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3.4. GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ GAP NEDİR? 
 

 
2011 tarihli GAP Yönetici El Kitabı’nda GAP “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 

sahip olduğu kaynakları değerlendirerek bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir 

düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgelerarası farklılıkları gidermeyi ve 

ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı 

amaçlayan ve ülkemizi uluslar arası alanda markalaştıran; toprak, su ve insan 

kaynaklarını geliştirmeyi hedefleyen, entegre, sosyo-ekonomik, sürdürülebilirlik 

ilkesine dayalı bir bölgesel kalkınma projesi”88 olarak tanımlanmaktadır. 

 

Atatürk’ün emri ile Fırat Nehri’nde araştırmaların başlamasından 1989 yılına kadar 

olan süreçte Türkiye, projeyi konvansiyonel anlamda enerji, su, sulama-tarım vb. 

kaynaklarının geliştirilmesi anlayışıyla ve iktisaden değerlendirmiştir. GAP Master 

Planı’nın hazırlanmasının tarihlendiği 1989 yılından itibaren ise çalışmalar insanı 

merkeze alan, sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel, beşeri, sürdürülebilirlik ilkesine 

dayanan, bölgesel-ulusal kalkınma odaklı ve bütüncül yaklaşımla yürütülmektedir. Bu 

anlayışla GAP; tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, çevre, turizm, kırsal ve kentsel 

altyapı yatırımlarıyla bölgesel kalkınmayı kapsamakta; bölge halkının gelir düzeyi ve 

hayat standardını yükselterek Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile diğer bölgeler 

arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmayı ve kırsal alandaki verimlilik ile 

istihdam imkânlarını artırarak sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma 

hedeflerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

 
Hidrolojik olarak Türkiye 25 havzaya bölünmüştür89 (Tablo 1, Harita 3). Bu 

havzalardan toplam ortalama yıllık su akışı 186 milyar m3’tür. DSİ verilerine göre 

bunun yaklaşık üçte biri, ülkenin doğusunda yer alan Fırat-Dicle Havzası’na aittir.   

 

Hem alan olarak hem de kapasite itibariyle diğer havzalardan daha büyük olan, 

aynı zamanda “Yukarı Mezopotamya” biçiminde de adlandırılan Fırat ve Dicle 

nehirlerinin tek havza olarak ele alınmasının en önemli nedeni uluslararası su 
                                                 
88 GAP Yönetici El Kitabı 2011, T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Yayını, 2011, Şanlıurfa, s.3. 
89 Ulusal Havza Yönetimi Stratejisi 2012-2023, (Taslak), T.C. Orman Su İşleri Bakanlığı, 2012 Ankara, s. 3. 
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hukukunun henüz oluşma aşamasında bulunmasıdır. Bu hususta “tek bir nehir halinde 

denize dökülen Fırat ve Dicle Nehirlerinin tek bir havza oluşturduğu genel kabul 

görmektedir. İki nehir tek havza ilkesi Türkiye için vazgeçilmez bir koşuldur”. 90 (Bkz. 

Türkiye’nin Su Politikası konu başlığı). 

 

 

3.4.1. GAP’ın İlleri 

 

Proje alanı Fırat ve Dicle havzaları ile Yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 9 ilini (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, 

Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak) kapsamaktadır. 

 

 

Harita 10: GAP İlleri Haritası 

 
 

 

İDBS Düzey 3’e göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi İlleri ve Kodları: Gaziantep (TRC11), 

Adıyaman (TRC12), Kilis (TRC13), Şanlıurfa (TRC21), Diyarbakır (TRC22), Mardin 

(TRC31), Batman (TRC32), Şırnak (TRC33), Siirt (TRC34) 

                                                 
90 Türkiye’nin Su Politikası, Hiperlink  http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-su-politikasi.tr.mfa  

http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-su-politikasi.tr.mfa
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3.4.2. GAP Bölgesi’nin Yüzölçümü ve Nüfusu 

 

GAP Bölgesi 75.193 km2’lik yüzölçümü ile Türkiye’nin 783.562 km² olan 

yüzölçümünün %9,7’sini oluşturmaktadır.  

