve idari konularında 
katılımcılara teorik ve pratik eğitimler verilmiştir. Eğitim Teknik Destek Ekibi uzmanları 
tarafından verilmiştir. Bu kapsamda GTHB’ nın “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık” kitabı 
temin edilerek teknik personele dağıtılmıştır. 
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-  İşletme, Bakım Yönetim (İBY) - 1  

Sulama konusunda tam bir açık hava laboratuvarı olan GAP Bölgesinin GAP-TEYAP 

ekibine tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen bu eğitime 6 ilin proje ekibi ile Teknik Destek 
Ekibi ve GAP’ dan uzmanlardan oluşan toplam 38 kişi katılmıştır. 16-18 Mayıs 2011 
tarihleri arasında Şanlıurfa ilinde teorik ve pratik uygulamalı olarak gerçekleştirilen 
eğitimin teorik kısmında ise İBY ve temel sulama konuları özetlenmiştir.  
 

İlk günü teorik eğitim şeklinde gerçekleşen programın ikinci günü Harran Ovası sulama 
sahasına teknik gezi yapılmıştır. Eğitimin üçüncü gün Atatürk Barajı ve Yaylak basınçlı 
sulama sahası görülmüş, Yaylak Sulama Birliği ziyaret edilmiştir. Eğitim TDE konu 
uzmanları tarafından verilmiştir. Böylece aynı zamanda GAP alanının altyapısı barajdan 
boşaltım kanalına, basınçlı sulamadan, salma sulamaya, sulama tünelleri dâhil tüm sistem 
bütün özellikleri ile proje ekibine tanıtılmıştır.  
 

DSİ nin “İşletme ve Bakım Mühendisleri Temel Eğitim Semineri” ve “Sulama Birlikleri 
Saymanları Semineri” ders notları kitapları temin edilmiş ve Proje personeline dağıtılmıştır.  

 

 
  

-  Proje Döngü Yönetimi (PCM) Eğitimi 

Herhangi bir proje çalışmasının her aşamasında bilinmesi artık bir zorunluluk olan Proje 
Döngü Yönetimi (PDY) konusu bu projede de gündeme gelmiş ve 26 proje elemanına 07-

09 / 06 / 2011 tarihleri arasında Urfa ve Diyarbakır’ da bu konuda eğitimler verilmiştir. 

Eğitimler TDE uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir. 
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- Organik Zeytin Yetiştiriciliği 

Zeytinde hasadın ve özellikle bölgede ilk defa organik üretilen zeytinin hasadında kaliteyi 
düşürmemek dolayısı ile ürün değerini yükselterek üreticilerin daha iyi gelir elde etmesini 

sağlamak amacıyla Kilis Tarım İl Müdürlüğü ile 03.11.2011 tarihinde Kilis ilinde Organik 

Zeytin Yetiştiriciliği adı altında bir eğitim düzenlenmiştir. Eğitime tarım teşkilatı ve serbest 
danışmanlardan oluşan 15 teknik eleman katılmıştır. Eğitim, GAP-TEYAP ekip üyesi 
tarafından verilmiştir.  
 

   
 

- İşletme, Bakım Yönetim (İBY) - 2  

Gerçek bir laboratuvar görüntüsündeki GAP sulama sisteminin GAP bölgesindeki sulama 
birliklerinde görevli teknik elemanlara tanıtımını amaçlayan bu eğitim 27.07.2011 tarihinde 
Şanlıurfa ilinde gerçekleştirilmiştir. İnceleme gezisine GAP Bölgesi sulama birliklerinden 

25 teknik eleman katılmıştır. Tamamen saha incelemesi şeklinde olan gezide Atatürk 
barajından başlayarak tüneller, açık-kapalı ana kanallar, basınçlı-serbest sulamalar, iyi-kötü 
sulama örnekleri ve doğurduğu sonuçlar katılan teknik elemanlara gösterilerek sistemin 

devasalığı ve ihtiyaçları ile İBY konusunun önemi ve bu konuda yapabilecekleri olumlu 
katkılar anlatılmıştır. Bazılarının ilk defa gördüğü sistem karşısında hayranlıkları gözden 
kaçmamıştır.  

      
 

-  Azaltılmış Toprak İşleme Eğitimi 

GTHB ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 24-28 Ekim 2011 

tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenen ‘Azaltılmış Toprak İşleme, Sırta Ekim 

Yöntemleri ve Kuru Şartlarda Yetiştirme Teknikleri Eğitimi’ne GAP-TEYAP Teknik 

Destek Ekibi uzmanları ile sırta ekim demonstrasyonu kurulacak Diyarbakır ve Şanlıurfa 
proje ekibinden toplam 9 kişinin katılımı sağlanmıştır. Ulusal düzeyde ülkesel araştırma 
enstitülerinde (Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum vb. gibi) bu konuda yapılan 
bilimsel çalışmaların sunulduğu bu eğitimde teorik ve pratik uygulamalar incelenmiş, 
sistemin olumlu ve olumsuz yönleri analiz edilmiştir.  Konu ile ilgili pratik uygulamalar 
Ceylanpınar TİM ve enstitünün uygulama sahalarında gerçekleştirilmiştir.  
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- Cropwat Eğitimi 

GAP-TEYAP kapsamındaki sulama projelerinin hazırlanmasında gerekli olan bitki su 
tüketimi ile CROPWAT yazılımında; CROPWAT veri yüklemeleri, CROPWAT karık 
ve yağmurlama sulama çözümlemeleri, CROPWAT damla sulama çözümlemeleri ve 
CROPWAT sonuç kontrolleri, proje ve rapor değerlendirmeleri konularını içeren eğitim 
4-6 Haziran 2012 tarihleri arasında Şanlıurfa’ da yapılmıştır. GAP-TEYAP TDE Sulama 

Uzmanı tarafından verilen eğitime TDE den 10 uzman katılmıştır.  
 

    
 

- Pamuk-Mısır Yetiştiriciliği Eğitimi  

Pamuk ve Mısır yetiştiriciliğinde yeni teknolojiler, pamukta sulama, bitki besleme ve 

yetiştirme tekniklerinin bitki koruma sorunlarına etkileri, pamukta zararlı böceklerle 
entegre mücadele, pamukta hastalık etmenleri ile entegre mücadele, pamukta hasada 

yardımcı yaprak döktürücü ve koza açtırıcı kimyasalların kullanımı, pamukta 

pestisitlerin kullanımı ve dayanıklılık oluşumunun engellenmesi konusunda yapılması 
gerekenler ile Mısır yetiştiriciliğinde sulama, bitki besleme ve yetiştirme teknikleri, 

bunların bitki koruma sorunlarına etkileri gibi konuların yanı sıra saha ziyaretlerini de 
kapsayan eğitim 25-27 Haziran 2012 tarihleri arasında GAP bölgesinden bu konuda 
çalışan 24 teknik elemanın katılımı ile Hatay da düzenlenmiştir. Eğitim Prof. Dr. Cafer 
MART tarafından verilmiştir.  
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- Sulama ve Fertigasyon Eğitimi 

