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Küreselleşme sürecinin yarattığı rekabet, bölgeleri birer ekonomik aktör konumuna 
getirmiştir. Yerel kaynaklarını ve potansiyellerini harekete geçirerek belirli sektörlerde uz-
manlaşan bölgelerin, dünya ekonomisinde de diğer bölgelerle karşılaştırıldığında birtakım 
üstünlük ve rekabet avantajları elde ettikleri gözlemlenmektedir. Şüphesiz, bu üstünlük ve 
avantajların elde edilmesi kendiliğinden ortaya çıkan birer olgu olmayıp bölgedeki kamu 
sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) işbirliği ve güç birliği yaparak be-
lirli strateji ve politikalar doğrultusunda organize olmaları ve ortak hareket etmelerinin bir 
sonucudur. 

Tarihte “Bereketli Hilal” olarak bilinen bölgede, Dicle ile Fırat Nehirleri arasında yer 
alan Diyarbakır ve Şanlıurfa; tarihi 11.500 yıl öncesine dayanan, onlarca medeniyete ev 
sahipliği yapan ve halen cazibelerini koruyan, yaşayan bir bölgedir. Farklı medeniyetlerin 
bıraktığı tarihi ve kültürel birikimi içerisinde barındıran bölge, aynı zamanda, dili, dini ve 
etnik kökeni farklı insanların hoşgörü içinde yaşadığı, dünya kültür mirasının önemli mer-
kezlerindendir.

Sahip oldukları doğal, tarihi, kültürel ve yer altı zenginlikleri, jeostratejik konumları, 
geçmişten bugüne önemli inanç ve ticaret merkezleri olmaları, genç nüfusları, GAP’ın 
yarattığı sinerji ve hükümetimizin bölgedeki komşu ülkelerle geliştirdiği olumlu ilişkiler 
Diyarbakır ve Şanlıurfa için büyük potansiyel ve tarihi fırsatlar yaratmaktadır. Bu potansi-
yel ve fırsatlar iyi değerlendirildiği takdirde, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın hızla büyümesi ve 
gelişmesi ile gerek GAP Bölgesi’nin ve gerekse Ortadoğu’nun önemli sanayi, ticaret, kültür 
ve turizm merkezleri olması mümkündür.

Bölge potansiyel ve fırsatların tespiti ve planlı bir şekilde harekete geçirilerek değer-
lendirilmesi için temel stratejik doküman olarak hazırlanan TRC2 Bölgesi (Diyarbakır-Şan-
lıurfa) Bölge Planı, modern planlama anlayışına uygun olarak “katılımcı” ve “aşağıdan-
yukarıya” bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Bu süreçte, Ajansımızın danışma organı olarak 
Kalkınma Kurulumuz ve bölgedeki aktörler aktif bir rol oynamıştır. 

Planda belirlenen vizyon çerçevesinde bölgemizin kalkınmasına yönelik faaliyetler 
etkin bir şekilde koordine edildiği takdirde, bölgemizin çok hızlı bir şekilde gelişeceği ve 
kalkınacağına olan inancımız tamdır.

Emeği geçenlere ve katkıda bulunanlara teşekkür ediyoruz.
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KISALTMALAR L�STES�
AB (EU) : Avrupa Birli�i

ADNKS : Adrese Dayal� Nüfus Kay�t Sistemi

GAP : Güneydo�u Anadolu Projesi

GAPBK� : Güneydo�u Anadolu Projesi Bölge Kalk�nma �daresi 

GSY�H  : Gayrisa�  Yurt �çi Has�la 

GSKD : Gayrisa�  Katma De�er

DPT  : Devlet Planlama Te�kilat�

DS� : Devlet Su ��leri   

HES : Hidroelektrik Santrali

�BBS : �statistiksel Bölge Birimleri S�n�	 and�rmas�

��GEM : �� Geli�tirme Merkezi

��KUR : Türkiye �� Kurumu

KGM : Karayollar� Genel Müdürlü�ü

KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli ��letmeleri Geli�tirme ve Destekleme �daresi Ba�kanl��� 

KSS : Küçük Sanayi Sitesi

MEB : Milli E�itim Bakanl���

M�GM : Mahalli �dareler Genel Müdürlü�ü

OSB : Organize Sanayi Bölgesi

STK : Sivil Toplum Kurulu�lar�

TÜ�K : Türkiye �statistik Kurumu
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YÖNET�C� ÖZET�
TRC2 (Diyarbak�r-�anl�urfa) Bölgesi için kat�l�mc� bir yakla��mla 

haz�rlanan 2011-2013 Bölge Plan�, bölgenin kendini tan�mlad���, 
problemlerini ve çözüm kaynaklar�n� tespit etti�i, gelecekte olmas� gereken 
yeri belirledi�i ve belirlenen bu noktaya ula�mak için yap�lacaklar� bütüncül 
bir yakla��mla ve stratejik önceliklerine göre karara ba�lad��� temel politika 
belgesidir.

TRC2 Bölgesi 2011-2013 Bölge Plan� çal��malar�, Devlet Planlama 
Te�kilat� Müste�arl���n�n yetkilendirmesi üzerine, Karacada� Kalk�nma 
Ajans� taraf�ndan yürütülmü�tür. Plan’�n haz�rl�k sürecinde Diyarbak�r-
�anl�urfa ile ilgili yap�lan ampirik ve akademik çal��malar incelenmi�, 
bölge kurum/kurulu�lar�ndan bölgenin mevcut durumunu yans�tan veriler 
toplanm�� ve TRC2 Bölgesi Mevcut Durum Analizi haz�rlanm��t�r. Payda� 
analizi do�rultusunda belirlenmi� kurum/kurulu�lar, sivil toplum örgütleri, 
özel kesim ve Kalk�nma Kurulu’nun kat�l�m�yla Bölge Plan� Çal��taylar� 
düzenlenerek bölgedeki aktörlerin plana katk� ve destekleri al�nm��t�r. 

