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1. GİRİŞ 

 

GAP Bölge kalkınma İdaresi (GAP BKİ), T.C. Kalkınma Bakanlığının temel misyonuna 

uygun olarak bölgede elde ettiği birikimlerinden hareketle; GAP Bölgesi’nde doğal 

kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanımını dikkate alarak bölgenin kalkınma 

çalışmalarında insan odaklı bir anlayışla çalışmalarını geliştirmekte ve yürütmektedir. Bu 

kapsamda, GAP-BKİ bölgenin tarımsal potansiyelinin bölgesel düzeyde etkin şekilde 

kullanımını sağlamak şartıyla bölgesel kalkınmaya ve ülke ekonomisine maksimum katkı 

sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. 

Özellikle 1990’lı yıllarda bölgede büyük sulama projelerinin hayata geçirilmesi ile tarımsal 

eğitim yayım hizmetlerinin önemi de bir kat daha artmıştır. Zira büyük sulama yatırımlarının 

yapılabilirliğini etkileyen en önemli ölçüt bu tesisleri kullanacak olan insanların yani 

çiftçilerin sosyal ve ekonomik olarak kalkınmasıdır. Bu bağlamda, bölgede sulamaya açılan 

alanlarda sulu tarımın kuru tarıma oranla ülke ekonomisine yaratacağı katma değer en az 3 en 

fazla 7 kat olacağı hedeflenmiştir. Özellikle başta sulamaya açılan Harran ovasında sulamanın 

bölgede istihdama ve ekonomiye sağlaması hedeflenen katkı maalesef çeşitli sorunlar 

nedeniyle gerçekleşememiştir. Burada fiziki yetersizlikler yanında, sulama ve sulu tarım 

konularındaki uygun tekniklerin yaygınlaşmaması, özellikle üreticilerin sulu tarım kültürü 

alanındaki bilgi ve becerilerinin yetersizliği ve bu yetersizliğin etkin olmayan yayım 

uygulamalarıyla giderilememesi beklenen değişimin ve katkının istenen noktalara taşınmasını 

engellemiştir. Bilhassa sulu tarım ve sulu tarım teknolojileri konusunda tarımsal eğitim yayım 

çalışmalarının hep ikinci planda kalmış olmasından dolayı; çok büyük maliyetler ile hayata 

geçirilen bu yatırımların değerlendirilmesinde çiftçilerimizin bilgi ve deneyim eksikliğinden 

dolayı gerekli faaliyetleri yerine getirememesinden kaynaklanmaktadır. Daha sonra sosyo-

kültürel yapı, fiziksel altyapı sorunları ve mevzuatlar ile mevzuatların uygulanması ile ilgili 

sorunlar sayılabilir. 

2008 yılında GAP Eylem planının açıklanması ile birlikte bölgede sulama yatırımlarının 

önemli bir ivme kazanması ile birlikte bu konuların ehemmiyeti önemli derecede artmış ve 

özelliklede çiftçilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi konusunda özel bir çalışma 

yapılması geçmişte yaşanan kötü örneklerin tekrarlanmaması için zorunlu bir hale gelmiştir. 

GAP BKİ bölgede yapılan tarımsal araştırmalardan, yürütülen tarımsal projelerden, kurum ve 

kuruluşlarla yapılan koordinasyon toplantılarından ve uzun yıllardan beri edinilmiş 

tecrübelerden esinlenerek bölgede tarımsal eğitim yayım konusunda günümüze değin çeşitli 

çalışmalar yapmış/yaptırmıştır. Bunlardan bir tanesi de Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Tarım Ekonomisi bölümü başkanlığında Atatürk, Dicle ve Ege Üniversitelerinin Tarım 

Ekonomisi bölümü hocalarının hazırlamış olduğu eğitim yayım fizibilite raporudur. 

Yukarıda belirtilen hususlar ve konuyla ilgili yaşanan sorunlara çözüm oluşturabilmek ve 

bölge potansiyellerini etkin kullanmak suretiyle tarımsal gelişmeyi sağlamak ve sürdürülebilir 

kılmak adına 2011 yılında Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi 

koordinasyonunda GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (GAP-TEYAP) uygulamaya 

konulmuştur.  
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İdarenin günümüze değin elde ettiği deneyimleri ve 2011 ile 2013 yıları arasına yürütülen 

GAP-TEYAP deneyimlerinden hareketle; bölgede etkili, uygulanabilir, sürdürülebilir ve insan 

kaynağını öne alan ve onun refahını hedefleyen bir anlayışı hâkim kılacak bir yayım 

modelinin ortaya konulmasının gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Konuyla ilgili GAP BKİ’ nın yaptığı çalışmalar, yapılan çalıştaylar ve tüm ilgili paydaşların 

katılımlarıyla gerçekleştirilen diğer çalışmalarda elde edilen sonuçlardan hareketle mevcut 

koşullar, yapılması gerekenler ve bu alanda dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak 

değerlendirildiğinde;  

“Bölgede, kendi kendine yardım prensibi ile çalışacak, çiftçi örgütlerine dayalı çoğulcu ve 

talep yönlendirmeli bir yayım modelinin sorunların çözümünde etkin ve uygun olacağı ve 

bu şekilde tarımsal gelişimin ivme kazanacağı kanısına varılmıştır.”  

Bu amaçla “GAP TEYAP-Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli” Aralık 2013 ‘ 

de onaylanarak, Ocak 2014 ‘ de uygulama planındaki faaliyetlere başlamıştır. 

 

2. MODELİN GEREKÇESİ 

 

GAP Bölgesindeki tarımsal yayımın mevcut durumunu anlamak için Türkiye’deki yayım 

sisteminin genel durumunu ve sorunlarını görmek gerekir. Bu bakımdan, Türkiye'de ağırlıklı 

olarak kamu (GTHB) yayımına dayalı tarımsal yayım sisteminin durumu ve bazı bölgelerde 

Bakanlığın 2006 yılında yürürlüğe koyduğu “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin 

Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” ile gelişme eğiliminde olan özel yayım ve üretici 

örgütlerine dayalı yayım sistemi, ayrıca gönüllü kuruluşların sınırlı da olsa lokal alanlardaki 

etkinliklerine kısaca bakmak gerekir.  

Kamu yayımı dışındaki sistem, tamamen Bakanlığın konuyla ilgili sağlamış olduğu 

desteklerden yararlanmak üzere yapılandırılmış olup aslında olması gereken sorunların 

yerinde profesyonel ve kendi kendine yardım prensibi ile çözümlemesine yönelik 

sürdürülebilir bir yaklaşım değildir. Bu sistem ülkemizde ve bölgemizde daha etkin bir hal 

alabilmesi için Çiftçi Örgütlerinin güçlendirilmesi ve ağırlıklı olarak bu örgütler üzerinden 

yürütülmesi sistemi güçlü kılacaktır. Bu sistemin başarılı bir şekilde uygulanabilmesinin ilk 

ve en önemli şartı bölgede yaşanan tarımsal sorunların ve onları oluşturan temel nedenlerin 

farkında olmalarına bağlıdır. 

Dolayısı ile ülkemizde, son yıllarda her ne kadar tarımsal eğitim yayım hizmetleri konusunda 

kısmen özel sektör, çiftçi örgütleri ve serbest danışmanlar devreye girmişse de yine de bu 

hizmetlerin tamamına yakınının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca (GTHB) verilmekte 

olduğu söylenebilir. 

GAP Bölgesinde tarımsal üretim ile ilgili yaşanan sorunlara bakıldığında, özellikle de 

sulamaya açılan ve açılacak alanlar başta olmak üzere yaşanan sorunların temelinde hep 

çiftçilerin eğitim yayım yolu ile yeterince desteklenemediği ilgili taraflarca çoğu zaman dile 

getirilmektedir. Bu durumun birçok nedenleri olmakla birlikte en önemlilerinden bazıları; 

başta asli görevlerinden biri tarımsal eğitim yayım olan GTHB’ nin çeşitli bürokratik işler ve 

desteklemelerin düzenlenmesinden dolayı bu işleri zamanla yeterince yapamaz hale gelmesi,  



 

  

3 

 

eğitim yayım hizmeti vermekte olan kurum ve kuruluşların nitelik ve nicelik olarak yeterli 

uzman personel yetiştirememesi, personel hareketliliği ve bu konularla ilgili koordinasyon ve 

işbirliğinin sağlanamaması gibi sorunlar sayılabilir. Bütün bu sorunlar halen geçerliğini 

korumakta olup GAP TEYAP projesinin de gerekçesini oluşturmuştur.  

Bu sorunlara kalıcı çözümler getirecek bölgeye uygun bir model geliştirmek ve başta 

sulamaya açılan ve açılacak alanlarda olmak üzere eğitim yayım hizmetlerinin etkinliğini 

artırmaya yönelik GAP BKİ koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 

yürütülmek üzere GAP TEYAP projesi geliştirilmiş ve 2011 yılında uygulamaya 

konulmuştur.  

GAP TEYAP kapsamında kurum ve kuruluşların eğitim yayım konusunda kapasitelerinin 

geliştirilmesine katkı sağlamak, çiftçi ve çiftçi örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesini 

sağlamak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği, koordinasyon ve farkındalık 

yaratmak ve bölgeye uygun bir yayım modeli geliştirilmek bileşenleri kapsamında yoğun ve 

oldukça önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. GAP TEYAP kapsamında yapılan tüm bu 

çalışmalar ve bu güne kadar tüm ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı çalışmalar, bölgenin 

önemli tarımsal sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar olduğu gibi bizlere bazı 

gerçekleri de göstermiştir. 

Şöyle ki; ülkemizde çalışan nüfusunun çok önemli bir bölümü (%23,6) tarım kesiminde 

faaliyet göstermektedir. Bu kadar büyük bir kitleye sadece kamu aracılığıyla yayım hizmeti 

götürmenin zorlukları ortadadır. Bölgemize baktığımızda ise, GAP TEYAP projesi 

kapsamında hazırlanmış olan GAP Bölgesi Eğitim Yayım fizibilite raporuna göre; bölgede 

3,14 milyon ha tarım arazisi ve 264.356 çiftçi bulunmaktadır. Kurum ve kuruluşlarımızda 

doğrudan eğitim yayım hizmeti ile ilgili 251 yayım elemanı bulunmakta olup otalama 1 

yayım elamanı 1.000 in üzerinde çiftçi ve 125.000 da alana hizmet vermek durumundadır. 

Sulama alanlarının sürekli artması,  miras, arazi satışı vb. durumlarla çiftçi sayısının sürekli 

artması, tarımın sürekli gelişimi, nüfus artışı ile gıda ihtiyaçlarının artması ve yeni trendler ile 

globalleşen dünyada rekabet ortamının oluşması tarımsal konuları çeşitlendirmekte ve eğitim 

yayımın önemini sürekli artırmaktadır. Böyle bir durumda ve ortamda oluşan her türlü 

ihtiyaca kamu tarafından hizmet götürmek maalesef hiçbir zaman mümkün ve yeterli 

olmayacaktır.  