 Nüfus bakımından ele alındığında ise Türkiye İstatistik Kurumu, 2014 Adrese 

Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye’nin 76.667.864 olan toplam 

nüfusunun 8.096.352’si, yani yüzde 10,6’sı GAP Bölgesi’nde yaşamaktadır. 

 En kalabalık iller Gaziantep (1.844.438), Diyarbakır (1.607.437) ve Şanlıurfa 

(1.801.980) olurken en az nüfusa sahip il 128.586 kişiyle Kilis’tir. 

 

Tablo 26: GAP Bölgesi Nüfusunun İllere Göre Dağılımı (2000, 2010, 2013) 

 
Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Verileri (2014) 

 

Nüfus bakımından Türkiye’de 2013 yılında şehirleşme oranı % 91,3 iken bu oran 

Bölge’de 91,5’e çıkmaktadır. Kilometre kareye düşen yoğunluk bakımından ise nüfus 

yoğunluğu Ülke genelinde 100 iken Bölge’de 108’e çıkmaktadır. 

 

Tablo 27:GAP Bölgesi’nde Şehirleşme Oranı ve Nüfus Yoğunluğu(2000, 2010, 2013) 

 
Kaynak: TÜİK (2014) 
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Bölge’nin yıllık nüfus artış hızı Türkiye ortalaması olan binde 13,66’nın 

oldukça üzerinde seyretmekte, 2013 verilerine göre binde 3,52 oranında farkla binde 

17,18 olarak gerçekleşmiştir. 
 

Tablo 28: GAP Bölgesi İl, İlçe Merkezleri ile Belde ve Köy Nüfusu ve Nüfus Artış 

Hızı (2013) 

 
Kaynak: TÜİK (2014) 

 

GAP illerinde 2002 yılında %52 olan sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğum 

oranı, 2012 yılında %95,5’e yükselmiştir. Anne ölüm oranı 2008 yılında yüz binde 

38,9 iken, 2012 yılında yüz binde 14,7’ye gerilemiştir. Bebek ölüm oranı 2009 yılında 

binde 17,4 iken 2012 yılı sonunda binde 15,6’ya ve 2013 yılında da 15,5’e düşmüştür 

 

Tablo 29: GAP Bölgesi ve Türkiye’de Bebek Ölüm Hızı (Binde) (2013) 

 
Kaynak: TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu, Doğum ve Ölüm İstatistikleri, 2014 
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3.4.3. GAP’ın Kronolojik Tarihi 

 

1936 Elektrik İşleri Etüt İdaresi kuruldu 

1936  Atatürk'ün emri ile Fırat Nehri'nde “Keban Projesi” ile ilgili keşif etütlerine 

başlanılmış ve Fırat Nehri’nde incelemeler yapmak üzere Palu, Pertek, Keban 

Boğazı, Kömürhan, Karakaya ile Kemaliye’de birer rasat istasyonu 

kurulmuştur. 

1938  Keban Boğazı'nda jeolojik ve topografik etütler başladı, akım istasyonları teşkil 

edildi. 

1939 İkinci Dünya Savaşı sebebiyle kaybedilen 13 yıl. 

1954  DSİ Kuruldu. Bu dönemde Türkiye havza çalışmaları başladı, ülke 26 havzaya 

ayrıldı. 