Güneydo�u Anadolu Bölgesi’ndeki Diyarbak�r ve �anl�urfa illerinden 
olu�an TRC2 Bölgesi, 34.540 km²’lik yüzölçümü ile Türkiye’nin % 
4,4’ünü kaplamaktad�r. Toplam 3.192.329 olan nüfusu ile ülke nüfusunun 
% 4,3’ünü olu�turan bölgenin y�ll�k nüfus art�� h�z� ‰ 20 seviyesiyle en 
yüksek de�ere sahip ilk sekiz bölge aras�ndad�r. 2010 y�l� nüfus verilerine 
göre; nüfusun % 60,5’i 25 ya��n alt�ndad�r. 25-65 ya� aras� nüfus toplam 
nüfusun % 36’s�n� olu�tururken, 65 ya� üstü nüfus toplam nüfusun % 
3,5’ini olu�turmaktad�r. Diyarbak�r ve �anl�urfa illerinde, s�ras�yla 6,8 
ve 6,9 olan ortalama hane halk� büyüklü�ü, Türkiye ortalamas�n�n (4,5) 
üstündedir. Bölgedeki nüfus ba��ml�l�k oran� Diyarbak�r ilinde % 70 
iken �anl�urfa inde % 84 seviyesiyle Türkiye ortalamas�n�n (% 49) çok 
üzerindedir. �ehir nüfusunun toplam nüfusa oran�n�n % 63,04 oldu�u 
bölgede; 2.012.711 ki�i �ehirlerde ya�arken, 1.179.618 ki�i belde ve 
köylerde ya�amaktad�r.

2001 y�l� GSY�H de�erine göre bölge, ülke toplam de�erinin % 
2,2’sini olu�turmaktad�r. Bölge, ülkenin toplam GSY�H de�eri içindeki 
pay�yla Düzey 2 bölgeleri aras�nda 16’nc� s�rada yer almaktad�r. 2006 
y�l� GSKD miktar�nda ise bölge, 12,1 milyar TL ile ülke toplam katma 
de�erinin % 1,8’ini olu�turmakta ve bu oranla Düzey 2 bölgeleri aras�nda 
17’nci s�rada bulunmaktad�r. Türkiye’nin fert ba��na GSKD’si 6.684 dolar 

olarak gerçekle�mi�ken, TRC2 Bölgesi’nde fert ba��na GSKD 2.904 dolar 
seviyesindedir. 

�stihdam�n sektörel da��l�m� aç�s�ndan bölge, s�ras�yla hizmetler, 
tar�m ve sanayi sektörlerinin a��rl�kl� oldu�u bir yap�ya sahiptir. TRC2 
Bölgesi’nde tar�m sektörünün toplam istihdam içindeki pay� % 29,1 ile 
ülke ortalamas�n�n (% 24,7) üzerinde, sanayi istihdam�n�n pay� % 15,7 ile 
ülke ortalamas�n�n (% 25,3) gerisinde ve hizmetler sektörü istihdam�n�n 
pay� % 55,1’lik oranla ülke ortalamas�n�n (% 50) üzerindedir. 

Ülkenin toplam tar�m alanlar�n�n % 7,2’sini bulunduran bölge, bu 
aç�dan 26 istatistikî bölge birimi aras�nda 3’üncü s�rad�r. �anl�urfa ilinde 
tüm arazilerin % 65’ini, Diyarbak�r’da ise % 46’s�n� tar�m alan� olarak 
nitelenen araziler olu�turmaktad�r. TRC2 Bölgesi, bitkisel üretim yap�lan 
ekim alanlar� aç�s�ndan Düzey 2 bölgeleri aras�nda birinci s�rada yer al�rken, 
elde edilen gelir bak�m�ndan 10’uncu s�radad�r. 

DPT taraf�ndan yap�lan �llerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Geli�mi�lik 
S�ralamas� Ara�t�rmas� (2003)’na göre TRC2 Bölgesi 26 Düzey 2 bölgesi 
içerisinde 23’üncü s�rada yer almaktad�r. �llerin geli�mi�lik s�ralamas�nda 
Diyarbak�r ili 63’üncü s�rada iken �anl�urfa ili 68’inci s�radad�r. 

Düzey 2 bölgeleri aras�nda en fazla göç veren 7’nci bölge konumunda 
olan TRC2 Bölgesi ayn� anda göç alan ve göç veren bir yap�ya sahiptir. 
Bölgede göçün yönü alt kademe merkezlerden kentsel merkezlere do�ru 
ve buradan da �stanbul, Ankara, �zmir gibi anakentlere do�ru olmaktad�r. 
Bölge 1990 ve 2000 y�llar� aras�nda büyük oranda göç alm��, h�zl� nüfus 
art���na sahne olmu� ve nüfusu % 134 oran�nda artm��t�r. Bölge, en çok 
göçü �stanbul iline ve mevsimlik göçün en yo�un olarak yöneldi�i Çukurova 
Bölgesine vermektedir. En fazla göç istihdam beklentisinin yüksek oldu�u 
20-30 ya� grubunda gerçekle�mektedir. 

Bölge okulla�ma oranlar� okulöncesinde % 50, ilkö�retimde % 97, 
ortaö�retimde % 38 seviyesindedir. Bu de�erlerin Türkiye ortalamas� 
s�ras�yla % 39, % 98, % 65 düzeyindedir. Bölgede derslik ba��na dü�en 
ö�renci say�s� ilkö�retimde 48, ortaö�retimde 44 iken Türkiye genelinde 
ilkö�retimde 32, ortaö�retimde 33 seviyesindedir. Ortaö�retimde meslek 
liselerinin tercih edilme oran� bölgede % 25 iken Türkiye genelinde % 45 
seviyesindedir. 
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Yüz bin ki�i ba��na dü�en uzman hekim say�s� ve hastane yatak say�s� 
�anl�urfa ilinde s�ras�yla 38 ve 120 iken Diyarbak�r ilinde s�ras�yla 58 ve 
236’d�r (Türkiye: 82 ve 262). Diyarbak�r ili sa�l�k hizmetlerinde çevre illere 
hizmet sunmaktad�r. Bölge genelinde bebek ölüm h�z� binde 15, anne ölüm 
h�z� yüz binde 22 seviyesindedir.

Bölge önemli ula��m ba�lant�lar�n�n kesi�me noktas�ndad�r ve kara, 
hava ve demiryolu ba�lant�lar� ile ülkenin her yerinden ula��labilir bir 
merkez durumundad�r. Diyarbak�r Havaalan� ülkedeki 44 havaalan� 
içerisinde en fazla yolcu ta��nan 10’uncu havaalan�d�r. �anl�urfa GAP 
Havaalan� ülkenin en büyük kargo havaliman� olarak in�a edilmi�tir.

