GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM
PROJESİ

Bu proje GAP Eylem Planı kapsamında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından
uygulanmaktadır.
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GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ
Özet
Güneydoğu Anadolu Bölgesi uygun iklimi ve verimli toprağının yanı sıra GAP Projesi kapsamında
hedefte sulanacak 1.8 milyon hektar sulama alanıyla şüphesiz dünyanın en önemli tarım
alanlarından birisi olacaktır.
GAP Eylem Planı ile bölgede hızlanan sulama yatırımlarının amacına en iyi şekilde hizmet
edebilmesi ve bu muhteşem doğal imkanların tam kapasitede sürüdürülebilir kullanılmasının ön
koşulu, bölge insanının ihtiyaç duyduğu tarımsal konularda eğitilmesidir. Kaldı ki sulama
projelerinin yapılabilirliğini etkileyen en önemli unsur da yararlanıcıların sosyal ve ekonomik
yönden kalkınmasıdır.
Şu anda % 17‘si işletmede olan GAP Bölgesi sulama alanlarında taban suyu, tuzluluk ve
çoraklaşma gibi problemler baş göstermeye başlamıştır. Ayrıca, monokültür ve sulu tarım
konularındaki bilgi eksikliklerinden kaynaklı sorunlar nedeniyle çiftçilerimiz birim alandan
beklenen verimi, dolayısıyla geliri elde edememektedirler. Bu durum hem GAP Projesinin ülke
ekonomisine beklenen katkıyı sağlamasını hem de bu kapsamda yapılan yatırımların amacına
ulaşmasını engellemektedir.
Bu kapsamda; GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİB) tarafından uygulamaya
konulan GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (GAP TEYAP), bölgesel kalkınmanın
sağlanmasında önemli bir bileşen olan tarım sektöründe tarımsal doğal kaynakların optimum
kullanımını sağlayacak eğitim ve yayımın etkin bir şekilde verilmesini amaçalayan sürdürülebilir
bir modelin ortaya konulmasını hedeflemektedir.
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GİRİŞ
GAP Bölgesi
GAP Bölgesi Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak
illerini kapsar. Bölgenin yüzölçümü 75.308 km² olup, Türkiye yüzölçümünün yüzde 9,7’sini
oluşturur. Bölgenin ilçe sayısı 80, belediye sayısı 195, köy sayısı ise 4.297 dir. GAP Bölgesinin
güneyde Suriye ve Irak ile sınırı bulunmaktadır.

Nüfusun İllere Göre Dağılımı:
İller
Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Gaziantep
Kilis
Mardin
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak
GAP
Türkiye

.

1990

2000

2010

510.827
344.121
1.096.447
1.010.396
130.198
558.275
243.435
1.001.455
262.006
5.157.160
56.473.035

623.811
456.734
1.362.708
1.285.249
114.724
705.098
263.676
1.443.422
353.197
6.608.619
67.803.927

590.935
510.200
1.528.958
1.700.763
123.135
744.606
300.695
1.663.371
430.109
7.592.772
73.722.988
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Bölge Doğu Toros sıra dağlarının güneyinde yer almakta olup, Suriye sınırında rakım 375 metreden
başlayıp, en doğuda 3.358 m’ye kadar yükselir. Bölgenin özellikle “verimli ay” olarak
isimlendirilen ve içinden İpek yolu geçen Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin illeri arasında kalan
bölümü, Doğu ve Kuzeydoğu’daki arazilere göre daha düzgün bir topoğrafraya sahiptir. Bölgenin
batısı Akdeniz ikliminin etkisinde kalmakla birlikte bölge genel olarak karasal iklime sahiptir. Yani
yazları kurak ve sıcak, kışları ise soğuk ve yağmurlu geçmektedir. Bölgede en yüksek ortalama
sıcaklık Temmuz, en düşük ortalama sıcaklık ise Ocak ayında görülmektedir. Bölgenin ortalama
maksimum sıcaklığı 30º C’ın üzerindedir. Ortalama minimum sıcaklık ise kuzeydoğu kesimlerde
-5º C iken, Nusaybin ve Cizre’de 3º C’de kalmaktadır. Bölgede sonbahar ilk donları genellikle
Kasım sonu veya Aralık ayında başlar ve ilkbahar geç donlarının bitişi Mart ayının sonunu
bulmaktadır. Nadiren de olsa ısı Ekim ve Nisan ayları arasında da 0º C’nin altına düşmektedir.
Güneşlenme süresi kış aylarında ortalama 4 saat, yaz aylarında ise 13 saattir.
Ülkemizde nisbi nem açısından en düşük değerler GAP Bölgesinde görülmekte olup, bölge
genelinde %42 ile %65 arasında değişiklik göstermektedir. Yaz aylarında bu miktar %12-30, kış
aylarında ise %70-80 değerleri arasında oynar. Yaz aylarında ortalama buharlaşma 1.500-2.500 mm
arasında değişmektedir. Yıllık ortalama yağış miktarı kuzeyde 1.000 mm’yi aşarken, Suriye sınırına
yakın bölgelerde 300 mm’ye kadar düşmektedir.
Fırat ve Dicle’ nin debileri toplamı 52,94 milyar m³/yıl, ana kol debileri 30 milyar m³ ile 16,7
milyar m³’tür. Fırat ve Dicle nehirleri Türkiye’nin toplam akarsu potansiyelinin %28,5’ini
oluşturmaktadır. GAP yer altı suyu potansiyeli ise 1,8 milyar m³/yıl’dır.
Türkiye’de yaklaşık 28 milyon hektar alan işlenmekte olup bu alanın %11,7’ si GAP Bölgesinde
yer almaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin arazi varlığı yaklaşık 7,5 milyon hektar olup, bu
alanın yaklaşık 3,3 milyon hektarı tarıma elverişli alanlardır.
GAP Bölgesinin işlemeli tarıma elverişli I. II. ve III. Sınıf arazileri toplamı 2,5 milyon ha (toplam
GAP alanının %33’ü), IV. Sınıf arazi miktarı ise 649 bin ha’dır. Böylece bölgenin toplam tarım
yapılabilecek arazi miktarı 3 milyon ha’ın üzerine ulaşmaktadır (toplam GAP alanının %43,62’sı)
Güneydoğu Anadolu Bölgesi toprakları genellikle kireçli ana kayanın özelliklerini taşımaktadır. Bu
nedenle Bölge topraklarının büyük bir kısmını verimli “Kırmızı Kahverengi” ve “Kahverengi
Toprak” grupları oluştururlar.
GAP Bölgesi ve Türkiye Arazi Kullanım Şekli
Arazi Kullanım
Şekli
Tarım Alanı
Çayır-Mera
Orman-Fundalık
Su Yüzeyleri
Diğer Araziler
Toplam

GAP
Alan (ha)
3.290.575
2.214.473
1.451.185
106.000
478.767
7.541.000

%
43,6
29,4
19,2
1,4
6,4
100,0

Türkiye
Alan (ha)
28.059.397
21.506.028
23.248.297
1.159.207
3.972.271
77.945.200
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%
36,0
27,6
29,8
1,5
5,1
100,0

GAP/Türkiye
%
11,7
10,3
6,2
8,3
12,3
9,7

GAP Bölgesinin lokomotif sektörü tarımdır. Toplam gayri safi bölgesel üretimin yaklaşık %40’ı
tarım sektörü kaynaklıdır.
Bölgede hava, kara ve demiryolu ulaşımı oldukça gelişmiştir. İller arası yolların büyük bir kısmı
bölünmüş veya otoban olup, kalan kesimlerde bölünmüş yol yapım çalışmaları sürdürülmektedir.
Bölgenin büyük bir kısmının hava ulaşım imkânı olup, Türkiye’nin pek çok bölgesiyle bu yolla her
an irtibat halindedir. Bölge ulusal demiryolu ağına Diyarbakır ve Gaziantep hatlarıyla bağlıdır.
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sahip olduğu kaynakları
değerlendirerek bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi,
bölgeler arası farklılıkları gidermeyi ve ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar
hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan, aynı zamanda ülkemizi uluslararası alanda markalaştıran
son derece önemli ve kapsamlı bir projedir.
GAP’ın temel hedefi, sahip olduğu kaynakları optimum kullanarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi
halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki
gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak
sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaktır.
Başlangıçta toprak ve su kaynaklarını geliştirme projesi olarak geliştirilen GAP, Devlet Planlama
Teşkilatı’nın, 1989 yılında GAP Master Planının hazırlanması ile tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim,
sağlık, kırsal ve kentsel altyapı yatırımlarını da içine alan entegre bir bölgesel kalkınma projesine
dönüştürülmüştür. GAP Projesi günümüzde sürdürülebilir insani kalkınmayı hedefleyen bir proje
olarak yürütülmektedir.
Ulusal kalkınma açısından tarımda yeterlilik büyük önem arzetmektedir. Tarım, dış satımın
arttırılmasında, sanayiye hammadde sağlanmasında, bölgesel ve sektörler arası dengeli kalkınma ve
kalkınmanın istikrar içinde başarılmasında ve kırsal alanda gizli işsizliğin önlenmesinde önemli bir
sektördür.

1. GAP BÖLGESİNDE TARIMSAL YAPI
1.1.

GAP Bölgesinde Tarımsal Altyapı

GAP Master Planı' nın belirlediği hedef ve büyüklüklere ulaşabilmek için yapılması öngörülen
kamu yatırımları toplamı ve 2010 sonu itibariyle yapılan kümülatif harcama dikkate alındığında
GAP yatırımlarında nakdi gerçekleşme %80 olmuştur.
GAP kapsamında 15 baraj tamamlanmış ve 1 milyon ha alanı sulayacak su depolanmıştır. 2010 yılı
itibariyle Fırat ve Dicle Havzası’nda toplam 308.535 ha alan sulamaya açılmış olup, 63.955 ha
alanda inşa çalışmalarına halen devam edilmektedir. TİGEM tarafından yürütülen Ceylanpınar YAS
sulamaları da ilave edildiğinde toplam 340.535 ha alan sulamaya açılmış durumdadır. Fiziki
gerçekleşme açısından, sulama projelerinin %17’si işletmede, %3,5’i inşaat halinde, %79,5’i ise
planlama aşamasındadır. GAP Eylem Planı ile 2012 sonunda bölgede 1.061.571 ha tarım arazisi
sulamaya açılacaktır.
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1.2.

GAP Bölgesinde Tarımsal Yapı ve Örgütlenme

Bölgenin toplam nüfusu 7,5 milyon olup, bunun %31,7’si (2,4 milyon) köy ve beldelerde
yaşamaktadır.
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
zorunlu örgütlülüğü şart koşan sulama ile ilgili örgütlerde de böyledir.
Bölgede 264 bin çiftçi ailesinin 248 bini 2001 Tarım Sayımında kayıt altına alınmıştır. Yine Tarım
Sayımında bölgedeki 3,4 milyon ha tarım arazisinin 2,6 milyon ha’ı kayıt altında olup, bu arazilerin
%10,2 sine karşılık gelen 265 bin ha arazi, işletme büyüklüğü 5 ha’dan az 132 binden fazla işletme
tarafından işlenmektedir. Buna karşılık arazi varlığı 200-500 da arasında olan çiftçilerin işledikleri
arazi miktarı %30 ile en büyük değeri almaktadır ki bu araziyi işleyen çiftçilerin sayısal oranı tüm
GAP Bölgesi’nde yaklaşık %10’a tekabül etmektedir. Bölgede bir taraftan az topraklı ve topraksız
işletmelerin sayısal çokluğu bir problem oluştururken, öte yandan Türkiye ortalama işletme
büyüklüğünün ( 6,1 ha) iki katına yakın işletme büyüklüğü önemli fırsatlarda sunmaktadır.
DSİ tarafından inşa edilen sulamaların yönetimi, tüm Türkiye’de olduğu gibi GAP Bölgesinde de
kullanıcılara devredilmektedir. 2009 yılı itibariyle, 22 adedi Şanlıurfa’da olmak üzere GAP
Bölgesinde 42 sulama birliği, 10 adet sulama kooperatifi, 6 adet köylere hizmet götürme birliği ve 2
adet kurum olmak üzere 60 tane sulama yönetimi bulunmaktadır.
Tablo 1. illere gore GAP Bölgesinde çiftçi sayısı ve çiftçi örgülerine üyelik durumu

Çiftçi
Sayısı

İl

Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Gaziantep
Kilis
Mardin
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak
Toplam

41.312
13.072
50.743
29.326
7.773
38 405
18.385
51.746
13.594
264.356

1163 S.K. Kaps.
Tarımsal Koop.
Koop.
S.
4
36
176
40
28
49
17
100
30
540

Ortak
S.
4 479
1.865
9.730
2.601
2.427
3.296
976
4.632
1.460
31.466

1581 S.K.
Kaps.Tarım
Kredi Koop.
Koop.
S.
10
2
6
16
3
5
69
13
28
152

Ortak
S.
6.612
1.305
4.404
10.37
2.520
3.475
677
8.725
98
38.194

5200 S.K.
Kaps. Üretici
Birlikleri
Br.
S.
2
2
6
0
1
1
4
2
1
19

Üye
S
546
33
387
0
36
138
49
68
1.353

4631 S.K. Kaps.
Islah Amaçli
Yetiştirici
Birlikler
Yet.
Üye
Br.S.
S.
3
1.276
3
316
3
3.599
2
2.391
2
2
3
4.624
3
3.527
3
250
1
290
23
16.845

Kaynak: GAP BKİB, 2010.

1.3.

GAP Bölgesinde Tarımsal Üretim

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin toplam arazi varlığının (7,5 milyon ha) %43,6’sı bitkisel üretim
(3.140.100), %29,4’ü çayır-mera (2.214.473) ve %19,2’si orman-fundalık (1.451.185) arazisidir.
Yıllar bazında Bölgede yetiştirilen ürünlere bakıldığında yoğun olarak 1990’lı yıllara kadar buğday,
arpa ve mercimek ekildiği görülmektedir. Bunu pamuk, nohut ve sebzeler izlemektedir.
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Bölgede 1995 yılından itibaren sulamanın başlamasıyla birlikte kuruda yetişen arpa, mercimek,
buğday, nohut ekiliş alanlarının düştüğü, buna paralel olarak da sulamaya açılan alanlarda pamuk,
mısır ve sebze ekiliş alanlarının arttığı görülmektedir.

Bölge’de sulu tarım alanlarındaki ürün deseninde pamuk başlıca ana üründür. Bu alanların
%66’sında pamuk üretimi yapılmaktadır. Bunun nedeni yüksek katma değere sahip olması ve diğer
ürünlere göre organize satış piyasalarına sahip bulunmasıdır.
GAP Bölgesi, Türkiye pamuk üretiminin yarısından fazlasını (%55), kırmızı mercimek’in %98’ini,
Antepfıstığı’nın %87’sini, arpa’nın %23’ünü, buğday’ın %18’ini ve mısır’ın %12’sini
karşılamaktadır.
Harran Ovasında 2008-2009 üretim yılında %50 buğday, %48 pamuk, toplamda %2 sebze, meyve,
baklagil, susam, bağ, zeytinlik, birinci ürün mısır ile %27 ikinci ürün mısır tarımı yapılmıştır.
GAP Bölgesi’nde Tarım Alanlarının Kullanım Durumu (2010)

İl

Alan (Dekar)
Ekilen Alan

Adıyaman

Sebzeler

Meyveler

Nadas

Toplam

2.215.973

37.392

382.631

3.000

2.638.996

969.575

9.944

67.187

66.500

1.113.206

Diyarbakır

5.069.918

133.051

253.727

266.200

5.722.956

Gaziantep

1.515.956

58.865

1.420.146

106.633

3.101.590

466.256

114.239

367.947

29.895

978.337

2.780.356

92.562

211.404

528.458

3.612.780

972.297

15.035

235.183

16.250

1.238.765

Şanlıurfa

9.558.664

198.505

1.017.864

1.052.736

11.827.769

Şırnak

1.096.960

13.026

14.193

42.200

1.166.379

24.645.955

672.609

3.970.282

2.111.932

31.400.778

78,5

2,1

6,7

100,0

Batman

Kilis
Mardin
Siirt

GAP Toplamı
Oran (%)

12,7

Kaynak: GAP BKİB, 2010
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GAP Bölgesinde hayvancılık genellikle meraya dayalı ekstansif olarak yapılmaktadır. Türkiye’de
mevcut sığır varlığının yaklaşık %6’sı, koyun varlığının %14’ü ve keçi varlığının %26’sı GAP
Bölgesinde bulunmaktadır.
GAP Bölgesi 6.481 ha doğal göl ve 129.987 ha baraj gölü varlığıyla büyük bir su potansiyeline
sahiptir. GAP Bölgesinde yapımı öngörülen baraj göllerinin tamamlanması ile birlikte yaklaşık
198.473 hektar su yüzey alanı oluşacak, böylelikle bu aşamada 32.500 ton/yıl balık üretimi, 50
milyon dolar gelir ve 6.500 kişiye istihdam oluşturulması mümkün olabilecektir.
1.4.

GAP Bölgesinde Tarımsal Sanayi

Bölgenin sulu tarıma açılması ile beraber sanayide önemli gelişmeler meydana gelmiş; 1995-2001
arasında sanayi tesisleri sayısı yaklaşık iki katına çıkarak önemli bir artış göstermiştir. GAP
Bölgesi’nde işletme sayısı 2002’de 1.102 iken 2010 yılı sonu itibariyle 2.227’ye ulaşmış olup,
39.000 olan istihdam sayısı da yaklaşık 127.000’e çıkmıştır. Toplam istihdamın yaklaşık % 60’ı
tekstil ve giyim sektöründedir.
GAP Bölgesinin 2002 yılında 689 milyon dolar olan ihracatı 2010 yılında 5 milyar 183 milyon
dolara yükselmiştir. Bölgeden yapılan ihracat rakamına sektörel değerler olarak bakıldığında
%70’le en yüksek payı sanayi ürünleri almaktadır. Bunu %28’le tarım ürünleri izlemektedir. Sanayi
ürünleri içerisinde ise en yüksek payı %50 ile tarıma dayalı işlenmiş ürünler almaktadır.

1.5.

GAP Bölgesinde Tarımsal Verimlilik

TÜİK’in 2008 yılında yayınladığı Bölgesel Göstergeler raporlarından yararlanılarak birim alan ve
canlı hayvan değerinin gelire olan etkisi hesaplanmıştır. Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere,
ülkemizde tarım yapılan arazilerin %13,1’i GAP Bölgesinde olmasına rağmen, bitkisel üretimden
elde edilen gelirin ancak %9,6’sı bölgeden elde edilmektedir. Bu değer Türkiye ortalamasından
%26,6 daha azdır. Aynı şekilde, Türkiye’nin canlı hayvan varlığının parasal değerinin %7,1’i
bölgede iken, hayvansal ürünlerin parasal değeri ancak %4,8’e ulaşmaktadır. Bu değer, ülke
ortalamasından %32 daha azdır.
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Tablo 3..GAP Bölgesi Tarımsal Verimlilik

Kaynak: Bölgesel Göstergeler 2008, TRC1, TRC2 ve TRC3 ‘ten hazırlanmıştır.

GAP’ın itici gücü olan sulamadan beklenen faydaya; çiftçinin bilgi yetersizliği, sağlıklı ve sürekli
girdi temininin olmaması ve farklı ürün için pazar koşullarının oluşturulamaması nedenleriyle
ulaşılamamaktadır. Türkiye genelinde DSİ tarafından inşa edilen sulamalarda 2007 yılı gayrisafi
üretim değeri (GSÜD) 604 TL/da iken, diğer bölgelere nazaran ekolojik ve fiziki altyapı
bakımından üstünlük gösteren GAP’ta bu değer 355 TL/da düzeyindedir. Ortalamayı yükselten
Şanlıurfa ilinde bu değer 369 TL/da iken, Diyarbakır ilinde 289 TL/da’a inmektedir. Öte yandan,
DSİ’nin 2004 yılı Mahsul Sayım Sonuçlarına dayandırılarak yaptığımız çalışmada; birim sulama
suyunun GSÜD’i; bilinçsiz su kullanımı, sulama teknolojilerinden faydalanmama ve yine
yukarıdaki nedenlerden ötürü yüksek gelirli ürün yetiştirememe nedeniyle 0,24-0,37 TL/m³
düzeyinde kaldığı sonucuna varılmıştır. Bu değer; Doğu Anadolu Bölgesinden biraz fazla, İzmir ve
Kayseri bölgelerinin 1/3’ü, Bursa Bölgesinin 1/4’ü ve Antalya Bölgesinin 1/5’i dir. Bunun sonucu
olarak düşük gelir, pompaj sulamalarında elektrik paralarının ödenmemesine de neden olmaktadır.
1.6.