 

GAP kapsamında sulamadan beklenen başarıda fertigasyon önemli bir yer teşkil 
etmektedir. Hem GAP-TEYAP faaliyetleri içerisinde hem de diğer saha çalışmaları 
sırasında yapılan sulama ve bitki yetiştiriciliği demonstrasyonlarında, “basınçlı sulama 
metotlarında doğru gübreleme teknikleri” uygulanması esas kılınmıştır.  Bölgesel teknik 
eleman düzeyinde bu konudaki kapasite yetersizliği belirlenmiş ve bu eğitim 
gerçekleştirilmiştir. Eğitim 2-4 Temmuz 2012 tarihleri arasında GAP bölgesinden bu 
konuda çalışan 45 teknik elemanın katılımı ile GAP-UTAEM - Diyarbakır’ da 
düzenlenmiştir. Eğitim Prof. Dr. Öner ÇETİN (Dicle Üni. Ziraat Fakültesi) ve Prof. Dr. 

Eşref İRGET  (Ege Üni. Ziraat Fakültesi) tarafından verilmiştir.  
 

Eğitimi alan katılımcılar saha çalışmalarında çiftçilere %90 doğruluk derecesinde 

gübreleme süresi ve miktarı ile ilgili önerilerde bulunabileceklerdir. 
 

 
 

 
 

       

- Tarımsal Yayım Eğitimi - Batman-1 

 

Danışmanlık teknikleri ve yeniliklerin kavranması, Dünya ve AB ülkelerinde tarımsal 
danışmanlık, ülkemizde tarımsal danışmanlığın sorunları, kırsal sosyoloji, sözleşmeli 
çiftçilik, yayım ve danışmanlık metotları,  tarımsal yeniklerin yayılması ve 
benimsenmesi, önemi, tarımsal yayımda felsefe ve iletişimde beden dili konularının 
işlendiği eğitim, Siirt GTHB İl Müdürlüğünden 12 teknik elemana 12 Temmuz 2012 
tarihinde Batman GAP-TEYAP Konu Uzmanı tarafından Siirt GTHB İl Müdürlüğü 
salonunda verilmiştir.  
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- Tarımsal Yayım Eğitimi - Batman-2 

 

Danışmanlık teknikleri ve yeniliklerin kavranması, Dünya ve AB ülkelerinde tarımsal 
danışmanlık, ülkemizde tarımsal danışmanlıkların sorunları, kırsal sosyoloji, sözleşmeli 
çiftçilik, yayım ve danışmanlık metotları,  tarımsal yeniklerin yayılması ve 
benimsenmesi, tarımsal danışmanlığının önemi, tarımsal yayımda felsefe ve iletişimde 
beden dili konularının işlendiği eğitimin ikincisi, Siirt GTHB İl Müdürlüğünden 27 

teknik elemana 18 Temmuz 2012 tarihinde Batman GAP-TEYAP Konu Uzmanları 
tarafından Siirt GTHB İl Müdürlüğü salonunda verilmiştir. 
 

          
          

 

- Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Eğitimi – Diyarbakır 
 

Küçükbaş hayvancılıkta olası hayvan besleme rasyonları, barınak ıslahı ve bakım-

besleme konulu eğitimin yanı sıra GAP-TEYAP Projesinde uygulanan hayvancılık 
faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde müştereken yapılabilecek faaliyetlerin anlatılıp 
görüşüldüğü eğitim toplantısı 27 Haziran 2012 tarihinde Diyarbakır’ da GAP-TEYAP 

uzmanları tarafından düzenlenmiş ve eğitim toplantısına GTHB İl Müdürlüğü ve 
Diyarbakır Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğinden toplam 20 uzman katılmıştır.  
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- Genel Meyvecilik Eğitimi 
 

GAP bölgesinde sulamaya açılmış ve açılacak olan alanlarda meyveciliği geliştirerek 
ülke ekonomisine katkı ve bu bakir topraklarda çiftçilerin biraz daha fazla kazanç 
sağlamaları ve meyvecilik kültürünün gelişmesi için birçok proje ve çalışma 
yapılmaktadır. Mazot, gübre, ilaç ve işçilik maliyetlerinin yüksek olduğu ülkemizde, 
bölge için yeni gelişen meyvecilikte çiftçilerin güçlü bir danışmanlık hizmeti alması 
önem arz etmektedir. Bu bağlamda bölgede çalışan ziraat mühendislerinin kapasitelerini 
artırmak ve meyvecilik alanında iyi yetişmiş kadro oluşturmak için 27-31 Ağustos 2012 
tarihleri arasında Isparta’nın Eğridir ilçesinde faaliyet gösteren Eğridir Meyvecilik 
Araştırma Enstitüsünde toplam 36 ziraat mühendisine meyvecilik ile ilgili konularda 

eğitim verilmiştir. 
 

Enstitü uzmanlarınca verilen eğitimde; Kiraz, Erik, Elma, Armut, Kayısı, Ceviz, Badem 
ve Şeftali yetiştiriciliğinin yanı sıra, genel meyvecilikte sulama, gübreleme ve zirai 
mücadele konuları teorik ve uygulamalı olarak işlenmiştir.   
 

 
                            

- Stajyer Ziraat Mühendisi Eğitimi - Batman 
 

Batman ilinde muhtelif kurumlarda staj yapan 10 ziraat mühendisi 2 Ağustos 2012 
tarihinde Batman Ziraat Odası toplantı salonunda modern sulama sistemleri, ilaçlama ve 
gübreleme programlarının hazırlanması, seralarda genel kış bakımı ve genel tohumculuk 

konularında Batman-GAP-TEYAP teknik elemanları tarafından eğitilmiştir.     
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- Biyoteknolojide Dayanıklılık Islahı - Diyarbakır 

 

Bitkilerde dayanıklılık kaynakları, dayanıklılık ıslahı, anter kültürü, embiryo kültürü, 
protoplast kültürü, hücre kültürü, pas hastalıkların üreme biyolojisi gibi konularının 
işlendiği eğitim, Diyarbakır ilinde muhtelif kurum ve kuruluşlardan 41 teknik elemana 

28 Ağustos tarihinde Diyarbakır - GAP-TEYAP Konu Uzmanı tarafından Diyarbakır 
GTHB İl Müdürlüğü toplantı salonunda verilmiştir. 
 

    
 

- Pamukta Defolyant Uygulamaları 
 

Pamuk tarımında ‘Yaprak döktürücü ve koza açtırıcı’ kimyasalların kullanımı ve doğru 
uygulamaları konusunda Prof. Dr. Cafer MART tarafından GAP Bölge Müdürlüğü 

toplantı salonunda çiftçi ve teknik elemanlara yönelik olarak eğitim düzenlenmiştir. 57 

teknik eleman ve 19 çiftçinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde hem üreticiler hem de 
teknik elemanlar soru-cevap şeklinde  konuyla ilgili teknik bilgi ve deneyimleri 
paylaşmış, makineli hasat için çok önemli olan defolyant uygulamaları konusunda 

faydalı bilgiler alınmıştır. 
 