Bölgedeki KOB�’ler finansmana eri�im, planlama, pazarlama 
sorunlar� ba�ta olmak üzere, teknolojik altyap�n�n yetersizli�i, dü�ük 
üretim kapasitesi ile AR-GE faaliyetlerinin dü�üklü�ü, kurumsalla�amama 
ve finansal kaynak veya fonlar� yönetmede kar��la��lan di�er sorunlar 
nedeniyle istenen verimlilik düzeyinde çal��amamakta, katma de�er ve 
yeterli düzeyde istihdam yaratamamaktad�rlar. 

��sizlik bölge düzeyinde en önemli sorunlar�n ba��nda gelmektedir. 
Bölgedeki h�zl� nüfus art��� ve köyden kente göç i�sizlik sorununu 
derinle�tirmektedir. Bölge, Adana-Mersin Bölgesi’nin ard�ndan i�sizlik 

oran�n�n en yüksek oldu�u 2’nci bölge iken, Diyarbak�r ili i�sizlik oran�n�n 
en yüksek oldu�u 2’nci il konumundad�r. Nitelikli insan kayna�� ihtiyac� ile 
bölgede daha da derinle�en istihdam sorunu, yoksulluk ve göç temelinde 
sosyal sorunlara neden olmaktad�r. Bölgenin be�eri ve sosyal geli�mi�lik 
göstergeleri, Türkiye’nin birçok bölgesinden geri durumdad�r. 

Göç kaynakl� nüfus hareketlili�inin yüksek oldu�u bölgede kentlerin 
mekânsal geli�imlerinin kontrol alt�na al�nmas�nda ve altyap� hizmetlerinin 
standartlara uygun bir �ekilde sa�lanmas�nda güçlük ya�anmaktad�r. Bu 
durum kentsel alanda çe�itli altyap� ve çevre sorunlar�na neden olmakta,  
kentlerin ya�anabilirlik düzeyini dü�ürmektedir. Yüksek nüfus ve yüksek 
nüfus art�� h�z� ile bölgede devam eden do�al kaynak kullan�m�na ba�l� 
büyük yat�r�mlar, do�al kaynaklar üzerinde artan bir bask� yaratmaktad�r. 
Do�al kaynaklar�n; özellikle su ve toprak kaynaklar�n�n korunmas� bölgenin 
ekonomisi için stratejik önem ta��maktad�r.

TRC2 Bölgesi 2011-2013 Bölge Plan�; mevcut durum analizine, bölge 
aktörlerinin katk�s�yla yap�lan sorun önceliklendirme-çözüm önerileri 
çal��malar� ile ulusal politika ve önceliklere uygun olarak haz�rlanm�� olup 
bölgesel geli�meyi sa�layacak birbirini tamamlay�c� nitelikte dört geli�me 
ekseninden olu�maktad�r. 

1 2

4

İSTİHDAM KAPASİTESİ
VE REKABET 
GÜCÜ

DOĞAL
KAYNAKLAR VE
KÜLTÜREL MİRAS

BEŞERİ VE SOSYAL
SERMAYE

SOSYAL
DAYANIŞMA

BÖLGE  MEKÂN
ORGANİZASYONU,

YAŞAM VE
MEKÂN KALİTESİ

3

VİZYON
“Doğal ve kültürel mirasını koruyarak turizm

potansiyelini değerlendiren, kaynaklarını üretim
ve istihdama dönüştürerek yaşam kalitesini

arttıran, Ortadoğu’nun gelişen ticaret merkezi
Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesi.”
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Bölgenin sorunlar�, ihtiyaçlar� ve potansiyelleri do�rultusunda 
belirlenen “�stihdam Kapasitesi ve Rekabet Gücü” geli�me ekseni 
ekonomik geli�meye ili�kin temel amaçlar� içermektedir. Bu geli�me ekseni 
ile zengin do�al kaynaklara ve kültürel mirasa, yüksek tar�msal üretime, 
tar�ma dayal� sanayi ve turizm potansiyeline sahip olan TRC2 Bölgesi’nde, 
üretim ve istihdam kapasitesinin art�r�lmas�, üretimde katma de�erin 
yarat�lmas� ve insan kaynaklar�n�n geli�tirilmesi ile rekabet gücünün 
art�r�lmas� hede� enmektedir. 

Geli�me ekseni kapsam�nda dört amaç belirlenmi�tir;

 � Kentsel Ekonomilerden Yararlanarak Bölgenin Hizmet Sunum 
Kapasitesini Geli�tirmek: Bölge ekonomisi içinde a��rl��� bulunan 
hizmetler sektöründe, mal ve hizmet sunumunda çe�itlenme, 
uzmanla�ma ve kalitenin art�r�lmas� yoluyla bölgenin rekabet gücünün 
art�r�lmas� ve Diyarbak�r’�n hizmet merkezi rolünün güçlendirilmesi 
amaçlanmaktad�r.

 � �stihdam� ve Üretimde Katma De�eri Art�rmak: Tar�msal ve 
endüstriyel üretimde verimin art�r�lmas�, katma de�eri yüksek 
üretim yap�s�na geçilmesi, bölge potansiyelleri ve tüketim talepleri 
do�rultusunda imalat sanayinin geli�tirilmesi ve KOB�’lerin 
kapasitelerin geli�tirilmesi ile istihdam kapasitesinin art�r�lmas� 
amaçlanmaktad�r. 

 � Giri�imcilik Kültürünü Geli�tirerek Bölgede Yeni �� Olanaklar� 
Olu�turmak: Bölge dinamiklerinin harekete geçirilmesi için; 
giri�imcilik konusunda fark�ndal���n art�r�lmas�, giri�imcilere yönelik 
finansal araçlar�n geli�tirilmesi ve eri�ilebilirli�inin art�r�lmas� ile 
bölgede üretim kapasitesinin geli�tirilmesi, yeni i� olanak olanaklar�n�n 
yarat�larak istihdam kapasitesinin art�r�lmas� amaçlanmaktad�r.

 � �� ve Yat�r�m Ortam�n� �yile�tirmek: Çal��ma alanlar�nda altyap�n�n 
iyile�tirilmesi, be�eri sermayenin bölgesel geli�me politikalar�yla 
uyumlu olarak geli�tirilmesi, bölgede ya�am kalitesinin art�r�lmas� 
ile i� ortam�n�n iyile�tirilmesi; bölgeye yönelik olu�mu� olumsuz 
imaj�n ortadan kald�r�lmas� için acil önlemlerin al�nmas� ve bölge 
potansiyellerinin tan�t�lmas� ile bölgenin yat�r�m aç�s�ndan cazip hale 
getirilmesi amaçlanmaktad�r.