1961  Fırat Planlama Amirliği kuruldu. 

 1964 Amirlik “Fırat Havzası İstikşaf Raporu”nu  yayınladı. 

1967 Amirlik “Aşağı Fırat Projesi İstikşaf Raporu”nu yayınladı. 

1970 Amirlik “Aşağı Fırat Fizibilite Raporu”nu yayınladı 

 1971 Amirlik “Dicle Havzası İstikşaf Raporu”nu yayınladı. 

1966 Keban Barajı’na ilk kazma vuruldu. 

1968 Aşağı Fırat Havzası’nda önerilen depolama tesisleri ve hidroelektrik santraller 

fizibilite aşamasında, sulama tesisleri de mastır plan aşamasında bir yerli-

yabancı firmalar grubuna ihale edildi. Çalışmalar 1970 yılında tamamlanmıştır. 
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1974 Keban Barajı işletmeye alındı.  

1976 Karakaya Barajı inşaatı başladı. 

1977 Aşağı Fırat Havzası ile Dicle Havzası’ndan ne şekilde faydalanılacağı açıklık 

kazandı. İki havza için düşünülen projelerin birleştirilerek “Güneydoğu 

Anadolu Projesi” olarak adlandırılması benimsendi. 

1980 Aşağı Fırat ve Dicle Projeleri birleştirilip GAP adı altında toplandı. 

1981 Atatürk Barajı derivasyon tünelleri ve Şanlıurfa Tünelleri’nin inşaatı başladı. 

1986 Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin entegre bölgesel planlama çerçevesinde ele 

alınması, yürütülmekte olan faaliyetlerin koordinasyonunun sağlanması ve 

yönlendirilmesi görevi Devlet Planlama Teşkilatına verilmiştir. 

1987 Karakaya Barajı elektrik üretmeye başladı. 

1988 DPT, GAP’ı entegre ve çok sektörlü bir sosyo-ekonomik kalkınma projesi 

olarak ele almak amacı ile GAP Master Plan çalışmasını başlattı. 

1989 GAP Master Planı Hazırlandı. 

1989  T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kuruldu. 

1990 Atatürk Barajı’nda su tutuldu. 

1992 Atatürk Barajı’nda elektrik üretimi başladı. 

1994 Şanlıurfa Tünelleri’nden Harran Ovası’na su verildi. 

1997 Kralkızı ve Dicle Barajları’na su tutuldu. 

1998 Batman Barajı’nda su tutuldu. 
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1998 Bakanlar Kurulu GAP’ın en geç 2010 yılında bitirilmesi kararı aldı. 

1999 Karkamış Barajı ve HES tamamlandı. 

2000 Birecik Barajı ve HES tamamlandı. 

2001 Hükümetler arası İkili İşbirliği çerçevesinde Yaylak Ovası Sulaması inşaatına 

başlandı. 

2002 GAP Master Planı 2002-2010 yılını kapsayan GAP Bölge Kalkınma Planı’na 

dönüştürüldü. 

2002 Hükümetler arası İkili İşbirliği çerçevesinde Bozova Pompaj Sulaması 1. Kısım 

İnşaatına başlandı. 

2007 2013 yılında bitirilmesi planlan Ilısu Barajı’nın temeli atıldı.  
Ağustos 2007 yılında mukavelesi yapılan Baraj inşaatında, çeşitli nedenlerden 

dolayı durmalar yaşanmış ve 2014 yılında ancak %75’i tamamlanabilmiştir. 

Tahmini bitiş yılı 2016 yılı sonu olarak güncellenmiştir. 

 
2008 GAP Eylem Planı (2008-2012) hazırlandı.  

Eylem Planı’nın uygulandığı beş yıllık süre içerisinde gerçekleştirilen 

yatırımlar ile klasik anlamda GAP büyük ölçüde tamamlanmış; Bölge’nin 

kalkınma göstergelerinde somut ve önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Bu 

dönemde altyapı çalışmalarına devam edilirken insani kalkınmaya odaklanan 

yatırımlara ağırlık verildiği gözlemlenmektedir. 

 

GAP EP (2008-2012)’de 4 gelişme ekseni altında 73 ana eylem kapsamında 

300’den fazla proje ve faaliyet yer almıştır.  