Dolayısı ile bu sorunlara kalıcı çözüm getirmenin yolu doğru enstrümanları doğru 

uygulamalar ile hayata geçirmek ve bu tür hizmetlerin hâlihazırda çiftçiler ile iletişim 

içerisinde bulunan ve birebir birçok ilgili konuda çalışan çiftçi örgütleri tarafından verilmesi 

sistemin işleyişinin önünü açacaktır. Bu durum aynı zamanda kamu tarafından mevcut 

sebeplerle verilemeyen hizmetin yükünü de almış olacaktır. Bu hizmetin sağlanabilmesi için 

çiftçi örgütlerinin idari, teknik ve mali açıdan geliştirip güçlendirmekten geçeceği sonucu 

ortaya konmuştur. 

Bu kapsamda “GAP BKİ Başkanlığı tarafından hazırlanan GAP TEYAP’ ın temelini teşkil 

eden GAP Eğitim ve Yayım Projesi  “Faaliyet 4.3.” bölümü ve projenin 

sürdürülebilirliğinin kapsamı bu konuya aşağıdaki şekilde yaklaşmaktadır. 

“Faaliyet 4.3. GAP Bölgesi’nde çiftçi örgütleri içinde faaliyet gösteren sürdürülebilir ve 

kendi kendine yardım prensibi ile çalışan bir tarımsal eğitim ve yayım sistemi geliştirilmesi, 
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GAP TEYAP Projesinin son altı aylık bölümünde il ofislerinde görev alan proje 

elemanlarının pilot alanlar başta olmak üzere ilinde var olan çiftçi örgütlerine aktarılması 

hedeflenmiştir. Ayrıca GAP TEYAP uygulama planı faaliyet 4.3 ile geliştirilen sistemde 

Tarımsal Eğitim ve Yayım hizmetleri çiftçi örgütleri eliyle sürdürülecektir. Bu sistemde 

mevcut yasal düzenlemelerden de faydalanarak GAP TEYAP sonrası çiftçilerin tarımsal 

eğitim yayım konularındaki ihtiyaçlarını özel tarımsal danışmanlık hizmeti alarak almaları 

sağlanacaktır. Çiftçilerin bu hizmetlere yönelmesi projenin önceki başarıları ile doğru 

orantılı olacaktır.” 

Ancak çiftçi örgütlerine dayalı bir sistemin bölgemizde uygulanması elbette ki uzun ve 

meşakkatli bir iştir. Bunda yıllardan beri süregelen çiftçi alışkanlıkları, bölgenin sosyal yapısı, 

tarım politikalarının, tarımsal desteklerin ve yönetmeliklerin uygulamasının da doğrudan 

etkisi vardır. 

Bölgenin sosyal kültürel yapısı, çiftçi profili ve çiftçi örgütlerinin mevcut yapısı dikkate 

alındığında kolayca böyle bir sistemin işlemeyeceği kanısına varılabileceği gibi belirli bir süre 

stratejik bir yaklaşımla destek sağlanarak ve yoğun bir farkındalık kampanyası uygulanarak 

böyle bir yapı oluşturulabileceğine inanılmaktadır. 

GAP Bölgesinde  2013 yılı rakamları ile; 69 Ziraat Odası, 39 Üretici Birliği, 29 Yetiştiri 

Birliği, 42 Sulama Birliği ve 439 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi  bulunmakta ve  Ziraat 

Odalarında  62, Üretici Birliklerinde 10, Yetiştirici Birliklerinde ise 31 Tarım Danışmanı 

çalışmaktadır. 

2013 yılı için GAP Bölgesindeki kamuda veya özel çalışan tüm yayım elemanları 

incelendiğinde; 1.341 GTHB-TARGEL personeli, özel şirketlerde çalışan  621, bireysel 

çalışan 57 ve çiftçi örgütlerinde çalışan 103 yayım elemanı  olmak  üzere toplam 2.122 

yayımcı bölgede çiftçi eğitim ve yayım hizmeti vermektedir. 

 

GAP Bölgesindeki Çiftçi Örgütleri, Üye ve Yayım Elemanı Sayları 

 

ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİ SAYISI ÜYE SAYISI 
Yayım Elemanı Sayısı 

(2013) 

ZİRAAT ODALARI 69 354,091 62 

ÜRETİCİ BİRLİKLERİ 39 9,126 10 

YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ 29 46,439 31 

SULAMA BİRLİKLERİ 42 33,276 - 

KOOPERATİFLER 439 29,033 - 

TOPLAM 618 - 103 

 

Genel olarak bakıldığında, bölgemizde önemli sayıda ve kısmen faydalanılan ciddi bir 

potansiyel de bulunmakta olup böyle bir sistem ile bu potansiyelinde harekete geçirilmesi 

sağlanacaktır.  
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3. METODOLOJİ 

 

Modelin oluşturulması ve geliştirilmesi sürecinde, GAP TEYAP projesinin tüm 

aşamalarında olduğu gibi ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, özel sektör, STK’lar ve 

Üniversiteler ile etkili bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışılmış ve tamamen 

katılımcı bir yaklaşım uygulanmıştır. 

GAP TEYAP projesinin başlamasıyla birlikte tanıtım toplantıları ile birlikte GAP illerinde 

ilgili taraflarla çalıştaylar yapılarak bölgede eğitim yayım hizmetleri ile ilgili sorunlar 

irdelenmiştir. Daha sonra bölge genelinde konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan teknik 

elemanların oluşturduğu bir model çalışma grubu oluşturulmuştur. Daha sonra model çalışma 

grubu ile birlikte 16 - 23 Haziran 2012 tarihleri arasında Hollanda / Wageningen 

Üniversitesinde tarımsal eğitim yayım ve yayımın dünyadaki gelişimi konusunda bir eğitim 

alınmıştır. Takiben 2 – 5 Ekim 2012 ve 14 – 16 Kasım 2012 tarihlerinde Gaziantep’ de ve 

Mardin’de bölgeden ve ülkemizden konuyla ilgili önemli uzmanların katılımı ile iki çalıştay 

yapılarak alternatif modellerin ve yöntemlerin uygulanması ile ilgili çıktılar alınmıştır. 

Tüm bu veriler çalışma grubu ile toplantılarda değerlendirilmiş ve bölgemizde tarımsal 

gelişmenin hızlandırılması ile sulama yatırımlarının amacına ulaşması için gerekli olan eğitim 

yayım ihtiyacının giderilmesinde en uygun modelin çiftçi örgütlerinin geliştirilip 

güçlendirilmesi ve bu hizmetlerin bu örgütler vasıtası ile verilmesi şeklinde olacağı ortak 

kanaatine varılmıştır. 

 

4. MODELİN AMAÇ ve HEDEFİ 

 

Hedef :  GAP Bölgesinde Tarımsal Kalkınmayı Hızlandırmak, 

Amaç 1 : Başta sulamaya açılmış ve açılacak alanlar olmak üzere çiftçilerin ihtiyaç 

  duydukları eğitim yayım hizmetlerinin verilmesi konusunda çiftçi örgütlerinin 

  harekete geçirilmesi.  

Amaç 2 : Çiftçi Örgütlerinin idari ve teknik açıdan geliştirilip güçlendirilerek sürdü- 

  rülebilir ve etkin bir yayım ve danışmalık hizmeti verme işlevini üstlenme- 

  lerini sağlamak. 

Amaç 3 : Çalışma alanlarında potansiyelleri değerlendirmeye yönelik örgütlenme ve 

grup oluşturma konularında farkındalık sağlamak, tarımsal örgütlenme konusunda 

model amaç ve hedeflerine uygun yeni oluşumları teşvik etmek. 

 

5. MODELİN UYGULAMA ALANI, SÜRESİ VE HEDEF GRUBU 

 

Model, GAP Bölgesinde yer alan Adıyaman, Batman, Diyarbakır,  Gaziantep, Kilis, Mardin, 

Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde öncelikle sulanan ve sulamaya açılacak alanlarda 5 (beş) yıl 

süreyle uygulanacaktır. 

Modelin 5 yıllık uygulama planı kapsamında; bölgede mevcut olan 618 çiftçi örgütünün en az 

40’ ında 240 teknik elemanın yayım elemanı olarak çalışacağı düşünülmektedir. Sisteme 

girecek 40 çiftçi örgütü ve buralarda çalışacak 240 yayım elemanı modelin birincil hedef 

grubunu oluşturacaktır.  



 

  

6 

 

Ayrıca, model kapsamında, GTHB yayım personeli ve birincil grubun dışında yer alan çiftçi 

örgütleri ile özel sektörde yayım konusunda çalışan yaklaşık 1000 teknik eleman da projenin 

ikincil hedef grubunu oluşturacaktır. Modelin tam olarak uygulanması sonucunda doğrudan 

etkin yayım hizmeti alacak olan yaklaşık 15.000 çiftçi ve sulamaya açılacak alanlar dahil 

doğrudan ve dolaylı olarak ulaşılacak 40.000 çiftçi ise projenin yararlanıcı kitlesini 

oluşturacaktır.  

Bunların dışında bölgede tarımsal konularda örgütlenme bilincinin oluşturulması ve tarımsal 

kalkınmaya katkı sağlaması yönünde yönlendirilmeleri konusunda yapılacak faaliyetler 

kapsamında 9 ilde faaliyet gösteren çiftçiler de projenin bir başka hedef grubunu 

oluşturacaktır. 

 

6. MODELİN YÖNETİM VE ORGANİZASYONU  

 

Modelin organizasyon şeması  

 

 
 

Model Yönetimi 

Modelin yönetimi ve organizasyonu, yukarıda sunulmuş bulunan organizasyon şemasında da 

görüldüğü gibi GAP/BKİ de oluşturulacak GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Koordinasyon 

Birimi (TEYKOB) tarafından GTHB’ nın yerel teşkilatları olan İl Müdürlükleri, Araştırma 
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Kurumları, Bölge Üniversiteleri, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ve çiftçi örgütleri ile işbirliği 

halinde yürütülecektir. 

Modelin yönetimi için: 

1. Merkez Danışma Kurulu (MEDAK), 

2. Bölge Danışma Kurulu (BÖDAK), 

3. Tarımsal Eğitim ve Yayım Koordinasyon Birimi (TEYKOB) ve 

4. İl Koordinasyon Birimleri (İKOB) oluşturulacaktır. 

 

1. Merkez Danışma Kurulu: 

Modelin en üst karar verme organı olup, aşağıdaki üyelerden oluşacaktır;  

 GAP / BKİ Başkanlığı temsilcileri, 

 GTHB’ nın ilgili birimlerinden (Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ve  Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)  temsilciler, 

 Ziraat Odaları Merkez Birliği temsilcileri, 

 İlgili Üretici ve Yetiştirici Merkez Birlikleri ve Sulama Birlikleri üst temsilcileri,  

 DSİ Genel Müdürlüğü temsilcisi,  

Kurul; acil durumlar dışında yılda en az bir kez toplanacak ve projenin yıllık çalışma 

programı ve bütçesi ile bir önceki yılın değerlendirmesi ve paydaşlar arasındaki işbirliği ve 

koordinasyon konularını görüşecektir. Kurulun sekretaryasını GAP Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı yapacaktır.  