                                             
 

 

- Tarımsal Yayım Eğitimi – Batman - 3  
 

Batman ve Siirt illerinde görev yapan serbest tarım danışmanlarını bir araya getirmek 
danışmanlık konularında iki ilin ortak hareket etmesini sağlamak amacıyla projenin en 

önemli paydaşlarından olan özel tarım danışmanları ve TARGEL danışmanlarına 
yönelik eğitimlere ağırlık verilmeye başlanmıştır. Bu amaçla 11/09/2012 tarihinde 
Batman ve Siirt ilinden 40 kişinin katılımıyla Tarımsal Danışmanlık ve yayım teknikleri  
konularında eğitim verilmiştir. 
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- Sulama (İslahiye) Eğitimi 
 

Sulama Metotları ve Damla Sulama Yöntemi konularını kapsayan eğitim, 3-7 Eylül 
2012 tarihleri arasında GAP-TEYAP  Proje Ekibi Sulama uzmanları tarafından İslahiye 
Ticaret odasında bölge çiftçileri ve teknik elemanlara yönelik olarak verilmiştir. 14 

teknik eleman ve 20 çiftçinin katılımıyla gerçekleşen eğitimde “Suyun Etkin Kullanımı” 
temel alınarak, Damla Sulama ve Toplu Basınçlı Damla Sulama Sistemleri hakkında 
bilgiler verilmiştir. Bu eğitim; GTHB İslahiye İlçe Müdürlüğünün İpekyolu Kalkınma 
Ajansından teknik destek alarak projelendirdiği çiftçilere yönelik Damla Sulama Eğitim 

Projesini içermektedir. İpekyolu Kalkınma Ajansı ve İslahiye GTHB İlçe Müdürlüğü, 
GAP BKİ “den eğitici (sulama uzmanı) talebinde bulunmuş ve eğitimde GAP-TEYAP 

sulama uzmanları eğitici olarak görevlendirilmişlerdir.   
 

                     
 

- Tarımsal Yayım Eğitimi – Adıyaman-1 

 

GTHB Adıyaman İl Müdürlüğünün rutin BAV (Bilgi Alış Veriş) toplantısında 
katılımcılara GAP-TEYAP Adıyaman ekibi olarak Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 
konusunda eğitim verilmiştir. İl Tarım Müdürü, müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe 
müdürleri, ziraat oda başkanları ve çok sayıda teknik elemanın katıldığı eğitimde, 
Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri yönetmeliği ve tebliği, Adıyaman’ın tarımsal 
yayım ve danışmanlık yönünden mevcut durumu, bu konuda ilin GAP illeriyle istatiksel 
karşılaştırılması gibi konular konuşulmuştur. Ayrıca, Adıyaman ve GAP bölgesindeki 
illerin çiftçi örgütleriyle ilgi veriler yine karşılaştırmalı olarak katılımcılara sunulmuştur. 
Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin ve bu konudaki beklentilerin başında gelen 
çalışmalardan biri olan örgütlenme sorunuyla ilgili olarak, tarımın kurum ve çiftçi 
temsilcilerine büyük görev düştüğü ve ciddi çalışmalar yapmaları gerektiğinin altı 
çizilerek, bu konuda tarafımızdan teknik destek verilebileceği vurgulanmıştır. 

 

- Sulama ve Fertigasyon Eğitimi (İzmir) 
 

Eğitim, 24-28 /10/2012 tarihinde 39 teknik eleman katılımıyla İzmir-Menemen 

UTAEM’de düzenlenmiştir. Temel bitki besin elementleri, toprak-yaprak-su 

analizlerinin değerlendirilmesi, sera koşullarında basınçlı sulama ve fertigasyon 
uygulamalarının yerinde görülmesi, toprak bitki su ilişkileri ve bitki su tüketimi 
hesaplama yöntemleri, su- verim ilişkileri ve kısıntılı sulama, sulama planlaması öncesi 
arazi hazırlıkları,  basınçlı sulama sistemleri ve araştırma sonuçları ile basınçlı sulama 
sistemlerinin bakımı ve korunması konularında teorik bilgilendirmenin yanı sıra 



 

 

 70 

Bornova Zeytincilik Araştırma ile Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonları ziyaret edilip 

saha çalışmaları incelenmiştir. Bölgede görev yapan sulama ve bitki yetiştirme 
konularında uzman teknik elemanlara, özellikle yaygınlaştırılmaya çalışılan basınçlı 
sulama yöntemlerinde fertigasyonun sulamadan ayrı tutulmaması konusu önemli 
vurgulanmıştır. Sadece sulama ya da sadece gübreleme yapmak değil, yapılan bu 
faaliyetlerin doğru ZAMANDA doğru MİKTARDA ve doğru YÖNTEMLE verilerek 
etkinliğinin artırılması bir ön koşuldur. Bu eğitim neticesinde fertigasyonda dikkat 
edilmesi gereken konular hem teorik hem de görsel olarak teknik elemanlara 
sunulmuştur. 

             

                                    

- IPARD Proje Hazırlama Eğitimi 
 

TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörlüğü ile ortaklaşa IPARD kapsamında proje hazırlama 
eğitimi 08-12.10.2012 tarihinde Şanlıurfa Turizm ve Otelcilik Okulu toplantı salonunda 
29 katılımcı ile gerçekleştirilmiş,  eğitim TKKDK uzmanları tarafından verilmiştir. İlk 2 
gün IPARD ın tanıtımı ve teklif çağrılarına ait dokümanlar tanıtılmış, son 3 gün 
katılımcılar gruplara ayrılarak örnek projeler hazırlamış, grup sözcüleri proje 
başvurularını sunmuşlardır. Eğitimde katılımcılara İnternet üzerinden TKKDK web 
sitesi tanıtılarak başvuru dokümanları ve kullanımları gösterilmiştir. 

 
 

- Tarımsal Yayım Eğitimi -Gaziantep - 1 

 

Gaziantep ilinde Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların bu 

hizmeti verme kapasitelerinin geliştirilmesi ve “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık” 
hizmetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla Agro GAP danışmanlık firması toplantı 
salonunda 15-22- Kasım 2012 tarihleri arasında 6 günlük bir eğitim düzenlenmiş, 
eğitime tarımsal yayım konusunda görev yapan 21 teknik elemanı katılmıştır. Eğitimde 
Bakanlığın yayınlamış olduğu Tarımsal Yayım ve Danışmanlık kitabı ile Prof. Dr. Ziya 

YURTTAŞ ve Doç. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ hocaların sunumlarından yararlanılmış, 
eğitici olarak GAP-TEYAP Gaziantep ekibi konu uzmanları görev almıştır. 
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-  Meyvecilikte Budama Eğitimi 

GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (GAP TEYAP) kapsamında ‘Meyvecilikte 
Budama’ konulu eğitim 28-30 Kasım 2012 tarihlerinde Gaziantep Fıstık Araştırma 
İstasyonunda teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmiş, eğitime GAP Bölgesi 
illerinden 36 teknik eleman katılmıştır. 
 