 
 
2014 GAP Eylem Planı (2014-2018 ) hazırlandı.  

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan eylem planı ile 

26,7 milyar TL’lik kamu yatırımı planlanmıştır. Eylem Planı kapsamında, 
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Bölge’nin mevcut potansiyelinin değerlendirilerek rekabet gücünün artırılması, 

ekonomik kalkınmasının ve sosyal gelişmesinin hızlandırılarak ulusal büyümeye 

ve Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine katkısının azami düzeye çıkarılması 

hedeflenmiştir. 

 

3.4.4. GAP’ın Kalkınma Aşamaları 

 

3.4.4.1. GAP Su Kaynakları Geliştirme Programı 

 

Fırat Havzası ve Dicle Havzası projeleri olmak üzere iki gruptan oluşan GAP, 

Su Kaynakları Geliştirme Programı kapsamında 22 baraj, 19 hidroelektrik santral 

inşası öngörülmüş, projenin tamamlanması sonucunda 1,822 bin hektar alanın 

sulanması ve yılda 27 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilmesi planlanmıştır. 

Ayrıca münferit projeler kapsamında 7 baraj ve 1 HES’in yapımı yer almıştır. 91 

 

Güneydoğu Anadolu’da çok geniş alanların sulamaya açılmasıyla başlayacak 

olan büyük değişim Bölge’nin sosyal ve ekonomik bütün sektörlerini etkileyecektir. 

İlk aşamada Bölge ekonomisinin sanayi, ticaret, ulaştırma gibi tarım dışı sektörlerinin 

tarımsal üretimdeki artıştan doğrudan etkilenmesiyle başlayacak olan değişim, ikinci 

aşamada tarım dışı sektörlerin birbirinden etkilenmeleriyle de birçok boyut 

kazanacaktır. Tarımda sulamayla başlayıp, sanayi ve giderek diğer hizmetlere 

yayılacak olan bu zincirleme reaksiyon bir yandan çok değişik konularda geniş yatırım 

ve gelişme olanakları yaratırken, diğer yandan da sosyal ve fiziki altyapıda önemli 

ihtiyaçlar doğuracaktır. 92 

 

Yatırımlarda etkinliğin ve sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanması, birbirlerini 

tamamlayıcı nitelikteki yatırımların zaman ve mekân itibariyle koordineli bir şekilde 

ele alınmasını gerektirmektedir. Bu amaçla hazırlanan GAP Master Planı Nisan 

1989’da tamamlanmıştır. 

                                                 
91 GAP’ta Son Durum 2012, T.C. Kalkınma Bakanlığı, GAP Bölge İdaresi Başkanlığı, 2012.  
92 GAP’ta Son Durum 2012, T.C. Kalkınma Bakanlığı, GAP Bölge İdaresi Başkanlığı, 2012. 
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Tablo 30: GAP Su Kaynakları Geliştirme Programı (Fırat-Dicle) 
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3.4.4.2. GAP Master Planı 
 

Bölge kalkınmasının çerçevesini çizen GAP Master Planı, özellikle su ve toprak 

kaynaklarının geliştirilmesini mali ve teknik kapasiteleri de dikkate alarak bir takvime 

bağlamış; bu değişimin ekonomik ve sosyal sektörlerde uyaracağı gelişmeyi, yaratacağı 

istihdamı, bunun getireceği nüfus büyüklüğü ile bu nüfusun kentler ve kır itibariyle 

muhtemel dağılımını saptamış; eğitim ve sağlık hizmetleriyle konut ve kentsel altyapı 

ihtiyaçlarını makro düzeyde belirlemiş ve yıllara göre finans ihtiyacını ortaya koymuştur. 

GAP Master Planı, çeşitli kamu kuruluşlarının kalkınma çabalarının bütünleştirilmesi ve 

eşgüdümlendirilmesini kolaylaştıran ve Bölge gelişmesinin alması gereken seyir ve alt 

ölçeklerde üretilecek plan, program ve projeler için de bir rehber niteliği taşımaktadır. 