2. Bölge Danışma Kurulu:  

Modelin bölge düzeyindeki karar verme organı olup, aşağıdaki üyelerden oluşacaktır;  

 GAP/BKİB temsilcileri, (6) 

 GTHB GAP İl Müdürlükleri KTV Şube Müdürleri, (9) 

 GTHB’ nın Bölgedeki Araştırma Kurum temsilcileri, (2) 

 Ziraat Odaları temsilcileri, 

 İlgili Üretici ve Yetiştirici Birlikleri ve Sulama Birlikleri temsilcileri,  

 DSİ Bölge Müdürlüğü temsilcisi,  

 İl Proje Koordinatörleri, (6) 

Yılda 3 kez (planlama, izleme ve değerlendirme) toplanacak olan Bölge Danışma Kurulu 

Model kapsamında yıllık çalışma programı ve bütçesinin hazırlanması, gelişmelerin 

değerlendirilmesi ile paydaşlar arasındaki yerel işbirliği ve koordinasyon konularını 

görüşecektir.  Kurulun sekretaryasını GAP Bölge Kalkınma İdaresi yapacaktır. 

3. Tarımsal Eğitim ve Yayım Koordinasyon Birimi (TEYKOB) 

GAP İdaresi Başkanlığı Bölge Müdürlüğü içinde kurulacak olan bu birim, aşağıdaki listede 

belirtilen 9 kişilik bir ekip ve ihtiyaçlara bağlı kısa dönemli uzmanlardan oluşacaktır.  

 Ekip Lideri (GAP BKİ Tarafından Görevlendirilecek), 

 Eğitim-Yayım Uzmanları (5), 

 Destek Ekibi: 

 Yönetici Asistanı (1), 

 Enformasyon Elemanı (1) 
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 Büro Elemanı (1) 

 Kısa Dönemli Saha Uzmanları 

 

4. İl Koordinasyon Birimi; 

 

Modelin il düzeyindeki planlama, izleme-değerlendirme organı olup, aşağıdaki üyelerden oluşacaktır;  

 GAP/BKİB temsilcileri (1) 

 GTHB GAP Bölge İl Müdürlükleri KTV Şube Müdürleri (1) 

 İldeki Üniversite ve Araştırma Kurum temsilcileri (2) 

 İl DSİ temsilcisi (1)  

 Çiftçi örgütü temsilcileri (Sistemde dahil olan Ziraat Odaları temsilcileri,  Sulama Birlikleri 

Temsilcileri) 

 İl Proje Koordinatörleri (1) 

7. MODEL I. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART 2014) ÇALIŞMALARI 

 

Model uygulama planı amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlenerek, yıllık iş 

planlaması yapılmış ve ana faaliyet programı oluşturulmuştur. Model çalışmaları bu programa 

göre üç ana başlıktan oluşmaktadır. 

 

A) Yayım modeli (Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli) uygulama 

çalışmaları 

B) Suyun etkin kullanımı ve suya hazırlık çalışmaları 

C) Örgütlenme ve grup oluşturmaya yönelik çalışmaları 

A-YAYIM MODELİ UYGULAMA ÇALIŞMALARI 

 

Yayım modeli uygulama çalışmaları hazırlık, uygulama ve sürdürülebilirlik ile yaygınlaştırma 

safhaları olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

 

A.1. HAZIRLIK 

 

1.1 Model Uygulama Birimleri (MUB) İle İlgili Faaliyetler: önümüzdeki haftadan resmi 

yazışmalar başlatılacaktır. 

 

1.1.1 Merkez Danışma Kurulunun(MEDAK) Oluşturulması; MEDAK oluşturulması ile ilgili 

çalışmalar devam etmektedir.  

1.1.2. Bölge Danışma Kurulunun(BÖDK) Oluşturulması; Proje tanıtımı amaçlı ilk toplantı 

Aralık 2013’te GTHB’nin yerel teşkilatlarının KTV Şube Müdürlerinin katılımı ile 

yapılmıştır. BÖDAK oluşturulması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.  

1.1.3. Tarımsal Eğitim ve Yayım Koordinasyon Birimi (TEYKOB), GAP BKİ 

koordinasyonunda hizmet alım marifetiyle oluşturulmuştur. Model Uygulama Birimleri 

(MUB) oluşturulmuştur. 20’ si 6 aylık kısa dönem olmak üzere toplam 34 personel alımı 

yapılmıştır. 
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 1.1.4. İl Koordinasyon Birimlerinin Kurulması; İlk toplantı Aralık 2013 tarihinde yapılmış 

olmakla birlikte öncelikle MEDAK ve BÖDAK’ın oluşturulması beklenmektedir.  

1.1.5. Model uygulama personelinin donanım-mobilizasyon, lojistik, araç, yakıt, kırtasiye ve 

iletişim ihtiyaçları karşılanmıştır. Bu kapsamda TEYKOB için GAP BKİ’ de çalışma ortamı 

oluşturulmuştur.  

1.1.6. Yurtiçi - Yurtdışı Seyahatler; mevcut durum analiz raporunda ortaya çıkacak ihtiyaçlara 

göre planlama yapılmaktadır. 

 

1.2. Çiftçi Örgütlerinin Belirlenmesi ve Protokollerin İmzalanması 

 

Nisan 2011 – Aralık 2013 tarihleri arasında GAP TEYAP kapsamında GAP yayım modeli 

uygulaması, örgütlenme-grup oluşturma ve sulamaya açılmış-açılacak alanlara yönelik 

uygulama alanlarının belirlenmesi amacıyla ilgili tüm kurum kuruluş ve çiftçi örgütleri 

katılımıyla bir dizi çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tüm il ekipleri TEYAP kapsamında 

bölgedeki çiftçi örgütleri hakkında detaylı bir değerlendirme çalışması yapmışlardır. 

Yapılan bu çalışmalar neticesinde “GAP Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli” 

kapsamında öncelikli uygulama alanları, modelin amaç ve hedeflerinde belirtilen esaslara 

göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 

İLİ İLÇESİ ÇALIŞMA ALANI 

Adıyaman 

Kahta Ziraat Odası 

Besni Ziraat Odası 

Merkez Ziraat Odası 

 

Batman  

Merkez Ziraat Odası  

Gercüş Ziraat Odası 

Diyarbakır 
Çınar Ziraat Odası 

Hani Ziraat Odası 

Gaziantep  
İslahiye Altınüzüm Sulama Kooperatifi 

Şehitkamil Ziraat Odası 

Kilis 
Merkez Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 

Merkez Ziraat Odası 

Mardin 

Midyat Ziraat Odası 

Merkez (Artuklu) Ziraat Odası 

Merkez Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği 

Şanlıurfa 

Suruç Ziraat Odası  

Merkez Ziraat Odası 

Viranşehir Ziraat Odası 

Şırnak 
Merkez Arı Yetiştiricileri Birliği  

İdil Ziraat Odası 

Siirt Merkez  Ziraat Odası 
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Aralık 2013 de söz konusu 20 çiftçi örgütünün başkanlarına modele ilişkin Şanlıurfa’ da 

bilgilendirme yapılmış ve çiftçi örgütleri yerinde ziyaret edilerek model uygulaması amacıyla 

işbirliği protokolü hazırlama sürecine başlanmıştır. Başlangıçta belirlenen tüm çiftçi örgütleri 

işbirliği konusunda olumlu görüş belirtmişler ve TZOB’ unda bu konuda katkılarının 

alınmasının ve protokol sürecinin birlikte gerçekleştirilmesinin mali açıdan kendilerini 

rahatlatacağını ve daha uygun olacağını bildirmişlerdir. 

Ancak Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin yaklaşımları ve konuyla ilgili olumsuz görüş 

bildirilmesi seçilen çiftçi örgütlerinde yürütülen çalışmalarda çeşitli olumsuzluklara neden 

olmuştur. Bu durum model uygulama işleyiş ve sürecini olumsuz etkilemiş olup, 

sürdürülebilirlik anlamında tedbirler alınması gerekliliğini ortaya koymuştur.  

Bu nedenlerden dolayı 2014 Mart ayı itibarı ile model uygulama planı, modelin amaç ve 

hedefleri korunarak uygulama alanları ve prensipleri bakımından revize edilmiştir (EK-1 

Model Revize Raporu) .  

Model Revize Raporuna göre çalışma alanları ve hedef gruplar özetle; 

1. Model uygulama çalışmaları kapsamında eğitim ve yayım faaliyetleri açısından 

bölgedeki tüm çiftçi örgütlerinin talep oluşması şartı ile değerlendirme kapsamına 

alınması ve hedef gruplar olarak belirlenmesi, 

2. Gönüllü olan Ziraat Odalarından bölgemiz genelinde 6 tanesinin eğitim, yayım ve 

danışmanlık hizmetlerinin sunulması bakımından idari, mali ve teknik açıdan örnek 

duruma getirilmesi, 

3. Bölgede illerin var olan tarımsal potansiyellerini değerlendirmeye yönelik ve ayrıca 

eğitim, yayım ve danışmanlık hizmetlerini de paralel yürütmek üzere yeni çiftçi 

örgütlenmelerinin teşvik edilmesi, 

4. Örgütlenme ve grup oluşturma konusunda farkındalık oluşturulması, 

5. Sulamaya hazırlık ve suyun etkin kullanımı kapsamında yürütülecek faaliyetlerin 

model uygulama planına dahil edilmesi ve uygulanması, 

olarak model uygulamasının kapsamı genişletilmiştir. 

Bu ara rapor tüm illerde revize öncesi duruma göre yapılan çalışmaları da kapsamakta olup 

mevcut durum analiz raporu revize planı esas alınarak bu doğrultuda hazırlanmıştır.  

1.3. Çiftçi Örgütlerinde Danışmanlık Yetki Belgesinin Alınmasına Yönelik Çalışmalar 

 

“GAP Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli” kapsamında öncelikli uygulama 

alanları içerisinde “Danışmanlık Yetki Belgesi” bulunmayan Şırnak/İdil ZO, 

Şanlıurfa/DSYB, Mardin/Artuklu ZO, Mardin/Midyat ZO, Mardin/DKKYB, Kilis/DKKYB, 

Gaziantep/Altınüzüm Sulama Kooperatifi, Batman/Merkez ZO ve Batman/Gercüş ZO’ larının 

başvuru çalışmaları devam etmektedir. 
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1.4. Çiftçi Örgütlerinin Alt Yapı ve Donanım İhtiyaçları Tespiti 

 

GAP Yayım Modeli kapsamında birlikte çalışılan çiftçi örgütlerinde eğitim ve yayım 

faaliyetleri için ihtiyaç duyulan modern yapının kurulmasına yönelik tespitler yapılmıştır. 

Ayrıca eğitimler için gerekli teorik ve uygulamalı materyallerin geliştirilmesi, hazırlanması ve 

sunulmasındaki donanım ihtiyaçları belirlenmiştir.  

Bölgedeki diğer çiftçi örgütlerinin de eğitim, yayım ve danışmanlık hizmetleri bakımından alt 

yapı durumları belirleme çalışmaları devam etmektedir. 