1. gün Enstitüde meyvecilikte budama konularında teorik eğitimler verilmiş, ayrıca 
Enstitü çalışmaları tanıtılmıştır. 2. ve 3. günler ise sahada uygulamalı olarak budama 
çalışmaları gösterilmiştir. Zeytin, badem, Antep fıstığı ve narda budama konusunda hem 

teorik hem de bire bir uygulamalı demonstratif çalışma yapan 36 teknik eleman eğitime 
katılım sertifikası almaya hak kazanmış, ayrıca Enstitü araştırma çalışmaları 
kapsamında hazırlanan ‘Antep fıstığı yetiştiriciliği’ konulu kitap tüm katılımcılara 
verilmiştir. 
 

Bölgede kapasite yaratmaya yönelik gerçekleştirilen bu eğitimle ‘Zeytin, Antep Fıstığı, 
Nar ve Bademde Budama’ konularında budama yapabilen ve proje kapsamında 
yapılacak eğitimlerde eğitici olabilecek 36 teknik eleman kazandırılmıştır. 
 

          
 

 

- Silaj Hazırlama (Diyarbakır) 

 

15/10/2012 tarihinde Diyarbakır - Sur İlçesine bağlı Tavuklu köyünde 19 teknik 
elemana yönelik olarak silaj yapımı eğitimi düzenlenmiştir. Bölgede özellikle bahar 
döneminin kurak geçmesi ve hayvancılık yetiştiriciliği yapan işletmelerin büyük ihtiyaç 
duyduğu silajın bölgede geliştirilmesi ve yetiştiriciler arasında yaygınlaştırılması için, 

silajlık mısırın biçimi ve mısır silajı yapım teknikleri konusunda hayvan yetiştiricileri ve 

Diyarbakır İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri birliğinde danışmanlık yapan 
mühendisler uygulamalı olarak eğitilmiştir.  Hazırlanan silaj hazırlama ve teknikleri 

konulu eğitim notları katılımcılara dağıtılmıştır. Dicle Üniversitesinde tanelik mısır 
tarlaları ziyaret edilmiş, silaj yapım makinası ve paketlenmesi uygulamalı olarak 
gösterilmiştir.  
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- Tarımsal Yayım Eğitimi - Batman - 4 

Batman ve Siirt illerinde görev yapan serbest tarım danışmanlarını bir araya getirmek 
danışmanlık konularında iki ilin ortak hareket etmesini sağlamak amacıyla projenin en 
önemli paydaşlarından olan özel tarım danışmanları ve TARGEL danışmanlarına 
yönelik eğitimlere ağırlık verilmeye başlanmıştır. Bu amaçla 08 / 11 / 2012 tarihinde 

Batman ve Siirt ilinden 20 kişinin katılımıyla Tarımsal Danışmanlarının Görev ve 
Yetkileri, Tarımsal Yayım Teknikleri ile Bölgemizde Tarım danışmanlığın önemi 
konularında eğitim verilmiştir. 

 

    
 

- Bitki Besleme Teknikleri Eğitimi (Diyarbakır) 

 

Bitki beslenme teknikleri eğitimi 28 Aralık 2012 tarihinde Diyarbakır GTHB İl 
Müdürlüğü Toplantı salonunda 50 teknik eleman katılımıyla gerçekleşmiştir. Eğitime 
GAP-UTAEM, Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu, GTHB İl Müdürlüğü, özel tarımsal 
danışmanlık şirketleri teknik elemanları, Tarım Kredi Kooperatifi, GÜBRETAŞ 
elemanları ile GAP-TEYAP Diyarbakır ekibi katılmıştır. 

Eğitimde öncelikle bitki beslenmenin genel mantığı ile bitki beslenme tekniklerinde 

günün şartlarına uygun güncel bilgiler Diyarbakır TDE Konu Uzmanı tarafından 
katılımcılara aktarılmıştır. Eğitimde, bitki besin elementleri, bunların kritik 

konsantrasyonları, bitki beslemede genetik ve çevresel faktörlerin etkisi, gübre 
kullanımları vb. konular ele alınmıştır. 

            

         J- GAP Köşesi Oluşturma (4.1.10) 

 

Kurumların kapasitelerinin artırılması konusunda GAP-TEYAP Projesinin yapmış 
olduğu faaliyetlerden bir diğeri de bu kurumlarda birer GAP köşesi oluşturulup, 
buraların GTHB’ nın yanı sıra diğer kaynaklardan elde edilen kaliteli ve güncel tarımsal 
yayınlarla donatılmasıdır. Böylece gerek buralarda çalışan teknik elemanlar ve gerekse 
bu kurum ve kuruluşların ziyaretçileri güncel tarımsal bilgilere kolayca ulaşma 
imkanına kavuşmuş olacaklardır.  
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Bu kapsamda oluşturulan GAP köşelerinin bir kısmına doğrudan çiftçi-eğitim-yayım 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere GTHB’ nın hazırladığı 60 CD’ lik zirai eğitim film 

seti ile, teknik elemanların İngilizce öğrenip ilerde yabancı bilimsel yayınları takip 
edebilmeleri açısından 70 CD’ lik bir İngilizce Eğitim Seti eklenmiştir.  

GAP-TEYAP Projesinin bu faaliyeti kapsamında; GTHB, Hasad Yayınları, Zirai 
Araştırma Enstitüleri ve  değişik bilim adamlarının hazırladığı 1.000’ e yakın muhtelif 
kitap ile İngilizce ve Zirai Eğitim Filimleri Setleri  13 kamu kurumuna dağıtılmıştır. 
Oluşturulan bu köşelere uygun görülecek yeni kitap-cd alımları ile yeni GAP köşeleri 
oluşturulması faaliyetlerine önümüzdeki dönemlerde Proje kapsamında devam 
edilecektir. 