“Be�eri ve Sosyal Sermaye, Sosyal Dayan��ma” ekseni, temelde 
insan kaynaklar�n�n geli�tirilmesi ve hizmetlere eri�imde f�rsat e�itli�inin 

sa�lanmas� çerçevesinde ele al�nmakta ve ba�ta ekonomik geli�me ekseni 
olmak üzere di�er geli�me eksenleri ile bütünle�ik yap�dad�r. 

Geli�me ekseni kapsam�nda üç amaç belirlenmi�tir;

 � E�itimde Bölgesel Geli�me Politikalar�yla Uyumu Sa�lamak: 
E�itimde kalitenin art�r�lmas�, mesleki e�itimin bölgenin üretim 
ve hizmet ihtiyaçlar� do�rultusunda geli�tirilmesi ile nitelikli insan 
kaynaklar�n�n geli�tirilmesi amaçlanmaktad�r.

 � Kurumsal Kapasiteyi Geli�tirmek: Bölgedeki kamu kurumlar�, yerel 
yönetimler ve STK’lar�n kapasitelerinin geli�tirilmesi, kurumlar aras� 
koordinasyonun art�r�lmas� ve kalk�nma hede� erine odaklan�lmas�n� 
sa�layacak i�birli�i a�lar�n�n kurulmas� amaçlanmaktad�r.

 � Sosyal Hizmet Sunumunu Yerinde ve Etkin Olarak Sa�lamak: 
Bölgede göç ile birlikte artan yoksulluk ve gelir da��l�m� farkl�l�klar�ndan 
kaynaklanan sosyal sorunlar�n en aza indirilmesi, öncelikle dezavantajl� 
gruplara yönelik olmak üzere sosyal hizmet sunumu eri�ilebilirli�inin ve 
kalitesinin art�r�lmas� ve sosyal uyumun sa�lanmas� amaçlanmaktad�r.  

Mekânsal organizasyon yap�s�n�n ve altyap�n�n bölgesel geli�menin 
gerçekle�mesine olanak sa�layacak �ekilde olu�turulmas�n� hede� eyen 
“Bölge Mekân Organizasyonu, Ya�am ve Mekân Kalitesi” ekseni, bölge 
plan�nda “�stihdam Kapasitesi ve Rekabet Gücü” eksenini destekleyici ve 
tamamlay�c� bir konumdad�r.

Geli�me ekseni kapsam�nda üç amaç belirlenmi�tir:

 � Alt Bölgelerin Konumsal ve Be�eri Potansiyellerini En Üst Düzeyde 
Kullanmak: Co�ra� , konumsal ve be�eri potansiyelleri aç�s�ndan 
birbirinden farkl�la�an yerle�im yerleri için uygun geli�me senaryolar�n�n 
haz�rlanmas�, yerle�meler aras�nda ili�kilerin güçlendirilerek 
bölgesel ölçekte etkile�imin yarat�lmas� ve yerle�melerin birbirilerini 
tamamlayarak bölgesel sinerjinin olu�turulmas� amaçlanmaktad�r.

 � Bölgesel Ula��m� ve Altyap�y� Geli�tirmek: Ula��m sisteminin 
bölgenin mekânsal yap�lanmas�, ekonomik ve toplumsal kalk�nmas�nda 
bir araç olarak kullan�lmas�n� sa�lamak, ula��m türlerinin birbirini 
destekleyecek bütüncül bir sistem olarak kurgulanmas� ve 
altyap�n�n kalk�nma hede� erini destekleyecek �ekilde geli�tirilmesi 
amaçlanmaktad�r. 
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 � Kentsel ve K�rsal Yerle�melerin Ya�am ve Mekân Kalitesini 
Yükseltmek: Kentsel ve k�rsal alanlar�n uygun altyap� ve üstyap� 
yat�r�mlar�yla donat�lmas�, k�rsal kesimin gelir kaynaklar�n�n 
çe�itlendirilmesi ile kentsel ve k�rsal alanlarda ya�am kalitesinin 
art�r�lmas� amaçlanmaktad�r.

Sürdürülebilir Geli�me ilkesi do�rultusunda, kentsel ve ekonomik 
geli�meler devam ederken do�al kaynaklar�n ve çevresel de�erlerin 
korunmas�  “Do�al Kaynaklar ve Kültürel Miras” ekseninin temel amac�n� 
olu�turmaktad�r. Eksen, sürdürülebilir geli�menin ön ko�ulu olarak, di�er 
geli�me eksenleriyle bütünle�mektedir.

Geli�me ekseni kapsam�nda üç amaç belirlenmi�tir:

 � Su ve Toprak Kaynaklar�n�n Sürdürülebilir Kullan�m�n� Sa�lamak: 
Su kaynaklar�n�n kullan�m�nda koruma kullanma dengesinin 
sa�lanmas� ve toprak kaynaklar�nda nitelik kay�plar�n�n ve erozyonun 
önlenmesi amaçlanmaktad�r. 

 � Çevre Kalitesini Art�rmak ve Yenilenebilir Enerji Kullan�m�n� 
Yayg�nla�t�rmak: Sürdürülebilir çevre ve ekosistemler için; kentsel, 
endüstriyel ve tar�msal kaynakl� kirleticilerin kontrol alt�na al�narak 
çevrenin iyile�tirilmesi, yenilenebilir enerji kullan�m�n�n ve çevre dostu 
teknolojilerin bölgede yayg�nla�t�r�lmas� amaçlanmaktad�r.  

 � Kültürel Miras� Koruyarak Geli�tirmek: Kültürel miras�n ortaya 
ç�kar�lmas�, belgelenmesi, tarihi ve kültürel varl�klar�n iyile�tirilmesi ile 
toplumda kültürel miras bilincinin olu�turulmas� ve bölgenin kültür 
turizmi potansiyelinin geli�tirilmesi amaçlanmaktad�r.