 

1.5. Çalışma Alanları Envanter Çalışması 

 

Bu çalışma ile çiftçi örgütlerinin, teknik elemanların, çiftçilerin ve çalışma alanlarının mevcut 

durumlarının, potansiyellerinin, ihtiyaç ve sorunlarının belirlenmesine yönelik anket, kurum 

kuruluş görüşmeleri, odak grup görüşmeleri ve muhtar görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmalar, her ilde çalışma alanları kendi içlerinde benzer özelliklerine göre alt gruplara 

ayrılarak geneli temsil edecek şekilde örnekleme yapılarak gerçekleştirilmiştir. 

 

Bu amaçla çalışma alanlarında; 

 

 Adıyaman’da 48 köyde 145 çiftçi,   

 Batman’da 88 köyde 767 çiftçi, 

 Diyarbakır’da 23 köyde 103 çiftçi, 

 Gaziantep’te 31 köyde 189 çiftçi, 

 Kilis’te 62 köyde 193 çiftçi, 

 Mardin’de 74 köyde 370 çiftçi, 

 Siirt’ de 13 köyde 110 çiftçi, 

 Şırnak’ta 54 köyde 139 çiftçi, 

 Şanlıurfa’da 90 köyde 346 çiftçi ile anket çalışması olmak üzere, 

 

Çalışma alanlarında 17 çiftçi örgütü bilgi formu, 227 teknik eleman bilgi formu,  461 köy 

bilgi formu, 2.361 çiftçi anketi ve 3.505 çiftçi katılımı ile 226 köyde odak grup toplantısı 

yapılarak toplamda 5.842 çiftçi ile doğrudan görüşülerek çalışma alanlarına ilişkin veri 

toplama çalışmaları yapılmıştır. 

 

1.6. İhtiyaç Analiz Raporlarının Hazırlanması 

 

Çalışma alanlarına yönelik hazırlanan envanter çalışmalarının kapsamını oluşturan eğitim, 

yayım ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, örgütlenme ve sulama alanları ile ilgili 

potansiyeller, sorunlar, çözüm önerileri ve ihtiyaçlar değerlendirilerek mevcut durum analiz 

raporu genel ve il bazlı olarak hazırlanmıştır (EK-2 Mevcut Durum Analiz Raporu). 
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2. UYGULAMA 

 

2.1. Danışman Temel Eğitimleri 

 

Ocak-Mart 2014 / I. Dönem de GAP Yayım Modeli kapsamında teknik elemanlara yönelik 

temel eğitim ihtiyaçları doğrultusunda toplam 84 kişinin katılımıyla 3 (üç) faaliyet 

yapılmıştır. Bunlar; 

 

1. Kişisel Gelişim Teknikleri Eğitimi; 03 - 07 Şubat 2014 tarihleri arasında Şanlıurfa 

TAEM’ de Çiftçi Örgütlerinden ve Model Uygulama Birimlerinden (MUB) 32 teknik 

elemanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  

2. Tarımsal Örgütlenme Eğitimi; 21.Şubat.2014 tarihinde GAP BKİB Bölge 

Müdürlüğünde MUB’dan 19 teknik elemanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.   

3. Eruh Meslek Yüksek Okulundan mezun olacak 33 Organik Tarım bölümü öğrencisine 

“Tarımsal Danışmanlık” ile ilgili bilgilendirme çalışması yapılmıştır.  

 

2.2. Çiftçi Örgütlerinde Tespit Edilen Alt Yapı ve Donanım Eksikliklerinin Giderilmesi 

 

GAP Yayım Modeli kapsamında 12 çiftçi örgütünde danışmanlık hizmetlerinin etkinliğini 

sağlamaya yönelik eğitim ve toplantı salonlarında ihtiyaç duyulan modern yapının kurulması 

amacıyla  

 

1. Gercüş Ziraat Odası 

2. Altın Üzüm Sulama Kooperatifi 

3. Kilis Ziraat Odası 

4. Kilis Damızlık KKYB 

5. Şehitkâmil Ziraat Odası 

6. Şırnak İdil Ziraat Odası 

7. Şırnak Arı Yetiştiricileri Birliği 

8. Midyat Ziraat Odası 

9. Mardin Ziraat Odası 

10. Kâhta Ziraat Odası 

11. Besni Ziraat Odası 

12. Mardin Damızlık KKYB’ ne bu kapsamda gerekli ofis malzemeleri ve donanımları 

verilerek tutanak altına alınmıştır.  

Model uygulama planının revize edilmesi ile birlikte bu konudaki çalışmalar Çiftçi 

Örgütlerinin İdari Mali ve Teknik açıdan güçlendirilmesi ve Örgütlenmenin teşvik edilmesi 

konu başlıkları altında devam ettirilmesi planlanmaktadır. 
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2.3.Model Tanıtımı 

 

Öncelikle GAP Yayım Modeli çalışma alanlarının bağlı olduğu mülki idare amirleri ziyaret 

edilerek modele ilişkin bilgi verilmiştir. İlgili kurum kuruluşlar, STK ve çiftçi örgütlerinde 

modelin uygulama sürecindeki çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapılmış, konu ile ilgili 

çalışmalar devam etmektedir. 

 

2.4. İhtiyaçlara Yönelik Eğitim-Yayım ve Araştırma Programının Uygulanması 

 

Mevcut durum analiz raporunda belirlenen ihtiyaçlara göre planlama çalışmaları devam 

etmektedir. Uygulama planına göre yapılacak faaliyetler ile ilgili olarak,  kurum kuruluş, STK 

ve Çiftçi Örgütleri ile görüşmeler devam etmektedir. 

 

2.4.1. Tarım Danışmanlarına Yönelik Eğitimler 

 

Bu kapsamda eğitim yayım hizmetleri konusunda çalışan teknik elemanlar için mevcut durum 

analiz raporunda belirlenen sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik eğitim programları 

planlanmış/planlanmaktadır.  Eğitimler başta model kapsamındaki çiftçi örgütlerinin talepleri, 

daha sonra diğer paydaşların görüşleri ve GAP Bölgesinin genel durumu dikkate alınarak 

planlanmıştır. Eğitimlerde öncelik Model kapsamında çalışacak çiftçi örgütlerindeki tarım 

danışmanları olmakla birlikte, GTHB yayım personeli, diğer çiftçi örgütlerinde ve serbest 

çalışan tarım danışmanları da eğitim faaliyetlerinden faydalanacaktır. Eğitimlerin uygulamalı 

olmasına ve eğitimlerde bölge içi kurum ve eğitmenlere yer verilmesine öncelik 

gösterilecektir. 

2.4.2. Çiftçi Örgütü Üyelerine Yönelik Eğitim Yayım ve Enformasyon Çalışmaları 

 

Bu dönemde, çalışma alanlarında görev yapan kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, kredi ve 

pazarlama gibi destek kuruluşları ile sürekli ilişkilerde bulunulmuş, onlardan görüşler alınmış 

ve envanter çalışmaları ile çalışma alanlarımızda bulunan tüm hedef grupların sorunları ve 

ihtiyaçları belirlenmiştir. 

 

 Kurumsal sorunlar: 

 

a) Elektrik kesilmesi, yetersizliği, 

b) Elektrik faturalarının yüksekliği, 

c) Alternatif enerjiden yararlanma ( güneş panelleri) 

d) Sulama suyunun olmaması veya yetersizliği, 

e) Gölet suyunun dağıtımı (toprak kanallar) 

f) Arazilerde ulaşım zorluğu (dağ köylerinde yol yok) 

g) Arazilerin çok küçük ve parçalı olması, 

h) Krediye ulaşım zor, 
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 Teknik sorunlar; 

a) Teknik elemanlardan yararlanamamak, (gelmemesi veya yetersiz olması) 

b) Meyve ağaçlarında aşılama ve budama, 

c) Meyve yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele. 

d) Pamuk ve Mısır yetiştiriciliği, 

e) Sertifikalı tohum seçimi ve temini, 

f) Sulama ve gübreleme, 

g) Sebze ve meyve yetiştiriciliği, 

h) Toprak ve yaprak tahlili, 

i) ITU ve Organik tarımı bilmeme, 

j) Örtü altı sebzecilik, 

k) Hayvan ölümleri, koruyucu aşılama, 

l) Hayvan besleme, 

m) Verim düşük, 

n) Hayvan barınakları sağlıksız, 

o) Kaba yem ve yem bitkilerini bilmeme, 

p) Birlikte (ortak) çalışma yok, 

q) Desteklemeler bilinmiyor, 

r) Ürünler yok pahasına gidiyor, 

s) Ürün işleme, paketleme ve Pazar sorunu, 

t) Yeniliklere ulaşamama, 

u) Tarımsal örgütlenme ve kooperatifçilik, 

v) Tarım sigortası, 

 

Bu kapsamda; model uygulama planı kapsamında doğrudan ya da çiftçi örgütleri üzerinden 

uygulanacak olan yayım programlarının planlama ve hazırlık çalışmaları mevcut durum analiz 

raporu sonuçlarına göre hazırlanmaktadır. Faaliyetler tarım takvimine göre ve önceliklere 

göre model uygulama planı kapsamında yürütülecektir. 

 

2.4.3. Talebe Dayalı Diğer Çiftçilere Yönelik Eğitim Yayım ve Enformasyon Çalışmaları 

 

ADIYAMAN 

 Besni, Uzunkuyu köyünde gelen talep üzerine 24 çiftçi katılımı ile Antepfıstığı 

hastalık ve zararlıları konusunda eğitim programı gerçekleştirilmiştir. 

 Kahta, Çaltılı köyünde hububat hastalık ve zararlıları ile ilgili 30 çiftçi katılımı ile 

eğitim yapılmıştır. 
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BATMAN 

 

 Gercüş, Hisar köyünde gelen talep üzerine bağ ve bağ hastalıkları konusunda 28 çiftçi 

katılımı ile eğitim, bilgilendirme çalışması gerçekleştirilmiştir. 

 Gercüş Ziraat odası çalışma alanımızda Poyraz köyünde ağustos böceği ile ilgili 22 

çiftçi katılımı ile uygulamalı eğitim yapılarak teşhis ve mücadele yöntemi konusunda 

bilgi verilmiştir. 

 Gercüş, halk eğitim merkezinde GTH İl Müdürlüğü ile birlikte 49 çiftçi katılımı ile 

Antepfıstığı ve Bağ yetiştiriciliği hastalık ve zararlıları konusunda eğitim verilmiştir.  

 Batman/Kaletepe köyünde çilek yetiştiriciliği konusunda 17 çiftçi katılımı ile 

bilgilendirme çalışması yapılmıştır. 

 Merkez/ Güneşli köyünden 6 çiftçiye elma bahçesinde budama konusunda bilgi 

verilerek, uygulamalı olarak budamanın ne şekilde yapılacağı gösterilmiştir. 

 Batman/Samanlı, Karpuzlu, Doluca, Bıçakçı köylerinde danışmanlık sistemi ile ilgili 

bilgilendirme toplantısı 23 çiftçi katılımıyla yapılmıştır.  

 

SİİRT 

 

 Kurtalan bölgesinde yapılan saha çalışmaları sırasında çiftçilerin buğday hastalıları ile 

mücadelesinde sıkıntılar yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu amaçla, GTH Kurtalan İlçe 

Müdürlüğü ile birlikte Yayıklı Köyünde 22 çiftçi katılımı ile “Buğday Hastalıkları ve 

Çözüm Önerileri” konulu köy toplantısı yapılmıştır. 