    

     GAP Köşesi oluşturulan Kamu Kurumları Listesi  

KURUM ADI 
VERİLEN 

KİTAP 

VERİLEN 
İNGİLİZCE 

SET 

VERİLEN 
EĞİT. 
FİLMİ 

VERİLEN 
KİTAPLIK 

ADIYAMAN TARIM İL MD. 95 1 1 1 

SİİRT TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ 83 1 1 1 

DİYARBAKIR TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ 87 1 1 1 

DİYARBAKIR GAP-UTAEM 57 1 1 1 

DİYARBAKIR ZİRAİ MÜC. ARAŞ.ENST. 45 1 1 0 

GAZİANTEP GTHB İL MÜDÜRLÜĞÜ 84 1 1 1 

GAZİANTEP/KİLİS GTHB İL MÜDÜRLÜĞÜ 84 1 1 1 

GAZİANTEP/ANTEPFISTIĞI ARŞ.İST. 33 1 1 0 

MARDİN TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ 80 1 1 1 

ŞIRNAK TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ 72 1 1 1 

ŞANLIURFA GTHB İL MD. 95 1 1 1 

ŞANLIURFA GAP TAEM 82 1 1 0 

ŞANLIURFA GAP BM 95 1 1 1 

KAMU KURUMLARI TOPLAM 992 13 13 10 

 

K- GAP Kütüphanesinin Elektronik Ortama Aktarımı (4.1.11) 
 

GAP BKİ Başkanlığının bu konuda  başlattığı benzer proje nedeni ile bu çalışma şu ana 
kadar dondurulmuştur. 2013 yılında diğer projedeki gelişme doğrultusunda hareket 
edilecektir. Diğer proje tarafından uygulanması durumunda bu faaliyet 
uygulanmayacaktır.   
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L- Yayınlar (4.1.12) 
 

Dönem içerisinde bölge için önemli potansiyele sahip Pamuk, Buğday ve Antepfıstığı 
ile Sulama konularında teknik el kitaplarının bölgede çalışan yayım elemanlarına 

iletilmesi amacıyla konu uzmanı kurum ve uzmanlarla gerekli ön hazırlıklar yapılmış, 

yayınlar belirlenmiş ve Pamuk Yetiştiriciliği ile Sulama konularında 500’ er adet kitap 

basılarak bölgeye dağıtımı yapılmıştır. Diğer konulardaki kitap basım çalışmaları 2013 
yılında gerçekleştirilecektir.   

 

M- Makine ve Ekipman Alımları (4.1.13)  

 

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetlerde kullanılmak ve yeni teknolojiyi bölge 
çiftçisi ve teknik elemanlara tanıtmak amacıyla bir grup tarımsal alet-ekipman alımı 
gerçekleştirilmiştir. Alınan ekipmanların önemli bir kısmı işbirliği yapılacak araştırma 
enstitüleri ile GTHB teşkilatının kullanımına verilmiştir. Alınan ekipman listesi 
aşağıdaki gibidir: 
 

- 2 ad. Sırta Ekim Buğday Mibzeri, (Şanlıurfa-GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve 

Dicle Üniversitesi)   
 

 - 2 ad. Anıza Ekim Mibzeri (Diyarbakır GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve 
Eğitim Merkezi ve Dicle Üniversitesi) 
 

- 6 ad. Pülverizatör, ( 6 il GTHB İl-İlçe Md. ve Araştırma Enstitülerine verildi.) 
 

- 8 ad. Bağ- Bahçe Seti, 7 Set Arazi Kiti,  7 ad. GPS, 1 ad. İşletme Yönetimi ve 

Bilgisayar Program Seti (TDE Proje ofisleri, Harran - Dicle Üniversiteleri ve 

demonstrasyon çiftçileri için). 
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Çiftci ve Çiftçi Örgütlerinin Kapasitelerini Artırmaya Yönelik Faaliyetler (4.2) 

 

N- Çiftçi Teknik Gezileri (4.2.1) 
 

Öncelikle GAP-TEYAP kapsamındaki demonstrasyon çiftçileri olmak üzere, GAP 
Bölgesi çiftçilerine yönelik bu teknik gezi sebzecilik ve meyvecilik üretiminin en ileri 
şekilde yapıldığı bölgelerdeki uygulamaları yerinde göstermek ve çiftçileri birbirleriyle 
karşılaştırarak bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak, kardeş çiftçi grupları 
oluşturmak, ayrıca başta toprak işleme olmak üzere genel tarımsal mekanizasyondaki en 
son ve en verimli teknolojileri tanıtmak amacıyla düzenlenmiştir. Katılımcı çiftçilerden 
bu gördükleri uygulamaları bölgelerindeki diğer çiftçilere aktarmalarını ve uygulamaya 
geçmeleri beklenmektedir.   

 

 

GAP-TEYAP ÇİFTÇİ TEKNİK GEZİLERİ  

 ÇİFTÇİ TEKNİK GEZİLERİ 
KONUSU 

 (Program: 810 çiftçi)  

2011 2012 TOPLAM 

 

T. GEZİ     
SAYISI 

 ÇİFTÇİ 
SAYISI 

T. GEZİ     
SAYISI 

 ÇİFTÇİ 
SAYISI 

T. GEZİ     
SAYISI 

 ÇİFTÇİ 
SAYISI 

 
 

            

 

 * Sulama         0 0 

 

 * Sebzecilik     1 13 1 13 

 

 * Meyvecilik     1 16 1 16 

 

 * Tarımsal Mekanizasyon     2 36 2 36 

 

 * Tarla Bitkileri      1 20  1 20 

 

TOPLAM     5 85 5 85 

 

Bu kapsamda 2011 yılı içerisinde herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir. 2012 
yılında başlatılan bu faaliyetin 1. Etabında önce Konya Bahri Dağdaş Uluslararası 
Tarımsal Araştırma Enstitüsünde kuraklık ve kuraklığa karşı dayanıklı çeşitler hakkında 
bilgilendirme yapılarak laboratuvarlar gezilmiş, enstitü çalışmalarıyla ilgili bilgi 
alınmıştır. Daha sonra Konya - Şakalak Tarım Makinaları San. Tic. A.Ş ve Önallar 
Tarım Aletleri San. Tic. A.Ş.   gezilerek yeni geliştirilen mibzerler, pulluklar ve 
ilaçlama makinaları hakkında bilgi alınmış, ekipmanlar yerinde incelenmiştir. Ayrıca 17 
Mart 2012’de Konya - 10. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı 
ziyaret edilerek, farklı işletmelerin geliştirdiği yeni ve modern teknolojik ürünler ile 
tarımda yeni gelişmeler yerinde incelenmiştir. Daha sonra Erdemli Alata Bahçe 
Kültürleri Araştırma İstasyonu gezilerek kurum hakkında bilgi alınmış ve istasyonda 

bulunan nar, kayısı, narenciye bahçeleri ve domates seraları gezilerek bitki besleme, 
zararlı ve hastalıkla mücadele ve budama konularında ilgili araştırmacılardan yerinde 
bilgi alınmıştır. Mersin’de önce özel işletme DOTAR (Doğuş Tarım Ürünleri Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi) ziyaret edilerek, sert çekirdekli meyve, sebze üreticiliği, 
yetiştirme metotları, depolama, muhafaza ve pazarlama konularında yerinde incelemeler 
yapılarak bilgi alınmıştır. Daha sonra Unifrutti LTD şirketi ile Eylül Tarım ziyaret 
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edilerek çalışmaları incelenmiş, ürünlerin toplanması, muhafaza ve depolanması, 
işlenmesi ve pazarlanması konularında bilgi alınmıştır. Adana’da Doğu Akdeniz 
Tarımsal Araştırma Müdürlüğü ziyaret edilerek, enstitü çalışmaları hakkında bilgi 
alınmış,  halen enstitüde üretilen çeşitler tanıtılarak konu uzmanları ve üreticilerin soru-

cevap şeklinde bilgi alış-verişi gerçekleşmiştir. Daha sonra Adana' dan Şanlıurfa' ya 
dönüş yolu üzerinde İSPİR Tarım ziyaret edilerek, 4.000 da ıspanak yetiştirilen  
işletmede  üretim, muhafaza ve  depolama  ile pazarlama konularıyla ilgili bilgi 
alınmıştır. 