 

GAP Master Planı’nda plan dönemi başlangıcı olarak kabul edilen 1985 yılında, 

GAP’ta kişi başına düşen Gayrisafi Bölgesel Hasıla’nın (GSBH), Türkiye kişi başına 

düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYİH) % 47’si düzeyinde olduğu tahmin 

edilmiştir. GAP Master Planı’nda maksimum gelişme senaryosuna göre, GSBH’nın yılda 

% 7,7 oranında artması öngörülmektedir. 

Master Plan Hedefleri 

- 1,7 milyon hektar alanın sulanması (GAP Bölge Kalkınma Planı’nda sulanacak alan 1,82 

milyon ha olarak hedeflenmiştir.) 

- Yılda 27 milyar kilovatsaat hidroelektrik enerji üretiminin sağlanması 

- Kişi başına gelirin % 209 oranında artması 

- 3,8 milyon kişiye istihdam olanağı sağlanması 

- GSBH’da % 445 artış sağlanması93 hedeflenmiştir. 

 

3.4.4.3. Sürdürülebilir İnsani Gelişme 
 

GAP, insanı merkez alan bir bölgesel kalkınma projesidir. Tüm kamu kaynaklı 

yatırımlar eşit, adil, erişilebilir, sürdürülebilir bir kalkınmanın aracıdır. Asıl hedef insan 

mutluluğudur. Sürdürülebilir insani gelişme; doğal ve beşeri kaynakların optimum 

kullanımı yoluyla, gelecek kuşakların olanakları tüketilmeden, halkın tercih ve 

potansiyelinin eksiksiz bir biçimde hayata geçirilebileceği bir ortamın yaratılmasını ifade 

                                                 
93 GAP Yönetici El Kitabı 2011, T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Yayını, 2011, Şanlıurfa. 
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etmektedir. Bu çerçevede toplum, ekonomi, kültür, kalkınmada adillik, kadın-erkek 

eşitliği, eğitim, sağlık, fiziksel planlama, tarım ve çevre ile ilgili konular dikkate 

alınmakta, bütün bu konuların merkezinde ise insan bulunmaktadır. 

GAP, Bölge’nin doğal kaynaklarının akılcı kullanımı ve yönetimi, insan 

kaynaklarının geliştirilmesi ve ulusal kaynakların rasyonel tahsisi ile Bölge’de 

sürdürülebilir insani gelişmeyi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Proje bölgesi ile 

Türkiye’nin daha gelişmiş bölgeleri arasındaki farkı ortadan kaldırmayı ve eşitlikçi bir 

gelişmeye katkıda bulunmayı öngören GAP’ta; sosyal, çevresel, kültürel araştırmalar ve 

bunlara dayalı uygulamalar da bu anlamda en önemli bileşenlerdir. 

Sürdürülebilirlik kavramının uluslararası kalkınma konularının gündemine 

girmesiyle birlikte her ülke, özel koşullarından hareketle, kendi sürdürülebilir kalkınma 

ölçütlerini belirlemek durumunda kalmıştır. Türkiye'nin bu alandaki gereksinimlerini 

belirlemek amacıyla 1995 yılı Mart ayında GAP İdaresi, Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı (BMKP) ile birlikte Şanlıurfa’da bir seminer gerçekleştirmiştir. GAP 

Bölgesi’nin kalkınma süreciyle ilgili kesimlerin ve temsilcilerin yer aldığı, etkin bir 

danışma ve katılım sürecinin sağlandığı bu seminerde gerek seminerin sonuçlarına 

gerekse GAP Master Planı'nın amaç ve öngörülerine dayanarak, kalkınma süreci için 

"sürdürülebilirlik" bağlamında aşağıdaki hedefler benimsenmiştir: 