 Siirt Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa üyelerine “Verimi Etkileyen 

Hastalıkların Kontrolü” eğitimi verildi. Birliğe üye çiftçilerin talepleri ile oluşan bu 

eğitime 51 çiftçi katılım göstermiştir. 

 

DİYARBAKIR 

 

 GAP-TEYAP döneminde Dicle-Dede Köyü ve Çınar-Aboriş Mezrasında kurulmuş 2 

adet damla sulama ile telli terbiye bağ demonstrasyonları 2 şer kez kontrol edilmiştir. 

Yapılan saha ziyaretlerinde genel durumun iyi olduğu görülmüştür. Çiftçilerimize 

gübreleme ve şekil budamaları ile ilgili uygulamalı olarak önerilerde bulunulmuştur. 

 Mart 2014 de Çermik ilçesine bağlı Akçaörten ve Örenkuyu Köylerinde “  Halk elinde 

ülkesel hayvan ıslah” projelerine teknik destek sağlamak amacıyla, üye yetiştiricilere 

“kuzu tartımı ve süt ölçümünün kayıt altına alınması” konulu uygulamalı eğitim 

verilmiştir. 35 çiftçinin katıldığı bu eğitimde hem damızlık kuzuların nasıl elde 

edildiği hem de bölgeye özel olan bu hayvan cinsinin süt veriminin tespitinin nasıl 

yapıldığı/yapılacağı anlatılmıştır. 

 GAP-TEYAP döneminde sebzecilik ve meyvecilik eğitimi verilen Ergani’ye bağlı 

Alitaş köyünde cami bahçesine karma 300 fidan dikilmiştir. Şubat 2014’te yapılan bu 
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çalışma kapsamında Orman İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Ünv.Ziraat 

Fakültesi katkı sağlamıştır.  

 

GAZİANTEP 

 

 S.S Altınüzüm sulama kooperatifi' nin çalışma bölgesinde proje yapmaları ve bu 

projelerini gerçekleştirebilmeleri için finans kuruluşlarına yönlendirme yapılmıştır. 

 S.S Altınüzüm sulama kooperatifi' nin çalışma bölgesinde GAP-TEYAP kapsamında 

yapılan demo kontrollerinde; telli terbiye sistemindeki tellerin gerdirilmesi için 

bilgilendirme yapılmıştır. 

 S.S Altınüzüm sulama kooperatifi' nin çalışma bölgesinde bağ yetiştiriciliğinde 

hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama zamanı ve uygulaması konularında 21 çiftçiye 

bilgilendirme yapılmıştır. 

 

KİLİS 

 

 Polateli, Mağaracık köyünde 28 çiftçi katılımı ile İvesi koyun yetiştiriciliği teknikleri 

eğitimi verilmiştir.  

 

MARDİN 

 

 Midyat/Budaklı köyünde yüksek telli terbiye sisteminde uygulamalı, 11 çiftçiye 

bağlarda budama eğitimi verilmiştir.  

 Midyat/Gelinkaya/Ester köyünde 17 çiftçiye meyve ağaçlarında (nar ve kiraz) budama 

eğitimi verilmiştir.  

 Midyat/Mercimekli köyünde DİKA ile birlikte 5 çiftçiye armut ağaçlarında şekil 

budaması eğitimi verilmiştir.  

 Midyat/Ovabaşı köyünde 9 çiftçiye çilek yetiştiriciliğinde malçlama ve dikim 

konusunda uygulamalı eğitim verilmiştir. 

 

ŞANLIURFA 

 

 Merkez, Konuklu köyünde 13 çiftçi katılımı ile sürü yönetimi ve süt hayvancılığında 

beslemenin temel kuralları konulu eğitim yapılmıştır. 

 Merkez, Konuklu köyünde 18 çiftçi katılımı ile süt hayvancılığında beslemenin temel 

kuralları konulu eğitim yapılmıştır. 

  

ŞIRNAK 

 

 Arı yetiştiricilerinin genel sorunlarının tespitine yönelik model çalışmalarımız 

kapsamında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Birlik, Kaymakamlık ve GTHB İlçe 

Müdürlüğü koordinasyonu ile yapılan bu çalışmaya 65 çiftçi katılım sağlamıştır.  
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2.4.4. Araştırma, Yayımcı ve Çiftçi Bağlarını Güçlendirme Çalışmaları 

 

Mevcut durum analiz raporunda belirlenen ihtiyaçlara göre planlama çalışmaları devam 

etmektedir. İlgili kurum kuruluş, STK ve Çiftçi Örgütleri ile görüşmeler yapılmaktadır. 

 

2.5. Basılı ve Görsel Materyal Hazırlanması 

 2000 yılında GAP İBY (MOM) projesi kapsamında hazırlanan çiftçi el kitabının GAP 

TEYAP döneminde güncelleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, çiftçi el 

kitabı incelenerek 2000 yılından bu yana bölgemizde yeni yetiştirilmeye başlanan 

bitkilerde eklenerek kitap hazırlığına başlanıldı. Tarla Bitkileri, Sebze Yetiştiriciliği, 

Bakla ve Yem Bitkileri, Meyve Yetiştiriciliği, Sulama, Gübreleme ve Gübreler, 

Mekanizasyon, Zirai Mücadele ve Hayvancılık konularında toplam 9 kitapçık 

hazırlanarak “Çiftçi El Kitabı Seti” hazırlanmaktadır. Tarla bitkileri bölümü 

bitirilmiştir. Tarla bitkileri bölümü hazırlanırken, 2000 yılından bu yana bitki 

yetiştirme tekniklerinde yaşanan gelişmeler eklenmiştir. Ayrıca, bitki hastalık ve 

zararlıları çiftçilerin anlayabileceği düzeyde hazırlanmıştır. Hastalıkların iyi bilinmesi 

için ve tanınması için detaylı fotoğraflar eklenmiştir. Zararlılar ile ilgili olarak da 

böceğin hem larva dönemi hem de ergin dönemindeki durumları ayrıntılı olarak 

gösterilmiştir. 

 Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan 9 ilin, çiftçiler ve Ziraat mühendislerin 

kullanımı için GAP TEYAP döneminde hazırlığına başlanan ve illerin başlıca ürünleri 

ile ilgili takvim çalışması tamamlandı. Bu takvimde,  ilde yetiştirilen önemli bitkiler 

ile ilgili çiftçilerin ve ziraat mühendislerinin hangi zamanda ve mevsimde hastalık, 

zararlılara karşı ve ne gibi kültürel işlem yapacakları belirtilmiştir. Bu takvim 

oluşturulurken, seçilen bitkiler ile ilgili öngörülen faaliyetler, her ilin GTHB il 

müdürlüğünde çalışanlar tarafından kontrol edilmiştir. Bu takvim, bu kuruluşlar 

tarafından onay görmüş ve basıma hazır hale getirilmiştir. 

 GAP TEYAP döneminde teknik elemanlar için hazırlanan ve basımı yapılan ”Sulama 

ve Sulama Yöntemlerinin Projelendirilmesi” kitabının talepler doğrultusunda dağıtımı 

devam etmektedir. Ayrıca çiftçiler için “Sulama ve Suyun Etkin Kullanımı” 

konusunda kitapçık hazırlıkları devam etmektedir.  

 İBY el kitabı ile ilgili materyal ve veri toplama çalışmalarına başlanmıştır. 

 Liflet, Broşür vb çalışma taslakları oluşturulmuştur. 

 GAP-TEYAP Final Raporu basıma hazır hale getirilmiştir. 

 Örgütlenme ve grup oluşturma ile ilgili konularda doküman hazırlığı yapılmıştır. Tüm 

hazırlıklar tamamlandıktan sonra basılı hale getirilmiş seminerlerde kullanılmak üzere 

powerpoint sunum şekline dönüştürülmüştür. 

 Üç aylık olarak çıkarılması planlan GAP-TEYAP dergisi ile ilgili makale ve 

gerçekleşen faaliyetlere ilişkin çalışmalar devam etmektedir.  

 Mesaj hattı oluşturulmuş ve bu kapsamda çiftçi ve teknik eleman il grupları oluşturma 

çalışmaları devam etmektedir. 
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3. Sürdürülebilirlik ve Yaygınlaştırma Çalışmaları 

 

Bu kapsamda bölge genelinde potansiyeller çoğunlukla belirlenmiş olup konu başlıklarını, 

çalışma alanlarını belirlemek amacıyla saha çalışmaları devam etmektedir. Örgütlenme ve 

grup oluşturma faaliyetleri ile paralel yürütülecek olan bu çalışma kapsamında çiftçi 

örgütlerinden çeşitli talepler alınmakta olup mevcut durum analiz raporu ve model revize 

programına göre değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. 

 

B-Sulamaya Açılmış ve Açılacak Alanlarda Yürütülen Çalışmalar 

 

 “Suyun Etkin Kullanımı ve Suya Hazırlık Eylem Planı” hazırlanmıştır. Bu kapsamda 

yürütülecek eğitim, yayım ve danışmanlık çalışmaları sulama eylem planları ve 

mevcut durum analiz raporu sonuçlarına göre planlanmaktadır. 

 

 Pilot alanlara ilişkin DSİ Bölge Müdürlüklerinden (X.-XV.-XX.) proje özetleri temin 

edilmiştir.  

 

 DSİ Bölge Müdürlüklerine yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verilmiştir.  

 Pilot bölgelerde her türlü teknik ve lojistik desteğin sağlanabileceği DSİ yetkililerince 

belirtilmiştir. 

 

 Pilot bölge sulama sahalarında kurum amirlerine, yürütülecek faaliyetler hakkında kısa 

brifingler verilmiş/verilecektir. 

 

 Sulama sahasında bulunan köyler belirlenmiştir.  

 

 Muhtarlar ve çiftçilerle “Sulama, İBY ve Sulu Tarımdan Beklentiler” ve mevcut 

durumlarını ortaya koyabilecek anketler yapılmış/yapılacaktır. 

 

Bu durumda 2014 yılında Suruç, Samsat ve Pamukçay sulama bölgelerinde ihtiyaç analizleri 

tamamlanmıştır. Batman Sol Sahil sulama sahasında ise köy ziyaretleri ve çiftçi anketlerine 

başlanmıştır. İhtiyaç analizi çalışmaları kapsamında; 

 

 Şanlıurfa/Suruç; 43 köy ziyaret edilerek 136 çiftçi ve muhtar anketleri yapılmıştır. 

 Adıyaman/Samsat; 12 köy ziyaret edilerek 45 çiftçi ve muhtar anketleri yapılmıştır.  

 Diyarbakır/Pamukçay; 10 köy ziyaret edilerek 21 çiftçi ve muhtar anketleri 

yapılmıştır. 

 Batman/Sol Sahil; 12 köy ziyaret edilerek 22 çiftçi ve muhtar anketleri yapılmıştır. 
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Öncelikli dört pilot bölgede toplam 77 köy ziyareti ve 224 muhtar-çiftçi anketleri yapılmıştır. 