Bölge plan� amaçlar� alt�nda yer alan stratejilerin ana çerçevesini 
payda�lar taraf�ndan çal��taylarla belirlenen bölgesel öncelikler 
olu�turmaktad�r. Plan stratejileri; bölgesel öncelikler ve talepler gözetilerek 
yap�sal sorunlara çözümler üretecek ve ulusal politika ve önceliklere katk� 
sa�layacak nitelikte geli�tirilmi�tir.

Bölge plan�; stratejiler kapsam�nda belirlenen tedbirlerle 
tamamlanacak �ekilde kurgulanm��t�r.
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PLANIN AMACI VE KAPSAMIBÖLÜM 1:

Bölge Plan�; bölgede ortak kalk�nma bilincinin yükseltilmesi, 
bölgenin potansiyelinin ve dinamizminin tespit edilmesi ve harekete 
geçirilmesi suretiyle sosyo-ekonomik kalk�nman�n ve geli�menin 
h�zland�r�lmas�nda kullan�lan en önemli araçt�r.
“ “
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Bölge Plan�; bölgede ortak kalk�nma bilincinin yükseltilmesi, 
bölgenin potansiyelinin ve dinamizminin tespit edilmesi ve harekete 
geçirilmesi suretiyle sosyo-ekonomik kalk�nman�n ve geli�menin 
h�zland�r�lmas�nda kullan�lan en önemli araçt�r. Bölgenin gelecek 
tasavvuru, bugünkü durumu ve kaynaklar� ile bu kaynaklar�n ne �ekilde 
kalk�nma amaçlar�na hizmet edece�i, bölge plan�n�n temel oda��n� 
olu�turmaktad�r. Bölgeler aras� geli�mi�lik farklar�n�n azalt�lmas� ve 
sürdürülebilir kalk�nman�n gerçekle�tirilmesi bölge planlar�n�n temel 
amaçlar� aras�nda yer almaktad�r. Ayr�ca bölge plan�, ulusal düzeyde 
belirlenen önceliklerin yerel ölçekteki gereksinimlere yan�t verecek biçimde 
somut olarak kurgulanmas�n� sa�layan önemli bir ara yüzdür.

Ülkemizde, planl� ekonomik kalk�nma anlay���n�n benimsendi�i 
1960’l� y�llardan beri, bölgesel geli�meye ve bölgeler aras� geli�mi�lik 
farklar�n�n azalt�lmas�na özel bir önem verilmi�tir. Haz�rlanan bütün 
kalk�nma planlar�nda bölgeler aras� dengesizliklerin giderilmesi öncelikli 
alanlardan biri olmu�; bölgesel geli�menin h�zland�r�lmas� ve bölgeler aras� 
geli�mi�lik farklar�n�n azalt�lmas� amac�yla bölge planlar�n�n yan� s�ra çe�itli 
kalk�nma araçlar� da kullan�lm��t�r. Ülkemizde çe�itli dönemlerde haz�rlanan 
bölge planlar�; Do�u Marmara Planlama Projesi, Antalya Projesi, Çukurova 
Bölgesi Projesi, Güneydo�u Anadolu Projesi (GAP), Zonguldak-Bart�n-
Karabük Bölgesel Geli�me Projesi, Do�u Anadolu Projesi (DAP), Do�u 
Karadeniz Bölgesel Geli�me Plan� (DOKAP) ve Ye�il�rmak Havza Geli�im 
Projesi’dir. Ancak, son y�llara kadar an�lan bölgesel kalk�nma projelerinden 
GAP d���nda kalanlar kapsaml� bir uygulama �ans� bulamam��t�r.

Bölge plan�n�n yasal dayana��n� 3194 Say�l� �mar Kanunu 
olu�turmaktad�r. 3194 Say�l� �mar Kanunu’nun 8. maddesinde yer alan 
“sosyo-ekonomik geli�me e�ilimlerini, yerle�melerin geli�me potansiyelini, 
sektörel hede� eri, faaliyetlerin ve alt yap�lar�n da��l�m�n� belirlemek üzere 

haz�rlanacak bölge planlar�n� Devlet Planlama Te�kilat� yapar veya yapt�r�r” 
ifadesi ile bölge plan� ve plan�n amac� tan�mlanmaktad�r. 

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda bölge planlamaya özel bir önem 
verilmi� ve kalk�nma ajanslar�yla i�birli�i içinde tüm bölgelerin geli�me 
stratejileri ve planlar�n�n tamamlanaca�� öngörülmü�tür. Buna göre 
Dokuzuncu Kalk�nma Plan� kararlar�nda; bölge planlar�n�n yerel dinamikleri 
ve içsel potansiyelleri harekete geçirmeye yönelik strateji ve öncelikleri 
belirleyen esnek, dinamik, kat�l�mc� ve uygulanabilir nitelikte haz�rlanaca�� 
ve kalk�nma ajanslar�yla i�birli�i içinde tüm bölgelerin geli�me stratejilerinin 
ve planlar�n�n tamamlanaca�� ve yeterli finansmanla desteklenece�i ifade 
edilmi�tir.

Ayr�ca Orta Vadeli Program’da (2011-2013); haz�rlanacak Bölge 
Planlama K�lavuzu çerçevesinde Kalk�nma Ajanslar�n�n koordinasyonunda 
Düzey-2 baz�ndaki tüm bölgelerde bölge planlama çal��malar� 
yürütülece�i belirtilmektedir. Bu amaçla; TRC2 Bölgesi 2011-2013 Bölge 
Plan� çal��malar�, Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl���’n�n 08.07.2010 
tarih ve 89370/2622 say�l� “2011-2013 Bölge Plan� Çal��malar�n�n 
Ba�lat�lmas�” konulu yaz�s� do�rultusunda, Karacada� Kalk�nma Ajans� 
taraf�ndan yürütülmü�tür.

TRC2 Bölgesi (Diyarbak�r-�anl�urfa) 2011-2013 Bölge Plan�, 
Ulusal Plan ve Orta Vadeli Program (2011-2013)’da belirtilen hususlar 
do�rultusunda, Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl���n�n Karacada� 
Kalk�nma Ajans�n� TRC2 Bölgesi (Diyarbak�r- �anl�urfa) 2011-2013 
Bölge Plan�’n�n haz�rlanmas� konusunda yetkilendirmesi üzerine ve 
Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl���nca haz�rlanan Bölge Planlama 
K�lavuzu �����nda haz�rlanm��t�r.