             

 

Bu kapsamda 2. Grup Teknik gezi 24-29 Eylül 2012 tarihleri arasında Konya-Aydın 
güzergâhına toplam 45 teknik eleman katılımı ile tarımsal mekanizasyon (25) ve tarla 
bitkileri (20) konularında yapılmıştır. Program kapsamında;  Bahri Dağdaş Uluslararası 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya Şeker Fabrikası, Nazilli Pamuk Araştırma 
İstasyonu, Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi, 
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen Toprak Ve Su Kaynakları Araştırma 
Enstitüsü, Altınöz Tarım Makine, STF Filtre ve Şakalak Tarım Makina kuruluşları 
ziyaret edilmiş ve firmalardan muhtelif tarım makinaları hakkında bilgi alınmış, diğer 
enstitülerden ise çalışma konuları, araştırmaları ve saha uygulamaları konusunda bilgi 
alınmıştır.  Bu faaliyet kapsamında planlanan 810 çiftçi teknik gezisine rağmen özellikle 
çiftçilerin fuar ziyaretlerini tercih etmeleri nedeniyle dönem içerisinde sadece 85 çiftçi 
için düzenlenebilmiş ve gerçekleşme %11 gibi düşük bir düzeyde kalmıştır. Bu 
kapsamdaki faaliyetlere 2013 yılının ilk 4 ayında özel bir ilgi gösterilip bu açığın 
kapanmasına azami gayret gösterilecektir.                
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O- Alternatif Ürün Yetiştiriciliği Demonstrasyonları (4.2.2) 
 

Proje kapsamında gerçekleştirilen alternatif ürün yetiştiriciliği demonstrasyon çalışmalarının 
amacı, bölgede sulanan ve sulamaya açılacak alanlarda yoğun üretimi yapılan ve çiftçilerin 

geçiminin sağlanmasında önem taşıyan bitkilerde yeni, yüksek verimli ve kaliteli, bazı hastalık 
ve zararlılara dayanıklı, yöremiz iklim koşullarına en iyi adapte olan çeşitleri ve doğru 
yetiştirme tekniklerini aynı zamanda proje paydaşları olan diğer tarım kuruluşları ile birlikte 
koordineli çiftçilere tanıtmak ve bu sayede birim alandan alınan verimi yükselterek çiftçilerin 

gelir düzeyini arttırmaktır. Bu kapsamda 2.736 da alanda toplam 216 alternatif ürün 
yetiştiriciliği demonstrasyonu gerçekleştirilmiştir.  

 

ALTERNATİF ÜRÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ DEMONSTRASYONLARI  

A- TARLA-YEM BİTKİLERİ 

 PLANLANAN KURULAN 

 Sayı Alan (da) Sayı Alan (da) 

TOPLAM 72 1.800 74 1.631 

       

Konusu İli 
2011 2012  TOPLAM 

Sayı Alan (da) Sayı Alan (da) Sayı Alan (da) 

SIRTA EKİM 
BUĞDAY 

Şanlıurfa 2 60     2 60 

Diyarbakır 2 60     2 60 

Gaziantep     1 10 1 10 

BUĞDAY-ARPA YET. Diyarbakır  10 275     10 275 

MERCİMEK Diyarbakır 3 75     3 75 

MISIR-DANE 

Adıyaman   2 50 2 50 

Batman     2 50 2 50 

Diyarbakır     2 50 2 50 

Şanlıurfa      2  50 2 50 

MISIR-SİLAJ 

Batman     2 50 2 50 

Diyarbakır   2 50 2 50 

Gaziantep   2 50 2 50 

Adıyaman   3 75 3 75 

Mardin   2 50 2 50 

YEM BİTKİLERİ 
(Yonca, Fiğ+Arpa, 
Tritikale+ Sudan 

Otu) 

Adıyaman     2 50 2 50 

Batman     2 50 2 50 

Mardin 4 35 11 91 15 126 

Gaziantep     6 150 6 150 

Şanlıurfa     1 25 1 25 

PAMUK 

Adıyaman     6 150 6 150 

Batman     2 50 2 50 

Diyarbakır     1 25 1 25 

Gaziantep     2 50 2 50 

TARLA VE SÜS BİTKİLERİ TOPLAM 21 505 53 1.126 74 .1631 
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B- SEBZECİLİK 

 PLANLANAN KURULAN 

 Sayı Alan (da) Sayı Alan (da) 

TOPLAM 65 325 47 235 

     

Konusu İli 
2011 2012 TOPLAM 

Sayı Alan (da) Sayı Alan (da) Sayı Alan (da) 

DOMATES 

Adıyaman   1 5 1 5 

Batman     3 15 3 15 

Mardin     1 5 1 5 

Şanlıurfa     9 45 9 45 

 

BİBER 

Adıyaman     2 10 2 10 

Batman     3 15 3 15 

Gaziantep   4 20 4 20 

Diyarbakır   5 25 5 25 

Mardin     2 10 2 10 

Şanlıurfa   4 20 4 20 

ÇİLEK 
Batman   8 40 8 40 

Şanlıurfa     1  5  1  5  

KAVUN-KARPUZ 

Adıyaman     2 10 2 10 

Mardin   1 5 1 5 

Şanlıurfa   1 5 1 5 

BALKABAĞI Şanlıurfa   1 5 1 5 

SEBZECİLİK TOPLAM     48 240 48 240 

 

C- MEYVECİLİK BAKIM 

 PLANLANAN KURULAN 

 Sayı Alan (da) Sayı Alan (da) 

TOPLAM 84 840 67 670 

Konusu İli 
2011 2012  TOPLAM 

Sayı Alan (da) Sayı Alan (da) Sayı Alan (da) 

ANTEP FISTIĞI 

Adıyaman     4 40 4 40 

Batman     5 50 5 50 

Gaziantep     8 80 8 80 

Şanlıurfa     2 20 2 20 

BAĞ 

Adıyaman     3 30 3 30 

Batman     4 40 4 40 

Gaziantep     2 20 2 20 

Mardin     3 30 3 30 

Şanlıurfa     1 10 1 10 

KİRAZ 

Adıyaman     4 40 4 40 

Mardin     2 20 2 20 

Diyarbakır     1 10 1 10 
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BADEM 