 

Ayrıca bu konuda talebe dayalı olarak aşağıda ki çalışmalar da yapılmıştır.  

 

 Şırnak/Silopi/Nerduş Sulama Birliği sahasında İBY konusunda ihtiyaçlar 

belirlenmiştir. Bu kapsamda 3 köyde 9.000 da alanda ve yaklaşık 100 çiftçinin 

faydalanacağı sulama altyapı yenileme (açık kanal şebekesi borulu şebekeye 

dönüştürülmesi) projesi hazırlık süreci başlatılmıştır. Proje, DİKA %75 hibe 

programından yararlanmak amacıyla hazırlanacaktır. Ancak burada esas olan proje 

faydalanıcılarının (Sulama birliğine üye çiftçilerin) proje yapımı ve uygulamasına 

ilişkin muvafakatnamelerinin olmasıdır. Bu kapsamda da 2 kez alanda 24 önder çiftçi 

katılımıyla bilgilendirme toplantıları ve saha incelemesi yapılmış ve bu süreç Sulama 

Birliği Yönetiminin çalışma kapsamına alınmıştır.  

 

 Siirt/Kurtalan da DİKA hibe programı kapsamında 2.400 da alanda tamamlanan 

Yaylacık Köyü Borulu Şebeke Gölet Sulama Proje sahası 1 kez ziyaret edilerek, 

muhtar ve çiftçi görüşmeleri yapılmıştır. Çiftçilerin tarla içi sulama sistemlerine ilişkin 

bilgi eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda GTH Kurtalan İlçe Müdürlüğü 

ile koordinasyon ve işbirliği yapılması konusunda görüşmeler olumlu yönde 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca GAP Yayım Modeli kapsamında suyun etkin kullanımı 

konusundaki çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerine bölge çiftçilerinin de dahil edilmesi 

planlanmıştır. 

 

 Şanlıurfa/Merkez/Cullap Sulama Birliğinde 2 kez Başkan ve Birlik Müdürü ziyaret 

edilmiştir. Bu ziyaretler su kullanıcı çiftçi örgütlerinde tarımsal eğitim ve yayım 

hizmeti verme kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. 

Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri yasal mevzuatları içerisinde 6. Madde (idari, mali, 

altyapı, donanım vb.) gerekliliklerini yerine getiren sulama birliklerinin de bu 

kapsamda faaliyet gösterebileceği GTHB konu ile ilgili örnek olabilecek yazısında 

(Adıyaman/Samsat Sulama Birliği-Danışmanlık Yetki Belgesi Başvuru Cevap Yazısı) 

belirtilmiştir. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam etmektedir. 

 23.Ocak.2014 tarihinde “Suruç Suya Hazırlanıyor “ faaliyetleri kapsamında 16 

ortaokuldan 660 öğrencinin yazdığı kompozisyon yarışması ödül töreni yapılmıştır. 

İlgili tüm kurum ve kuruluşların katıldığı ödül töreninde ilk 3 ve 50 öğrenciye ödülleri 

verilmiştir. 

Tablo-1 de belirlen pilot sahalar Sulama Projesi-İBY-Çiftçi özelliklerine ve Tablo -2 de 

verilen öncelikler sıralamasına göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  

Sulamaya açılmış ve açılacak 7 pilot bölgemiz; toplam 268 köy, 294.439 ha alan ve yaklaşık 

30.000 üye çiftçiden oluşmaktadır. Çalışma alanlarımızın büyüklüğü göz önüne alındığında, 7 

pilot bölge için öncelik sıralaması yapılması gerekmektedir. Bu sıralama Tablo 2 de ana 

hatları ile verilmiştir.  
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TABLO-1 

GAP TEYAP Suyun Etkin Kullanımı ve Suya Hazırlık Eylem Planı Pilot Alan Genel Özellikleri 

Sıra 

No 
Pilot Alan İli-İlçesi 

İşletme-

Bakım-

Yönetim 

Sulama 

Sistemi 

Sulama 

Alanı 

(ha) 

Sulamaya 

Açıldığı 

veya 

açılacağı 

yıl 

Üye 

Sayısı 

Köy 

Sayısı 

2011 

Sulanan 

Alan 

(ha) 

2012 

Sulanan 

Alan 

(ha) 

2013 

Sulanan 

Alan 

(ha) 

1 

Sulamaya 

Açılmış 

Pilot 

Alanlar 

Samsat 
Adıyaman-

Samsat 

Samsat 

Sulama 

Birliği  

Pompaj 2.806 
 

2009 
340 9 400 1100 0 

2 Sol Sahil 
Batman-

Merkez 

Sol Sahil 

Sulama 

Birliği 

Pompaj-

cazibe 
18.758 

 

2008 
404 29 1150 1150 1150 

3 
Nizip-

Belkıs  

Gaziantep-

Nizip 

Belkıs 

Sulama 

Birliği 

Pompaj 11.925 2012 135 17 200 350 0 

4 

Sulamaya 

Açılacak 

Pilot 

Alanlar 

Suruç 
Şanlıurfa-

Suruç 

DSİ XV. 

Böl.Md.  
Pompaj 94.814 2014 

 
87 0 0 0 

5 Pamukçay 

Diyarbakır-

Silvan-

Merkez 

DSİ X. 

Böl.Md.  
Cazibe 5.100 

 

2015  
13 0 0 0 

6 

Dicle-

Kralkızı 

III.Kısım 

Diyarbakır-

Bismil 

DSİ X. 

Böl.Md. 

Pompaj-

Cazibe 
44.950 

 

2016  
41 0 0 0 

7 
Derik-

Kızıltepe 
Mardin 

DSİ XX. 

Böl.Md.) 

Pompaj-

Cazibe 
116.086 2017 

 
72 0 0 0 

 

 

Bu kapsamda; tüm bu çalışmalar süresince konu ile ilgili Kurum–Kuruluş ve Çiftçi Örgütleri 

ziyaretleri yapılarak koordinasyon ve işbirliği kapsamında görüş birliğine varılmıştır. Bu 

kapsamda; 

 

 DSİ X.-XV.-XX. Bölge Müdürlüğü, DSİ 202.-203.-102.-103. Şube Müdürlüğü,  

 GTHB Samsat İlçe Md., GTHB Nizip İlçe Md., GTHB Suruç İlçe Md., GTHB Derik 

İlçe Md., 

 Samsat Sulama Birliği, Batman Sol Sahil Sulama Birliği ve Belkıs Sulama Birliği, 

Derik-Dumluca Sulama Birliği, Cullap Sulama Birliği, 

 Samsat Kaymakamlığı, Suruç Kaymakamlığı, 

 Suruç Ziraat Odası, Samsat Ziraat Odası, Batman Merkez Ziraat Odası, Kızıltepe 

Ziraat Odası, Derik Ziraat Odası gibi kurum-kuruluş ve çiftçi örgütleri ziyaret edilerek 

bilgi verilmiştir. 
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TABLO-2 

GAP TEYAP Suyun Etkin Kullanımı ve Suya Hazırlık Eylem Planı Pilot Öncelik Sıralama Tablosu 

Öncelik 

Sıra No 
Pilot Alan İli-İlçesi İBY 

Sulama 

Sistemi 

Sulama 

Alanı 

(ha) 

Sulamaya 

Açıldığı 

veya 

Açılacağı 

yıl 

Üye 

Sayısı 

Köy 

Sayısı 
Açıklama 

1 Suruç 
Şanlıurfa-

Suruç 

DSİ XV. 

Böl.Md.  
Pompaj 94.814 2014   87 

Haziran 2013 tarihinden bu yana 

GAP TEYAP  "Suya Hazırlık"  

çalışmaları kapsamında ihtiyaç 

analizi yapılmış ve faaliyetlere 

başlanmıştır.2014 yılından itibaren 

sorunların çözümüne yönelik 

faaliyetler devam edecektir. 

2 Samsat 
Adıyaman-

Samsat 

Samsat 

Sulama 

Birliği  

Pompaj 2.806 2009 340 9 

Sulama Birliğinin Yönetimsel 

kapasite yetersizliği ve çiftçilerin 

İBY hakkında bilinçsiz olmaları 

nedeniyle 2013 yılından beri tesis 

işletilememiştir.  

3 Pamukçay 

Diyarbakır-

Silvan-

Merkez 

DSİ X. 

Böl.Md.  
Cazibe 5.100 2015   13 

Bölgede yaklaşık 250.000 ha 

sulamaya açılacak alanın tam 

ortasında 5.100 ha’lık bir alandır. 

Pamukçay Barajı tamamlanmış, 

şebeke inşaatı 2015 yılında 

tamamlanacaktır. Alan küçük olsa 

da etkisi büyük olacaktır.  

4 Sol Sahil 
Batman-

Merkez 

Sol Sahil 

Sulama 

Birliği 

Pompaj-

Cazibe 
18.758 2008 404 29 

13.000 ha sulamaya açılmış, 5.758 

ha 2014 de sulamaya açılacak olan 

bir bölgedir. Batman da merkeze 

bağlı köyleri içermektedir. Basınçlı 

sulama ve alternatif ürün 

yetiştiriciliğinde çiftçiler çok 

bilinçsizdir. Tarımsal yayım ve 

danışmanlık hizmet kalitesinin 

yükseltilmesi gerekmektedir.  

5 

Dicle-

Kralkızı 

III.Kısım 

Diyarbakır-

Dicle-

Merkez 

DSİ X. 

Böl.Md. 

Pompaj-

Cazibe 
11.925 2016 135 17 

 Mevcut durumda çiftçilerin çoğu 

YAS ile sulu tarım yapmaktadırlar. 

Tarımsal amaçlı çiftçi örgütlenmesi 

ve suyun etkin kullanılması ve suya 

hazırlık faaliyetleri yürütülecektir.  

6 
Nizip-

Belkıs  

Gaziantep-

Nizip 

Belkıs 

Sulama 

Birliği 

Pompaj 44.950 2012   41 

2011 yılında kısmen işletmeye 

açılmıştır. %60 Antepfıstığı-Zeytin 

yetiştiriciliği yapılan bölgede çiftçi 

su talebi %10 civarında kalmıştır. 

Bu nedenle tesis son 2 yıldır 

işletilememektedir. Sulu tarım 

kültürü ve örgütlenme bilinci 

geliştirilmelidir. 

7 
Derik-

Kızıltepe 
Mardin 

DSİ XX. 

Böl.Md.) 

Pompaj-

Cazibe 
116.086 2017   72 

 Mevcut durumda çiftçilerin çoğu 

YAS ile sulu tarım yapmaktadırlar. 

Tarımsal amaçlı çiftçi örgütlenmesi 

ve suyun etkin kullanılması ve suya 

hazırlık faaliyetleri yürütülecektir. 
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Pilot sahalarda bu güne kadar yapılan ihtiyaç analizi çalışmalarına göre sulamaya açılmış ve 

açılacak pilot alanlarda belirlenen temel sorunlar ve öncelikler esas alınarak; 

 

 Şanlıurfa/Suruç, 

 Adıyaman/Samsat 

 Diyarbakır/Pamukçay sulama alanları için “Suyun Etkin Kullanımı ve Suya Hazırlık 

Eylem Planları” hazırlanmıştır. Batman Sol Sahil içinde önümüzdeki dönem 

tamamlanması planlanmıştır.  