TRC2 BÖLGES� (D�YARBAKIR-�ANLIURFA) 2011-2013 BÖLGE PLANI 12

BÖLÜM 2: PLAN HAZIRLAMA SÜREC� VE YÖNTEM�

PLAN HAZIRLAMA YÖNTEM� VE SÜREC�BÖLÜM 2:

TRC2 Bölgesi (Diyarbak�r- �anl�urfa) 2011-2013 Bölge Plan�, 
kat�l�mc� planlama ve stratejik planlama yakla��m� ile haz�rlanm��t�r. 
Kat�l�mc�l�k süreçleri planlama süreçleri ile birlikte yürütülmü�, bölge 
payda�lar�nca var�lan ortak ak�l  ve uzla�� sonucunda bölge vizyonu, 
bölgesel hedef ve stratejiler olu�turulmu�tur.

“ “
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TRC2 Bölgesi (Diyarbak�r- �anl�urfa) 2011-2013 Bölge Plan�, kat�l�mc� 
planlama ve stratejik planlama yakla��m� ile haz�rlanm��t�r. 

Kat�l�mc� planlama yakla��m�, bölgedeki payda�lar�n planlama 
süreçlerine kat�lmalar�n�; bilgi ve deneyimlerini, taleplerini ve kalk�nma 
� kirlerini ortaya koymalar�n�, bölgenin gelecek tasavvurunu olu�turmalar�n� 
ve bölgenin kalk�nmas� do�rultusunda ortak karar üretmelerini 
gerektirmektedir. Bölge plan�nda kat�l�mc�l���n aktörleri öncelikle kalk�nma 
kurulu ve sonras�nda bölge kurum ve kurulu�lar�d�r. TRC2 Bölgesi 2011-
2013 Bölge Plan� planlama a�amalar�; GZFT analizi, vizyon belirlenmesi, 
geli�me eksenleri, amaç ve stratejilerin belirlenmesi süreçleri kat�l�mc�l�k 
temelinde olu�turulmu�tur. 

Stratejik yakla��m; uzun vadeli öngörülere ula�mak için hangi 
kaynaklar�n ne �ekilde kullan�laca��n� belirlemeyi ve de�i�en ko�ullara 
h�zla uyum sa�lamay� gerektirmektedir. Stratejik planlama yakla��m�yla; 
Bölgenin vizyonu kat�l�mc� yöntemlerle belirlenmi�, belirlenen bu vizyona 
ula�mak için, bölge sorunlar� ve sorunlara yönelik çözümler yine kat�l�mc� 
yöntemlerle önceliklendirilmi�tir.

TRC2 Bölgesi 2011-2013 Bölge Plan�n�n temel amac�; bölgenin kaynak 
ve potansiyelinin harekete geçirilmesi ile ekonomik ve sosyal geli�mesinin 
h�zland�r�lmas�d�r.

Bölge Plan�n�n Temel �lkeleri a�a��da yer almaktad�r:

 � Kat�l�mc� Karar Alma: Planlaman�n her a�amas�nda kat�l�mc�l���n 
sa�lanmas� esas al�nm�� ve kararlar�n ortak ak�l sonucu üretilmesine 
önem verilmi�tir. 

 � A�a��dan Yukar� ve Yukar�dan A�a�� Planlama: Plan kararlar�nda 
belirleyici rol oynayan bölgesel ve yerel önceliklerin, ulusal düzeydeki 
önceliklerle uyumla�t�r�lmas� ve böylece bölgedeki sorunlar�n 
çözülmesiyle ulusal politikalara paralel geli�melerin sa�lanmas� amac� 
gözetilmi�tir. 

 � Sürdürülebilir Kalk�nma: Kentsel ve ekonomik geli�melerle birlikte 
sosyal geli�menin de sa�lanmas�, geli�meler devam ederken do�al 
kaynaklar�n ve çevrenin gelecek nesilleri gözeterek korunmas� esas 
al�nm��t�r. 

 � Bütüncül Yakla��m: Ekonomik, toplumsal, mekansal ve çevresel 
eksenlerin birbiri ile etkile�imi gözetilmi� ve bu eksenlerin geli�imi 
bütünle�ik olarak ele al�nm��t�r. Bölge plan� birbiri ile tamamlanan ve 
bütünle�en dört geli�me ekseninden olu�maktad�r.

Plan Haz�rlama Yöntemi 
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Orta �li�ki Düzeyi :   	
Güçlü �li�ki Düzeyi :   		

KATILIMCILIK DÜZEY� TABLOSU 

Bölge Plan� Haz�rl�k A�amas� 

Payda�lar�n Kat�l�mc�l�k Düzeyi

Payda� düzeyi Bilgi Verme Dan��ma Dâhil olma ��birli�i

Vizyon Olu�turma
Birincil 		 		 		 		
�kincil 		 	 		 		

Mevcut Durum Analizi
Birincil 		 		 		 	
�kincil 		 		 		 	

Stratejik Öncelik ve Hede	 er Belirleme
Birincil 		 		 	 	
�kincil 	 		 	 	

Plan�n haz�rl�k sürecinde Bölge Plan� Haz�rlama K�lavuzundan 
yararlan�lm�� öncelikle “Bölge Plan� Haz�rlama Süreci”nin planlamas� 
yap�lm��t�r. Planlama sürecinin planlanmas�nda; Bölge Plan� Haz�rlama 
Komisyonu ad�yla ajans uzmanlar�ndan olu�an planlama ekibi 
olu�turulmu�tur1 . Süreç planlamas�nda; haz�rl�k faaliyetlerinin süre 
s�n�rlamas�, veri toplama ve analiz yöntemleri, insan kaynaklar�n�n sürecin 
farkl� a�amalar�ndaki görev da��l�m�, planlama ekibinin olu�turulmas�, 
kat�l�mc�l�k esaslar� ve düzeyi, payda� toplant�lar�n�n içerik ve kapsam�, 
faaliyetlerin yerleri ve bütçe planlamas� yap�lm��t�r. 