Adıyaman     1 10 1 10 

Batman   1 10 1 10 

Diyarbakır     2 20 2 20 

Şanlıurfa     2 20 2 20 

ZEYTİN Gaziantep     3 30 3 30 

ELMA 
Adıyaman     3 30 3 30 

Diyarbakır     1 10 1 10 

NAR 

Adıyaman     5 50 5 50 

Batman     4 40 4 40 

Diyarbakır   2 20 2 20 

Şanlıurfa     4 40 4 40 

MEYVECİLİK BAKIM TOPLAM     67 670 67 670 

 

D- MEYVECİLİK TESİS 

 PLANLANAN KURULAN 

 Sayı Alan (da) Sayı Alan (da) 

TOPLAM 53 530 33 330 

     

Konusu İli 
2011 2012  TOPLAM 

Sayı Alan (da) Sayı Alan (da) Sayı Alan (da) 

NAR Adıyaman     3 30 3 30 

BAĞ 

Diyarbakır     1 10 1 10 

Gaziantep     1 10 1 10 

Mardin     3 30 3 30 

Adıyaman     1 10 1 10 

KİRAZ Mardin     1 10 1 10 

ELMA Batman     1 10 1 10 

ARMUT 

Mardin     2 20 2 20 

Şanlıurfa     1 10 1 10 

ERİK Adıyaman     2 20 2 20 

ZEYTİN 

Adıyaman     2 20 2 20 

Gaziantep     1 10 1 10 

DUT 

Adıyaman     2 20 2 20 

Şanlıurfa     1 10 1 10 

İNCİR 

Adıyaman     1 10 1 10 

Mardin     1 10 1 10 

Şanlıurfa     2 20 2 20 

ANTEP FISTIĞI 

Adıyaman     3 30 3 30 

Batman   1 10 1 10 

KAYISI Mardin     3 30 3 30 

MEYVECİLİK TESİS TOPLAM     33 330 33 330 

ALTERNATİF ÜRÜN YETİŞTİRME 
DEMOLAR TOPLAM 

      

21 505 201 2.3663 222 2.871 
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ALTERNATİF ÜRÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ DEMOLARI  (2011-2012) 

 

Konu  

PLANLANAN KURULAN GERÇEKLEŞEN 

Sayı Alan (da) Sayı Alan (da) Sayı Alan (da) 

Tarla-Yem 

bitkileri 

72 1.800 74 1.631 69 1.501 

Sebzecilik 65 325 48 240 48 240 

Meyvecilik 

bakım 

84 840 67 670 67 670 

Meyvecilik 

tesis 

53 530 33 330 33 330 

TOPLAM 274 3.495 222 2.871 216 2.736 

 

Bölgemizde bazı ürünlerde aynı iklim ve toprak şartlarına sahip diğer bölgelere göre verimin 
düşük olmasının en önemli nedenlerinden birisinin, tarımsal yayım ve eğitim hizmetlerinin 

yetersiz olması, GAP bölgesinde verimi arttırıcı son tarımsal yöntemlerin uygun tarımsal yayım 
ve eğitim metotları ile çiftçilerimize aktarıldığı zaman, beklenen verim artışı mümkün olduğu 
çeşitli çalışma ve araştırmalarla belirlenmiştir. Denenmiş bir teknik veya uygulamanın lokal 

şartlarda çiftçilerde tekrar uygulama ve gösterme işlemi olan “Demonstrasyonlar” tarımsal 
yayım metotlarının en etkili olanıdır. Alternatif ürünlerin veya yeni tarımsal metot ve girdilerin 
çiftçilere tanıtılması ve benimsetilmesinde önemli bir yere sahiptir. 
 

GAP Bölgesinde uzun yıllardan beri belirli bir disiplin ve ciddiyet içerisinde farklı kurum ve 
kuruluşlar tarafından demonstrasyon çalışmaları yürütülmektedir. Yapılan demonstrasyonlar 
sayesinde birçok yeni tarımsal üretim metotları yanında Mısır, Buğday ve Pamuk gibi 
bitkilerde yüksek verimli ve kaliteli yeni çeşitlerin bölgede daha az verimli çeşitlerin yerine 
ikamesi sağlanmış olup, bu sayede birim alandan sağlanan bitkisel ve hayvansal üretimde 
artışlar sağlanmıştır. 
 

GAP-TEYAP kapsamında 6 il proje ofisleri tarafından 2012 yılsonu itibariyle 1.501 dekar 

alanda 69 adet Tarla-Yem bitkileri, 235 dekar alanda 47 adet Sebze,  670 dekar alanda 67 adet 

Meyvecilik bakım ve 330 dekar alanda 33 adet Meyvecilik tesis demonstrasyonu 
gerçekleştirilmiştir.  
  

 

Buğday Tarımında Sırta Ekim Yöntemi veya yeni sulamaya açılan alanlarda pamuk, mısır 
tarımı gibi yeni teknikleri tanıtmak ve yaygınlaştırma, sebze alanlarında yeni uygulamaları ve 
iyi yetiştirme tekniklerini göstermek,  hayvancılığın yoğunlaştığı alanlarda yem bitkileri 
tarımını tanıtmak ve karlılığını göstermek amacıyla kurulan ve GAP TEYAP kapsamında ve 

çiftçi işbirliği ile yürütülen demonstrasyon ve tarla günleri, bölgemizde toprak ve su kalitesinin 

korunması, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği, yoğun tarımsal faaliyetlerin 
olumsuz etkilerinin azaltılması ve tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması amacıyla planlanarak 

uygulanmıştır. Demonstrasyonların çiftçilerle birlikte, öncesinde kendilerine gerekli 
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açıklamalar yapılarak, diğer kurumlarla koordineli ve müşterek bir çalışma ile yapılmasına 
azami gayret gösterilmiştir. Yer ve çiftçi seçimine önem gösterilmiş olup, diğer insanların da 
rahatça görebileceği ve etkilenebileceği merkezi araziler demo alanı olarak seçilmeye gayret 
edilmiştir. Yine aynı şekilde demo yapılacak çiftçiler seçilirken öğrendiklerini çevrelerine 
yaymaları amacıyla öğrenme kabiliyeti yüksek, genç, çevrelerinde sevilen kişilerin seçilmesine 
gayret edilmiş, bu çalışmalarda çıkan sonuçların en iyi örnekleri tarla günleri düzenlenerek 

daha geniş çiftçi guruplarına gösterilmiştir. Ancak bütün gayretlere rağmen bazı demonstrasyon 
alanları ve kişi seçiminde olumsuzluklar yaşanmıştır. Bazı illerde teknik eleman eksikliği ve 
eleman değişikliği yaşanması demonstrasyon çalışmalarını bir nebze sekteye uğratarak bazı 
demonstrasyonların elden çıkmasına neden olmuştur.  Genel olarak amaca uygun yapılan, 

demonstrasyonlar bölgede ses getirmiş, özellikle sırta ekim buğday ve 2. ürün mısır 
yetiştiriciliği, yem bitkilerinin yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar, fide ile sebze yetiştiriciliği 
ve çilek plantasyonları çiftçilerce benimsenmiş ve sürdürülmektedir. 
 