 

C-Örgütlenme ve Grup Oluşturma Çalışmaları 

 

Çalışma alanlarımızda bu dönem içerisinde illerde potansiyeller belirlenmeye çalışılmış bu 

konularla ilgili kurum kuruluş görüşmeleri ve ilgili çiftçilere bilgilendirme çalışmaları 

yapılmış ve bu dönem içerisinde aşağıdaki konular ve alanlar öne çıkmıştır. 

 

Adıyaman :1/ Kahta ve civarında badem üreticilerin ortak hareketi için 

bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 

Batman :1/ Gercüş ilçesinde üzüm üreticilerinin birlikte hareket etme istekleri 

tespit edilmiştir. 

Diyarbakır :1/ Karacadağ (Alatosun) yöresinde 15 adet göleti ortak kullanan çeltik 

üreticilerinin, toplu pazarlama, toplu işleme ve depolama talepleri 

ortaya çıkmıştır. 

Gaziantep  :1/ Sof bölgesinde kiraz ve elma üreticilerinin Üretici Birlikleri kurma 

talepleri değerlendirilerek saha ziyaretleri ve bilgilendirme çalışmaları 

yapılmıştır. 

2/ Altınüzüm soğuk hava deposu ve ürün işleme tesisi ile ilgili 

çalışmalar başlatılmıştır. 

Mardin :1/Midyat ilçesinde sebzecilik bölgesinin ortak güneş enerjisi                       

kullanma talepleri ile toplu sebze pazarlama istekleri değerlendirmeye 

alınmıştır. 

Şanlıurfa :1/ Karaali bölgesi için çiftçi örgütlenmesine yönelik çalışmalar 

başlatılmıştır. Değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. 

                          2/ Merkez Süt Üreticiler Birliği talep alınmış, değerlendirilmektedir. 

3/ Suruç İlçesinde Antepfıstığı ve Nar Üretici Birliği talepleri alınmış, 

bilgilendirmeler yapılmış, değerlendirilmektedir. 

 

 Örgütlenme eylem planı hazırlanarak öncelikli olarak Model Uygulama Birimine 

konuyla ilgili eğitim verildi. 

 Batman Gercüş Ziraat Odası bölgesinde 4 köyde Üzüm Üreticileri Birliği konusunda 

bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.  

 Diyarbakır Alatosun (Karacadağ ) bölgesinde alan incelemesi yapılarak çiftçilerle ön 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  
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 Gaziantep Sof ve Altınüzüm bölgesinde saha çalışanları ile birlikte çiftçi 

görüşmelerine devam edilmektedir. 

D. Koordinasyon ve Farkındalık Çalışmaları  

 

Modelin geniş kitlelere tanıtımı, projenin yönetimi, koordinasyon-işbirliği konuları, 

toplantılar, yurt içi-yurt dışı eğitimler, yıllık çalışma programı ve bütçesinin hazırlanması, 

faaliyetlerin uygulanması, izleme – değerlendirme - raporlama vb. gibi faaliyetleri 

kapsamaktadır.  

Bu dönem içerisinde; 

 Tüm GAP illerinde GTH İl Md. TKV Şb. Müdürlüklerinde modelin tanıtımı yapılmış 

ve çiftçi örgütü envanter çalışmalarımızda fayda sağlayacak veri temini konusunda 

destek alınmıştır.  

 DSİ X.-XV.-XX. Bölge Müdürlüklerinde GAP Yayım Modelimiz tanıtılmış ve bu 

kapsamda hazırlanıp uygulanacak olan “Suyun Etkin Kullanımı ve Suya Hazırlık 

Eylem Planı” çalışma alanlarının mevcut durum analizleri için ihtiyaç duyulan “Proje 

Planlama Raporları” temin edilmiştir. Özellikle Diyarbakır/Pamukçay Sulama sahası 

DSİ tarafından önerilmiş ve yapılacak çalışmalara tam destek sağlanacağı 

belirtilmiştir. Bu kapsamda DSİ X. Bölge Müdürlüğünce hizmet binasında çalışma 

odası verilebileceği belirtilmiştir. 

 GTHB ve TAGEM ile protokol kapsamında eğitim merkezlerinin kullanıma 

sunulması konusunda işbirliği sağlanmıştır. Eğitimlere teknik destek sağlanması 

konusunda destek alınmıştır. 

E. İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları    

 

 TZOB’la yaşanan süreç dolayısı ile Model Uygulama planı amaç ve hedefleri 

korunarak revize edilmiştir. 

 Yayım Modeli 1. Dönem Raporu hazırlanmıştır. 

 Yayım Modeli Mevcut Durum Analiz Raporu hazırlanmıştır. 

 Aylık İl Faaliyet Raporları hazırlanmıştır. 

 GAP Bölgesi için Sulamaya Hazırlık ve Suyun Etkin Kullanımı Eylem Planı 

hazırlanmıştır. 

 Örgütlenme ve Grup Oluşturma Eylem planı hazırlanmıştır. 

 Yayım Modeli Eğitim Raporu hazırlanmıştır. 

 GAP TEYAP Sonuç Raporu hazırlanmıştır. 

 GAP Bölgesi Çiftçi El Kitabı Hazırlanmaktadır. 

 GAP Bölgesi Tarım Takvimi Hazırlanmaktadır. 
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10. Planlanan Faaliyetler  

 

GAP Yayım Modeli kapsamında hazırlanan mevcut durum analiz raporu sonuçları esas 

alınarak öncelikli olarak çalışma alanlarında sorunların çözümüne yönelik eğitim ve yayım 

faaliyetlerinin planlanması yapılacaktır. Bu planlamada aşağıda belirtilen 5 adım göz önünde 

bulundurarak faaliyetler yürütülecektir. 

 

1. Mevcut Durum Analizi,  

 

Bunun için tüm belirlenen örgüt alanlarında Köy ve Çiftçi anketleri yapılarak sorunlar 

belirlenmiştir. Sorunların sebeplerinin anlaşılması için doğa, insan ve köyler tanınmaya 

çalışılmıştır. Mümkün olduğunca gerçek bilgilere ulaşılmaya, sorunun nedenleri bulunmaya 

çalışılmaktadır. 

 

2. Amaçların Belirlenmesi, 

 

Belirlenen sorunlar analiz edilerek, bölgede çözülmesi gereken konular önceliklerine göre 

sıralanarak amaçlar belirlenmiştir. Tüm bu konular danışmanın çalıştığı alan üzerine 

oturtulacaktır. Her İl koordinatörünün Örgüt Bölgesi ve danışmanların sabit köy programı 

olmalıdır. 

 

3. Programın Geliştirilmesi, 

      Belirlenen amaçlara ulaşmak için yayımcının ihtiyaçları dikkate alınmıştır. 

- İhtiyaç duyduğu eğitimler, 

- Ulaşım vasıtası, 

- Çiftçilerin eğitim ihtiyaçları, gruba uygun olarak belirlenmiş olanlar, 

- Demo, işletme ziyareti, iletişim araçları ve eğitim malzemeleri, gezi ve fuarlara 

çiftçi götürme,  

- Yayım sisteminin tam işlemesi için TEYKOB illeri, İl Koordinatörleri çalıştıkları 

örgütleri ve Danışmanlar ise köy ve çiftçileri düzenli programlarla ziyaret 

etmelidir. 

 

4. Çalışma Planı Hazırlıkları; 

 

Bu çalışmalarda her danışman grubunda belirlediği sorunların çözümü için uygulayacağı 

yayım metoduna ve konulara göre yıllık programında genel anlamda yer verecektir. 

Aylık programlarında ise yıllık programda yer alan konular tarım takvimine uygun olarak yer 

alacaktır. 

 

- Köy bilgilendirme toplantıları, 

- Çiftçi ziyaretleri için sabit program ( Örneği ekte), 

- Demonstrasyon, 

- Tarla günü, 
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- Konulu çiftçi toplantıları, 

- Örnek işletme gezileri, 

- Fuar gezileri, 

- Çiftçi kursları, 

- Yurt içi-dışı inceleme gezileri, 

- Bilgi notu/ liflet, broşür hazırlama (Merkezde çoğaltılacaktır), 

- Film gösterileri vb. gibi faaliyetlere yer vereceklerdir. 

 

5. Değerlendirme, 

Hazırlanan yayım programının uygulamaları 6 aylık ve yıllık değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Bu değerlendirmeler sonucunda elde edilen veriler, gelecek programların hazırlanmasında 

dikkate alınacaktır. 

Yayım faaliyetleri için TEYKOB, İl Koordinatörleri ve Danışmanlar için çalışma planları 

hazırlanmıştır. 

 

TEYKOB Aylık Çalışma Planı 

 
    Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 

 

 

I. Hafta 

 

Şanlıurfa II 

Diyarbakır I 

 

Adıyaman II 

Batman I 

 

Gaziantep II 

Mardin I 

 

Talebe Göre 

Haftalık Toplantı 

Ve 

Raporlama 

 

 

  

II. Hafta 

 

Diyarbakır II 

Şanlıurfa I 

 

Batman II 

Adıyaman I 

 

Mardin II 

Gaziantep I 

 

Şırnak II 

 

Haftalık Toplantı 

Ve 

Raporlama 

 

 

 

III. Hafta 

 

Şanlıurfa II  

Diyarbakır I 

 

Adıyaman II 

Batman I 

 

Gaziantep II 

Mardin I 

 

Kilis II 

Şırnak I 

Haftalık Toplantı 

Ve 

Raporlama 

 

 

 

IV. Hafta 

 

Diyarbakır II 

Şanlıurfa I 

 

Mardin II 

Adıyaman I 

 

Batman II 

Gaziantep I 

 

Siirt II 

Kilis I 

 

Aylık Koordinasyon 

Toplantısı 

 

Program Her Ayın İlk Pazartesi Günü Başlar. (Ana gruplar belirlenmiştir, Program 

aksatılmadan yer değişikliği olabilir.) 