27 May�s 2010 tarihli Yönetim Kurulu toplant�s�nda ve ayn� tarihli 
Kalk�nma Kurulu toplant�s�nda kurul üyeleri bölge plan� haz�rlama 
çal��malar� hakk�nda bilgilendirilmi�tir. Toplant�da, bölge plan�’n�n amac� 
ve kapsam�, yasal dayana��, planlama ekibi, bölge plan� süreç planlamas�, 
hakk�nda bilgi verilerek kurul üyeleri aras�nda bölge plan� ve ajans�n 
bölge plan� haz�rl�klar� konusunda fark�ndal�k yarat�lmas� amaçlanm��t�r. 
Toplant�da ajans uzmanlar�n�n haz�rlad��� mevcut durum raporlar�, bu 
kapsamdaki veri toplama süreci, uzmanlar�n gerçekle�tirecekleri kurum 
ziyaretleri ve ilerleyen zamanlarda gerçekle�tirilecek sektör toplant�lar� 
hakk�nda ön bilgilendirme yap�lm��t�r. 

Kalk�nma Kurulu toplant�s�nda bölge plan� çal��ma komisyonlar� 
a�a��daki gibi revize edilmi�tir: 

a.  Tar�m, 
b.  Sanayi-Organize Sanayi Bölgeleri ve Enerji, 
c.  Madencilik, 
d.  Ticaret-D�� Ticaret ve Lojistik, 
e.  Sa�l�k, 
f.  E�itim, 
g.  Kültür-Turizm ve Tan�t�m, 
h.  Kentle�me-Çevre ve Altyap� ile 
i.  Göç-��sizlik-�stihdam ve Sosyal Uyum komisyonlar�

Mevcut Durum Tespiti 
Payda� Analizi

Haz�rlanacak plan�n bölge aktörlerince sahiplenilmesini sa�lamak 
için kat�l�mc�l�k kadar, kat�l�mc�l���n yönlendirilmesi ve kat�l�mc�l�ktan en 
üst düzeyde yararlan�lmas� da önemlidir. Bölgenin geli�me hede� erine 
ula��lmas�nda, önem ve etkileri, birikim ve kapasitelerine göre hangi 
payda�lar�n, hangi a�amada ve ne düzeyde katk� sa�layaca��n� belirlemek 
için payda� analizi yap�lm��t�r.

Yap�lan analiz sonucunda Kalk�nma Kurulu birincil düzeyde etkili 
payda�, di�er kurum, kurulu�, STK ve özel sektör temsilcilerinden olu�an 
ikincil düzeyde etkili payda�lar belirlenmi�tir.

  1 Bölge Plan� Haz�rlama Komisyonu üyelerine dair bilgilere EK 2’de yer verilmi�tir.
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Mevcut durum tespitlerinin yap�labilmesi için bölge kurum ve 
kurulu�lar�ndan bölgenin ekonomik, sosyal/toplumsal, çevresel, do�al 
yap�s�na ve hizmet sunumuna ili�kin verilerin toplanmas�,  depolanmas�, 
analiz edilmesi a�amalar� gerçekle�tirilmi�tir. Bölgenin mevcut durum 
analizine veri te�kil etmesi için bölgedeki kamu kurum ve kurulu�lar�, 
üniversite, yerel yönetimler, sivil toplum kurulu�lar�ndan toplam 250 
civar�nda kurum ve kurulu�la resmi yaz��ma veya kurum ziyareti yöntemiyle 
temasa geçilmi�, bölgenin mevcut durumuna ili�kin görü�meler yap�lm�� ve 
veriler elde edilmi�tir. Bu a�amada ayr�ca; ulusal planlar ve programlar1,  
kurum ve kurulu�lar�n uygulama programlar�, alt ölçekli plan ve programlar, 
bölge için yap�lan ara�t�rmalar, akademik çal��malar gibi çok say�da yaz�l� 
kaynak ve istatistikî veri incelenmi�tir. 

Mevcut durum raporunun haz�rlanmas�n�n ard�ndan, Ajans�n 2010 
Y�l� Ocak ay�nda gerçekle�tirdi�i çal��taylarda Kalk�nma Kurulu üyeleri ile 
yapt��� GZFT analizi yeniden ele al�nm��t�r. Ayr�ca, TÜ�K verileri kullan�larak 
Bölge �stihdam�n�n Yo�unla�ma Endeksi (LQ) Analizi ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birli�inin (TOBB) illere göre sanayi alt sektör da��l�m� verileri 
kullan�larak Sanayi ��yeri Yo�unla�ma Endeksi (LQ) Analizi elde edilmi�tir. 
Bölgenin sosyo-ekonomik geli�mi�lik ve rekabet edebilirlik durumu, kamu 
kurumlar� ve/veya sivil toplum kurulu�lar� taraf�ndan haz�rlanan ara�t�rma 
ve analizler do�rultusunda ele al�nm��t�r. Ayr�ca matematiksel yöntemler 
yard�m�yla ve demogra� k unsurlara göre nüfus projeksiyonu yap�lm��t�r.

Planlama A�amas� ve Kat�l�mc�l�k
Kat�l�mc� planlama yakla��m� do�rultusunda; kat�l�mc�l�k süreçleri 

planlama süreci ile birlikte ele al�nm��t�r. �lk olarak  “Bölge Vizyonu”nun 
belirlenmesi için, Kalk�nma Kurulu toplant�s�nda 15 adet vizyon 
alternati�  geli�tirilmi�tir. 

Mevcut Durum Raporlar�n�n ve Analizlerinin tamamlanmas�n�n 
ard�ndan planlama sürecine geçilmi�tir. Kat�l�mc� karar alma ilkesi 
do�rultusunda, bölge aktörlerince ortak ak�l ve uzla�� sonucu bölgesel 
hede� erin belirlenmesi ve hede� ere yönelik olarak gerçekle�tirilmesi 
gereken faaliyetlerin belirlenmesi kurgulanm��t�r. Bu çerçevede; ilgili 
tara� ar�n görü� ve katk�lar�n�n al�nmas� amac�yla Diyarbak�r ve 
�anl�urfa’da sektörel çal��taylar düzenlenmi�tir. Çal��taylar kapsam�nda 
a�a��da gösterilen a�amalar gerçekle�tirilmi�tir:

1) Bölgenin ve sektörlerin mevcut durum analizlerinin kat�l�mc�larla 
payla��lmas�, 

2) Bölge illerinin ve sektörlerin sorunlar�n�n belirlenmesi ve 
önceliklendirilmesi,

3) Belirlenen öncelikli sorunlar�n çözümüne yönelik önerilerin 
geli�tirilmesi,

4) Çözüm önerileri do�rultusunda kurum ve kurulu�lar taraf�ndan 
gerçekle�tirilecek faaliyetlerin belirlenmesi,

5) Vizyon alternati� erinin oylanmas�

Diyarbak�r ve �anl�urfa’da gerçekle�tirilen Bölge Plan� Çal��taylar�na, 
bölgedeki kamu kurum ve kurulu�lar�, yerel yönetimler, üniversiteler 
ve sivil toplum kurulu�lar�ndan toplam 477 temsilci kat�lm��t�r1.  Bölge 
illerinde düzenlenen 17 adet çal��taya ait takvim ve kat�l�mc� say�lar� 
a�a��daki tabloda yer almaktad�r:

Mevcut Durum Analizi

2   Bölge plan�n�n haz�rlanmas� kapsam�nda incelenen üst ölçekli planlar ve ulusal strateji belgeleri EK 1’ de yer verilmi�tir.