GAP Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım

Tarımsal yayım; araştırma kurumları ve üniversitelerde üretilen bilgilerin çiftçilere ve ilgili
kurumlara doğru yöntemleri kullanarak zamanında ve uygun formda ulaştırılmasıyla değişim ve
gelişmeyi amaçlayan gönüllü katılımı esas alan eğitsel faaliyetleri kapsamaktadır.
Türkiye’de tarımsal yayım büyük ölçüde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından
bir kamu hizmeti olarak yürütülmektedir. Halen ülkemizde yürütülmekte olan bu sistem Tarımsal
Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi (TYUAP)’nin ortaya koyduğu temel üzerine inşa edilmiş
bir sistemdir. Bu sistemde saha yayımcılarının ve üreticilerin belirli aralıklarla ve sürekli olarak
eğitilmeleri esas alınmıştır. Üreticiler hazırlanan eğitim programları çerçevesinde ziyaret edilerek
yerinde yayım amaçlanmıştır. Son zamanlarda ülkemizdeki yayım sisteminde önemli bazı
değişiklikler yaşanmasına ve yayım hizmetleri kısmen özelleştirilip, serbest danışmanlık sistemi
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getirilmesine rağmen GTHB halen en etkin kurumdur. Ancak gözlemler, özellikle taşrada
Bakanlığın diğer faaliyetlerinin artmasından dolayı yayım hizmetlerinin kısmen ikinci planda
kaldığını göstermektedir. Bu durum ilgili bakanlığın yayım çalışması faaliyetlerini özelleştirme
stratejisi ile uyum göstermektedir. Ancak, özellikle Doğu ve Güneydoğu gibi ülkemizin gelişmekte
olan bölgelerinde bu geçiş döneminde yayım hizmetlerinde bir aksama olduğu da bir gerçektir.
GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (GAP TEYAP)’de bu gerçekten ortaya çıkmıştır.
GAP Bölgesi’ndeki mevcut tarımsal eğitim, yayım ve danışmanlık hizmetlerinin etkinliliğinin
irdelenmesi, konuyla ilgili sorunların araştırılması ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerin
geliştirilmesi amacıyla GAP İdaresi tarafından bölgede bir seri katılımcı faaliyet yürütülmüştür.
Bu kapsamda ilk olarak 11-12 Ocak 2010’da Şanlıurfa’da bölge düzeyinde ilgili kurum ve
kuruluşların üst düzey yetkililerinin katıldığı, tarımsal eğitim ve yayım konusundaki sorunlar ve
önerilerin görüşüldüğü iki günlük GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım konulu 1. Çalıştay organize
edilmiştir.
Çalıştay sonunda tespit edilen sorunlar 6 ana başlık altında toplanmıştır:
 Kurumsal kapasite yetersizliği,
 Özgün bir yayım modelinin olmayışı,
 Kurumlar arası koordinasyon eksikliği ve farkındalıktaki yetersizlikler,
 Çiftçi eğitim ve yöntemlerinin yetersizliği,
 Mevzuattaki yetersizlikler ve
 Destek, teşvik ve kredilerdeki olumsuzluklar.
Bu ana sorunlar yanında katılımcılar aşağıdaki hususlarda görüş birliğine varmışlardır:
 Katılımcılar bölgede ilgili kamu kuruluşlarının tarımsal yayım ve danışmanlık konusunda
görevli olduğunu ancak bütçe ve personel yetersizlikleri nedeniyle asli görevlerini yerine
getiremediklerini net biçimde ifade etmişlerdir.
 Yetkililer mevcut saha elemanlarını bürokratik işlerde kullanmak zorunda kaldıklarını bu
nedenle çiftçi eğitimi konusunda yeterli hizmeti veremediklerini belirtmişlerdir.
 Asli görevlerini yerine getirmekte zorlanan kamu kuruluşları ortaya çıkan hizmet
boşluklarının özel danışmanlık mekanizmaları yada çiftçi kuruluşları tarafından
doldurulabileceğini ancak bunun için bazı yasal düzenlemelere ve teşviklere ihtiyaç
olduğunu belirtmişlerdir.
 Katılımcılar ortaya konacak program ya da projenin çiftçi eğitimi ve tarımsal danışmanlıkta
hizmet boşluklarını doldurmada katkı sağlayacağı ve kamu kuruluşları ve ilgili sivil toplum
kuruluşları tarafından da destekleneceği konusunda hemfikir olmuşlardır.
 Katılımcılar böyle bir projenin ya da programın bölge için ve özellikle sulanan ya da
sulamaya açılacak alanlar için gerekli olduğu konusundan hemfikir olmuşlardır.
 Katılımcılar Bölgeye uygun ve ülkenin diğer yörelerine örnek teşkil edebilecek bir modelin
geliştirilmesinin uygun olacağında fikir birliğine varmışlardır.
 Bölgede yapılacak tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetlerinin iyi koordine edilmesi
gerektiğini ve görevin GAP İdaresi tarafından yerine getirilmesinin uygun olacağı
konusunda katılımcılar fikir birliğine varmışlardır.
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Birinci GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Çalıştayını takiben 11-12 Mart 2010’ da Antalya’da bölge
düzeyinde ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinin katıldığı, mevcut tarımsal eğitim, yayım ve
danışmanlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak hazırlanacak proje taslağının
görüşüldüğü iki günlük GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım konulu 2. Çalıştay organize edilmiştir.
Bu çalıştaydan elde edilen sonuç; en kısa sürede bölgeye uygun stratejik bir tarımsal yayım ve
danışmanlık projesinin geliştirilmesi, geliştirilecek bu projenin, kuruluşlar arası koordinasyon
yetersizliğine de çözüm getirmesi, bölgede mevcut tarımsal yayım ve danışmanlık hizmet
boşluklarının doldurulmasına katkı vermesi ve bölgeye uygun sürdürülebilir bir modeli geliştirerek
denenmesi olarak özetlenebilir.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bu kapsamda son olarak Haziran-Temmuz 2010
tarihlerinde Harran Üniversitesi işbirliği ile “GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi Fizibilite
Raporu” çalışmasını gerçekleştirmiştir.
Bu çalışmada bölgedeki mevcut yayım çalışmaları incelenerek, etkinlikleri, kurumların birbiri ile
etkileşimlerinin ortaya konulabilmesi için bölgenin dokuz ilindeki kamu, STK, çiftçi örgütleri ve
özel tarım kuruluşları çalışma kapsamına alınmıştır. Kurumların finansal, personel olanakları, kırsal
kesime bilgi ulaştırmada kullandıkları yöntem ve araçlar, kurumsal sorunlar incelenmiş ve
sorunların aşılmasına, insan kaynaklarının geliştirilmesine ve politikaların şekillenmesine yönelik
öneriler sunulmuştur.
Yukarda bahsedilen çalışmalarda ortaya çıkan ve GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesinin de
esasını teşkil eden GAP Bölgesindeki tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin arzında yaşanan
sıkıntı ve yetersizlikler aşağıda belirtilen dört ana başlık altında toplanmaktadır.
1.6.1. Kurumsal Kapasite Sorunları
GAP Bölgesi’nde çiftçiyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içinde bulunan ve onlara hizmet
götüren kurum ve kuruluşlarda bulunan kapasite yetersizlikleri tarımsal eğitim hizmeti arzında ciddi
aksamalara ve eksikliklere neden olmaktadır.
Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların kapasite yetersizliklerinin
nedenleri; donanım yetersizlikleri, personel sayısındaki yetersizlikler ve mevcutların da teknik bilgi
ve beceri açısından yetersiz oluşları, sık yaşanan personel sirkülasyonu, konu uzmanlarının
uzmanlık alanlarında çalışmamaları (personelin bürokratik işlerde görevlendirilmesi) ve bütçe
yetersizlikleri olarak sıralanmaktadır. Buna ek olarak bu hizmetleri veren resmi kurumların yanında
çiftçi örgütlerinin ve özel tarım danışmanlarının bölgede neredeyse hiç yayım ve danışmanlık
hizmeti veremeyişi, tüm yükün kamu kuruluşlarının omuzlarına binmesine neden olmaktadır. Bu da
zaten yetersiz kapasite ile çalışan kamu kuruluşlarının yayım ve danışmanlık hizmetleri arzında son
derece yetersiz kalmasına neden olmaktadır.
Kamu dışında kurumsal düzeyde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verebilecek yapılar olan
çiftçi örgütleri özellikle bölgede son derece zayıftır ve bu tür hizmetleri verebilecek kapasitede
değildir. Sulanan alanlarda faaliyet gösteren sulama birlikleri suyun yönetimi ve sulama sisteminin
işletme, bakım ve yönetimi dışında herhangi bir görevi ya da sorumluluğu olabileceğinin farkında
değildir. Bu durum diğer çiftçi örgütlerinde de açıkça görülmektedir. Oysa bu tür yapılar Avrupa
ülkelerinde neredeyse tarımsal danışmanlık hizmetinin tamamını üstlenmiş durumdadırlar.
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Çiftçi örgütlerindeki kapasite yetersizlikleri sadece personel, donanım ve bütçe yetersizliği ile sınırlı
değildir. Asıl sorun bu tür hizmetleri kendilerinin rahatlıkla sağlayabileceklerinin farkında
olmamalarıdır.
1.6.2. Çiftçi Eğitim ve Yöntemlerinin Yetersizliği
Çiftçilerimizin rekabetçi bir ortamda hayatta kalmaları için değişen ekolojik ve ekonomik koşullara
hızla ayak uydurmaları gerekmektedir. Bunun tek yolu güncel, kullanılabilir ve uygulanabilir bilgi
edinmek ve bunları uygulamaktan geçmektedir. Bilgi ve beceriyi ustaca birleştiren ve uygulayan
çiftçiler değişen koşullardan etkilenmezler yada çok az etkilenirler ve hatta değişimi kendileri dahi
yaratabilirler.
Bölgemizde yayım hizmetlerinin kısıtlı verilmesi, yayımın etkinliğini oldukca azaltmaktadır. Bunun
yanında hedef kitle ile bilgi veren tarım danışmanlarının arasındaki iletişim eksikliği ve mevcut
iletişimin de kalitesinin düşüklüğü söz konusudur. Bu durum verilen bilginin kullanılabilirliğini ve
uygulanabilirliğini olumsuz yönde etkileyen bir faktördür. Beceri kazandırmaya yönelik eğitimler
neredeyse hiç verilmemektedir. Verilen eğitimler genellikle bilgi kazandırmaya yöneliktir. Bilindiği
gibi eğitim davranış değişikliği getirmelidir. Bir konuyu bilmek davranışlarımızı değiştirmeye
yetmeyebilir. Ancak “yapabilmek”, yani beceri sahibi olmak davranış değişikliğini beraberinde
getirebilir.
Bu nedenlerin doğal sonucu olarak çiftçimiz güncel, kullanılabilir ve uygulanabilir bilgilerden
mahrum kalmakta ve ayakta kalma becerileri gün geçtikçe zayıflamaktadır. Örneğin henüz
sulamaya geçmemiş bir alanda çiftçilerimiz sulama hakkında yeterince bilgi ve beceri düzeyine
kavuşturulmaz ise, su geldiğinde çiftçilerimiz bunu komşularından ya da doğru-yanlış bulabildikleri
bilgi kaynaklarından aldıkları bilgilerle yapmaya çalışacaklardır. Bu durum da çoğunlukla olumsuz
sonuç vermektedir. Bu konu ile ilgili verilebilecek en çarpıcı örnek Harran Ova’sında kısa sürede
gelinen tablodur. Havzadaki drenaj yetersizliğinin yanı sıra, aşırı ve bilinçsiz sulama Harran
Ovasının bazı kesimlerinde taban suyunun yükselmesine ve toprağın tuzlanmasına neden olmuştur.
1.6.3. Koordinasyon Eksikliği ve Farkındalık
Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti doğrudan ya da dolaylı olarak birçok kurum ve kuruluşun
görev alanına girmektedir. Birçok ulusal-uluslararası tarımsal girdi temin eden özel sektör
kuruluşları tarımsal yayım hizmeti vermektedir.
Çiftçi açısından bakıldığında önemli olan husus, güncel tarımsal teknolojilerin doğru biçimde ve
uygun yöntemlerle zamanında kendilerine ulaşmasıdır. Bunu sağlayan yayım sitemleri çiftçi
tarafından tercih edilmektedir. Bu hizmet şayet kamu kurum ve kuruluşlarından geliyor ise çiftçi
kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kendi örgütünden geliyor ise kendi örgütüyle ve özel sektörden
geliyorsa özel sektör ile çalışacaktır.
Çoğulcu bir yapının aynı zamanda bilgi kirliliği hatta karmaşa yaratma riski vardır. GAP
Bölgesi’nde de benzer şekilde birçok kurum benzer hizmeti vermekte hatta aynı konu farklı
zamanlarda başka kuruluşlar tarafından aynı çiftçilere verilebilmektedir. Bu durum kaynak ve
zaman ısrafına neden olabilmektedir. Bunun yanında üretici, danışman, tüccar, sanayici ve tüketici
arasındaki iletişimde de ciddi sorunlar vardır. Bunun sonucu olarak üretimde arz fazlalıkları ya da
tam tersi talep yetersizlikleri ortaya çıkmakta ve fiyatlandırmada çiftçi aleyhine sonuçlar ortaya
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çıkabilmektedir. Tüketici, sanayici, tüccar, çiftçi ve yayımcı arasında tarımsal üretim safhasında
karşılıklı görüşmeleri oluşturmalarında büyük önem vardır.
Bununla birlikte hizmet veren kurumun kendi birimleri arasında dahi iletişimsizlikler görülmekte,
bu da, çiftçinin kafasını ciddi olarak karıştırmaktadır.
Diğer bir sorun da çiftçinin hangi kuruluşun ne tür hizmetler verdiğinin farkında olmamasıdır.
Aslında bu sorun hizmet veren kuruluşların kendilerini çiftçiye iyi ifade edememelerinden
kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte kuruluşların kendi aralarında da yetki ve sorumlulukları
hususunda bilgileri kısıtlı olduğu anlaşılmaktadır.
1.6.4. Model Geliştirme İhtiyacı
Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veren ilgili kurum ve kuruluşlar kendilerinin bu hizmeti
vermekte yetersiz kaldıklarının farkındadırlar. Daha da önemlisi bu yetersizliklerini yaşanan süreç
dikkate alındığında, kısa sürede kapatabileceklerini ya da iyileşme kaydedilebileceğini
düşünmemektedirler Bunun yerine görev tanımlarında ister istemez bir değişiklik olacağını ve
görevlerinin aktif hizmetten geri plan hizmetlerine kayacağını tahmin etmektedirler. Böyle bir
durumda ortaya çıkacak hizmet boşluklarının da geliştirilecek ve desteklenecek bir tarımsal
yayım/danışmanlık modeli tarafından doldurulabileceğini düşünmektedirler. Şu anda böyle bir
modelin mevcut olmadığını ancak modele ev sahipliği yada fikir öncülüğü yapabilecek çiftçi
örgütlerinin ve özel sektörün mevcut olduğunu belirtmektedirler.
Bahsedilen model her şeyden önce sürdürülebilir bir model olmalı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları
tarafından destek görmeli ve tanınmalıdır. Model, kendi kendine yardım prensibi ile çalışmalıdır.
Türkiye’de bu özelliklere sahip yaygın bir tarımsal danışmanlık modeli şu an mevcut değildir.
Ancak devletin ortaya koyduğu tarımsal danışmanlık desteği dikkate alınarak geliştirilecek bir
modelin başarı şansı yüksek olacaktır.
Tüm bu çalışmalar sonucunda değerlendirmesini tamamlayan GAP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesini hazırlayarak uygulamaya başlamıştır.

2. GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP TEYAP)
GAP projesi sadece enerji ve sulama yatırımlarından oluşan bir altyapı projesi olarak değil, yeni
kurulacak kalkınma ajanslarının ortak işbirliği platformundan da yararlanarak yerel girişimleri
harekete geçiren entegre bir bölgesel gelişme programıdır. Bu kapsamda, modern sulama
tekniklerinin uygulanması, rekabetçi ürün türlerine geçiş, pazarlama olanaklarının genişletilmesi,
insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi gibi temel konularda yeni politikaların
geliştirilmesi gerekmektedir (9. Kalkınma Planı). GAP Eylem Planı kapsamında da öncelik tanınan
tarımsal eğitim ve yayım kapsamında, sulanan alanlarda daha geniş alanlara yayılacak tarımsal
yayım ve danışmanlık uygulamaları ile çiftçilerimizin sulu tarım konusunda bilgilendirilmesi, çiftçi
örgütlerinin kurumsal hizmet verme kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmaların, ilgili kurum
ve kuruluşlar ile koordinasyon ve işbirliği içinde geliştirilmesi planlanmıştır.
2.1.

Projenin Amacı

Projenin amacı GAP Bölgesi’nde sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda tarımsal yayım ve
danışmanlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına katkıda bulunmaktır.
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Proje iki temel konu üzerinde duracaktır. Bunlardan ilki bölgede ihtiyaç duyulan tarımsal yayım ve
danışmanlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması diğeri ise çalışmalar sonucu uygun görülen
sürdürülebilir tarımsal yayım ve danışmanlık modelinin/modellerinin uygulamaya konması ve
yaygınlaştırılmasıdır.
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 tesbit edilen yeterizliklerin geliştirilecek model/modeller üzerinden nasıl
kapatılabileceğini demonstre etme görevini üstelenecektir.
2.2.

Projenin Süresi

Nisan 2011 tarihinde uygulanmasına başlanan projenin resmi tamamlanma tarihi 31 Aralık
2012’dir.
2.3.

Çalışma Alanı

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 yaklaşık 300 bin ha sulama alanı ile GAP Eylem Planına göre sulamaya açılması hedeflenen
yaklaşık 800 bin ha alan da seçilen pilot bölgeler projenin çalışma alanını oluşturmaktadır.
2.4.

Projenin Hedef Grubu

Projenin çalışma alanı içerisinde kalan çiftçilerimiz projenin nihai hedef kitlesidir. Ancak, projenin
bu alanlarda tarım yapan ileri görüşlü ve karar verici özelliklere sahip yaklaşık 5.000 çiftçi projenin
birincil hedef grubunu oluşturmaktadır. Bu çifçilerimizin yakın çevresindeki 15.000 çiftçi ikinci
hedef grubu ve onların da etrafındaki 60.000 çiftçinin de üçüncü hedef grubu oluşturması
planlanmaktadır.
Birincil hedef gruba tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veren kamu yayım elemanları ve tarım
danışmanları ile çiftçi örgütlerinde ve serbest piyasada çalışan uzman veya danışmanlar da dahil
edilmektedir.
2.5.

Projenin Beklenen Sonuçları ve Faaliyetler

Proje dört ana hedefe ulaşmak için 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.
 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi.
 İşletme, Bakım ve Yönetim (İBY) ve Grup Oluşturma Eğitimleri
* İşletme Bakım ve Yönetim Eğitimleri


Sulama Yönetimi Eğitimi



Sulama Yönetimi Teknik Gezisi



Su Dağıtım Görevlileri Eğitimi
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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
 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.


Çiftçi Teknik Gezileri
* Sulama Sistemleri ve İBY
* Sebzecilik
* Meyvecilik
* Tarımsal Mekanizasyon ve Toprak İşleme
* Tarla Bitkileri



Alternatif Ürün Yetiştiriciliği Demonstrasyonları
* Meyvecilik Tesis
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* 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
* 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.
 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
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 Ulusal Tanıtım Toplantısı
Sonuç 4. GAP Bölgesi’nde sürdürülebilir ve kendi kendine yardım prensibi ile çalışan bir
tarımsal yayım ve danışmanlık modeli/modellerinin geliştirilmesi.
 Tarımsal Yayım Modeli Grup Oluşturma
 Tarımsal Yayım Modelleri Eğitimi
 Model Oluşturma Çalıştayları
 Model Oluşturma Toplantıları
2.6.

Proje Organizasyonu ve Yönetim

Projenin bölge düzeyinde uygulanmasına yönelik olarak ihtiyaç duyulan merkezi karar alma ve
yönlendirme işlevini yerine getirmek üzere “Proje Yönlendirme Kurulu” (PYK) oluşturulacaktır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve GAP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı PYK’nın üyesidir. Bu kurulun sekretaryasını GAP İdaresi üstlenir ve
koordinasyondan da sorumludur.
Proje uygulamalarının sahada sevk ve idaresinden sorumlu olmak üzere, bölge ofislerinin olduğu
illerde DSİ Bölge Müdürlükleri, GTHB İl Müdürlükleri, Ziraat Fakülteleri, GTHB Araştırma
Enstitüleri/İstasyonları, pilot alanlardaki çiftçilerin ağırlıklı üye olduğu STK‘lar ve varsa sulama
birliği/kooperatif başkanları ve TDE personelinin üye olduğu “Proje Uygulama Kurulu” (PUK)
oluşturulmuştur. Proje uygulaması yapılacak ilçedeki TGHB İlçe Müdürü, sulama birliği başkanı da
PUK nun asli üyesidir.
Projenin uygulamaları “GAP Eylem Planı Sulama Yatırımlarının” yoğunlaştığı Şanlıurfa,
Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Batman ve Mardin’de kurulacak olan altı bölge ofisi aracılığıyla,
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülecektir. Kilis İli Gaziantep bölge ofisinden,
Şırnak İli Mardin bölge ofisinden ve Siirt İli Batman bölge ofisinden hizmet almaktadır. Bölge
ofislerinde oluşturulan Proje Ekibi (PE) aktif olarak görev yapmaktadır. Bölge ofislerinde, biri PE
Lideri olmak üzere farklı konularda uzmanlaşmış saha elemanları görev yapmaktadır. Buna göre
Projede 6’sı PE Lideri olmak üzere farklı konularda ihtisaslaşmış proje illerinde görev yapacak 30
teknik personel ile projenin yönetim ve organizasyonunu sağlayacak, Şanlıurfa ilinde BKİ
bünyesinde istihdam edilen 6 teknik uzman teknik destek ekibinde (TDE) görevlendirilmiştir.
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GAP-TEYAP Proje Organizasyon Şeması

3. UYGULAMA
Projenin uygulaması il proje ofislerinin kurulması, donatılmaları ve proje teknik testek ekibinin
istihdamıyla Nisan 2011 tarihinde başlamıştır.
Teknik Destek Ekibi Proje faaliyetlerinin belirlenmesinde katılımcı bir yaklaşım sergilenmiş ve
faaliyet alanları ile faaliyet konuları tüm paydaşların iştirakleriyle düzenlenen bir seri etkinlikler
sonucunda belirlenmiştir. Bu kapsamda illerde ilk etapta tanıtım toplantıları, il çalıştayları ve PUK
toplantıları düzenlenmiştir. Bu çalışmaları takiben yoğun bir şekilde çiftçi, kurum, kuruluş
ziyaretleri ve görüşmeleri yapılmış ve bu ziyaretler esnasında ayrıca kurum-kuruluş, yayım elemanı
ve çiftçi anketleri düzenlenmiştir. Tüm bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar GAP Teknik Destek
Ekibi (GAP TDE) tarafından projenin kapsamı ve ana felsefesi çerçevesinde değerlendirilerek bu
rapora konu olan “Proje Uygulama Programı” hazırlanmıştır. Bu aşamaya kadar yapılan çalışmalar
aşağıda özet halinde verilmiştir.
3.1.

İl 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
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gerçekleştirilmiştir. Toplam 417 kişinin katıldığı toplantılara çeşitli kurum-kuruluşlardan geniş bir
katılım sağlanmıştır. Muhtelif yerel gazete ve web sitelerinin yanı sıra ulusal gazetelerde proje ve
faaliyetleri ile ilgili haberler yer almıştır.

3.2.

Çalıştaylar

Teknik elemanların gözüyle GAP Bölgesinde özellikle sulu alanlar başta olmak üzere tarımsal
alandaki sorunların tartışıldığı Projenin 1. Çalıştay faaliyeti 14 – 30 Haziran 2011 tarihlerinde proje
ofislerinin olduğu altı ilde gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylara GAP BKİ uzman ve teknik destek
ekibinin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlardan toplam 199 teknik eleman katılmıştır.
Bu çalışmalardan çıkan sorunlar şu beş ana başlık altında toplanmıştır:
* Su kullanıcı örgütlerin kapasitelerinin yetersizliği,
* Kurum-kuruluşlardaki yayım elemanlarının nitelik ve nicelik yönünden yetersizliği,
* İlgili kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği,
* Çiftçilerin teknik kapasitelerinin yetersizliği ve
* İlgili mevzuatlardaki yetersizlikler.
Çalıştaylar sonunda, proje kapsamında çözüm getirilebilecek sorunlara projenin doğrudan eğilmesi
ve proje faaliyetleri içine alınması, projenin doğrudan çözüm üretemeyeceği konuların ise
raporlanarak PYK’ya aktarılması yönünde karar alınmıştır.
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3.3.