I.GRUP : Sulama + İBY + Bitki Yetiştirme Uzmanları 

II. GRUP : Eğitim + Yayım ve Örgütlenme Uzmanları 
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GAP YAYIM MODELİ PLANLANAN EĞİTİM ve YAYIM FAALİYETLERİ 

  

 FAALİYETLER Birim Miktar 2014 Toplam  

1. Model Uygulama Birimleri (MUB) İle İlgili Faaliyetler       

2. Model Faaliyetleri         

2. 1. Çiftçi Örgütlerinin İdari-Mali-Teknik Yönden Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyetler   

2.1.1. Model Kapsamına Alınacak Çiftçi Örgütlerinin 

Belirlenmesi 
Adet 6   

2.1.2. Çiftçi Örgütleri Tarımsal Yayım Altyapı İhtiyaçlarının 

Belirlenmesi 
Adet 6   

2.1.3. Çiftçi Örgütleri Eğitim Altyapı İhtiyaçlarının Giderilmesi 
Adet 6   

2.1.4. Çiftçi Örgütleri Yayım Personelleri için Yayım Ekipmanı 

İhtiyaçlarının Giderilmesi 
Adet 20   

2.1.5. Pilot Çiftçi Örgütlerinin Mali Açıdan Güçlendirilmesi ve 

Yeni Kurulacak Çiftçi Örgütlerinin Teşvik Edilmesi 
Bölge 10   

2.2.1. Çiftçi Örgütleri Yayım Elemanları İçin Eğitimler       

2.2.1. Bölge Yayım Elemanlarının Eğitim İhtiyaçlarının 

Belirlenmesi 
5 kez 1 1 

2.2.2.  Yayım Elemanları İçin Eğitimler 20 eğitim, 400 Teknik eleman 20 400 

Kişisel Gelişim-İletişim Teknikleri Şanlıurfa TAEM-Mayıs-3 gün 2 40 

Pamuk Yetiştiriciliği Şanlıurfa TAEM-Mayıs-3 gün 1 20 

Mısır Yetiştiriciliği Şanlıurfa TAEM-Mayıs-3 gün 1 20 

Antepfıstığı-Badem Yetiştiriciliği 
Gaziantep A.Fıstığı Araştırma-Mayıs- 3 

gün 
1 20 

Bağ-Zeytin Yetiştiriciliği 
Gaziantep A.Fıstığı Araştırma-Mayıs- 3 

gün 
1 20 

Ç. Örgütlenmesi, Kooperatifçilik Şanlıurfa TAEM-Haziran-3 gün 2 40 

Sebzecilik Şanlıurfa TAEM-Haziran-3 gün 1 20 

Sulama - İBY  Diyarbakır UTAEM-Haziran-3 gün 1 20 

Gübreleme Diyarbakır UTAEM-Haziran-3 gün 1 20 

Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Şanlıurfa TAEM-Eylül-3 gün 1 20 

Hububat (Buğday-arpa) Yetiştiriciliği Şanlıurfa TAEM-Ekim-3 gün 1 20 

İyi-Organik Tarım Şanlıurfa TAEM-Ekim-2 gün 1 20 

K.B. Hayvancılık İzmir DKKYB-Kasım-5 gün 1 20 

B.B. Hayvancılık Aksaray-SÜTAŞ-Kasım-5 gün 1 20 
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GAP YAYIM MODELİ PLANLANAN EĞİTİM ve YAYIM FAALİYETLERİ 

  

 FAALİYETLER Birim Miktar 2014 Toplam  

Arıcılık Alata BKAİ-Kasım-5 gün 1 20 

Raporlama ve sunum teknikleri Şanlıurfa TAEM- Eylül- 3 gün 1 20 

Sulama Metotları projelendirme ve SZP Diyarbakır- Ekim- 5 gün 1 20 

Proje Hazırlama (PCM) Diyarbakır- Kasım - 5 gün 1 20 

2.2.3. Çiftçi Örgütleri Yayım Elemanları İçin Teknik Geziler 
1 kez toplam                                                           

60 Teknik eleman 
1 60 

2.2.4. Bölge Yayım Elemanları İçin Eğitim Materyalleri 

Geliştirme 

10 konuda                                                                 

60 Teknik eleman 
10 60 

2.3. Çiftçilere Yönelik Faaliyetler (Yayım Çalışmaları)       

2.3.1. Çiftçi Yurtiçi Teknik Gezileri  6 kez toplam                           250 Çiftçi 250 250 

Sebzecilik Çukurova- Mayıs-5 gün 1 42 

Sulama ve İBY Konya- Haziran-5 gün 1 42 

Tarla Bitkileri ve Mekanizasyon Hatay-Haziran-5 gün 1 42 

Bağcılık-Meyvecilik Ege-Eylül-5 gün 1 42 

Örgütlenme ve Pazarlama Marmara-Ekim-5 gün 1 42 

Genel Tarım (Tarım Fuarı ile birlikte) Antalya-Aralık-5 gün 1 40 

2.3.2. Çiftçi Yurtdışı Teknik Gezileri  10 kez toplam 250 Çiftçi 25 25 

Örgütlenme-Ekonomik Yatırımlar Fransa- Kasım- 7 gün 1 25 

2.3.3. Demonstrasyonlar 20 adet                         0 0 

Sulama Metotları ile Alternatif ürün ve Bitki Besleme  15 15  0 

Hayvancılık  5 adet                         5  0 

2.3.4. Köy toplantıları 120 adet 3000 Çiftçi 120 120 

Genel Tarım 10 adet 250 çiftçi 10 250 

Sebzecilik 10 adet 250 çiftçi 10 250 

Hayvancılık 10 adet 250 çiftçi 10 250 

Zirai Mücadele 10 adet 250 çiftçi 10 250 

İTU ve Organik Tarım 10 adet 250 çiftçi 10 250 

Sulama metotları 10 adet 250 çiftçi 10 250 

Alternatif ürünler 10 adet 250 çiftçi 10 250 

Toprak hazırlığı ve mekanizasyonu 10 adet 250 çiftçi 10 250 

Meyvecilik 10 adet 250 çiftçi 10 250 

Tarımsal Danışmanlık 10 adet 250 çiftçi 10 250 

Tarım Sigortaları 10 adet 250 çiftçi 10 250 

Örgütlenme 10 adet 250 çiftçi 10 250 

2.3.5. Tarla Günleri 9 adet 9 9 

Sulama Metotları ile Alternatif ürün ve Bitki Besleme  9 il de 1' er adet 9 9 

2.3.6. Basılı Materyal Hazırlanması Çalışma alanlarında 10000 adet 10000 10000 
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GAP YAYIM MODELİ PLANLANAN EĞİTİM ve YAYIM FAALİYETLERİ 

  

 FAALİYETLER Birim Miktar 2014 Toplam  

Çiftçi El Kitabı Seti   10 konuda Kitapçık      

2.3.7. Suyun Etkin Kullanımı ve Suya Hazırlık Faaliyetleri 3 farklı alanda 3 3 

2.3.8. Grup Oluşturma ve Örgütlenme Faaliyetleri 9 il de 9 9 

2.4. Koordinasyon ve Farkındalık Faaliyetleri         

2.4.1. Panel, Çalıştay ve Toplantılar adet 4 4 4 

2.4.2. Kitlesel İletişim Faaliyetleri (film,afiş,poster v.b.) Grup 9 1 1 

2.5. İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri         

İzleme         

Ara Değerlendirme      

Nihai Değerlendirme      

 

11. Sonuç 

 

Sonuç olarak; Model tanıtımında öncelikle ilimizdeki mülki idare amirleri ziyaret edilerek 

modele ilişkin bilgi verilmiştir. İlgili kurum ve kuruluşlar, STK, çiftçi örgütlerinde modelin 

uygulama sürecindeki çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılarak işbirliği ve koordinasyona 

ilişkin çalışmalar yapılmıştır. 

Yapılan tüm çalışmalar kapsamında örgütlenme konusunun zayıflığı göz önüne alınarak bölge 

çiftçilerinin, örgütlenme bilinci yönünden güçlendirilmesi öne çıkmıştır. Genel uygulamalarda 

kaynakların yerinde kullanılmaması, pahalı enerji kullanımı, tarım girdilerinin pahalı olması, 

örgütlenme sorunu, üretilen tarımsal ürünlerde pazarlama sorunu, tarım uygulamalarının 

geleneksel yöntemlerle yapılması, kültürel olarak yeniliği geç benimsemeleri, altyapı sorunu 

(örneğin toplulaştırma) gibi sorunlar tarımsal yapının gelişmesinde engel teşkil etmektedir. 

Bölgede sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda sulamaya yönelik ve İBY bakım ve yönetimi 

konuları örgüt üyeleri ile ele alınıp irdelenmiştir. Başlıca öne çıkan konularda sulamada 

pahalı enerji kullanımı söz konusu olup sulama birliklerinde bu sorundan dolayı üye kayıtları 

artırılamamaktadır. Sulama birlikleri enerjinin daha ucuz kullanımı için devlet desteği talep 

etmiştir.  

Çiftçi örgütlerimizin genelinde mali ve teknik kaynaklarının yetersiz oluşu, üst birliklerinin de 

mali ve teknik kaynaklarının sınırlı olması, örgütlenme bilincinin bölgemizde zayıf olması, 

çiftçi örgütü üyelerinin örgütün sahibi olduklarını bilmemeleri ve benzeri sebeplerden dolayı 

örgütlerimizin amaç ve faaliyet konularında gereken hizmeti verememeleri önemli derecede 

etki etmektedir. 

Çalışma sahasındaki çiftçi örgütlerinin üyeleri; tarımsal krediler, tarımsal sigortalar, teşvikler, 

desteklemeler ve mali proje uygulamalarından yeterince yararlanamamaktadırlar. Bu 

konularda gerekli bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir. 

Modelin uygulamaya konması ile Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde bölgesel düzeyde eğitim 

verecek donanımlı iki eğitim merkezi tarımsal eğitim ve yayımın hizmetine girecektir. Bu 
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merkezlerde öncelikle bölgede hizmet veren yayım elemanlarının eğitim ihtiyaçları 

giderilecektir.  

Eğitim programları merkezlerde teorik eğitimlerle başlayacak,  Araştırma ve Üniversitelerin 

uygulama alanlarında pratik olarak devam edecektir. Gerektiğinde çiftçi şartlarında yapılan 

demonstrasyonlar da bu amaçla kullanılacaktır. 

Donanımlı hale gelen yayım elemanı İl Koordinasyon Birimi ile birlikte hazırlanacak program 

dâhilinde çiftçinin problemlerini çözebilecek bilgi ve beceriyi kazandırarak tarımsal 

kalkınmaya katkı sağlamış olacaktır. 

Güçlenen örgütler daha fazla yayımcı istihdam ederek üyelerinin büyük bir kısmına 

ulaşacaktır. İşbirliği yapılan çiftçi örgütlerindeki bu başarılı çalışmaları gören diğer çiftçi 

örgütleri de aynı yolu takip edeceklerdir. Hem teknik hem ekonomik açıdan çiftçilerin 

memnuniyeti arttıkça sistem yaygınlaşacaktır. Çiftçi memnuniyeti sonucu belli bir dönem 

sonra örgütler GTHB’ı desteğine ihtiyaç duymadan danışmanları kendileri istihdam 

edeceklerdir.  

Üyeleri ile ilişkilerinin gelişmesinde ortak hareket etme bilinci gelişerek birlikte çalışıp ortak 

yatırımlara giderek katma değerin büyük bir kısmını kendi aralarında paylaşabileceklerdir.  

Tüm çalışmalar sonunda örnek başarılar yaygınlaşacak, kendi kendine yeterli hale gelen çiftçi 

örgütleri tarımsal yayım hizmetlerini karşılayarak tarımsal işletme sahiplerinin tarımsal bilgi, 

teknik ve teknolojileri konularındaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması 

ile ilgili tüm ihtiyaçlara yerinde çözüm sunabileceklerdir. 

Böylece tarımsal kalkınmanın temel taşları olan çiftçiler, süreç içerisinde aktif rol alarak hem 

sosyal anlamda hem de ekonomik anlamda bölgenin ve ülkemizin kalkınmasına doğrudan ve 

dolaylı bir şekilde olumlu katkı sağlamış olacaklardır. 