Alternatif ürün yetiştiriciliği demoları genel olarak % 84 oranında başarılı bulunmasına karşın,  
teknik uygulamalar, çiftçi seçimi, demoların izlenmesi, çiftçilerin konuyla ilgili 

bilgilendirilmeleri ortalamanın üstünde, kurumsal koordinasyon-katılımcılık ve demoların 
genel anlamda tanıtılması konuları ise ortalamanın altında değerlendirilmiştir. 
Demomostrasyonlarda sürdürülebilirliğin %88 oranında değerlendirilmesi yapılan 
uygulamaların devam etmesi ve çiftçilerin iyi uygulamaları sürdürmesi açısından olumlu 
bulunmuştur. Çiftçiler GAP TEYAP desteği olmasa da aynı uygulamaları devam ettireceklerini 
belirtmişlerdir.  

 

- Meyvecilik Tesis (4.2.2.1) 

GAP Bölgesinde yeni sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda tarla bitkilerinden sonra 

meyveciliğe doğru bir yönelme olduğu gözlenmektedir. Yeni sulamaya açılmış ve açılacak 
alanlarda alternatif ürünlerin ve bunun içinde de meyveciliğin yer alması kaçınılmazdır.  

Bu çalışma ile bölgede meyve türlerinin yaygınlaşması, iyi yetiştirme tekniklerinin çiftçilere 
benimsetilmesi hedeflenmektedir. Özellikle seçilen pilot alanlarda örnek meyvecilik 

demonstrasyon bahçeleri kurarak gerek çiftçilerin ve gerekse teknik elemanların bu konuda 
sahada bire bir eğitimlerin sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, düzenlenecek tarla günlerinde 
de diğer çiftçilerin bu konuda eğitilmelerine de katkı sağlanacaktır.  

DEĞERLENDİRME 

% Teknik

 Yer-

Görsellik Kişi

Eğitim alıp 

almadığı  

Kurumsal 

Koordinas

yon-

Katılımcılık Tanıtım İzleme

Sürdürüle

bilirlik Ortalama

ADIYAMAN 95 78 76 69 69 55 85 82 76

BATMAN 100 94 90 96 74 82 92 96 91

DİYARBAKIR 90 74 83 100 69 70 97 90 84

GAZİANTEP 89 82 91 92 86 87 94 90 89

MARDİN 96 80 81 72 75 79 93 80 82

ŞANLIURFA 92 84 87 91 57 69 88 91 82

ORTALAMA 94 82 85 87 72 74 92 88 84
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Proje kapsamında girdiler –fidan, gübre, ilaç ve tesis edilen alanların korunmasına yönelik 
bahçe çiti vb. gibi – maliyetler proje bütçesinden, işçilik ve tesis edilecek alanın toprak 
hazırlığı, bakım işleri çiftçi tarafından karşılanmıştır. Bu çalışmada mümkün olduğunca tarım 
teşkilatı ile yoğun işbirliği yapılmasına gayret gösterilmiştir. 

Meyvecilik tesis edilen konular Adıyaman’da nar, Antep fıstığı, bağ, incir, dut, erik, zeytin; 
Batman’da elma ve Antep fıstığı,; Diyarbakır’da  bağ, Gaziantep’te zeytin, Mardin’de incir, 
kayısı, bağ, armut, kiraz; Şanlıurfa’da dut, incir ve armut olarak gerçekleşmiştir. Bağ tesisi 
kurulması istenen çeşidin (Red Globe) fidan temini nedeniyle bir sonraki sezona aktarılmıştır. 
Diyarbakır, Gaziantep, Batman’da yeni sezonda telli terbiye bağ tesis edilecektir.  

 

Meyvecilik tesis edilen bahçelerde kurulumdan itibaren çiftçilere teknik destek ve fidan girdisi 
sağlanmıştır. Bazı bahçelerin çiftçi seçimi ve yer açısından ideal olmamasına karşın 
bölgemizde meyveciliğin yaygınlaşması açısından olumlu olduğu ve çiftçiler tarafından kabul 
gördüğü saptanmıştır. 

Meyvecilik tesis demoları teknik olarak % 96 oranında başarı sağlamış, diğer kurumların 
katılımı açısından % 70 oranında kalmıştır. Demo değerlendirme anket verilerine göre 
Gaziantep, Diyarbakır gibi bazı illerde tarım kuruluşlarıyla koordinasyon ve katılım sağlandığı, 
Batman ve Şanlıurfa’da koordinasyon ve katılım açısından oranın düşük olduğu görülmüştür. 
Meyvecilik tesis demoları tüm iller bazında değerlendirildiğinde % 83 oranında başarı 
sağlamıştır. 

Örneğin Adıyaman’da meyve bahçe tesisinin ilk aşaması fidan dikimlerinde Tarım İl ve İlçe 
Müdürlüklerindeki meslektaşlarımızı da projenin içine katarak çiftçilerimizin doğru bildiği 
hatalı uygulamaları göstermek, yeni uygulamaları göstererek çiftçilerimizin bu yeniliklere 
talebini sağlamak, fidan dikimini fidanların dikilmeden önce muhafazasından başlayarak, kök 

tuvaletinin nasıl yapılacağı, fidan çukurlarının nasıl açılması gerektiği, sıra arası ve üzeri 
mesafelerinin bitki çeşidine göre nasıl belirlenmesi gerektiği konular ile bir meyve fidanının 
dikilmesi esnasında gözetilmesi gereken tüm hususlar çiftçilerimize uygulamalı olarak 
gösterme fırsatı bulunmuştur. 

Meyvecilik Tesis 

Demoları 

DEĞERLENDİRME 

% Teknik

 Yer-

Görsellik Kişi

Eğitim alıp 

almadığı  

Kurumsal 

Koordinas

yon-

Katılımcılık Tanıtım İzleme

Sürdürüle

bilirlik Ortalama

ADIYAMAN 98 79 79 62 62 43 100 83 76

BATMAN 100 75 100 100 50 67 100 100 86

DİYARBAKIR 100 67 67 100 100 100 100 100 92

GAZİANTEP 83 100 100 100 100 100 100 100 98

MARDİN 93 77 80 87 73 87 90 93 85

ŞANLIURFA 100 75 42 67 33 33 67 67 60

ORTALAMA 96 79 78 86 70 72 93 91 83
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Fidan dikiminden sonra sulama sistemlerinin bahçeye serilmesi ile devam eden aşamada 
sulama zaman planlamasının çiftçiye verilmesi ile çiftçimiz bahçesine hangi dönemde ve ne 
kadar su vereceği konusunda bu güne kadar alışılmışın dışında olan bir uygulama ve yenilik ile 
bahçesini sulaması yörede bir ilk olmuştur. 

 

 

 

 

   

      