PUK Toplantıları

Birinci çalıştayda alınan kararların yanı sıra öncelikli çalışma alanları ve işbirliği konularının
görüşüldüğü 1. PUK toplantıları 14-30 Haziran 2011 tarihleri arasında proje ofislerinin olduğu altı
ilde gerçekleştirilmiştir. Birinci PUK toplantılarına GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ)
uzman ve teknik destek ekibinin yanı sıra GAP Bölgesindeki 9 ildeki kurum ve kuruluşlardan
toplam 81 yetkili katılmıştır. Toplantılar sonunda proje faaliyetleri için aşağıdaki tabloda gösterilen
öncelikli alanlar belirlenmiş ve belirlenecek proje faaliyetlerinde işbirliği yapılması
kararlaştırılmıştır.
 Adıyaman Bölgesi: Samsat, Çamgazi, Keysun-Besni, Çelikhan sulama sahaları.
 Batman-Siirt Bölgesi: Batman-Sol Sahil, Garzan-Kozluk sulama sahaları öncelikli, BatmanHasankeyf-Üçyol, Ekindüzü, Kırkat göleti, Gökdoğan sulaması takip edilecek alanlar.
 Diyarbakır Bölgesi: Devegeçidi, Dicle-Kralkızı, Batman sağ sahil ve Çınar-Göksu sulama
alanları öncelikli, Gölet sulamaları ise takip edilecek alanlar.
 Şanlıurfa Bölgesi: Ceylan, Buğdayhöyük, Kurtuluş ve Reha Sulama Birliği sulama sahaları
öncelikli, Atatürk, Suruç, Paşabağı ve Kısas Sulama Birliği sulama alanları takip edilecek
alanlar.
 Gaziantep-Kilis Bölgesi: Belkis ve Kayacık-Elbeyli sulama sahaları öncelikli, Hancağız
sulama alanı takip edilecek alanlar.
 Mardin-Şırnak Bölgesi: Nerduş, Derik-Dumluca, Çağ Çağ ve Kızıltepe sulama sahaları
öncelikli, Uluköy, Mazıdağı ve Ömerli sulama alanları takip edilecek alanlar.
Projenin 2. PUK Toplantıları 08-15 Eylül 2011 tarihleri arasında proje ofislerinin olduğu altı ilde
gerçekleştirilmiştir. İkinci PUK toplantılarına GAP BKİ uzman ve teknik destek ekibinin yanı sıra
GAP Bölgesinin 9 ilindeki ilgili kurum ve kuruluşlardan toplam 106 yetkili katılmıştır. Toplantıda
projenin faaliyet planı, tüm detaylarıyla görüşülmüş ve müştereken kabul edilmiş, ayrıca
uygulamada gereken işbirliğinin sağlanması konusunda yeniden mutabakata varılmıştır.
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3.4.

Veri Toplama ve Değerlendirme Çalışmaları

Proje kapsamında sulanan alanlar ve PUK toplantısında belirlenen öncelikli alanlar başta olmak
üzere Ağustos 2011 tarihine kadar geniş kapsamlı bir kurum-kuruluş ve çiftçi ziyareti yapılmış,
yoğun görüşmelerin yanı sıra yayım elemanları ve çiftçilerle anket çalışmaları yapılmıştır. Bu
çalışmalar 9 il, 54 ilçe ve 532 köyde, tarımla ilgili 133 kurum, 161 sivil toplum örgütü, 873 yayım
elemanı ve 1.819 çiftçide gerçekleştirilmiştir.

Anket sonuçlarından bazılarına göre;
-

-

-

-

-

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 rakamın büyük bir çoğunluğunu tarım teşkilatının ililçe müdürlüğünde eski TARGEL kapsamında çalışan elemanlar 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
pek çok sivil toplum kuruluşu özel bir çiftçi eğitim-yayım faaliyeti yürütmemektedir.
Anket uygulanan 873 tarımsal yayım elemanından (serbest çalışan yayım elemanı hariç)
sadece 29’u (%3) sulama konusunda hizmet içi eğitim almış olup, 103 teknik elemanın
sulama konusunda eğitim ihtiyacı olduğu belirlenmiştir.
Anket uygulanan 1.819 çiftçinin 112'si sulama ile ilgili bir eğitim almış olup, 949 çiftçinin
sulama konusunda eğitim ihtiyacı 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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3.5.

Saha Çalışmaları, Alan - Çiftçi Ziyaretleri ve Muhtarlarla Görüşmeler

6 ilde proje ofislerinin kurulup, istihdamların gerçekleştirilmesini takiben proje ekibi bölgedeki
tarımsal yapı, üretim modelleri, muhtar ve çiftçi görüşleri, sorunlar, problemler vb. gibi unsurları
yerinde tesbit için yoğun saha ziyaretleri gerçekleştirmiş ve yöneticiler, teknik elemanlar, muhtarlar
ve çiftçiler dahil pek çok kesimle görüşmeler yapmıştır. Bu kapsamda şu ana kadar 915 kurumkuruluş ziyareti yapılmış ve köy muhtarları dahil 2.091 çiftçi ile görüşülmüş olup, bu tür ziyaretler
ve görüşmeler tüm proje boyunca sürdürülecektir.
3.6.

Değerlendirme

GAP Eylem Planında belirtildiği üzere GAP'ta sulamaya açılmış 300.000 ha ve açılacak 800.000 ha
alan ile ilişkilendirildiğinde su yönetimi ve tarımsal sulama stratejisinin bölgede sürdürülebilir tarım
için ne kadar önemli bir konu olduğu açıkça görülür. Anket sonuçları bu gerçekleri teyit etmekte ve
çiftçi anketlerinde en önemli sorunlar arasında su yetersizliği, zamanında su bulamama, suyun adil
paylaşılmaması konuları öne çıkmaktadır. Ayrıca yeni çıkan 6172 sayılı Sulama Birlikleri
Yasası'nın İşletme, Bakım ve Yönetim (İBY) hizmetlerini devir alan sulama birlikleri ve Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimlerine yüklediği sorumluluklar, su yönetimi
konusunda söz konusu kurum ve kuruluşların kapasitelerini geliştirmelerini zorunlu hale
getirmektedir. Bu amaçla su yönetimi (arz-talep optimizasyonu ile suyun tarla başına getirilmesi)
konusu GAP TEYAP projesinin ana konularından birisi olup ilgili paydaşlara oldukça yoğun teorik,
uygulama ve teknik gezilerle desteklenmiş eğitimler düzenlenecektir.
Yine bölgede en önemli sorunların başında tarla içi sulamada karşılaşılan problemler gelmektedir.
Bölgede uygulanmış tarla içi sulama projelerinin pek çoğunun teknik yetersizliği, bitki-su ilişkisinin
yeterince bilinmemesi, filtrasyon ve fertilizasyonun modern sulama ile kullanılmaması ve özellikle
bilinçsiz-aşırı sulama uygulamaları sonucu bölgede suyun yetmemesi, üretimde verim azalmaları,
toprak kayıpları ve toprak kalitesinin süratle bozulmasına neden olmuş ve bu durum halen devam
etmektedir. Bu nedenle tarla içi sulama konusunda GAP TEYAP projesi kapsamında teorik,
gözlemsel ve uygulamalı olarak yoğun bir teknik eleman ve çiftçi eğitimleri planlanmıştır.
Sulama imkânına kavuşan GAP bölgesi uygun iklim koşulları, güneşli gün sayısı, geniş alanlardaki
verimli toprakları vb gibi üstün özelliklerine rağmen tarımsal üretimde beklenen ürün çeşitliliği ve
verim artışını yakalayamamıştır. Bitkisel ürerimdeki bu olumsuzluğu gidermek için GAP TEYAP
projesi kapsamında yoğun teknik eleman ve çiftçi eğitimlerinin yanısıra muhtelif saha çalışmaları
planlanmaktadır.
Her ne kadar sulama ve sulu alanlarla direkt ilgisi gözükmese de yem bitkileri üretimi
planlamasıyla bu kapsama giren hayvancılık faaliyetlerine de projede kısmi bir bölüm açılmıştır. Bu
konuyu programa katmanın diğer nedenleri arasında; büyük kapasiteli büyükbaş hayvancılık
işletmeleri sayılarının bölgede son zamanlarda önemli miktarda artması ve bu işletmelerde hayvan
beslemede gözlenen kaba yem yetersizliğinin yanı sıra, bölgenin İvesi ve Kilis Keçisi gibi iki
önemli küçükbaş hayvan gen kaynağına sahip olmasıdır. Bu konuda da GAP TEYAP projesi teknik
eleman ve çiftçi eğitimleri ile saha uygulamaları faaliyetleri önermektedir.
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Tarımsal üretim için gerekli toprak kaynakları ve iklim açısından çok uygun koşullara sahip olan
GAP bölgesinde, en önemli kısıt özellikle yaz aylarında yağışın yetersizliğidir. Sulanan ve
sulanabilir alanların artışı ile bölgede tarımsal potansiyelin değerlendirilmesi mümkün olacaktır.
Geçmişte sulanabilir alanların yetersizliği bölge çiftçilerini doğal olarak tahıl yetiştirmeye
yöneltmiştir. Bölgenin baklagiller üretimi ülke üretimi içinde en fazla üretim payına sahip tarla
bitkileri grubunu oluşturmaktadır. Üreticilerde bölgesel düzeyde ve ürünler bazında örgütlenme
eksikliği, alternatif ürünlerin pazarlanma sıkıntısı ve sürekliliğin sağlanamaması, çiftçilerin az da
olsa pazar sorunu olmayan ürünlere doğru yönelmesi ve mono kültür tarım yapılması sonucunu
doğurmaktadır. Bölgede yaygın ekilen tarla bitkileri buğday, arpa, pamuk, mısır, kırmızı mercimek
ve nohuttur. Son yıllarda ekim alanı artan pamuk ve mısır gibi ürün çeşitlerinde çok yüksek
oranlarda üretim artışı meydana gelmiştir. Özellikle sulama imkânlarının artışıyla paralel artan
pamuk ve mısır üretimi her geçen gün bölge genelinde yayılım göstermektedir. Örneğin proje
kapsamında Gaziantep’te yapılan anket değerlendirmeleri sonucunda sulamaya açılan bölgelerde
çiftçilerin yaygın olarak buğday, arpa, mercimek vb. tarla bitkileri ürettiği, ilde anket yapılan 152
çiftçiden 72 sinin Antepfıstığı bahçesine sahip olduğu, sulama sonrası çiftçilerin Antepfıstığı ve
buğday üretiminden vazgeçmedikleri, suyun gelmesi ile birlikte pamuk ve mısır yetiştiriciliğinin
önemli düzeyde ürün desenine yerleştiği belirtilmiştir.
GAP TEYAP ile GAP bölgesinde yeni sulamaya açılan alanlarda -örneğin Adıyaman, Samsat gibi
pilot alanlarda- ve mevcut sulanan alanlarda mısır ve pamuk tarımının demonstrasyonları ile iyi
uygulamalarının çiftçilere tanıtılması ve benimsetilmesi planlanmaktadır. Mısır ana ürün olarak
Batman ve II. ürün olarak Mardin ve Şanlıurfa illerinde yaygın olarak ekilmektedir. Bölgede
pazarının oluşmasıyla birlikte tohum ve ilaç gibi girdileri kolay bulunmakta ve özellikle hububat
sonrasında ikinci ürün olarak ekildiğinde ekonomik getirisi iyi olmaktadır. Diyarbakır’da ikinci
ürün için yetişme sezonu kısa olduğundan kısmen kurutma tesisi sayısının artmasıyla birlikte
üretimi yapılmaktadır.
Bölgede mısır ve pamukta hastalık ve zararlılar yoğun olarak görülmekte, bölge çiftçisinin
mücadele zamanı ve yöntemleri konusunda yeterince bilgilendirilmediği belirtilmektedir.
Uluslararası Buğday ve Mısır Araştırma Merkezi (CIMMYT) tarafından Meksika’da başlatılan sırta
ekim yöntemi ile yüksek verimden ziyade girdilerden 1/3 oranında tasarruf sağlayarak geleneksel
ekim ile aynı karlılığı sağlama hedeflenmektedir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre sırta 2 veya 3
sıra ekim ile tohum, gübre ve ilaç girdileri ile sulama miktarı ve işçilikten tasarruf edilmekte,
özellikle düz ve düze yakın eğimli arazilerde buğday + 2. ürün mısır rotasyonu uygulamalarında 2.
ürün için en az 10-15 gün erken ekim imkânı ve böylece sonbahar yağışlarından kaçma ve erken
olgunlaşma sağlanabilmektedir. Ayrıca yabancı ot kontrolü mekanik olarak yapılabilmekte,
tohumluk üretiminde yabancı başak çekme kolaylığı sağlanmaktadır. Sırta ekim yöntemi ile sulama
suyu ve hatta yağmur suyunun etkin kullanımı ve sulama yönetimindeki kolaylık ile tuzlanma
riskini azaltma söz konusudur. Bölgede bu amaçla geliştirilen mibzerler yöntemin yaygınlaşmasına
katkı sunmaktadır.
Buğday ve mercimek tarımı geleneksel olarak yıllardır bölge çiftçilerince yapılmasına karşın
bölgenin yaygın ana ürünleri olan bu ürünlerde Harran Üniversitesince yapılan bir çalışmaya göre
özellikle dekara atılan tohum miktarı ve gübre uygulamalarının yüksek dozda olduğu
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belirtilmektedir. Anket çalışmalarında özellikle Diyarbakır ve Gaziantep yöresinde çiftçilerce bu
ürünlerde bilgi eksikliği olduğu fazla tohum ve gübre ile ilaç kullanıldığı GAP TEYAP Proje Ekibi
(PE) uzmanlarınca belirtilmiştir. Buğday, mercimek demonstrasyonlarıyla iyi yetiştirme tekniği
çalışmalarının pilot alanlarda çiftçilere gösterilmesi, yeni çeşitlerin demonstre edilmesi
hedeflenmektedir.
GAP bölgesindeki hayvansal üretim genellikle mer’aya dayalı olup, yem bitkileri ekim ve üretimi
yetersiz ve yok denecek düzeydedir. Ancak GTHB’nın yem bitkileri ekilişine verdiği desteklerin
yanısıra son yıllarda kurulan modern hayvancılık işletmelerinin kendi hayvanları için ihtiyaç
duydukları kaba yemi karşılamak için fiğ, yonca gibi yem bitkileri üretimine başlamaları bölgede bu
alanda bir gelişme sağlamıştır.
Proje kapsamında yapılan anket sonuçlarına göre bitkisel üretimde pamuk, mısır, hububat,
meyvecilik konularında bilgi talep edilmekte, bölgede hayvancılığın gelişmesi ile hayvan besleme,
yem bitkileri yetiştiriciliği, silaj yapımı gibi konularda eğitim ihtiyacı belirtilmektedir.
Fıstık ve nar gibi çok fazla su istemeyen meyve bahçelerinin çokluğu ile tarım alanlarının %14’ünü
bulan meyve üretim alanları ve sulu tarımın yapıldığı yerlerde yoğunlaşan küçük çaplı sebze üretim
bahçeleri ile GAP bölgesi, meyve ve sebze üretiminde gittikçe artan bir ilgi göstermektedir. GAP
bölgesinde meyve üretiminde Antepfıstığı ve üzüm ağırlıklı olarak yetiştirilen ürünlerdir. Ceviz,
badem, dut, erik, kayısı gibi ürünlerin üretimi fazla değildir. Antepfıstığı yetiştiriciliği son yıllarda
oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Bunun en büyük etkeni olarak dünya Antepfıstığı pazarında
önemli bir paya sahip olmamız ve olumlu fiyat politikaları gösterilebilir. Proje ekibinin bölgede
yaptığı saha çalışmaları, incelemeler ve görüşmeler neticesinde Antepfıstığında bakım, budama
konularıyla tozlayıcı ağaç yetersizliği ve uyuşmazlığı konularında çiftçilerin bilgiye ihtiyaçları
olduğu tesbit edilmiştir.
Domates yetiştiriciliği konusunda meyve kalitesi, raf ömrü, verim, hastalık ve zararlılara
dayanıklılığı yönünden daha iyi olması nedeniyle üreticilerimiz oturak domatesten sırık domates
yetiştiriciliğine dönüş eğilimindedir. Alternatif ürün olarak ekonomik değeri yüksek sırık domates
tarımını benimsetmek bölge için önemli bir yenilik olacaktır.
Kırmızıbiber GAP Bölgesinin karakteristik bir ürünü olması nedeniyle, iyi yetiştiricilik
uygulamaları ile kaliteli, verimli ve pazar değeri olan biber çeşitlerinin uygun üretim teknikleri ile
bölgeye kazanımı hedeflenmektedir. Kırmızıbiber üretimindeki önemli sorunlardan biri olan
solgunluk-kök çürüklüğü hastalığının en önemli nedeni bitki ana gövdesine su değmesidir. Bölgede
üretim yapan çiftçiler hastalığın bulaşık olduğu alanlarda, salma sulama ve tohumla üretim
yaptıklarında önemli verim kaybına uğramaktadırlar. Bu amaçla kırmızıbiber bahçelerinde damla
sulama uygulaması önem arz etmektedir. Bu konuda proje kapsamında pilot alanlarda
demonstrasyon ve eğitim-bilgilendirme çalışmaları yapılarak yetiştiricilikte iyi uygulamaların bölge
çiftçilerince benimsenmesi ve yaygınlaşması hedeflenmektedir.
Ülkemizde tarımsal yayım çalışmaları devamlı bir değişim ve arayış içerisindedir. Halen daha
ağırlıklı olarak kamunun görevi olan bu çalışmalar ilk zamanlar tamamen Tarım Bakanlığ’ının
sorumluluğu altında yürütülmüştür. Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü’nün il teşkilatları tarafından
yürütülen bu ilk dönem çalışmalarda yeni ve standart tohumlar, sanayi gübreleri, yeni tarım alet ve
makinaların tanıtımı konularındaki eğitimler ve yayım çalışmaları Bakanlığın 1984 yılındaki
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reorganizasyonuna kadar sürmüştür. 1984 yılında Daniel BENOR’ un “Eğitim ve Ziyaret” diye
adlandırılan ve esasında kaliteli insan gücü, ulaşım aracı, ekipman desteği sağlamak, yayımcıyı
mobilize etmek suretiyle çiftçiye yaklaştırmak ve araştırma-yayım-çiftçi bağlantısını güçlendirmeyi
içeren yeni yayım modeli Tarım Bakanlığı’nın Dünya Bankası ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma
Fonu (IFAD) ın katkılarıyla uygulamaya koyduğu TYUAP 1 ve 2 Projeleri ile ülkemizde
uygulanmaya başlamış ve halen kısmen sürdürülmektedir. Tarım Bakanlığı bu yıllarda bu yeni
modele uygun olarak yeniden yapılandırılmış ve Bakanlığın Teşkilatlanma ve Destekleme Genel
Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yayım Dairesi Başkanlığı idaresinde tüm yurt genelindeki tarımsal
yayım çalışmaları koordine edilmeye başlanmıştır. Bu konuda dünyadaki gelişmelere uygun olarak
ülkemizde de bazı farklı gelişmeler yaşanmış ve 1980 li yıllarda Alman Tarım Birliği ve Türkiye
Ziraat Odaları Birliği (TZOB) işbirliği ile birbirlerinin deneyimlerini paylaşmak amacıyla birleşen
ve yeni bilgilere erişmek için danışman istihdam eden gayriresmi çiftçi grupları oluşumuna
dayanan Önder Çiftçi uygulaması bir STK modeli olarak ortaya çıkmış, ancak bölge sınırları dışına
pek fazla yayılma fırsatı bulamamıştır.
2000 yıllara gelindiğinde Bakanlığın görevleri içerisinde yayım ve eğitimin dışında kalan
faaliyetlerin ağırlık kazanması ile ülkede artan tarımsal eğitim ve yayım ihtiyacını göz önüne alan
Tarım Bakanlığı teknik elemanları köylere yerleştirip, çiftçiye hizmetin yerinde verilmesi anlayışı
içerisinde kamuoyunda “1000 köye 1000 tarım gönüllüsü” diye de adlandırılan Köy Merkezli (KöyMer) Projesini başlatmıştır. 3 yıl süren bu pilot çalışma 2007 başlarında tamamlanmıştır. Köy-Mer
projesinden edinilen deneyim ve günün gelişmeleri dikkate alındığında “köye, köylüye hizmet
yerinde olmalıdır” ilkesinden hareketle köyde tarımsal yayım ve eğitimi sürekli kılan Tarımsal
Yayım Geliştirme Projesi (TARGEL) sistemini başlatmış ve tüm Türkiye’ ye yaygınlaştırmıştır. Bu
arada son yıllarda gelişmiş ülkelerde benzerleri olan serbest danışmanlık sistemi de devreye
sokulmuş ve çiftçilerin hizmet alacakları yayım elemanını serbest piyasadan seçme hakkı tanıyan bu
sistemin mali yükünün de devletçe karşılanması örneği uygulanmaya konulmuştur. Bu arada 2011
yılında Tarım Bakanlığı bir kez daha yeniden yapılanma geçirmiş ve kapatılan Teşkilatlanma ve
Desetekleme Genel Müdürlüğü kapsamındaki Yayın Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırılan ve
Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi olarak adlandırılan Yayın Dairesi Başkanlığı’nın içerisine
alınmıştır.
Tüm bu gelişmeler gerek dünyada gerekse ülkemizde tarımsal eğitim ve yayımın devamlı bir
değişim ve arayış içerisinde olduğunu göstermektedir. Ancak varılan ortak bir nokta vardır ki o da
tarımsal eğitim ve yayımda artık kamunun yükünün azaltılması ve özellikle serbest danışmanlık ve
STK’lara dayalı bir yayım sisteminin kurulması gerçeğidir. GAP TEYAP projesi de bu kapsamda
kendisine bir vazife çıkarmış ve önce bölgede daha sonra tüm yurtta uygulanabilecek yayım
modelleri konusunda özel çalışmalar yapmayı, eğitimler, çalıştaylar-toplantılar düzenlemeyi ve
sonuçta birkaç yayım modeli geliştirerek derinlemesine inceleyip, yetkililerin dikkatine sunmayı
planlamıştır. Projenin en başından beri bu konudaki temel yaklaşım; geliştirilecek yayım modelinin
büyük ölçüde kamu haricinde yapılanmasıdır. Kuruluş kanunlarında yer almasına rağmen şu ana
kadar her hangi geniş çaplı bir atılım gösteremeyen sivil toplum örgütlerinin bu konuda artık görev
alma zamanları gelmiştir. GAP TEYAP projesi bu kapsamdaki çalışmalarını bu örgütler üzerine
yoğunlaştırmayı planlamaktadır.
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Bölgede çiftçilerin bilgi gereksinmesi artmış ve çeşitlenmiştir. Bundan daha önemli olarak çiftçiler
için bilginin değeri artmıştır. GAP’ın yarattığı başlıca değişim, tarımsal bilgi gereksinmesinde ve
bilginin değerinde ortaya çıkan değişimdir. Bu nedenle, GAP’ın hedeflerine ulaşılmasında, etkin ve
etkili bir tarımsal yayım sistemi yaşamsal bir araçtır.
4. GAP TEYAP PROJE FAALİYETLERİ
GAP TEYAP faaliyetleri 4 ana bileşen başlığı altında incelenerek proje bütçesine bağlı olarak
aşağıdaki gibi planlanmıştır. Bunun yanısıra ilgili kurum ve kuruluşlar, STK’lar ve özel sektör
kuruluşlarıyla proje süresince yapılacak işbirliği çerçevesinde eğitim, demonstrasyon ve tarımsal
konularla ilgili yatırıma yönelik faaliyetlere de yer verilecektir. Bu şekilde projenin hedef kitlesi ve
ulaşılması hedeflenen alan daha da genişleyerek güçlendirilecektir.
4.1.