1. Bölge'deki ekonomik koşulları mümkün olan en ileri düzeyde geliştirecek şekilde 

yatırımların artırılması, 

2. Sağlık ve eğitim hizmetlerinin ülke düzeyine ulaşacak biçimde geliştirilmesi, 

3. Yeni istihdam olanaklarının yaratılması, 

4. Kentlerde yaşam kalitesi ile kentsel ve toplumsal altyapının, daha sağlıklı kentsel 

çevreler yaratılmasına olanak tanıyacak biçimde iyileştirilmesi, 

5. Kırsal altyapının sulamada optimal gelişmeye olanak tanıyacak biçimde tamamlanması, 

6. Bölge içi ve bölgeler arası ulaşabilirliğin artırılması, 

7. Mevcut ve yeni kurulacak sanayilerin altyapı gereksinimlerinin karşılanması, 

8. Suyun, toprağın, havanın ve bunlarla ilintili eko-sistemlerin öncelikli olarak korunması, 

9. Karar alma ve proje uygulanmasında halk katılımının geliştirilmesi. 94  

 

                                                 
94 GAP Yönetici El Kitabı 2011, T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Yayını, 2011, Şanlıurfa. 
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GAP çerçevesinde sürdürülebilir kalkınmanın temel bileşenleri ise sosyal, tarımsal, 

fiziksel, mekânsal, çevresel sürdürülebilirlik ile ekonomik geçerlilik olarak ifade 

edilmiştir. Çevresel ve kültürel sürdürülebilirlik doğal kaynakların sürdürülebilirliğine, 

çevre ve kültürel mirasın korunmasına bağlıdır. Ekonomik geçerlilik verimli ve etkin 

projelerin uygulanması, istihdam olanakları, ekonomik gelişme ve özel sektör katılımı ile 

çok yakından ilgilidir. Sosyal sürdürülebilirlik ise katılımcılık, eşitlik, adillik ve insan 

kaynaklarının gelişimi ilkelerinin benimsenmesi ile sağlanabilmektedir. 

Diğer yandan, sürdürülebilir kalkınma kamu sektörü ile birlikte özel sektör ve halk 

katılımından oluşan bir tabana dayalıdır. Kamu yatırımları sürdürülebilir kalkınmada 

gerekli altyapıyı oluşturmak, özel sektör ağırlıklı olarak sanayi yatırımlarını 

gerçekleştirmek, halk ise planlamadan uygulamaya kadar her alanda gelişmenin içinde 

olmak durumundadır. 

Sürdürülebilir insani gelişme kavramının GAP literatürüne girmesiyle birlikte 

proje, ağırlıklı bir biçimde çevresel ve insani boyutları da kapsamına almış ve temel hedef 

olarak da Bölge insanının yaşam kalitesinin yükseltilmesini benimsemiştir. Bu yaklaşım 

ile ekonomik büyümeye yönelik fiziksel yatırımlar da dâhil tüm proje ve uygulamalar 

insani gelişmeye yaptığı katkı açısından değerlendirilmektedir. 

 

3.4.4.4. GAP Bölge Kalkınma Planı 
 

GAP Master Planı’nın yapımından sonra Bölge’de ve Türkiye’de plan 

kapsamındaki varsayımlara uymayan önemli gelişmeler (Körfez Savaşı, Irak 

Ambargosu, Irak’ın İşgali, Suriye’deki iç karışıklıklar, göç dalgaları, terör, ekonomik 

krizler) meydana gelmiş ve özellikle 1990’ların ikinci yarısından itibaren derinleşen 

kamu kesiminin finansal sorunları nedeniyle plan hedeflerinden önemli ölçüde sapmış 

ve GAP’ın 2005 yılında tamamlanmasının mümkün olamayacağı anlaşılmıştır. Diğer 

yandan, dünyada çevre konularına duyarlılık artmış, katılımcılık, kalkınmanın 

sürdürülebilirliği, cinsiyet dengeli kalkınma gibi kavramlar ön plana çıkmıştır. Tüm bu 

nedenlerle, Bölge kalkınmasına farklı bir yaklaşım getirecek yeni bir plan hazırlanması 

ihtiyacı doğmuştur. 