Kurum ve kuruluşların kapasitelerini artırmaya yönelik faaliyetler

4.1.1. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi:
Tarımsal eğitim ve yayım konularında çalışmak özel eğitim gerektirmektedir. GAP Bölgesinde
yapılan gözlemlerde bu konuda sahada çalışan personelin yeterli eğitime sahip olmadıkları tesbit
edilmiştir. Yapılan teknik eleman anketlerinde 873 yayım elemanından 124’ü (%14) bu eğitimi
aldığını belirtmiş, yoğun olarak bu konuda eğitim talep edilmiştir. Bu faaliyet ile GAP Bölgesinde
sahada tarımsal eğitim ve yayım faaliyetleri yürüten teknik personelin yöre çiftçisine daha iyi
hizmet vermeleri için yayım-iletişim teknikleri ve kişisel gelişim konularında eğitilmelerini
kapsamaktadır. Eğitim aynı zamanda bu personeli danışmanlık sertifikası almaları konusunda da
destekleyici özellik taşımaktadır. Eğitimlere GAP Bölgesinde kamu ve kamu dışı kurumlarda
tarımsal yayım konusunda görev yapan 300 teknik eleman katılacaktır. Her biri yol hariç 5 gün
sürecek olan eğitimler 30’ar kişinin katılımıyla, 10 grup olarak yapılacaktır. Eğitimler üniversiteler
ve Ziraat Mühendisleri Odası ile ortaklaşa düzenlenecektir. Eğitim yeri olarak Gaziantep ve
Şanlıurfa illeri, tarih olarak da Kasım 2011 ve 2012 planlanmıştır. Eğitimi alan gruptan bölgede
daha etkin yayım çalışmaları sürdürmeleri beklenmektedir.

Eğitimin
Konusu
Yayımİletişim
Teknikleri

Yeri

Tarihi

Katılımcı
sayısı

Amacı

Kasım
Ş.urfa
G.antep

20112012

10 x 30= 300

İlgili Kurum Ve
Kuruluşlardaki Teknik
Personelin Tarımsal Yayım
Ve İletişim Konularında
Kapasitelerinin Geliştirilmesi

İşbirliği
Yapılacak
Kurum ve
Kuruluşlar
HÜ, DÜ,
GTHB,
STK

4.1.2. İşletme, Bakım, Yönetim (İBY) ve Grup Oluşturma Eğitimleri:
4.1.2.1 Sulama Yönetimi Eğitimi: Suyun etkin kullanımı ve adilane dağıtımında sulama
sistemlerinin işletme, bakım ve yönetimi (İBY) hayati önem taşır. Bu husus anket uygulanan 1.819
çiftçiden 1.046'sı (%58) tarafından da önemli bir sorun olarak dile getirilmiştir. Ayrıca yeni çıkan
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Sulama Birliği Kanunu bu konuda hem sulama birliklerine hem de GTHB İl Müdürlüklerine
sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle GAP'ta sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda görev
yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, DSİ, İBY hizmetlerini devir alan çiftçi örgütleri ve
TEYAP teknik personelinin İBY ve yeni Sulama Birliği Yasası konularında kapasitelerinin
geliştirmesi amacıyla bu eğitim düzenlenmektedir. 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 İBY hizmetlerine katkıda
bulunacaklardır. Eğitime 40 kişilik gruplar halinde toplam 200 kişinin katılımı öngörülerek
planlama yapılmıştır. Eğitim süresi 5 gün olup, eğitim yeri Şanlıurfa'dır. Eğitimin gerçekleşmesinde
Harran Üniversitesi (HÜ), Dicle Üniversitesi (DÜ), Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), DSİ ve dışardan
eğitmen desteği alınacaktır. Eğitim tarihi olarak Kasım, Aralık 2011 ve Ocak 2012 tarihleri
planlanmıştır. Eğitimde Üniversiteler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, DSİ ve sulama
birlikleri ile işbirliği yapılacaktır.

Eğitimin
Konusu

Yeri

Sulama
Yönetimi Şanlıurfa
Sulama
Planlama

Tarihi

Kasım,Aralık
2011,
Ocak 2012

Katılımcı
sayısı

5x40=200

Amacı

GTHB, DSİ, SB'lerdeki
Teknik Personelin İBY Ve
Sulama Planlaması
Konularında Kapasitelerinin
Geliştirilmesi

İşbirliği
Yapılacak
Kurum ve
Kuruluşlar
HÜ, DÜ,
ÇÜ, GTHB,
DSİ, STK

4.1.2.2 Sulama Yönetimi Teknik Gezi: Su Yönetimi eğitimine katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, DSİ, İBY hizmetlerini devir alan çiftçi örgütleri ve GAP TEYAP’tan seçilecek 90 teknik
eleman 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 paylaşarak
kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Adana- Konya- Antalya ile Adana-KonyaManisa’ya iki teknik eğitim gezisi düzenlenecektir. Teknik gezide gidilecek yerlerdeki DSİ Bölge
Müdürlükleri, sulama birimleri, sulama ve drenaj tesisleri, çiftçi örgütleri ve tarımsal sanayi
kuruluşları ziyaret edilerek bilgi alınacaktır. Katılımcıların tespit ettikleri iyi örnekleri dönüşte
bölgelerinde uygulamaları beklenmektedir. Teknik geziler 8’ er günlük olarak planlanmış olup,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, DSİ, SB’leri ve tarımsal sanayi ile işbirliği yapılarak ŞubatMart 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
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Teknik
Gezinin
Konusu

Yeri

Sulama
Yönetimi

1.Grup:
Adana
Konya
Antalya
2.Grup:
Adana
Konya
Manisa

Tarihi

Şubat
2012,

Katılımcı
Sayısı

2x45=90

Mart
2012

Amacı

Sulama Yönetimi
Eğitiminde Edinilen
Bilgilerin Pekiştirilmesi,
Farklı Bölge
Uygulamalarının Yerinde
Görülmesi.

İşbirliği
Yapılacak
Kurum ve
Kuruluşlar
GTHB,
DSİ,
SB'leri,
Tarımsal
sanayi

4.1.2.3 Su Dağıtım Görevlileri Eğitimi: 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 su dağıtım programlarını uygulayan ve çiftçi ile tarlada yüz yüze çalışan personeldir. Bu
personele bugüne kadar hiç bir konuda eğitim verilmemiştir. Bu personelin temel toprak- bitki-su
ilişkileri, planlı su dağıtımı, su programı uygulamaları, drenaj ve toprak muhafaza ile tesislerin
bakım-onarımı konularında kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla bu eğitim düzenlenmektedir.
Eğitimi tamamlayan personel su dağıtım programlarının uygulanmasında daha etkili olacak,
çiftçilere sulama konusunda bazı genel bilgiler verebilecek, gördüğü yanlışlıklarda çiftçileri ve
sistemi uyarabilecek ve edindiği bilgiler sayesinde teknik personel ve çiftçilerle daha kolay iletişim
kurabilecektir. Eğitim süresi bir hafta olacaktır. Eğitime İBY hizmetlerini devir alan çiftçi
örgütlerinin su dağıtım görevlilerinden 240 kişinin, 40’ar kişilik gruplar halinde katılımı
öngörülmüştür. Eğitimin Aralık 2011 ve Ocak-Şubat 2012 tarihlerinde Adana Zirai Üretim
İşletmesi ve Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi'nde (TAYEM) gerçekleştirilmesi
planlanmıştır. Eğitim konusunda GTHB, DSİ ve SB’leri ile işbirliği yapılacaktır.

Eğitimin
Konusu

Yeri

Planlı Su Adana
Dağıtımı,
Etkili
İBY

Tarihi

Aralık2011,

Amacı

Sayısı

6x40=240

Ocak-Şubat
2012
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Sulama Birliklerinde Su
Dağıtımda Görevli
Personelin İBY Ve Genel
Sulama Konularında
Kapasitelerinin
Geliştirilmesi

İşbirliği
Yapılacak
Kurum ve
Kuruluşlar
GTHB, DSİ,
SB'leri, AdanaTAYEM

4.1.2.4 Sulama Birlik Başkanlarına Eğitim ve Teknik Gezi: GAP Bölgesindeki sulama birlik
başkanları ve yönetim kurulu üyelerine farklı bölgelerdeki sulama birliklerinin çalışmalarını ve
uygulamalarını yerinde gösterip karşılıklı bilgi alışverişinde bulunup kapasitelerini geliştirmek
amacıyla Konya, Eskişehir ve Bursa'ya 8 günlük bir eğitim gezisi düzenlenecektir. Bu teknik gezide
sulama birlik başkan ve yönetim kurullarında görevli kişilerden oluşan 45 kişilik bir grup
oluşturulacaktır. Teknik gezide sistemin daha oturmuş olduğu yörelerdeki sulama yönetiminde
faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ziyaret edilerek bilgi alınacak, sulama yönetimine ilişkin fikir
alışverişinde bulunulacak ve uygulamalar yerinde incelenecektir. Ayrıca sulama birlik başkanları
6172 sayılı Sulama Birlikleri Yasası içeriği konusunda bilgilendirilecektir. Teknik gezi sonunda
sulama birlik başkanlarının başka bölgelerde gördüğü iyi örnekleri birliklerinde uygulamaları
beklenmektedir. Gezinin Nisan 2012 tarihinde Konya-Eskişehir-Bursa'ya yapılması planlanmıştır.
Gezi ile ilgili olarak DSİ ve SB'lerle işbirliği yapılacaktır.

Teknik
Gezi
Konusu

Yeri

Sulama
Konya
Birlik
Eskişehir
Yönetimi Bursa

Tarihi

Nisan2012

Katılımcı
Sayısı

45

Amacı

Sulama Yönetiminde
Farklı Ve Başarılı
Bölge
Uygulamalarının
Yerinde Görülmesi,

İşbirliği Yapılacak
Kurum ve
Kuruluşlar

DSİ, SB’leri.

Etkilenme.

4.1.2.5. Grup Oluşturma Eğitimleri: Yapılan çalışmalarda, bölgede tarımsal yayım faaliyeti
yürüten kamu içi ve dışı teknik personel ile çiftçilerin bazı önemli tarımsal mevzuatlar konusunda
yeterli bilgiye sahip olmadıkları bu nedenle çiftçilerin mevcut imkânlardan yeterince
faydalanamadıkları tesbit edilmiştir. Bu eğitim, bölgede tarımsal yayım hizmeti yürüten teknik
elemanların önemli tarımsal mevzuatlar konusunda bilgi sahibi olmaları ve bu konuları çiftçilere
aktarmaları amacıyla düzenlenmektedir. Çiftçi örgütlenmeleri, kooperatifler, sulama birlikleri,
üretici birlikleri yasa-yönetmelikleri ve uygulamaları, tarım sigortaları ve tarımsal desteklemeler vb
gibi konularında katılımcılara genel bilgiler verilecektir. 9 ilde pilot alanlarda işbirliği yapılacak
kamu yayımcıları ve proje ekibi elemanlarına 2011 ve 2012 de iki kez olmak üzere 6 ilde 25’er
kişilik gruplara 2’şer günlük eğitimler olarak planlanmıştır. Eğitim tarihi Ekim 2011 ve Şubat 2012
olarak planlanmıştır. Bu faaliyet için Harran ve Dicle Üniversiteleri Ziraat Fakültelerinin yanı sıra
tarımsal kredi sağlayıcı kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.
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Eğitimin
Konusu
Genel
Tarımsal
Mevzuat

Yeri

6 Proje
Ofisi
İlleri

Tarihi

Katılımcı
Sayısı

Ekim- 2011,
Şubat-2012 6x25=150
6x25=150

Amacı

Yayım Elemanlarının
Önemli Tarımsal
Mevzuatlar Konusunda
Kapasitelerinin
Geliştirilmesi.

İşbirliği
Yapılacak
Kurum ve
Kuruluşlar
DÜ, HÜ, GTHB,
Özel Sektör

4.1.3. Sulama Metotları Projelendirme ve Sulama Zamanı Planlaması (SZP) Eğitimleri:
4.1.3.1. Sulama Yayımcı Temel Eğitimi: GAP kapsamında sulamadan beklenen başarı, konunun
iyi bilinmesine ve doğru uygulanmasına bağlıdır. GAP TEYAP Projesi kapsamında gerek kurumkuruluşlar, gerekse sahada gözlemlenen sorunların temelinde bu hususların olduğu belirlenmiştir.
Bu gerekçeler doğrultusunda belirlenen bu sorunların çözümüne yönelik olarak hazırlanan 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.
Bu kapsamda eğitime toplam 120 kişi 40’ar kişilik 3 grup halinde katılacaklardır. Bu eğitim
sonunda beklenen hedef, GAP Bölgesi’nde sulamaya açılan ve açılacak alanların büyüklüğü (1.8
milyon ha) göz önüne alındığında hem yayımcı teknik elemanlara hem de dolaylı olarak uygulayıcı
çiftçilere, çok önemli miktarda su tasarrufu sağlanarak olası kuraklık ve kaynak yetersizliğinde su
kaynaklarının etkin kullanım bilincinin verilmesi sağlanmış olacaktır. Eğitim, Kasım 2011 tarihinde
Adana'da, Adana Zirai Üretim İşletmesi ve Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi
(TAYEM) tarafından verilecek olup, eğitim süresi 7 gündür.

Eğitimin
Konusu

Yeri

Yayımcı
Ekibini
Genel
Adana/
Sulama
TAYEM
Konusunda
Eğitmek

Tarihi

Katılımcı
Sayısı

Kasım
2011

GAP Bölgesindeki Yayım
Elemanlarının Genel
Sulama Konusunda
Uygulamalı Olarak
3x40=120
Eğitilmelerini Ve “Sulama
Yayımcısı” Olarak
Çiftçilere Yayım Hizmeti
Sunmalarını Sağlamak.

Amacı

İşbirliği
Yapılacak
Kurum ve
Kuruluşlar
GTHB,
STK,
AdanaTAYEM

4.1.3.2. Sulama Metotları Eğitimi: Geleneksel yüzey sulama yöntemlerinde “sulama etkinliği”
yaklaşık % 40 civarındadır. Hâlbuki modern sulama teknolojilerinin kullanımı ile yağmurlamada bu
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oran %70, damla sulamada ise %90’a çıkarılabilmektedir. Bölgesel bazda konu ele alındığında
üreticilerin, geleneksel sulamadan modern sulama metotlarına geçiş sürecinde kurum ve
kuruluşlarda çalışan teknik elemanların aktif olarak görev almaları gereklidir. Bu gerekçeler
doğrultusunda, sorunların çözümüne yönelik olarak hazırlanan bu programın temel amacı; toprakbitki-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 arttırımına katkı yapacaktır. Bu eğitime toplam 40 kişi katılacaktır. Eğitim Aralık 2011
tarihinde Aydın-Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezinde
(TAYEM) gerçekleştirilecek olup, 7 günde tamamlanacaktır.

Eğitimin
Konusu

Yeri

Sulama
Aydın-Söke
Metotları
TAYEM
Eğitimi

Tarihi

Katılımcı
Sayısı

Amacı

1x40=40

GAP Bölgesindeki Kurum
Ve Kuruluşlarda Çalışan
Yayımcı Teknik
Elemanlarının Basınçlı Ve
Yüzey Sulama Yöntemleri
Konularında Kapasitelerini
Artırarak Tarla İçi Sulama
Metotları Projelendirme Ve
Sulama Zamanı Planlaması
(SZP) Konularına Temel
Oluşturmaktır.

Aralık
2011

İşbirliği
Yapılacak
Kurum ve
Kuruluşlar
GTHB, STK,
Aydın-SökeTAYEM

4.1.3.3. Sulama Yöntemleri Projelerinin ve Sulama Programının Hazırlaması Eğitimi: GAP
bölgesi çiftçilerimizin sulama yöntemleri konularındaki mühendislik problemlerini tanımlama ve
çözme becerisine sahip teknik elemanların hem sayısal hem de kapasite olarak uzmanlaşmaları
gerektiği, özellikle son yıllardaki kurum ve kuruluşlardaki teknik elemanların tarımsal sulama
kapasite araştırmaları, çalıştaylar ve ilgili kurumların toplantıları ve GAP TEYAP saha
çalışmalarının değerlendirilmesi ile ortaya konmuştur. 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 kapasiteleri artırılacaktır. Ayrıca bu eğitimler bölgede
yapılacak olan sulama yöntemleri demonstrasyonları ile uygulamalı olarak desteklenerek pratiğe
dönüşecektir. Bu kapsamda eğitime toplam 80 kişi 40’ar kişilik 2 grup halinde katılacaklardır. Bu
eğitime öncelikli olarak sulama metotları eğitimine katılanlardan veya daha önceden kurum içi
eğitimlerde katılım göstermiş olan teknik elemanların katılımı sağlanacaktır. Eğitim Aralık 2011
tarihinde İzmir/Menemen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezinde (UTAEM)
gerçekleştirilecek olup, herbir katılımcı grup için 7 günde tamamlanacaktır.
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Eğitimin
Konusu

Yeri

Sulama
Yöntemleri
Projelerinin İzmir /
Ve Sulama UTAEM
Programının
Hazırlaması

Tarihi

Aralık 2011

Katılımcı
Sayısı

Amacı

2x40=80

Tarla İçi Sulama
Yöntemeleri Projelerinin
Hazırlanmasında Etüt,
Planlama, Projelendirme,
Sulama Zamanı
Proğramlama Ve Fizibilite
Konularında Sulama
Uzmanlığı Düzeyinde
Teknik Personelin
Eğitilmesi.

İşbirliği
Yapılacak
Kurum ve
Kuruluşlar

GTHB, STK,
MenemenUTAEM

4.1.4. Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Eğitimleri
4.1.4.1. Organik Tarım Uygulamaları Ön Eğitimi: 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. 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 v.s konularda bölgedeki
tarımsal yayım elemanlarından oluşan 2 x 40 kişilik grup için Antalya’da 7 şer günlük eğitim olarak
planlanmıştır. Eğiticiler bu konuda ulusal veya uluslararası akredite kuruluşlarınca akredite edilmiş
firmalardan veya konu uzmanından karşılanacaktır. Eğitim tarihi Kasım –Aralık 2011 dir.

Eğitimin
Konusu

Organik
Tarım

Yeri

Antalya

Tarihi

Kasım 2011
Aralık 2011

Katılımcı
Sayısı

2x40=80

Amacı
Bölgedeki Yayım
Elemanlarının Organik
Tarım Konusunda Yeterli
Ön Bilgilere Sahip
Olmasını Sağlamak, Alt
Yapıyı Kurmak.

İşbirliği
Yapılacak
Kurum ve
Kuruluşlar
GTHB, STK,

Akredite
Firmalar

4.1.4.2. İyi Tarım Uygulamaları Ön Eğitimi: İyi tarım uygulamaları da organik tarım gibi
giderek artan bir değer olup, GAP Bölgesinin bu konuda önemli bir potansiyeli bulunmaktadır.
Yapılan değerlendirmelerde bölgede bu konuda yeterli bilgiye sahip yayım elemanı olmadığı
gözlenmiştir. Program çiftçilere bu konuda genel bilgiyi verecek yayım elemanları için
planlanmıştır. İyi tarım uygulamalarının esasları ve yasal prosedürleri, dünyada uygulamaları,
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Kritik Kontrol Noktaları Tehlike Analizi (HACCP), Entegre Zararlı Mücadelesi (IPM) ve Entegre
Ürün Yönetimi (ICM) ilkeleri vs. konularda bölgedeki tarımsal yayım elemanlarından oluşan 2 x 40
kişilik grup için Antalya’ da 7 şer günlük eğitim olarak planlanmıştır. Eğiticiler bu konuda ulusal
veya uluslararası akredite kuruluşlarınca akredite edilmiş firmalardan veya serbest konu
uzmanlarından karşılanacaktır. Eğitim tarihi Aralık 2011 ve Ocak 2012 dir.

Eğitimin
Konusu

Yeri

İyi Tarım
Uygulamaları Antalya
Ön Eğitimi

Tarihi

Aralık 2011
Ocak 2012

Katılımcı
Sayısı

2x40=80

Amacı
Bölgedeki Yayım
Elemanlarının İyi
Tarım Konusunda
Yeterli Ön Bilgiye
Sahip Olmasını
Sağlamak, Alt Yapıyı
Oluşturmak.

İşbirliği
Yapılacak
Kurum ve
Kuruluşlar
GTHB, STK,

Akredite
edilmiş
firmalar

4.1.4.3. Organik Tarım Uygulamaları Sertifikalı Uzmanlık Eğitimi: GAP Bölgesinde organik
tarım üretim 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 firmaların bölgeye ulaşmalarını
sağlamaktır. Antalya’da organik tarım ön eğitiminden geçen gruptan seçilecek 2 x 30 kişi organik
tarım sertifikalı uzmanlık eğitim programına katılacaklardır. Bu eğitimlerin sonunda bölgede
organik tarımın gelişmesine yol açacak altyapı oluşturulmuş olacaktır. Bu programa halen
başvurunun çok olması nedeniyle sıra gelmemesi söz konusudur. Sertifikalı Uzmanlık eğitimleri ya
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türk Standartlar Enstitüsü standart eğitim programına
dahil edilerek, ya da PYK’ya sunularak mümkün olursa 2012 yılında Bakanlıkça belirlenecek
tarihlerde GAP TEYAP’a özel program oluşturulması şeklinde eğitimlere Ankara’da katılım
sağlanacaktır. Eğitim süresi 2 haftadır.
Eğitimin
Konusu
Organik
Tarım
Uygulamaları
Sertifikalı
Uzmanlık
Eğitimi

Yeri

Ankara

Tarihi

2012

Katılımcı
Sayısı

Amacı

2x30=60

Bölgede Organik Tarım
Konusunda Sertifikalı
Uzmanlara Sahip Olmak,
Bu Konuda Altyapıyı
Oluşturmak.

İşbirliği
Yapılacak
Kurum ve
Kuruluşlar
GTHB,
TSE

4.1.4.4. İyi Tarım Uygulamaları Sertifikalı Uzmanlık Eğitimi: GAP Bölgesinde iyi tarım
uygulamaları üretimi yapan çiftçilerin sertifika ve kontrolörlük işlemlerini yapacak sertifikalı
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uzman bulunmamakta ve bu konuda destek bölge dışından gelmektedir. Bu eğitimin amacı bölgede
iyi tarımın gelişmesine yol açacak altyapıyı oluşturup, akredite firmaların bölgeye ulaşmalarını
sağlamaktır. Antalya’da iyi tarım uygulamaları ön eğitiminden geçen gruptan seçilecek 2 x 30 kişi
iyi tarım uygulamaları sertifikalı uzmanlık eğitim programına katılacaklardır. Bu eğitimlerin
sonunda bölgede iyi tarımın gelişmesine yol açacak altyapı oluşturulmuş olacaktır. Sertifikalı
Uzmanlık eğitimleri ya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türk Standartlar Enstitüsü standart
eğitim programına dahil edilerek, ya da PYK’ya sunularak mümkün olursa 2012 yılında
Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde GAP TEYAP’a özel program oluşturulması şeklinde eğitimlere
Ankara’da katılım sağlanacaktır. Eğitim süresi 2 haftadır.
Eğitimin
Konusu
İyi Tarım
Uygulamaları
Sertifikalı
Uzmanlık
Eğitimi

Yeri

Ankara

Tarihi

Katılımcı
Sayısı

2012

2x30=60

Amacı
Bölgede İyi Tarım
Konusunda Sertifikalı
Uzmanlara Sahip
Olmak, Bu Konuda
Altyapıyı Oluşturmak.

İşbirliği
Yapılacak
Kurum ve
Kuruluşlar
GTHB , TSE

4.1.5. Çiftlik (İşletme) Planlaması Eğitimi:
Ekonomik faaliyetin yürütüldüğü işletmelerin en önemli aktivitesi üretimdir. Üretimin
gerçekleştirilmesinde, kaynakların etkin kullanılmasında ve işletmecilik kararlarının alınmasında
planlama yöntemlerinin kullanımı işletme başarısını önemli ölçüde etkilemektedir. İşletmelerin
temel amacı kar maksimizasyonu ya da masraf minimizasyonudur. İşletmeler, konu uzmanlarının
değerlendirmeleri sonucu ortaya çıkan planlama yöntemlerini kullanarak faaliyetlerini optimum
düzeyde tutmaya çalışırlar. Günümüzde uygulandığı kişi veya kuruma sosyal veya ekonomik
herhangi bir yarar sağlamayan yatırıma yer verilmemektedir. Bölgede yapılan incelemelerde
tarımsal yatırımların pek çoğunun iyi bir planlama aşamasından geçmediği için başarısız oldukları
gözlemlenmiştir. Bölgede kamu ve özel sektörde proje hazırlayıcıların yeterli oldukları söylenemez.
Bu programın amacı evvela bölgedeki teknik personeli çiftlik planlaması konusunda eğitmek ve
bunun yansımalarıyla da bölge insanlarının daha verimli projelere yatırım yapmalarını sağlamaktır.
Programa 30’ar kişilik 2 grup halinde toplam 60 kişi katılacaktır. Eğitimler 7’şer günlük olacaktır.
Eğitimler TGHB, üniversiteler ve serbest danışmanlarla işbirliği ile Aralık 2011 - Ocak 2012
tarihlerinde Aydın’da gerçekleştirilecektir. Katılımcıların bu eğitimde edinecekleri deneyimi
bölgelerinde uygulamalarının yanı sıra başta “Genç Çiftçi Çiftlik (İşletme) Planlaması Teknik
Gezisi”ne katılacak grup olmak üzere bölgedeki genç çiftçilere bu konuda özel eğitimler
düzenleyeceklerdir.
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Eğitimin
Konusu

Çiftlik
(İşletme)
Planlaması
Eğitimi

Tarihi

Yeri

Aydın

Katılımcı
Sayısı

Aralık 2011Ocak 2012

2x30=60

Amacı
Teknik Personeli Çiftlik
Planlaması Konusunda
Eğitmek Ve Bölgede
Daha Verimli Projeler
Hazırlanmasını
Sağlamak.

İşbirliği
Yapılacak
Kurum ve
Kuruluşlar
TGHB ,
Üniversiteler,
Serbest
Danışmanlar

4.1.6. Tarımsal Mekanizasyon Eğitimi:
Tarımsal mekanizasyonda teknoloji süratle ilerlemekte ve her gün daha çeşitli ve verimli aletekipmanlar üretilmektedir. GAP Bölgesinde de makinalı tarım oldukça yaygındır. Yapılan
incelemelerde bölgede bu konuda halen daha pek çok yeniliğe ihtiyaç olduğu ve bu yeniliklerin
bölgedeki anız yakımı vb. gibi pek çok sorunu halledebileceği tesbit edilmiştir. Programın amacı
tarımsal mekanizasyon ve özellikle toprak işleme konusunda en son ve en verimli teknolojik
gelişmeleri proje alanındaki teknik personele tanıtmak, onları bu konuda bilgilendirmektir. Tarımsal
mekanizasyon konularında eğitim faaliyetleri, teorik, uygulamalı ve örnek çalışmaların incelenmesi
amacıyla teknik-eğitim gezileri olarak planlanmıştır. Eğitimlere bölgede görev yapan 60 teknik
eleman katılacaktır. Tarımsal mekanizasyon eğitimi; anız yakmayı önleme, sırta ekim metoduyla
girdilerden tasarruf ve kendisinden sonra gelen ürüne zaman - toprak işleme açısından kolaylık
sağlamayı bölgede yaygınlaştırmak üzere, sırta ekim, anıza ekim ve az/sıfır toprak işleme
konularında 2 grup x 30 teknik elemana yönelik olarak Harran Üniversitesi, Dicle Üniversitesi,
Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Diyarbakır GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma
ve Eğitim Merkezi ile işbirliği halinde Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 3’er günlük olarak
düzenlenecektir. Eğitimlerde Türk Traktör (TRAKMAK), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
(TİGEM) Ceylanpınar ve Tarım Kredi ve Kooperatifler Genel Müdürlüğü’nden (TKKGM) teknik
destek alınabilecektir. Tarih Nisan- Mayıs 2012 olarak planlanmıştır.

Eğitimin
Konusu

Yeri

Tarımsal
D.Bakır,
Mekanizasyon Ş.Urfa

Tarihi

NisanMayıs 2012

Katılımcı
Sayısı

Amacı

2x30=60

Teknik Personeli Yeni
Tarım Makinaları
Konusunda Eğitmek
Ve Bölgeye Daha
Uygun Olabilecek
Modelleri Göstermek.
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İşbirliği
Yapılacak
Kurum ve
Kuruluşlar
GTHB,

TRAKMAK,
TİGEMCeylanpınar

4.1.7. Yurtdışı Teknik Gezi ve Eğitimler:
4.1.7.1. Sulama Yönetimi Eğitimi: Teknik gezi bir AB ülkesi olan ve yapısı ülkemize oldukça
yakın olan İspanya’da su yönetimi konusundaki yapılar, organizasyonlar, yönetim, işletme ve bakım
gibi konularda incelemelerde bulunmayı amaçlamaktadır. Eğitimde ayrıca çiftçi organizasyonları,
saha uygulamaları ve çiftlik ziyaretleri yer alacaktır. Eğitim 25’ er kişilik 2 grup halinde toplam 50
kişi için İspanya’da planlanmıştır. Eğitime bu konuda işbirliği yapılan kurum ve kuruluştan
elemanlar ile konu ile ilgili PUK temsilcileri katılacaktır. Katılımcıların özellikle sulama
sistemlerinin yönetiminin yanı sıra, çiftçi organizasyonları ve kooperatifler konusunda çalışmaları
ve projenin bu konudaki faaliyetlerinde bilfiil yer almaları gerekmektedir. Seyahat süresi 8 gündür.
Eğitim tarihleri Mayıs ve Haziran 2012 ayları olarak planlanmıştır. Katılımcıların teknik gezide
gördüğü iyi örnekleri bölgelerinde uygulamaları beklenmektedir.
4.1.7.2. Tarımsal Yayım ve Çiftlik (İşletme) Planlaması Eğitimi: Eğitimin amacı proje yayım
elemanlarına AB ülkelerindeki tarımsal yayım uygulamalarının yanı sıra çiftçi organizasyonları ve
çiftlik planlamaları konusunda incelemelerde bulunma imkanı tanımaktır. Eğitim esnasında büyük
üretici birlikleri, organizasyonları, bunların yayımdaki rolleri, ürün işleme tesisleri yerinde
görülecek ve işleyiş modelleri incelenecektir. Eğitim 25’ er kişilik 2 grup halinde toplam 50 kişi
için Polonya ve İtalya olarak planlanmıştır. Eğitime bu konuda işbirliği yapılan kurum ve kuruluş
elemanları ile konu ile ilgili PUK ve PYK temsilcileri katılacaktır. Katılımcıların özellikle çiftçi
örgütlenmeleri, ürün toplama-işleme ve pazarlama konularında ön bilgiye sahip olmaları önemlidir.
Seyahat süreleri 8’er gündür. Eğitim tarihleri Nisan-Ağustos 2012 ayları olarak planlanmıştır.
Katılımcıların teknik gezide edindiği deneyimi bölgelerine taşımalarının yanı sıra başta “Genç
Çiftçi Çiftlik (İşletme) Planlaması Teknik Gezisi”ne katılacak grup olmak üzere genç çiftçilere bu
konuda özel eğitimler düzenleyeceklerdir.
4.1.7.3. Çiftçi Örgütlenmesi, Tarımsal Hibe, Teşvik ve Kredi Eğitimi: Eğitimin amacı çiftçi
organizasyonları, tarımsal hibe, teşvik ve kredi uygulamalarının iyi uygulandığı ülkelerden biri olan
Hindistan örneğini yerinde inceleyip, ülkemiz için örnekler oluşturabilmektir. Eğitimde ağırlıklı
olarak pratik saha uygulamaları, çiftçi organizasyonları, kooperatifler ile kredi, araştırma-yayım
kuruluşları incelenecektir. Eğitim 25 kişilik 1 grup halinde Hindistan’da planlanmıştır. Eğitime bu
konuda işbirliği yapılan kurum ve kuruluştan elemanlar, konu ile ilgili PUK temsilcileri katılacaktır.
Katılımcıların çiftçi örgütlenme, tarımsal hibe, teşvik ve kredi konusunda çalışmaları ve projenin bu
konudaki faaliyetlerinde bilfiil yer almaları gerekmektedir. Seyahat süresi 10 gündür. Eğitim tarihi
Mayıs 2012 olarak planlanmıştır
4.1.7.4. İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi: Eğitimin amacı iyi tarım uygulamalarının ilk
uygulandığı ülke olan Almanya örneğini yerinde incelemek, nasıl doğduğu, ihtiyaçlar, gereklilikleri,
organizasyon yapısını gözlemlemek ve ülkemiz için modeller geliştirebilmektir. Eğitimde ağırlıklı
olarak iyi tarım uygulamalarının hayvancılık, meyvecilik ve sebzecilikle ilgili pratik saha
uygulamaları, bu konuyla ilgili çiftçi organizasyonları, kooperatifler vs. incelenecektir. Eğitim 25
kişilik 1 grup halinde Almanya’da planlanmıştır. Eğitime bu konuda işbirliği yapılan kurum ve
kuruluş elemanları ile konu ile ilgili PUK temsilcileri katılacaktır. Katılımcıların hayvancılık,
sebzecilik ve meyvecilik konusunda çalışmaları ve projenin bu konudaki faaliyetlerinde bilfiil yer
almaları gerekmektedir. Seyahat süresi 8 gündür. Eğitim tarihi Haziran 2012 olarak planlanmıştır.
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4.1.7.5. Sulama Sistemleri Teknolojisi Eğitimi: Sulama sistemleri teknolojisi süratli bir gelişme
içerisinde olup, komşumuz Yunanistan’da bu konuda oldukça ileridir. Eğitim, Yunanistan’da
yaşanan bu gelişmeleri yerinde inceleyip ülkemize model oluşturmak açısından amaçlanmıştır.
Eğitimde ağırlıklı olarak sulama sistemleri teknolojisi, malzeme-ekipman üretimi ve saha
uygulamaları vs. incelenecektir. Eğitim 25 kişilik 1 grup halinde Yunanistan’da planlanmıştır.
Eğitime bu konuda işbirliği yapılan kurum ve kuruluş elemanları ile konu ile ilgili PUK temsilcileri
katılacaktır. Katılımcıların özellikle sulama konusunda çalışmaları ve projenin bu konudaki
faaliyetlerinde bilfiil yer almaları gerekmektedir. Seyahat süresi 8 gündür. Eğitim tarihi Temmuz
2012 olarak planlanmıştır.
4.1.7.6. Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi: Eğitimin amacı organik tarım uygulamalarının
Dünya’da en iyi uygulandığı ülkelerden biri olan İtalya örneğini yerinde incelemek, nasıl doğduğu,
ihtiyaçlar, gereklilikleri, organizasyon yapısını gözlemlemek ve ülkemiz için modeller
geliştirebilmektir. Eğitimde ağırlıklı olarak organik tarım uygulamalarının hayvancılık, meyvecilik
ve sebzecilikle ilgili pratik saha uygulamaları, bu konuyla ilgili çiftçi organizasyonları,
kooperatifler vs. incelenecektir. Eğitim 25 kişilik 1 grup halinde İtalya’da planlanmıştır. Eğitime bu
konuda işbirliği yapılan kurum ve kuruluş elemanları ile konu ile ilgili PUK temsilcileri katılacaktır.
Katılımcıların özellikle organik ürün yetiştiriciliği konusunda çalışmaları ve projenin bu konudaki
faaliyetlerinde bilfiil yer almaları gerekmektedir. Seyahat süresi 8 gündür. Eğitim tarihi Nisan 2012
olarak planlanmıştır.
4.1.8. Bölge İçi Talebe Dayalı Gezi ve Eğitimler:
Bazen çevremizde önceden planlanmamış tarımla ilgili çok önemli faaliyet oluşmaktadır. Bunların
içinde fuarlar, toplantılar, tarla günleri vs sayılabilir. Bu bölüm, bölgede oluşabilecek bu tür
faaliyetlere ildeki teknik elemanların katılımlarını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Proje
ofislerinin talepleri doğrultusunda bölge içinde toplam 1-2 günlük geziler/eğitimler şeklinde
düzenlenecektir. 12 kez toplam 300 teknik elemanın yararlanacağı bu geziler yöresel ürün
festivalleri, tarımsal fuar- sempozyum gibi önceden tespit edilmeyen konularda olabileceği gibi
illerdeki başarı örneklerini ziyaretler şeklinde de olabilecektir. İlgili konularda TRAKMAK,
TİGEM-Ceylanpınar, Tarım Kredi ve Kooperatifleri Genel Müdürlüğü yerel teşkilatlarıyla işbirliği
yapılacaktır.
4.1.9. Özel Konularda Yetiştiricilik Eğitimleri:
Bölgede yapılan çalışmalar sonunda sahada çalışan genç yayım elemanların bölgedeki önemli
tarımsal konularda teknik bilgi açıkları olduğu belirlenmiştir. Yayım elemanlarının teknik açığı,
çiftçi uygulamalarına direkt olarak olumsuz etki yapmaktadır. Programın amacı bölgedeki yayım
elemanlarını bölge için önem arz eden konularda üretimin tüm safhalarını genel olarak kapsayacak
şekilde yoğun bir eğitimden geçirmek ve bunun yansımalarını çiftçi eğitimleri ve üretimlerinde
görmektir. Bu kapsamda bölge için önemli görülen Antepfıstığı, Pamuk, Meyvecilik, Seracılık,
Tarımsal Mekanizasyon, Arıcılık, Bağcılık, Zeytincilik, Tarla bitkileri, Zirai Mücadele, Büyükbaş
Hayvancılık, Küçükbaş Hayvancılık konularında 45’er kişiden oluşan 12 gruba GTHB’nın ihtisas
araştırma enstitülerinde ve köklü bir süt endüstrisi firmasıda yol dahil 7’şer günlük eğitimler
düzenlenecektir. Yaklaşık 300 katılımcı teknik elemanlardan, kalan 240 kişi ise çiftçilerden
oluşacaktır. Teorik ve uygulamalı yapılacak olan eğitimlerin Ocak-Ekim 2012 tarihleri arasında
yapılması planlanmıştır.
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4.1.10. GAP Köşesi Oluşturma:
Proje kapsamında yapılan incelemelerde Bölgedeki STK’ların hiç birisinin herhangi bir kitaplığının
olmadığı, kamu kurumlarından ise sadece 4 tanesinin faal kütüphanesi olduğu ve pek çoğunda da
güncel yayınların bulunmadığı tesbit edilmiştir. Bu açığı kapatmak ve yayım elemanlarına bölge
tarımına uygun en güncel yayınları sunmak amacıyla 9 il Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğünün yanı sıra çalışma yapılacak alanlardaki SB’leri ve diğer tarımla ilgili toplam 20
STK’na birer kitaplıktan oluşan GAP Köşesi yapılıp, içerisine GTHB ve diğer kuruluşların en
güncel ve yöre tarımına uygun yayınları-CD’leri temin edilecektir. Faaliyetin Ocak 2011 – Şubat
2012’de gerçekleşmesi planlanmaktadır.
4.1.11 GAP Kütüphanesinin Elektronik Ortama Aktarımı:
GAP’ın 20 yılı aşkın bir süredir oluşturduğu çok önemli eserlerden oluşan bir kitaplığı
bulunmaktadır. Kitaplıkta önemli kişi ve kurumlarca hazırlanmış çok değerli araştırmalar, raporlar
yer almaktadır. Bu eserlerin kamunun kullanımına daha rahat açılması amacıyla eserler taranıp bir
e-kütüphaneye dönüştürülecektir. Bazı kitaplar elektronik ortama aktarıldıktan sonra ilgili
kurumlarda uzmanlarca revize edilip yeniden renkli olarak basılacak ve kurum, kuruluşlara ve çiftçi
örgütlerine dağıtılacaktır. Bu sayede bu önemli eserlerin ve verilerin çok daha geniş kitlelere
ulaştırılması sağlanacaktır. Bu maksatla proje kapsamında tarayıcı, giyotin ve bilgisayar programı
satın alınacaktır. Faaliyetin Kasım – Aralık 2011 de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
4.1.12. Yayınlar:
Proje kapsamında bölgenin önemli konularında kitaplar hazırlanıp, yayımcı ve teknik elemanlara
ulaşması sağlanacaktır. Bölgede yine ilgili kurumlarca hazırlanmış bölgenin önemli ana ürünlerine
yönelik (Antepfıstığı, Pamuk, Buğday vs.) yayınlar gözden geçirilip, uygun görülenler bastırılıp,
yayımcı ve teknik elemanlara dağıtılacaktır. Ayrıca DSİ tarafından hazırlanan İşletme, Bakım ve
Yönetime yönelik bazı yayınlar örn. İşletme ve Bakım Temel Eğitim Kitabı, GAP MOM Projesi
kapsamında daha önce hazırlanmış olan Grup Oluşturma Görevlileri için Uygulama El Kitabı vb.
gibi sulama birlik ve kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini arttırmaya yönelik kitaplar yeni
Sulama Birlikleri Kanunu ve bölgede yeni yapılan modern sulama sistemlerine cevap verecek
şekilde revize edilerek, ülkemizde eğitim ve yayıma yönelik son gelişmeleri de kapsayacak şekilde
yaklaşık 10 konuda 4.000 kitap basılması planlanmaktadır.
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4.1.13. Makine ve Ekipman Alımları:
Proje kapsamında yürütülecek faaliyetlerde kullanılmak ve yeni teknolojiyi bölge çiftçisi ve teknik
elemanlarına tanıtmak amacıyla bir grup tarımsal alet-ekipman alımı planlanmıştır. Alınacak
ekipmanların önemli bir kısmı işbirliği yapılacak araştırma enstitüleri ile, GTHB teşkilatının
kullanımına verilecektir. Alınacak ekipman listesi aşağıdaki gibidir:
* 2 Sırta Ekim Mibzeri, 2 Anıza Ekim Makinesi (Şanlıurfa-GAP Tarımsal Araştırma
Enstitüsü ve Diyarbakır-GAP Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi ile Harran ve Dicle
Üniversiteleri için)
* 6 Set-Sırt Yapma Makinesi, 6 Pulverizatör, 1 Silaj Makinesi, 20 Kitaplık (Tarım İl
Müdürlükleri ve STK’lar için)
* 8 Adet Bağ- Bahçe Seti, 7 Set Arazi Kiti, 7 GPS, 1 İşletme Yönetimi - Bilgisayar Program
Seti, 1 Dijital Ortama Aktarma Seti ve satın alımı öngörülmektedir. (TDE Proje ofisleri, Harran Dicle Üniversiteleri ve demonstrasyon çiftçileri için).

4.2.