Haziran 1998’de alınan Bakanlar Kurulu kararı ile GAP’taki tüm yatırımların 

tamamlanması için 2010 hedef yılı olarak belirlenmiş ve GAP’ın tüm sektörel 
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bileşenleriyle birlikte öngörülen tarihte tamamlanması için gerekli koordinasyon ve 

planlama çalışmalarını yapma görevi GAP İdaresine verilmiştir. Böylece, 1989 

yılından farklı olarak, insani gelişmeyi öncelikli hedef kabul eden GAP Bölge 

Kalkınma Planı (BKP), sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda ve çeşitli 

kesimlerden paydaşların etkin katılımıyla hazırlanmıştır. Plan, aynı zamanda 

uygulanacak projeleri kapsayan eylem planını da içermektedir. Hazırlanan GAP Bölge 

Kalkınma Planı 6.11.2002 tarihli ve 2002/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile ilgili 

kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. 95 

Plan’ın hazırlanması sürecinde paydaşların talepleri doğrultusunda üç temel 

amaç belirlenmiştir. Bunlar; “kalkınma altyapılarının geliştirilmesi ve çevrenin 

korunması”, “insan kaynaklarının geliştirilmesi” ve “Bölge içi gelişmişlik farklarının 

azaltılması”dır. Bölge Kalkınma Planı bu amaçlar çerçevesinde hazırlanmıştır. 

BKP, GAP Master Planı’nda ve daha sonraki çalışmalarda belirlenen yatırımlar 

ve projelerin tümünün 2010 yılı itibariyle gerçekleşmesini öngörmekte ve yeni 

Kalkınma Planı’nın çıkış noktalarını oluşturan insan odaklılık, katılımcılık, 

sürdürülebilirlik, insani gelişme ve toplumsal gelişme gibi ilkeleri ön plana 

çıkarmaktadır.96 

BKP’ye ilişkin başlıca temel göstergeler aşağıda özetlenmiştir. Yatırımlar ve 

hasılaya ilişkin değerler 1998 yılı fiyatlarıyla milyar dolar cinsinden verilmiştir. 
 

Tablo 31: GAP Bölge Kalkınma Planı Temel Öngörüleri 

 
Kaynak: GAP’ta Son Durum 2012, Kalkınma Bakanlığı, GAP Bölge İdaresi Başkanlığı, 2012. 

                                                 
95 Hiperlink, gap.gov.tr (Şubat 2013) 
96 Hiperlink, gap.gov.tr (Şubat 2013) 
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Plan’ın Finansman İhtiyacı 

2002-2010 dönemini kapsayan Plan’ın toplam kaynak ihtiyacı 1998 yılı 

fiyatlarıyla 23,4 milyar dolardır. Bu yatırımların 12 milyar dolarlık kısmının kamu 

kesimi kaynaklarından; kalan 11,4 milyar dolarlık yatırımın ise özel sektör tarafından 

karşılanması öngörülmüştür. 

 

Yatırım Öncelikleri 

Bölge’ye sabit sermaye yatırımı olarak tahsis edilecek toplam kamu kesimi 

kaynaklarının % 54,2’sinin tarım kesimine, % 10,9’unun sanayi kesimine, % 6,2’sinin 

ulaştırma sektörüne, % 8,1’inin eğitime, % 4,3’ünün sağlık sektörüne ve % 16’sının 

altyapı ve diğer hizmetlere tahsisi planlanmıştır. 

Bölge’nin sosyo-ekonomik yapısının değişim ivmesi kazanabilmesi, istihdam 

olanaklarının artırılması ve şimdiye kadar yapılmış yatırımların nemasının alınması 

açısından sulama yatırımlarına önem verilmiştir. 

Halk sağlığını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kentsel içme 

suyu ve kanalizasyon yatırımlarıyla arıtma tesisleri ve köy içme suyu teminine öncelik 

verilmiştir. 

Toplumsal dönüşüm açısından eğitim ve sağlık tesislerinin önemi büyüktür. 