Çiftçi ve Çiftçi Örgütlerinin Kapasitelerini Artırmaya Yönelik Faaliyetler

4.2.1. Çiftçi Teknik Gezileri:
4.2.1.1. Sulama Sistemleri - İBY: Program, önder çiftçiler ve sulama birliğine üye olan çiftçilerin
diğer bölgelerdeki sulama sistemlerindeki iyi ve kötü örneklerini sahada görmek ve karşılıklı bilgi
alışverişinde bulunup, kardeş çiftçi grupları oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Program,
Şanlıurfa 3, Çukurova 2 ve Aydın-İzmir 1 adet olmak üzere her biri 7’şer günlük 6 gezi olarak
planlanmıştır. Her geziye 45 kişinin katılımı sağlanacaktır. Geziler için Nisan-Temmuz 2012
tarihleri planlanmıştır. Geziler için DSİ, Çiftçi örgütleri ve Ceylanpınar TİGEM ile işbirliği
yapılacaktır.
4.2.1.2. Sebzecilik: Bu eğitim, GAP Bölgesi çiftçilerine sebzecilik üretiminin en ileri şekilde
yapıldığı bölgelerdeki uygulamaları yerinde göstermek ve çiftçileri birbirleriyle karşılaştırarak bilgi
alışverişinde bulunmalarını sağlamak, kardeş çiftçi grupları oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir.
Bu faaliyet fide yetiştirme teknikleri, çeşit seçimi, ekim ve dikim teknikleri, bakım, örtü altı
yetiştiricilik, pazarlama ve paketleme konularını içermektedir. Her biri 45’er kişilik 3 ayrı gezi
organize edilecektir. Geziler 7’şer günlük olarak düzenlenecektir. Geziler; İzmir-Manisa’ya 1 ve
Antalya-Mersin’e 2 kez olmak üzere toplam 3 gezi düzenlenecektir. Eğitim tarihi Mart, Nisan ve
Temmuz 2012 olarak planlanmıştır.
4.2.1.3 Meyvecilik: Bu eğitim, GAP Bölgesi çiftçilerine meyvecilik üretiminin en ileri şekilde
yapıldığı bölgelerdeki uygulamaları yerinde göstermek ve çiftçileri birbirleriyle karşılaştırarak bilgi
alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Bu faaliyet fidan yetiştirme
teknikleri, çeşit seçimi, ekim ve dikim teknikleri, bakım, örtü altı yetiştiricilik, pazarlama ve
paketleme konularını incelemek üzere olacaktır. Her biri 45’er kişilik 3 ayrı gezi 7’şer günlük
olarak düzenlenecektir. Geziler; Yalova-Bursa, Mersin-Isparta ve Balıkesir-Çanakkale illerine
düzenlenecektir. Eğitimler Mart, Nisan ve Temmuz 2012 olarak planlanmıştır.
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4.2.1.4. Tarımsal Mekanizasyon ve Toprak İşleme: GAP Bölgesi çiftçilerine özellikle toprak
işleme olmak üzere genel tarımsal mekanizasyondaki en son ve en verimli teknolojileri tanıtmak
amacıyla düzenlenmektedir. Bu eğitim, toprak işleme yöntemleri, tarımsal alet-ekipmanlar, ekimhasat ve sulama ekipman ve makinelerinin tanıtımı üretimi ve uygulamaları aşamalarının
incelenmesi konularını içerecektir. 3 ayrı geziye 9 ilden 45’er çiftçi katılacaktır. Geziler 7’şer
günlük olarak Adana, Tekirdağ ve Aydın/Söke’ye düzenlenecektir. Geziler Mart-Nisan ve Ağustos
2012 tarihleri olarak planlanmıştır.
4.2.1.5. Tarla Bitkileri: Bu gezi, GAP Bölgesinde tarla bitkileri üretimi yapan çiftçilere bu tür
üretimin daha verimli ve daha teknolojik yapıldığı bölgelerdeki uygulamaları yerinde göstermek ve
üreticileri karşılıklı bilgi alışverişinde bulundurmak amacıyla düzenlenmektedir. Tohum ıslah
çalışmaları, sertifikalı tohumluk üretimi, depolama, paketleme ve pazarlama teknikleri gibi konuları
incelemek üzere 3 ayrı gezi organize edilecektir. Her bir geziye 9 ilden 45 çiftçi katılacaktır.
Geziler 7’şer günlük olup, Konya-Aydın-İzmir güzergâhına düzenlenecektir. Geziler Mayıs,
Temmuz ve Eylül 2012 olarak planlanmıştır.
4.2.2. Alternatif Ürün Yetiştiriciliği Demonstrasyonları:
4.2.2.1. Meyvecilik Tesis: 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 yer alması ve bunun içinde de meyveciliğin yer alması
kaçınılmazdır. Ancak bu açılımda yetiştirme tekniklerinin çiftçilere öğretilmesi gerekmektedir.
Yapılan çalışmalarda GAP Master Plan ve sulama projelerinde ürün deseni içerisinde çok yıllık
ürünlerin payı %20 civarında yer almaktadır.
Bu çalışma ile bölgede meyve türlerinin yaygınlaşması, iyi yetiştirme tekniklerinin öğretilmesi
hedeflenmektedir. Yapılacak bu faaliyet ile uygun bölgelerde 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. Çalışmada veriler gözönüne alınarak 12 tür
meyvede (Kayısı, Nar, Antepfıstığı, Kiraz, Ceviz, Elma, Armut, Erik, Zeytin, Bağ, Dut ve İncir) 53
çiftçide çiftçi başına yaklaşık 10 dekar olmak üzere toplam 530 dekar meyve bahçesi tesis
edilecektir. 9 tanesi 2011 de 44 tanesi 2012 de tesis edilecektir. 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
karşılanacaktır. Bu çalışmada tarım teşkilatı ile yoğun işbirliği yapılacaktır.
4.2.2.2. Meyvecilik Bakım: GAP Bölgesinde yapılan incelemelerde mevcut kurulu meyve
bahçelerinin bakımlarının iyi olmadığı ve yeterli verimin alınamadığı tesbit edilmiştir. Bu
bahçelerdeki verim düşüklüğünün nedenleri çeşit seçimlerinden ve iklimden kaynaklandığı gibi
budama, gübreleme, ilaçlama, sulama gibi bakım hatalarından ileri gelmektedir. Meyvecilik bakım
demonstrasyonları ile bölgede halen kurulu meyve bahçelerinde budama, gübreleme, ilaçlama gibi
konularda bakım işlemleri üreticilerle ve yayımcı teknik elemanlarla birlikte yapılarak, bu meyve
bahçelerindeki üreticilerin her aşamada bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu
faaliyetler 7 tür meyvede (Antepfıstığı, Nar, Kiraz, Badem, Elma, Zeytin ve Bağ) 84 çiftçide
yaklaşık 840 da alanda yürütülecektir. Gübre, ilaç giderleri, askıya alma, budama ustalık ücreti gibi
maliyetler projeden, işçilik ve bakım işleri çiftçi tarafından karşılanacaktır. Bu bahçelerin tamamı
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2011 yılından itibaren uygulamaya alınarak ürün sezonu boyunca izlenecektir. Tüm çalışmalarda
tarım teşkilatı ile işbirliği yapılacaktır.
4.2.2.3. Sebzecilik: GAP Bölgesinde yapılan araştırma sonuçlarına göre GAP Bölgesi sulanan
alanlarında Akdeniz Bölgesi’nde üretilen sebzelerin hemen hemen tamamı yetiştirilebilmektedir. Bu
çalışma ile bölgede sebzecilik üretiminin yaygınlaşması, çiftçilere iyi yetiştirme tekniklerinin
öğretilmesi hedeflenmektedir. Sebzecilikte 65 adet domates, biber, kavun-karpuz, çilek, yeşil
fasulye, balkabağı ve marul konularında açıkta ve örtü altında sebze demonstrasyonları ürün sezonu
boyunca 5’er dekarlık alanlarda uygulanacaktır. Proje kapsamında girdi –fide, gübre, ilaç vb. gibi –
maliyetleri proje bütçesinden, işçilik ve tesis edilecek alanın toprak hazırlığı, bakım işleri çiftçi
tarafından karşılanacaktır. Bu çalışmada tarım teşkilatı ile yoğun işbirliği yapılacaktır.
4.2.2.4. Tarla ve Süs Bitkileri: Buğday, arpa, pamuk, mısır, kırmızı mercimek ve nohut üretimi
bölgede çok önemli bir yer tutmaktadır. Ancak yapılan çalışma ve değerlendirmelerde bu ürünlerde
verimlerin yeterli seviyelerde olmadığı ve toprak hazırlamadan hasada kadar üretimin pek çok
aşamasında önemli sorunlar olduğu gözlenmektedir. Bu konu özellikle yeni sulamaya açılan
alanlarda yoğun bir şekilde üretilmeye başlanan pamuk, mısır gibi ürünlerde daha da fazla önem arz
etmektedir. Bu çalışma ile bölgedeki önemli tarla bitkilerinde iyi yetiştirme tekniklerinin
öğretilmesi hedeflenmektedir. Tarla bitkilerinden buğday, arpa, mercimek, mısır, silajlık mısır,
pamuk, yonca ve fiğ konularında 63 adet demonstrasyonun yanı sıra, Adıyaman’a özgü glayöl, ters
lale ve zambak çeşitleriyle süs bitkileri konusunda 9 adet olmak üzere toplam 72 adet
demonstrasyon kurulması planlanmıştır. Buğdayda sırta ekim ve karık sulama demonstrasyonu ile
kendisinden sonra gelen ikinci ürüne-mısır gibi- az veya hiç toprak işleme yapmadan yetiştirme
tekniği demonstrasyonları Diyarbakır ve Şanlıurfa’da uygulanacaktır. Ayrıca anız yakmadan toprak
işleme uygulamaları demonstre edilecektir. Programda kullanılmak üzere 2 Sırta ekim mibzeri, 2
anıza ekim makinesi ve 6 adet set–sırt makinesi satın alınacaktır. Bu uygulama ile sırta ekim ve
karık sulama metodunun yörede tanıtımı ve yaygınlaşması hedeflenmektedir. Kurulacak
demonstrasyonlarda gerekli -pulluk, kazayağı gibi- toprak işleme aletleri çiftçi tarafından
karşılanacak, tohum ve gübre ile dar ve geniş yapraklı yabancı otlar ile hastalık-zararlılarla
mücadele için ilaç giderleri projeden karşılanacaktır. Bu çalışmalar ürün sezonu boyunca tarım
teşkilatları, Harran ve Dicle Üniversiteleri ile Şanlıurfa ve Diyarbakır illerindeki Tarımsal
Araştırma Enstitülerinin işbirliğinde uygulanacaktır
4.2.3. Sulama Sistemleri Demonstrasyonları:
4.2.3.1. Mini Sulama Yöntemleri: Mini sulama yöntemlerini yapmaktaki amacımız; küçük ölçekli
bir alanda etkinliğini ve farkındalığı gözlemlenebilir, çalışma prensipleri incelenebilir sulama
yöntemlerini toplu halde eğitsel açıdan göstermektir. Ayrıca bu güne kadar yapılan ve bundan sonra
yapılacak sulama konulu teknik eleman, üniversite öğrencilerine ve genç çiftçilere eğitim
çalışmalarında kolaylıkla anlaşılabilinir, uygulamalı, pratik beceriler kazandırılmasında katkı
sağlamaktır. Şanlıurfa'da 3 ve Diyarbakır'da 2 adet olmak üzere toplam 5 adet 1 dekarlık alan
içerisinde mini sistem kontrol birimi, filtrasyon, gübreleme, bölgesel sprinkler ve damlatıcı
lateraller, karık sulama demonstrasyonlar kurulacaktır. Yapılacak olan bu mini sulama yöntemleri
sahalarında mevsimsel olarak da ürün yetiştiriciliği konularında işlenebilecektir. Şanlıurfa'daki
demonstrasyonlar Harran Üniversitesi, Araştırma Enstitüsü ve GAP BKİ Bölge Müdürlüğü,
Diyarbakır'daki demonstrasyonlar ise Dicle Üniversitesi ve Araştırma Enstitüsünde kurulacaktır.
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Bu konuda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Araştırma Enstitüleri ve üniversite ile yoğun
işbirliği yapılacaktır. Faaliyet Şubat-Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilecektir.
4.2.3.2. Kapaklı Karık Sulama Yöntemi: Basıncın ek bir maliyet teşkil etmesi nedeniyle
kullanılması daha ekonomik olan karık sulama yöntemi, GAP bölgesi sulamalarında yapılan sulama
metotları uygulamalarında da çiftçilerin %80”nin yüzey sulama yaptığı ve büyük oranda da karık
sulama yöntemini tercih ettikleri yapılan saha çalışmalarımızda tespit edilmiştir. Bu amaçla basınçlı
olmayan sulamalarda tarla içi sulama randımanını arttırmak ve sulama işçiliğinden tasarrufu
göstermek amacıyla her biri 30’ar dekarlık 9 adet Borulu (Kapaklı) Karık Sulama
demonstrasyonları kurulacaktır. Toplam demonstrasyon alanı 270 dekar olacaktır. Bu
demonstrasyonlarla yüzey sulamada bile suyun etkin kullanılabileceği gösterileceği gibi, özellikle
sırta ekim tekniği ile yapılacak ürün demonstrasyonlarına da katkı sağlayacaktır. Bu konuda Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yoğun işbirliği yapılacaktır. Faaliyet Kasım- Aralık 2011
tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
4.2.3.3. Yağmurlama Sulama Yöntemi: GAP TEYAP saha çalışmalarında yağmurlama sulama
yapanların çoğunluğunun projesiz kötü uygulamalar olduğu, bu yöntemi kullanmak isteyenlerin
doğru şekilde yönlendirilemediği tesbit edilmiştir. Özellikle de bazı kültür bitkilerinin sulanmasında
damla sulama yöntemi ile verilen suyun az gelmesi ve daha fazla süre sulama yapılması gerektiği
durumlarda enerji maliyetlerinin düşürmek ve GAP sulama sahalarında doğru ve etkin olarak
kullanımını sağlamak amacıyla yarı sabit veya sabit olarak sprinkler yağmurlama sulama
demonstrasyonları yapılacaktır. Bu demonstrasyonların toplamı 21 adettir. Bir demonstrasyon alanı
25 dekar olarak planlanmış olup toplam demonstrasyon alanı 525 dekardır. Yapılacak olan bu
demonstrasyonlar genelde yem bitkileri, pamuk ve hububat için kullanılacaktır. Bu konuda Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yoğun işbirliği yapılacaktır. Faaliyet Şubat-Mart-Nisan 2012
tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
4.2.3.4. Damla Sulama Yöntemi: GAP TEYAP saha çalışmalarında damla sulama yapanların
çoğunluğunun projesiz, ekonomik olmayan, kötü uygulamalar olduğu, bu yöntemi kullanmak
isteyenlerin doğru şekilde yönlendirilemediği tesbit edilmiştir. Modern basınçlı sulama sistemleri
etkin sulama suyu kullanımı yanında, önemli düzeyde verim artışı ve su tasarrufu sağlayarak çok
önemli düzeyde ekonomik gelirde artış sağlama etkisi olduğu da tespit edilmiştir. Hem kaynakların
etkin kullanımı hem de tarımsal sulamanın çevresel olumsuz etkilerini azaltmada (tuzluluk, drenaj,
erozyon, yüzey akış, çoraklaşma v.b.) önemli olacağını göstermektedir. Ayrıca, bölgede geniş
sulama alanlarında üretilen pamuk, yüzey sulama ile sulandığında iyi kalitede bir sulama suyu kabul
edilen Fırat Suyu ile toprağa yılda yaklaşık 2,5 t/ha tuz ilave edilirken, damla sulama ile bu miktar
ancak 1,5 t/ha’dır. Bunun yanında, özellikle yüzey ve yüzey altı damla sulamada gaz emisyonları
(salınım) ile ilgili olan süreçlerin ve toprak mikroorganizmaların aktiviteleri nispi olarak
azalmaktadır. Her türlü toprak ve topografya (örneğin eğimi % 3 den yüksek meyve bahçelerinde
basınç regülatörlü damla sulama lateralleri kullanılarak etkin bir sulama sağlanabilir) koşullarında
uygulanabilir. Bu sulama yönteminin avantajlarını çiftçilere göstermek ve yaygınlaşmasını
sağlamak üzere yaklaşık 10’ar dekarlık alanlarda 122 adet damla sulama demonstrasyonları ile
yaklaşık 5’er dekarlık alanlarda 65 adet olmak üzere toplam 1.545 da alanda kurulacaktır.
Yapılacak olan bu demonstrasyonlar bu proje kapsamındaki alternatif ürünler (sebzelikler,
meyvelikler için), pamuk ve 2. ürün mısır yetiştiriciliğinde gerçekleştirilecektir. Bu konuda Gıda,
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Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yoğun işbirliği yapılacaktır. Uygulamalar Kasım-Aralık 2011 ve
Mart-Nisan-Mayıs 2012 de gerçekleştirilecektir.
4.2.3.5. Yağmurlama Sulamada Tamburlu Sulama Yöntemi: GAP Bölgesi’nde hareketli sulama
makinaları kullanılarak yapılan ilk denemeler GAP Toprak-Su ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü
(Mülga Köy Hizmetleri Araş. Enst) tarafından yapılmıştır (Çetin ve ark. 1999). Bu denemelerde
hareketli ve tamburalı sulama makinaları ile, düşük enerjili hassas sulama uygulaması (Low Energy
Precission Application-LEPA), hareketli yağmurlama ve hareketli damla sulama çalışması
yapılmıştır. Yapılan bu test çalışmalarında belirtilen sistemlerin uygun kalibrasyon ve işletim
koşullarında başarı ile çalışabileceği gösterilmiştir. Bilindiği üzere tamburlu yağmurla sulama
makinesi taşınabilir, işçilik ve su tasarrufu sağlayan doğrusal hareket ederken yeknesak bir sulama
gerçekleştiren ve sulama yapan kanatların hızı kolayca ayarlanarak verilen su miktarı kontrol
edilebilen bir sulama makinesidir. İlk yatırım maliyetinin yüksek olması bölge çiftçilerinde bu
sulama yönteminin yaygınlaşmasını engellemiş olsa da bu proje kapsamında gerçekleştirilecek olan
demonstrasyonlarda hem işçilik ve optimal su uygulama kolaylığını hem de geniş bir sulama alanı
oluşturulacağını çiftçilerimize gösterilecektir. Şanlıurfa'da 2, Adıyaman 2, Gaziantep, Mardin ve
Batman illerinde birer olmak üzere toplam 7 adet tamburlu sulama makinesi başta yonca
sulamasında olmak üzere çiftçilerin değerlendirmesine sunulacaktır. Makinelerle yılda yaklaşık
3.500 dekar alan sulanacaktır. Bu konuda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleriyle yoğun
işbirliği yapılacaktır. Satın alımlar Kasım-Aralık 2011 de gerçekleştirilecektir.
4.2.3.6. Basınçlı Sulamalarda Filtrasyon: Suyun çok kirli olduğu ve normal filtrasyonla damla
sulamanın ve bazı bölgelerde de yağmurlama sulamanın uygulanamadığı Gaziantep-Kayacık
Sulama sahasında her biri 40’ar dekarlık alana hitap eden 12 adet hidrant çıkışlı su alım noktalarına
graver-filtrasyon demonstrasyonu kurulacaktır. Yapılacak olan bu demonstrasyonlarda çiftçilerin
filtrasyonlardan sonraki damla ve yağmurlama sulama yöntemlerini nasıl uygulayabilecekleri
gösterilecektir. Bu demonstrasyonla suyun hem kirli hem de kısıtlı olduğu bölgelere örnek teşkil
edecektir. Bu konuda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Kayacık Sulama
Birliği ile yoğun işbirliği yapılacaktır. Uygulama Haziran 2012 de (sulamanın etkin başladığı
dönem) gerçekleştirilecektir.
4.2.4. Hayvancılık Demonstrasyonları:
Bitkisel üretim kadar olmasa da bölge hayvancılık açısından da önem arz etmektedir. Bölgede
GTHB politikası doğrultusunda sağlanan desteklerle entansif büyükbaş hayvancılık giderek
yaygınlaşmaktadır. Ancak halen daha işletme planlaması, bakım ve besleme ile ürün işlemede
önemli sorunlar bulunmaktadır. Küçükbaş hayvancılık açısından ise Bölge İvesi Koyun ve Kilis
Keçisi gibi iki önemli gen kaynağının merkezidir. Ülkemiz geneline hakim olan küçükbaş
hayvancılığın büyükbaş hayvancılığa göre daha az desteklenmesi ve daha az önem verilmesi konusu
GAP bölgesi için de geçerlidir. Küçükbaş hayvancılıkta da yetersiz bakım-besleme ve olumsuz
barınak koşullarının yanı sıra kapalı bir sürüde üremenin yarattığı verimsizlik önemli sorunlar
arasındadır. Proje kapsamında çiftçi ve teknik eleman eğitimlerinin yanı sıra çok küçük
müdahalelerle barınak koşulları iyileştirilecek, sürülere dışardan koç-teke katımı ile kan tazelenecek
ve elektrikli kırkım ve dış parazit uygulama örnekleri gösterilecektir. Bazı konularda çiftçilerden
işçilik katkısı istenecektir. Bu konuda 11 konuda 575 faaliyet gerçekleştirilecektir.
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4.2.5. İyi Tarım Uygulamaları Eğitimleri:
4.2.5.1. İyi Tarım Uygulamaları Yurt İçi Eğitimleri: İyi tarım uygulamaları ülkemizde de
giderek önem kazanmakta olup, GAP Bölgesinin de bu konuda önemli avantajları vardır. Ancak
bölge çiftçilerinin bu konudaki bilgileri yeterli değildir ve bu konuda önemli çalışmalara ihtiyaç
vardır. İyi tarım uygulamalarının esasları ve yasal prosedürleri, ülkemizdeki uygulamaları, Kritik
Kontrol Noktaları Tehlike Analizi (HACCP), Entegre Zararlı Mücadelesi (IPM) ve Entegre Ürün
Yönetimi (ICM) ilkeleri v.s konularda saha uygulamalarını incelemek üzere 9 ilde sulamaya yeni
açılmış ya da açılacak olan alanlardan 180 kişilik grup için Antalya’da 7 günlük bir gezi eğitimi
olarak planlanmıştır. Her turda 45 çiftçi yer alacaktır. Eğitim tarihleri Mart 2012 dir. Program
esnasında tarım teşkilatıyla yoğun işbirliği yapılacaktır.
4.2.5.2. İyi Tarım Uygulamaları Yurt Dışı Eğitimleri: İyi tarım uygulamalarının en iyi
örneklerinden olan İtalya’ da, bu konuyla ilgili sahada üretimler, organizasyon, ürün işleme,
pazarlama konularını yerinde incelemek üzere iyi tarım uygulamalarına başlamış-başlayacak
yöreden seçilecek 20 önder çiftçi İtalya’ya 7 günlük bir eğitim programına gönderilecektir.
Katılımcıların ulaşım, konaklama, yemek, eğitim materyali v.s masrafları proje kapsamında
karşılanacaktır. Aynı konuda ikinci eğitim gezisi Almanya’ ya yine 20 kişi için düzenlenecektir. Bu
eğitimler Nisan – Haziran 2012 de gerçekleştirilecektir.
4.2.6. Genç Çiftçi Çiftlik (İşletme) Planlaması Eğitimi:
GAP Bölgesinde büyük arazi sahibi pek çok aile bulunmaktadır. Bu eğitimden amaç büyük arazi
sahibi ailelerin tarıma hevesli, ilerde işletmeyi yürütmeye aday genç bireylerine çiftlik planlaması
konusunda eğitim vererek, bölgede planlı işletmelerin kurulmasını yaygınlaştırmaktır. Bu gruptan
öğrendiklerini kendi çiftliklerine uygulamalarının yanı sıra, çevrelerine de önderlik yapmaları
beklenmektedir. Eğitimde ürün işleme ve pazarlama konularının yanı sıra, projelerin mali, teknik ve
ekonomik yönden nasıl değerlendirildiğine dair çok özet, basit ancak etkili çalışmalar yapılacaktır.
Bu eğitimden geçen gençlerin bu konu ile ilgili yurtdışında yapılacak eğitime de katılmaları
beklenmektedir. Eğitim 40 kişi için Şanlıurfa’da Mayıs 2012 tarihi olarak planlanmıştır. Eğitim 5
gündür.
4.2.7. Genç Çiftçi Çiftlik (İşletme) Planlaması Teknik Gezisi:
Programın amacı, Genç Çiftçi Çiftlik (İşletme) Planlaması Eğitimi’ni alan genç çiftçilerin dünyada
tarımın en geliştiği ülkelere giderek oradaki uygulamaları görmeleri ve yenilikleri kendi çiftliklerine
taşımalarının yanı sıra, çevrelerine de önderlik yapmalarıdır. Gezide ağırlıklı olarak büyük ölçekli
tarımsal üretim işletmeleri ziyaret edilecek olup bunun yanı sıra ürün işleme ve pazarlama
faaliyetleri yapan çiftçi organizasyonları ziyaret edilecektir. Eğitim 25 kişi için ABD’de Eylül 2012
tarihi olarak planlanmıştır. Seyahat süresi 8 gündür.
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4.2.8. Genç-Önder Çiftçi Eğitimleri:
Dünyada çevre, sürdürülebilir tarım, gıda güvenliği ve sağlıklı gıda konularında hızlı gelişme ve
değişmeler olmaktadır. Bu gelişme ve değişmeleri uygulamaya koyacak olan çiftçidir. Bu nedenle
önce “çiftçinin” değişmesi gerekir. Çiftçinin değişmesinden amaç çiftçi anlayışının değişmesidir.
Bu kolay olmadığı gibi, belli bir yaştan sonra da mümkün değildir.
Öncü Çiftçi Yetiştirme Projesi bu anlayıştan kaynaklanmış, değişik yaş gurupları için düzenlenen
farklı içerikteki eğitim, öğretim ve yayım etkinlikleriyle sosyal, kültürel, teknik bilgi ve bilginin
uygulaması konularında kendine güvenen, gelişmiş, çevreye duyarlı insan yetiştirmeyi
amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında Yaz tatilinde 40'ar kişilik 2 kamp döneminde 12-15
yaşlarında 80 öğrenci proje formatı içerisinde eğitilecektir. Her yıl bölgedeki ilköğretim okulları
arasında “su ve suyun etkili kullanımı” konulu bir kompozisyon yarışması düzenlenecek, 80 ilçe
birincisi il birincilikleri için, buradan çıkacak 9 il birincisi de bölge birinciliği için yarışacaktır. Bu
80 ilçe birincisi bir yıl boyunca GAP ın bölge temsilcisi olacak ve yaz sezonunda Bölge Müdürlüğü
sahasında kurulacak eğitim kampına katılacaktır. Kampa 2 dönem halinde 14’er günlük süreyle
katılacak olan bu gençler GAP Bölge Müdürlüğü kampüsünde kurulacak barakalarda konaklayacak,
basketbol, yüzme, futbol gibi sporların yanında, bilgisayar eğitimi, sulama sistemleri gibi konularda
çok temel eğitimlere tabi tutulacak, kırsal alan ve suyla ilgili kurum-kuruluşları ziyaret edecekler ve
GAP sulamasıyla ilgili ziyaretler yapacaklardır. İlk üçe giren öğrenciler muhtelif hediyelerle
ödüllendirilecektir.
Ayrıca çevredeki ilk öğretim okullarının ilgili sosyal kulüplerinin (çevre kulübü gibi) ve ders
ünitelerinin tarımla ilgili konularını (su, toprak, canlılar gibi) yaparak ve yaşayarak işlemelerine
imkan sağlanacaktır. Bu öğrencilere ziyaretlerinde başta GAP olmak üzere su, toprak ve modern
sulama teknikleri konusunda sunumlar verilecektir. Hedef kitle için turnuvalar ve yarışmalar
düzenlenerek alanın çekiciliği arttırılacaktır. Sonuç olarak oluşturulan doğal yaşam alanı yılın 12
ayı hizmet verecektir. Burada kampçılar ve öğrenciler yaşayarak öğrenme felsefesi içerisinde su,
toprak ve çevre konularında bilinçlenecek ve yaşamlarının tüm evrelerinde başta su, toprak ve çevre
olmak üzere doğal kaynaklarımıza sahip çıkacaklardır. Bu programda İl Milli Eğitim ve İl Tarım
Müdürlükleri, DSİ, STK’leri ve Üniversiteler ile işbirliği yapılacaktır.
4.2.9. Tarla Günleri:
Yapılan demonstrasyonlardan elde edilen sonuçların çok daha fazla çiftçilere gösterilp, onları da
eğitmek ve ikna etmek amacıyla tarla günleri düzenlenecektir. Sulama, alternatif ürün, bakımiyileştirme, hayvancılık konularında her ilde 10 olmak üzere toplam 60 tarla günü düzenlenerek
3.000 çiftçiye ulaşılması hedeflenmiştir. Tarla günlerine kurum-kuruluş temsilcileri ile çevre
köylerden çiftçilerin günübirlik katılımı şeklinde düzenlenecek ve bu faaliyetlerde tarım teşkilatıyla
yoğun işbirliği yapılacaktır.
4.2.10. Köy Toplantıları:
Önemli konularda çiftçileri bilgilendirmek, bazı mesajlar ve çok kısa eğitimler vermek amacıyla
yoğun köy toplantıları planlanmıştır. Çiftçi anketlerinde öne çıkan eğitim talepleri ve güncel
konular dikkate alınarak 300 toplantı ile 9.000 çiftçiye ulaşılması beklenmektedir. Bu konuda tarım
teşkilatları ve üniversiteler ile işbirliği yapılacaktır.
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4.2.11. Bölge İçi Talebe Dayalı Gezi ve Eğitimler:
Bazen çevremizde önceden planlanmamış tarımla ilgili çok önemli faaliyetler gelişmektedir.
Bunların içinde fuarlar, toplantılar, tarla günleri vs sayılabilir. Bu bölüm, bölgede oluşabilecek bu
tür faaliyetlere ildeki çiftçilerin katılımlarını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Proje ofislerinin
talepleri doğrultusunda bölge içinde 12 kez olmak üzere toplam 300 çiftçinin yararlanacağı bu
geziler yöresel ürün festivalleri, tarımsal fuar- sempozyum gibi önceden tespit edilmeyen konularda
olabileceği gibi illerdeki başarı örneklerini ziyaretler şeklinde de olabilecektir. Uzmanlık alanına
giren konularda TİGEM-Ceylanpınar ile işbirliği yapılacaktır.
4.2.12. Özel Konularda Yetiştiricilik Eğitimleri:
Bölgede yapılan çalışmalarda çifçilerin bölgedeki önemli tarımsal konularda teknik bilgi açıkları
olduğu belirlenmiştir. Bu da çiftçi uygulamalarına direkt olarak olumsuz etki yapmaktadır.
Programın amacı bölgedeki çiftçileri bölgenin ana ürünlerine yönelik olarak yoğun bir eğitimden
geçirmek ve bunun yansımalarını üretimlerde görmektir. Bu kapsamda bölge için önemli görülen
Antepfıstığı, Pamuk, Meyvecilik, Seracılık, Tarımsal Mekanizasyon, Arıcılık, Bağcılık, Zeytincilik,
Tarla bitkileri, Zirai Mücadele, Büyükbaş Hayvancılık, Küçükbaş Hayvancılık konularında 45’er
kişiden oluşan 12 gruba GTHB’nın ihtisas araştırma enstitülerinde ve özel eğitim merkezlerinde yol
dahil 7’şer günlük eğitimler düzenlenecektir. 240 çiftçinin bu eğitimden faydalanacağı
planlanmaktadır Teorik ve uygulamalı yapılacak olan eğitimlerin Nisan-Ekim 2012 tarihleri
arasında yapılması planlanmıştır.
4.2.13. GAP Köşesi Oluşturma:
Proje kapsamında yapılan incelemelerde bölgedeki STK’lerinin hiç birisinin herhangi bir
kitaplığının olmadığı gözlenmiştir. Bu açığı kapatmak ve çiftçilere, STK’lerdeki yayım
elemanlarına bölge tarımına uygun en güncel yayınları sunmak amacıyla çalışma yapılacak
alanlardaki SB’leri ve diğer tarımla ilgili toplam 11 STK’ne birer kitaplıktan oluşan GAP Köşesi
yapılıp, içerisine GTHB ve diğer kuruluşların en güncel ve yöre tarımına uygun yayınları-CD’leri
temin edilecektir.
4.2.14. GAP Kütüphanesinin Elektronik Ortama Aktarımı:
GAP’ın 20 yılı aşkın bir süredir oluşturduğu çok önemli eserlerden oluşan bir kitaplığı
bulunmaktadır. Kitaplıkta önemli kişi ve kurumlarca hazırlanmış çok değerli araştırmalar, raporlar
yer almaktadır. Bu eserlerin kamunun kullanımına daha rahat açılması amacıyla eserler taranıp bir
e-kütüphaneye dönüştürülecektir. Bu sayede bu önemli eserlerin ve verilerin çok daha geniş
kitlelere ulaştırılması sağlanacaktır. Bu maksatla proje kapsamında tarayıcı, giyotin ve bilgisayar
programı satın alınacaktır.
4.2.15. Yayınlar:
Proje kapsamında bölgenin önemli konularında kitaplar hazırlanarak tarımsal kuruluş, STK’lar ve
çiftçilere dağıtılacaktır. Bu kitaplar arasında en önemli olan daha önce yine GAP tarafından
hazırlanmış olan “Çiftçi El Kitabıdır”. Kitap elektronik ortama aktarıldıktan sonra ilgili kurumlarda
uzmanlarca revize edilip yeniden renkli olarak basılacak çiftçi ve çiftçi örgütlerine dağıtılacaktır.
Bölgede yine ilgili kurumlarca hazırlanmış bölgenin önemli ürünlerine ilişkin (Antepfıstığı, Pamuk,
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Buğday vs.) yayınlar gözden geçirilip güncellenerek, çiftçilere dağıtılacaktır. Bu kapsamda 10
konuda 45.000 kitap basılması planlanmaktadır.
4.2.16. Makine ve Ekipman Alımları:
Proje kapsamında yürütülecek faaliyetlerde kullanılmak ve yeni teknolojiyi bölge çiftçisine
tanıtmak amacıyla bir grup tarımsal alet-ekipman alımı planlanmıştır. Alınacak ekipman listesi 11
Kitaplık (STK’lar için), 35 süt sağım makinası, 45 koyun kırkım makinası, 20 silajlık malzeme, 1
silaj makinası, 45 buzağı barınağı, 45 hayvan yatağı, 50 sıvat ve 45 elektikli kaşınma fırçasından
ibarettir.
4.3.

Koordinasyon, İşbirliği ve Farkındalığa Yönelik Faaliyetler:

4.3.1. PYK ve PUK Toplantıları :
Koordinasyon ve işbirliğinin yanı sıra projenin izlenmesi ve sorunların çözümü amacıyla PYK ve
PUK toplantıları düzenlenecektir. PYK toplantısı GTHB, DSİ, DPT ve GAP İdaresi yetkililerinin
katılımıyla yılda en az bir kez ve icap ettiğinde düzenlenecektir. PUK toplantıları ise illerde
yaklaşık 45 günde ve proje uygulayıcı kurum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek ve projenin
izlenmesi, koordinasyon ve işbirliği görevlerini yapacaktır.
4.3.2. Proje Yönetimi Teknik Gezisi:
Teknik gezinin konusu tarımsal alanlarda uygulanan entegre ve büyük ölçekli tarımsal-kırsal
kalkınma projelerinde, projelerin hazırlanması, finansmanı, uygulanması ve izlenmesi devrelerini
kapsayan genel proje yönetimidir. AB nin konu ile ilgili bölümleri ziyaret edilip, bu konuda AB nin
görüş ve stratejileri incelenecektir. Seyahat 12 kişi için Belçika’da Şubat 2012 tarihinde olacak
şekilde planlanmıştır. Seyahat süresi 5 gündür. Teknik geziye GAP İdaresi Başkanı, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı ve DSİ’ den birer üst düzey yetkili (PYK üyesi) ile proje alanındaki 9 il
valisi katılacaktır.
4.3.3. Çalıştay ve Toplantılar:
Proje kapsamında muhtelif çalıştay ve toplantıların yapılması planlanmıştır. Bunların arasında en
önemlisi her yıl çalışma sonuçlarını çiftçi ve çiftçi örgütleri ile diğer kurumların dikkatlerine
sunmak üzere Dicle ve Harran Üniversiteleri Ziraat Fakülteleri, Gaziantep Fıstık Araştırma
İstasyonu, Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Diyarbakır GAP Uluslararası Tarımsal
Araştırma ve Eğitim Merkezi, Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu katılımlarıyla
düzenlenecek GAP Bölgesel Araştırma-Yayım İşbirliği Toplantısıdır (GAP BAYİT). Diğer taraftan
illere ait özel yatırım, proje hazırlama konularının görüşüleceği 9 il çalıştayı düzenlenmesi
planlanmaktadır. Yine proje kapsamında tarımsal model konusunda 2 çalıştay ve 2 toplantı
düzenlenecek olup bu konu “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Modelinin Geliştirilmesi” bölümünde
de gösterilmiştir. İllerde yapılan PUK toplantılarında “teşvik ve destekler” konusu yoğun gündeme
gelmiş ve ayrı bir çalıştay konusu olarak belirlenmiştir. Bu konuda da 2 ayrı çalıştay
düzenlenecektir.
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Toplantı /
Çalıştay
Konusu

Yeri

Tarihi

İl Proje
Hazirlama
Çalıştayları

GAP Bölgesi 9 MayısProje İli
Haziran

Teşvik,
Destek ve
Hibe
Çalıştayı

Mardin,
Gaziantep

AraştırmaYayım
İşbirliği
Toplantısı
(GAP
BAYİT)

Diyarbakır,
Şanlıurfa

Katılımcı
Sayısı

Amacı

9 x 100

Finans Kurumlarına Sunulmak
Üzere Projelerin Hazırlanması

2 x 100

Teşvik, Destek ve Hibelerle
İlgili Bölge Raporu Çıkarmak

2 x 150

Bölgedeki Üniversite ve
Araştırma Kurumlarının
Çalışmalarının Yayım
Teşkilatlarıyla Buluşturulması

2012
ŞubatHaziran
2012
Mart
2012

4.3.4. Ürün İşleme Örnek Tesislerin Projelendirilmesi:
Tarımda ürülerin işlenip değer kazandırılması ve bu katma değerin de bölgede kalması kalkınma
için çok önemli bir unsur olmasına rağmen GAP Bölgesinde Gaziantep ili hariç bu olgu yeterince
gelişmemiştir. Aynı zamanda bölgede önemli finans kurumları ve enstrümanları olmasına rağmen
verimli projeler hazırlanamamaktadır. Tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi için illerde tespit
edilecek yer ve konularda her ilde en az birer adet olmak üzere toplam 9 adet proje finans
kurumlarına başvurulmak üzere hazırlanacak, bu tespitlerde özellikle proje ekibinin üzerinde
çalıştığı bölgede önemli olan ürünlerde ürün işleme konuları dikkate alınacaktır. Proje aşamalarında
izlenecek yol yatırımcı tespiti, yatırım konusunun tespiti, fizibilite (proje teklifi hazırlama) ve
projenin sunumunu kapsamaktadır. Her bir proje ofisi ilinde konu ile ilgili tüm kurum kuruluşların
katılıldığı birer çalıştay yapılarak proje konuları tespit edilecek, çalışmalar Çiftlik Planlaması
eğitimi alan grup ve TDE yardımıyla yürütecektir. Meyvecilik konusunda Meyve Suyu Endüstrisi
Derneği (MEYED) ile işbirliği yapılacaktır.
4.3.5. Sulama Konulu Eğitim Filmleri Hazırlama:
Görsel medyanın etkin kullanımı her alanda oldukça önemlidir. Bu husus amacı tarımsal yayım
olan proje için de önem arz etmektedir. Bu program ile geniş kitlelere önemli mesajlar verilmesi
planlanmaktadır. Kitlesel iletişim uzmanının istihdamını müteakip, su, suyun etkili kullanımı
konulu 3 film yapılması düşünülmektedir. Filmlerden birisi çocuklara yönelik olacaktır. Diğer bir
film çok kısa süreli olup önemli zamanlarda yerel televizyonlarda gösterilecektir. Bir diğer filmin
ise bölgedeki önemli bitkisel üretimdeki hastalıklar konusunda olması düşünülmektedir. Tüm bu
konularda teknik destek kitlesel iletişim uzmanından alınacaktır.
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4.3.6. Tanıtım Amaçlı Sponsorluk:
Projenin kitlesel tanıtımını yapıp, gençler başta olmak üzere, geniş kitlelere önemli mesajlar iletmek
amacıyla GAP Bölgesinde bir okulun spor klubü desteklenecek, voleybol, basketbol ve atletizm
takımlarının giysi ve spor malzemeleri projeden karşılanacaktır. Sporcuların formaları üzerinde
GAP Eylem ve GAP TEYAP ambleminin yanı sıra kitlesel iletişim uzmanının önereceği su ile ilgili
bir slogan yer alacaktır.
4.3.7. Promosyon Malzemeleri:
Proje kapsamında yapılacak seyahatlerde, tarla günlerinde, demonstrasyonlarda ve eğitimlerde bir
grup oluşturma izlenimi vermek ve kitlesel iletişim sağlamak amacıyla üzerlerinde GAP amplemi
olan muhtelif promosyon malzemeleri kullanılacaktır. Bunların arasında çantalar, formalar,
şapkalar, kalemler, duvar takvimleri vb gibi malzemeler bulunacaktır. Bunlarla ilgili modeller ve
sloganlar kitlesel iletişim uzmanınca geliştirilecektir. Toplam 5000 adet muhtelif malzeme
alınacaktır.
4.3.8. Bilbord, Afiş ve Broşürler:
Proje özellikle su sezonunda suyun daha etkili kullanımını sağlamak ve kamuoyuna bu konuda
mesajlar iletmek amacıyla şehrin önemli noktaları için 3 adet bilbord asmayı planlamaktadır. Yine
aynı maksatla 10.000 adet afiş hazırlanması planlanmıştır. Bu konudaki teknik çalışma iletişim
uzmanı tarafından geliştirilecektir. Çiftçi ve teknik elemanlar çok kısa mesaj ve bilgi verilmesi
amacıyla 50.000 adet broşür hazırlanıp dağıtımları sağlanacaktır.
4.3.9. GAP TEYAP Web Sayfası Tasarımı:
Projenin resmi internet sitesi www.gapteyap.org olarak belirlenmiştir. Proje ile ilgili dökümanlar,
haberler, duyurular ve raporların yanı sıra kitlesel haberleşmeyi bir başka yolla sağlamak amacıyla
çiftçi, çiftçi örgütleri ve kurum-kuruluşlarla ilgili iletişim bilgileri (web sayfaları, mobil telefon
numaraları, adresler vs.) web sitesinde toplanarak, güncel proje bilgileri tüm paydaşlarla
paylaşılacaktır.
4.3.10. Ulusal Tanıtım Toplantısı:
GAP TEYAP’ın temel amacı bölgede tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması
ve bu konuda hizmet veren başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin
artırılmasına katkıda bulunmaktır. Projenin en önemli çıktısı olarak ülke genelinde
yaygınlaştırılabilir bir yayım modeli ortaya konması hedeflenmiştir. Genel anlamda GAP TEYAP
uygulamaları ve çıktıları kamuoyu ve ilgili kurum-kuruluşlarla paylaşmak üzere aksiyon planının
hazırlanmasını takiben Şanlıurfa’da bir ulusal tanıtım toplantısı düzenlenmesi planlanmıştır.
Tarımsal yayım gibi çok önemli ve sürekli değişim içinde olan bir konuda projenin ilgili paydaşlara
vereceği çok şey olduğu düşünülmektedir. Bu toplantının kamu kesimi, STK’lar, üniversiteler ve
çiftçilerden yaklaşık 200 kişinin katılımıyla Kasım 2011 tarihinde Şanlıurfa’da düzenlenmesi
planlanmıştır.
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4.4.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Modelinin Geliştirilmesi :

Projenin en önemli çıktılarından birisi diğer bölgelerde de uygulanabilecek kendi kendini
sürdürebilir bir tarımsal yayım ve danışmanlık modeli oluşturmaktır. GTHB’nın son yıllardaki
açılımından da esinlenerek bu modelde serbest danışmanlık konusunun merkezde olması
düşünülmektedir. Sistem eğitim-ziyaret sistemi olacak ve serbest danışman belirli aralıklarla
çiftçisini ziyaret edecek ve kendisine gerekli tavsiyeleri yapacak ve gelişmeleri izleyecektir. Bu
sistemde tavsiyemiz serbest danışmanların tamamen STK’lar üzerinden sağlanması yönündedir.
Böyle bir uygulamada kurumsal kimlik ve kurumsal kontrolün yanı sıra ister istemez
ihtisaslaşmanın da sağlanması çok önemli unsurlardır. Sistem ayrıca STK’lerin kuruluş
kanunlarında yer alan tarımsal eğitim görevlerini yerine getirmelerine de imkan sağlayacak, AB
yolunda uyum sağlamaya destek olacaktır. Konu detaylarıyla proje kapsamında düzenlenecek
çalıştay ve toplantılarda ele alınacak ve şekillenecektir.
4.4.1. Tarımsal Yayım Modeli Grubu Oluşturma:
Projenin bu en önemli konusu olan yayım modeli geliştirme konusunun detaylarıyla incelenmesi,
çıktıların oluşturulması ve uygulanması konusunda çalışmalar yapmak üzere proje kapsamında bir
Tarımsal Yayım Modeli Grubu Oluşturulması planlanmıştır. Grupta konu ile ilgili kurum- kuruluş,
üniversite ve STK temsilcilerinin yer alması düşünülmektedir. Gruba GAP TEYAP TDE sekreterya
görevi sunacaktır. Grubun proje süresince model geliştirme konusunda 4 toplantı yapması
planlanmıştır.
4.4.2. Tarımsal Yayım Modelleri Eğitimi:
Tarımsal yayım eğitimi konusunda dünyanın önemli merkezlerinden Hollanda Wageningen
Üniversitesi ziyaret edilerek, dünyadaki modelleri gözden geçirmek ve ülkemize örnek
oluşturabilmek açısından planlanmıştır. Eğitimde tarımsal yayım modelleri, eğitim kuruluşları,
yapıları ve örgütlenme modelleri ve onların yayımdaki görevleri vs. incelenecektir. Eğitim 25
kişilik 1 grup halinde yayım eğitiminin merkezi konumundaki Hollanda’da (Wageningen
Üniversitesi) planlanmıştır. Eğitime bu konuda işbirliği yapılan kurum ve kuruluştan elemanlar,
konu ile ilgili PUK temsilcileri katılacaktır. Katılımcıların özellikle tarımsal yayım konusunda
çalışmaları ve projenin bu konudaki faaliyetlerinde bilfiil yer almaları gerekmektedir. Seyahat
süresi 8 gündür. Eğitim tarihi Mart 2012 olarak planlanmıştır.
4.4.3. Model Oluşturma Çalıştayları:
Tarımsal yayım ve danışmanlık modellerinin görüşüleceği ve en uygun olanlarının belirleneceği 2
çalıştay düzenlenecektir. Çalıştaya konu ile ilgili kamu kurum temsilcileri ile akedemisyenler, STK
temsilcileri ve serbest danışmanların katılmaları planlanmıştır. Bu konudaki ilk çalıştayın 2011
Aralık ayında, ikincisinin de 2012 Mayıs ayında yapılması planlanmıştır.
4.4.4. Model Oluşturma Toplantıları:
Tarımsal yayım ve danışmanlık modellerinin görüşülüp, en uygun olanlarının belirlenmesi amacıyla
2 toplantı düzenlenecektir. Toplantılara konu ile ilgili kamu kurum temsilcileri ile STK temsilcileri
ve serbest danışmanların katılmaları planlanmıştır. Bu konudaki ilk toplantının 2011 Kasım ayında,
ikincisinin de 2012 Haziran ayında yapılması planlanmıştır.
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5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Projenin izlenme ve değerlendirilmesi GAP TDE, GAP BKİ Proje Koordinasyon Birimi ve PUK
vasıtasıyla yapılacaktır. İzleme ve değerlendirme ile ilgili tüm sekreterya GAP-TDE tarafından
yürütülecektir. GAP TDE aylık ve üç aylık proje izleme raporlarını hazırlayacak ve saha
çalışmalarında elde edilen sonuçlar ile PUK’larda ortaya çıkan görüşleri ve önerileri kapsayan bu
raporlar GAP BKİ kanalıyla tüm paydaşlara düzenli olarak iletilecektir.
5.1.