Plan’da yeni tesis yatırımları yanında, mevcutların yeterli donanıma kavuşturulmasına 

ve devam eden yatırımların tamamlanmasına dikkat edilmiştir. 

 

Ayrıca, turizme yönelik altyapının iyileştirilmesi, kültür varlıklarının 

kurtarılması, korunması ve restorasyonuna yönelik yatırımlara önem verilmiştir. 

 

Çevrenin korunmasına yönelik olarak toprak-su kaynaklarının ve biyolojik 

çeşitliliğin korunması, doğal koruma alanlarının oluşturulması ve yönetilmesi, yer altı 

sularının kirliliğe karşı korunması, hava kalitesinin korunmasını sağlayacak yönetim 

yapısının oluşturulması ile sanitasyon programlarının ve katı atık yönetiminin hayata 

geçirilmesi hedeflenmiştir. 
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Plan’ın Öngörüleri 

1998 yılında 10,5 milyar dolar olan Gayri Safi Bölge Hasılası yıllık ortalama 

7,8’lik bir büyüme hızı ile 2010 yılında yaklaşık 24 milyar dolara (1998 yılı 

fiyatlarıyla) ulaşacaktır. 

Bölge’de 1998 yılında 1685 dolar olan Kişi Başına Gelir, yıllık ortalama % 6,4 

oranında artarak 2010 yılında 3563 dolara ulaşacaktır. Böylelikle, Bölge Kişi Başına 

Geliri’nin ülke Kişi Başına Geliri’ne oranı 1998’de % 52 iken 2010 yılında % 62’ye 

yükselecektir. 

2010 yılında Bölge nüfusu 8,6 milyon kişiye ulaşırken, kırsal nüfusun toplam 

nüfus içindeki payı % 37’den % 33’e düşecektir. Plan döneminde yaklaşık 1 milyon 

200 bin kişi daha çalışan nüfusa dâhil edilecektir. Sağlanacak ek istihdamın % 58’i 

tarım sektöründe, % 32’si hizmet sektöründe ve kalan yaklaşık % 10’u da sanayi 

sektöründe değerlendirilecektir. 97 

Ancak yaşanan iç ve dış siyasi olaylar, 2008’de ortaya çıkan küresel ekonomik 

kriz, terör olayları, komşu ülkelerde yaşanan karışıklıklar hedefi saptırmıştır. GAP 

Bölge Kalkınma Planı’nda “2002-2010 döneminde 1,5 milyon hektarlık bir alan sulu 

tarıma açılabilecektir” denilmesine rağmen daha öncekilerde olduğu gibi bu hedef 

tutturulamamıştır. 
 

3.4.4.5. GAP Eylem Plânı (2008-2012) 
 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki yatırımların hızlandırılarak 

büyük bir bölümünün 2012 sonuna kadar tamamlanması, ekonomik büyüme, sosyal 

gelişme ve istihdam artışı sağlanarak Bölge’de yaşayan vatandaşların refah, huzur ve 

mutluluğunun artırılması amacıyla bütün yatırımlar ve yaşanan gelişmeler gözden 

geçirilmiş, başta sulama olmak üzere temel altyapı yatırımlarının hızlandırılarak büyük 

bir bölümünün 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması kararı alınmış; GAP Eylem Planı 

(2008-2012) hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. 

GAP Eylem Planı kapsamında; 

♦ Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi, 

♦ Sosyal Gelişimin Sağlanması, 
                                                 
97 Hiperlink, gap.gov.tr (Şubat 2013) 
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♦ Altyapının Geliştirilmesi,

♦ Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi olmak üzere dört stratejik gelişme ekseni ve bu

eksenler altında 73 ana eylem bulunmaktadır. Ana eylemler çerçevesinde yer alan

proje ve faaliyetlerin sayısı ise 300’ün üzerindedir. 98

98 Hiperlink, gap.gov.tr (Şubat 2013)  