Ara Değerlendirme:

Yapılan faaliyetleri değerlendirmek üzere Mart 2012 ve Ağustos 2012 de iki ara değerlendirme
planlanmıştır. Bu faaliyet PUK, GAP BKİ ve GAPTEYAP proje ekibi tarafından yapılacaktır.
Projenin bir yıllık performansı, aksayan yönler, başarılar, öneriler vb. gibi kısımlardan oluşacak
olan bu çalışma tüm paydaşlardan oluşan geniş bir katılım kitlesine sunulup, tartışılacaktır.
5.2.

Nihai Değerlendirme:

Projenin tamamlanmasını takiben Şubat-Mart 2013 de yapılması planlanan bu faaliyet GAP BKİ
tarafından yürütülecektir. Projenin uygulama performansı, aksayan yönler, başarılar, öneriler,
çıkarılan dersler vb. gibi kısımlardan oluşacak olan bu çalışma çok daha geniş bir katılım kitlesine
sunulup, tartışılacaktır. Bu faaliyet çıktısının ilerde uygulanacak projelere örnek olması
beklenmektedir.
SONUÇ
Bölge çiftçilerinin GAP olanaklarından yararlanarak; üretim deseninde, teknoloji uygulamalarında,
ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanmasında olumlu gelişmeler yaratabilmeleri, işletmelerinin
üretkenlik, verimlilik ve karlılık düzeylerini yükseltebilmeleri ve bütün bunları doğal kaynakları
tahrip etmeden gerçekleştirebilmeleri için çiftçilerin kendi koşullarına uygun kaliteli, güvenilir
bilgilere erişebilmeleri ve bu bilgileri doğru kullanabilmeleri gerekmektedir.
Sulu tarımla çiftçilerin bilgi gereksinmesi artmış ve çeşitlenmiştir. Bundan daha önemli olarak
çiftçiler için bilginin değeri artmıştır. Bu nedenle, GAP’ın amaçlarına ulaşması için, etkin ve etkili
bir tarımsal yayım sistemi yaşamsal bir araçtır.
Proje ile GAP Eylem Planı kapsamında sulanan ve sulamaya açılacak olan alanlarda, üreticilerin
doğal kaynakları koruyarak sürdürülebilir üretim yapabilmeleri ve bölgedeki üretim potansiyelini
en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için bölgede çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinin mevcut
durumu belirlenerek, etkinliğinin arttırılması ve en uygun modelin tesbit edilerek, GAP bölgesinde
ve ülkemizin diğer bölgelerinde yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
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GAP TEYAP Faaliyetleriyle İlgili Basında Çıkan Bazı Haberler:
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GAP TEYAP Faaliyetleriyle İlgili Bazı Resimler:
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1. EKLER

7.1. GAP TEYAP Mantıksal Çerçeve Tablosu
7.2. GAP TEYAP Faaliyet Zamanlama Tablosu
7.3. GAP TEYAP Faaliyet İl Dağılım Tablosu
7.4. GAP TEYAP Demonstrasyon İl Dağılım Tablosu
7.5. GAP TEYAP Faaliyet Paylaşım Tablosu
7.6. GAP TEYAP Pilot Bölgeler Sulama Alanları Tablosu
7.7. GAP BKİ Koordinasyon Birimi- GAP TEYAP Ofis-Personel Bilgileri Tablosu
7.8. GAP Sulama Alanları Haritası
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7.1. Mantıksal Çerçeve Tablosu

Beklenen Sonuçlar

Proje Amacı

Genel
Hedef

Müdahale mantığı

Doğrulama Kaynakları

GAP Eylem Planı çerçevesinde sulamaya açılacak alanlarda (yaklaşık 1,06 milyon ha) üreticilerin doğal kaynakları koruyarak
sürdürülebilir üretim yapabilmeleri ve bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeleri için çiftçi eğitim ve danışmanlık
faaliyetlerinin tüm bölgede daha geniş alanlara yayılması ve etkililiğinin artırılması

Bölgesel Tarım Göstergeleri, İstatistiki Veriler

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 bulunmak ve yeni bir yayım modeli geliştirmek

Anket Verileri, Proje Raporları, Eğitim-Teknik Gezi,Demonstrasyon Gibi Aktivite Tutanakları,
Yazışmalar, Muhasebe Kayıtları, Ödeme Belgeleri

Ulusal ve Bölgesel Tarım
Raporları
Ürün Verimliliği, İyi Yetiştirme
Tekniği Uygulamalarının
yaygınlaşması, GAP Bölge
Kalkınma İdaresi Raporları,
Gıda Tarım Ve Hayvancılık
Tarım Bakanlığı Raporları,
İstatistiki Veriler

4.1.

Tarımsal eğitim ve yayım hizmeti veren ilgili kurum ve kuruluşların kapasitelerinin geliştirilmesi

4.2.

Çiftçi ve çiftçi örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi

11.914 da. alanda 1.090 Çiftçiye Demonstrasyonla
Ulaşıldı.
1.655 Çiftçi Ve 2.492 Teknik Eleman Eğitim
Sağlandı.
Köy Toplantıları Ve Tarla Günleriyle 8.500 Çiftçiye,
Kitlesel İletişim Metotlarıyla 20.000 Çiftçiye Ulaşıldı.
Anket Verileri, Proje Raporları, Eğitim-Teknik Gezi,Demonstrasyon Gibi Faaliyetlerin Tutanakları,
Yazışmalar, Muhasebe Kayıtları, Ödeme Belgeleri

GAP Bölge Kalkınma İdaresi
Raporları, Gıda Tarım Ve
Hayvancılık İstatistiki Veriler
Raporlar, İllerde Oluşturulan
Kitaplıklar, Basılan Kitaplar,
Hizmete Sokulan GAP EKütüphanesi.

Kurum ve kuruluşlar arasında tarımsal eğitim ve yayım hizmetleri açısından koordinasyon, işbirliği ve
farkındalık artışı sağlanması
GAP Bölgesi’nde ve diğer bölgelerde de uygulanabilecek, kendi kendini sürdürebilir bir tarımsal yayım ve
danışmanlık modeli geliştirilmesi

4.3.

1.1. Kurum ve kuruluşların
Faaliyetler

Kapasitelerini

Arttırmaya

Yönelik

4.4.

Faaliyetler

Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler

4.1.1. Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Eğitimi
4.1.2.1.Sulama Yönetimi Eğitimi
4.1.2.2.Sulama Yönetimi Teknik Gezisi

4.1.3. Sulama Metotları
Projelendirme ve Sulama
Zamanı Planlaması (SZP)
Eğitimleri

240 TE Eğitimi

4.1.3.1.Sulama Yayımcı Temel Eğitimi
4.1.3.2.Sulama Metotları Eğitimi
4.1.3.3.Sulama Yöntemleri Projelerinin ve Sulama Programının Hazırlanması
Eğitimi
4.1.4.1.Organik Tarım Uygulamaları Ön Eğitimi
4.1.4. Organik Tarım- İyi
4.1.4.2. İyi Tarım Uygulamaları Ön Eğitimi
Tarım Uygulamaları
4.1.4.3. Organik Tarım Uygulamaları Sertifikalı Uzmanlık Eğitimi
Eğitimi
4.1.4.4.İyi Tarım Uygulamaları Sertifikalı Uzmanlık Eğitimi
4.1.5. Çiftlik (İşletme) Planlaması Eğitimi
4.1.6. Tarımsal Mekanizasyon Eğitimi
4.1.7.1. Sulama Yönetimi Eğitimi
4.1.7.2. Tarımsal Yayım ve Çiftlik (İşletme) Planlaması Eğitimi
4.1.7.3. Çiftçi Örgütlenmesi, Tarımsal Hibe, Teşvik Ve Kredi Eğitimi
4.1.7.Yurtdışı Teknik
Gezi ve Eğitimler
4.1.7.4. İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi
4.1.7.5. Sulama Sistemleri Teknolojisi Eğitimi
4.1.7.6. Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi
4.1.8. Bölge İçi Talebe Dayalı Gezi-Eğitimler
4.1.9. Özel Konularda Yetiştiricilik Eğitimleri

GAP TEYAP projesinin başarılı uygulanması, Tarımsal
Yayım ve Danışmanlık faaliyetlerinde model oluşturma
ve sürdürülmesi

300 TE Eğitimi
200 TE Eğitimi
90 TE Eğitimi

4.1.2. İşletme, Bakım ve
Yönetimi (İBY) ve Grup
Oluşturma Eğitimi
4.1.2.3.Su Dağıtımı Görevlileri Eğitimi
4.1.2.4.Sulama Birlik Başkanlarına Eğitim ve Teknik Gezi
4.1.2.5.Grup Oluşturma Eğitimleri

Varsayımlar

45 TE Eğitimi
300 TE Eğitimi
120 TE Eğitimi
40 TE Eğitimi
80 TE Eğitimi i
80 TE Eğitimi
80 TE Eğitimi
60 TE Eğitimi
60 TE Eğitimi
60 TE Eğitimi
60 TE Eğitimi
50 TE Eğitimi
50 TE Eğitimi
25 TE Eğitimi
25 TE Eğitimi i
25 TE Eğitimi
25 TE Eğitimi
300 TE Eğitimi
300 TE Eğitimi
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Proje Raporları Ve İlerleme
Raporları, Zaman Çizelgeleri,
Ödeme Belgeleri, Muhasebe
Kayıtları Teknik Gezi
Raporları;Seyahat Raporları;
Harcama Kayıtları
Gıda Tarım Ve Hayvancılık
Tarım Bakanlığı Raporları, GAP
Bölge Kalkınma İdaresi
Raporları, İstatistiki Veriler
Tohum, Fide, Fidan, Gübre,
Zirai Mücadele İlaçları-Yabancı
Ot, Hastalık Ve Zararlılar İçin-,
Muhtelif Araç-Gereç, Ekipman,
Çit Malzemesi

GAP Bölgesinde deneyimli yayım ordusu oluşumu, çiftçiteknik eleman kapasite artışı sağlanması,

PYK tarafından karar alınarak GAP TEYAP’a yönelik
GTHB ve TSE tarafından özel sertifikalı uzmanlık eğitimi
düzenlenebilmesi veya GTHB ve TSE tarafından yılda iki
kez düzenlenen rutin programlara katılım
sağlanabilinmesi

Riskler; Proje faaliyetlerine katılımcıların isteksiz,
gönülsüzlüğü ve yeterli katılımcı sağlayamama, İşbirliği
yapılan kurum ve kuruluşların projeyi benimsememesi,
beklenmeyen iklim olayları-sel, don vb. gibi, proje
faaliyetlerinin kesintiye uğraması

Müdahale mantığı

4.2. Çiftçi ve Çiftçi Örgütlerinin Kapasitelerini Arttırmaya Yönelik Faaliyetler

Faaliyetler

4.1.10.
4.1.11.
4.1.12.
4.1.13.

GAP Köşesi Oluşturma
GAP Kütüphanesinin Elektronik Ortama Aktarımı
Yayınlar
Makine Ve Ekipman Alımları
4.2.1.1.Sulama Sistemleri-İBY
4.2.1.2.Sebzecilik
4.2.1. Çiftçi Teknik
Gezileri
4.2.1.3.Meyvecilik
4.2.1.4.Tarımsal Mekanizasyon-Toprak İşleme
4.1.2.5.Tarla Bitkileri
4.2.2.1.Meyvecilik Tesis
4.2.2. Alternatif Ürün
4.2.2.2.Meyvecilik Bakım
Yetiştiriciliği
4.2.2.3.Sebzecilik
Demonstrasyonları
4.2.2.4.Tarla Bitkileri Ve Süs Bitkileri
4.2.3.1.Mini Sulama Yöntemleri
4.2.3.2.Kapaklı Karık Sulama Yöntemi
4.2.3.3.Yağmurlama Sulama Yöntemi
4.2.3. Sulama
Sistemleri
4.2.3.4.Damlama Sulama Yöntemi
Demonstrasyonları
4.2.3.5. Yağmurlama Sulamada Tamburlu
Sulama Yöntemi
4.2.3.6. Basınçlı Sulamalarda Filtrasyon
4.2.4. Hayvancılık Demonstrasyonları
4.2.5.1.İyi Tarım Uygulamaları Yurtiçi
Eğitimleri
4.2.5. İyi Tarım
Uygulamaları
4.2.5.2.İyi Tarım Uygulamaları Yurtdışı
Eğitimleri
Eğitimleri
4.2.6. Genç Çiftçi Çiftlik (İşletme) Planlaması Eğitimi
4.2.7. Genç Çiftçi Çiftlik (İşletme) Planlaması Teknik Gezisi
4.2.8. Genç Önder Çiftçi Eğitimleri
4.2.9. Tarla Günleri
4.2.10. Köy Toplantıları
4.2.11.Bölge İçi Talebe Dayalı Gezi-Eğitimler
4.2.12. Özel Konularda Yetiştiricilik Eğitimleri
4.2.13. GAP Köşesi Oluşturma
4.2.14. GAP Kütüphanesinin Elektronik Ortama Aktarımı
4.2.15. Yayınlar

Faaliyetler

4.2.16. Makine Ve Ekipman Alımları
4.3.1. PYK Ve PUK Toplantıları
4.3.2. Proje Yönetimi Teknik Gezisi
4.3. Koordinasyon,
İşbirliği ve
Farkındalığa
Yönelik Faaliyetler

4.4. Tarımsal
Yayım
Danışmanlık
Modelinin
Geliştirilmesi
5. İzleme Değerlendirilme

4.3.3. Çalıştay ve Toplantılar
4.3.4. Ürün İşleme ve Örnek Tesislerinin Projelendirilmesi
4.3.5. Sulama Konulu Eğitim Filmleri Hazırlama
4.3.6. Tanıtım Amaçlı Sponsorluk
4.3.7. Promosyon Malzemeleri
4.3.8. Bilbord, Afiş ve Broşürler
4.3.9. GAP TEYAP Web Sitesi Tasarımı
4.3.10. Ulusal Tanıtım Toplantısı
4.4.1. Tarımsal Yayım Modeli Grubu Oluşturma
4.4.2. Tarımsal Yayım Modelleri Eğitimi
4.4.3. Model Oluşturma Çalıştayları
4.4.4. Model Oluşturma Toplantıları

Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler
9 İlde İl Müdürlükleri ve 20 STK GAP Köşesi Kurulması

Doğrulama Kaynakları

Varsayımlar

9 İlde 4000 Yayın Dağıtımı
Muhtelif alet-ekipman alımlarının gerçekleşmesi
3’er Aylık Raporlar Ve İlerleme Raporları, Organize
Edilen Seyahat Ve Teknik Gezi Kayıtları, Harcama
Kayıtları, Eğitim Notları, Eğitim Katılımcı Sertifikaları
810 Çiftçide Kapasite Artışı Sağlanması
53 Çiftçide 530 da. Meyve Tesisi
84 Çiftçide 840 da. Meyve Bahçesi Bakımı
65 Çiftçide 325 da. Sebzecilik
72 Çiftçide 1622 da. Tarla bitkileri ve Süs bitkileri
5 adet mini sistem kurumu
9 adet Kapaklı Karık Sistemi Kurma
21 adet Yağmurlama Sulama Sistemi Kurulması
187 adet Damlama Sulama Sistemi Kurulması

Üniversite Ve Araştırma Enstitüsü Gibi Diğer
Kuruluşların Demonstrasyon Ve Eğitimlerde
Sağladıkları İşbirliği Tutanakları, Demonstrasyon Takip
Formları
İklim Ve Hava Koşullarının Uygun Olması,
Gönüllü Katılımcılık, İşbirliği Yapılan Kurum
Ve Kuruluşların Projeyi Benimsemesi

7 adetYağmurlama Sulamada Tamburlu Sulama Uygulaması
12 adet Basınçlı Sulamada Filtrasyon Uygulaması
11 Konuda 575 Çiftçiye Ulaşılması
180 Çiftçinin İyi Tarım Uygulamaları Konusunda Yurt İçinde Eğitimi

35 PE İstihdamının Sağlanması, Ofis Ekipmanı Ve
Gerekli Donanımın Sağlanması, PE Kapasite Artışı,
Anket Verileri, Proje Raporları

40 Çiftçinin İyi Tarım Uygulamaları Konusunda Yurt Dışında Eğitimi

25 Genç Çiftçinin Çiftlik Planlaması Konusunda Teknik Gezisi
40 X 2 =80 Öğrenciye Sulama Konusunda ön Bilgi Verilesi ve Kamp Düzenleme
3000 Çiftçiyi Tarla Günü Faaliyetlerinde Eğitme
300 Köyde - 9000 Çiftçiyi Köy Toplantılarında Eğitmek.
300 Çiftçiyi Bölgedeki Etkinliklere Götürmek
240 Çiftçiyi Özel Tarımsal Konularda Eğitmek
11 STK’da GAP Köşesi Oluşturmak ve Kitapla Donatmak
E-GAP Kütüphanesini STK’nın Hizmetine Açmak
10 Konuda 45.000 Kitap Basıp, Çiftçilere Ulaştırmak
2 Sırta Ekim Mibzeri, 2 Anıza Ekim Makinesi
6 Set-Sırt Yapma Makinesi, 6 Pülverizatör,
8 Adet Bağ- Bahçe Seti, 35 Süt Sağım Makinesi, 45 Koyun Kırkım Makası, 7 Set
Arazi Kiti Ve 1 Silaj Makinesi, 7 GPS, 1 İşletme Yönetimi - Bilgisayar Program
Seti, 1 Dijital Ortama Aktarma Seti Ve 20 Kitaplık, 45 Otomatik Kaşıma Fırçası,
45 Hayvan Yatağı, 45 Sıvat
12 Yönetici
9 İl Çalıştayı, 2 GAP-BAYİT Toplantısı ve 2 Teşvik-Destek Çalıştayı Düzenlemek
9 İlde Ürün İşleme Konularında Proje Hazırlanmasına Yardımcı Olmak
3 Tarımsal Konulu Film Hazırlamak
Bir Okulun Spor Klübüne Tanıtım Amaçlı Sponsorluk Yapmak
5.000 adet Şapka, Çanta Kalem, Takvim vb. Promosyon Malzemesi Dağıtımı
60.000 adet Afiş, Broşür, Dağıtımı ve 3 Bilbord Dizayn etmek.
GAP TEYAP ile İlgili Haberleri Kamuoyuna web Sayfası İle İletmekı
200 kişinin katılımı

Dağıtılan Yayınlar, Hazırlanan Ve Çoğaltılan
Dökümanlar,Ziyaret Edilen Köy Tutanakları, Tarla
Günü Tutanakları, Katılımcı Listeleri

PUK Ve PYK Toplantı Tutanakları, Çalıştay Ve Toplantı
Katılımcı Tutanakları, Karar Tutanakları

Paydaşların İşbirliğinin Sağlanması,
Aktivitelere Gönüllü Katılımcılıkı, İşbirliği
Yapılan Kurum Ve Kuruluşların Projeyi
Benimsemesi

Alınan Malzeme Ve Muhasebe Kayıtları, Ziyaret Edilen
İşletme Ve Çalışılan Pilot Sahalar, Uygulama Alanları.
Çalıştay ve Toplantı Katılımcı Tutanakları, Karar
tutanakları

Katılımcıların Projeyi Benimsemesi İşbirliği
Yapılan Kurum Ve Kuruluşların Projeyi
Benimsemesi, Çiftçilerin Ve Teknik
Elemanların Katılımcılığının Özendirilmesi

25 TE Eğitimi
Model Oluşturulması Amacıyla 2 Çalıştay, 2 Toplantı Düzenlemek
PE ve İzleme Uzmanları

Zaman Çizelgeleri ve Proje Raporları
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Projenin uygulanması ön koşuşuyla;
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