 1   Çal��taylara kat�lan kurumlar�n listesi için bak�n�z: EK-2
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Bölge Plan� Çal��taylar�

D�YARBAKIR SEKTÖR ÇALI�TAYLARI
Çal��tay Konusu Tarih Saat Yer
Tar�m 27 Eylül 2010 09.30-16.00 Diyarbak�r
Sanayi, OSB ve Enerji 27 Eylül 2010 09.30-16.00 Diyarbak�r
E�itim 28 Eylül 2010 09.30-16.00 Diyarbak�r
Kentle�me, Çevre ve Altyap� 28 Eylül 2010 09.30-16.00 Diyarbak�r
Kültür, Turizm ve Tan�t�m 29 Eylül 2010 09.30-16.00 Diyarbak�r
Madencilik 29 Eylül 2010 09.30-16.00 Diyarbak�r
Sa�l�k 30 Eylül 2010 09.30-16.00 Diyarbak�r
Ticaret, D�� Ticaret ve Lojistik 30 Eylül 2010 09.30-16.00 Diyarbak�r
Göç, ��sizlik, �stihdam ve Sosyal Uyum 1 Ekim 2010 09.30-16.00 Diyarbak�r
Toplam Kat�l�mc� Say�s� 236

�ANLIURFA SEKTÖR ÇALI�TAYLARI
Çal��tay Konusu Tarih Saat Yer
Tar�m 20 Eylül 2010 09.30-16.00 �anl�urfa
Sanayi, OSB ve Enerji 20 Eylül 2010 09.30-16.00 �anl�urfa
E�itim 21 Eylül 2010 09.30-16.00 �anl�urfa
Kentle�me, Çevre ve Altyap� 21 Eylül 2010 09.30-16.00 �anl�urfa
Kültür, Turizm ve Tan�t�m 22 Eylül 2010 09.30-16.00 �anl�urfa
Sa�l�k 22 Eylül 2010 09.30-16.00 �anl�urfa
Ticaret, D�� Ticaret ve Lojistik 23 Eylül 2010 09.30-16.00 �anl�urfa
Göç, ��sizlik, �stihdam ve Sosyal Uyum 23 Eylül 2010 09.30-16.00 �anl�urfa
Toplam Kat�l�mc� Say�s� 241

Sektör toplant�lar� sonucunda elde edilen öncelikli sorunlar, çözüm önerileri ve faaliyet önerileri bölge plan� amaç ve stratejileri için önemli bir kaynak 
olu�turmu�tur. Sektör çal��taylar�n�n bölge plan� geli�me eksenleri ile ili�kisi a�a��daki tabloda gösterilmektedir.
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Çal��tay Konusu
GEL��ME EKSENLER�

�stihdam Kapasitesi ve 
Rekabet Gücü

Be�eri ve Sosyal Sermaye, 
Sosyal Dayan��ma

Bölge Mekân 
Organizasyonu

Do�al Kaynaklar ve 
Kültürel Miras

Tar�m 

 
 
 


Sanayi, OSB ve Enerji 

 
 
 


E�itim 
 

 
 

Kentle�me, Çevre ve Altyap� 
 
 

 


Kültür Turizm ve Tan�t�m 

 
 
 


Madencilik 

 

Sa�l�k 
 

 

Ticaret, D�� Ticaret ve 
Lojistik 

 
 



Göç, ��sizlik, �stihdam ve 
Sosyal Uyum 

 

 



Çal��taylar ile e�zamanl� yürütülen bir çal��ma da vizyonun belirlenmesine yöneliktir. Vizyon belirlenmesinde uygulanan yöntem a�a��daki gra� kte 
gösterilmi�tir. 

ÇALI�TAY ÇIKTILARININ BÖLGE PLANI GEL��ME EKSENLER� �LE �L��K�S�1

  1   Çal��tay ç�kt�lar�; tabloda ad� geçen sektör çal��taylar�nda kat�l�mc�lar taraf�ndan belirlenen öncelikli sorunlar, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ve çözümlerin gerçekle�mesine yönelik olarak belirlenen faaliyetler olup, bölge plan� geli�me 
eksenlerine yans�t�lm��t�r. Tabloda ifade edilen ili�ki düzeyleri çal��tay sonuçlar�n�n ilgili eksene yapt��� katk�n�n yo�unluk düzeyini göstermektedir. Çal��tay ç�kt�lar� için bkz. EK-3

Vizyon Belirleme Süreci

 Çekirdek 
Grup

�lk vizyon 
önerilerinin 
belirlenmesi

Vizyon 
alternati
 erinin 
geli�tirilmesi ve 

oylanmas�

�fadelerin 
düzenlenmesi ve 

alternati
 erin 
azalt�lmas�

Çal��taylarda ve 
internet sitesinde 

alternati
 erin 
oylanmas�

Vizyonun seçilmesi 
ve Yönetim 
Kurulu’na 
sunulmas�

Ana Grup  Çekirdek 
Grup Payda�lar  Çekirdek 

Grup

1    � �: Güçlü Düzeyde �li�ki

       
: Orta Düzeyde �li�ki
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Kat�l�mc� bir anlay��la bölgenin vizyonunu belirlemek amac�yla, ajans 
uzmanlar�ndan olu�an çekirdek ekip taraf�ndan, bölgenin GZFT analizi 
ve mevcut durum ara�t�rmalar� gözetilerek vizyon önerileri belirlenmi�; 
Kalk�nma Kurulu (Ana Grup) toplant�s�nda, kurul üyelerinin de�erlendirme 
ve oylamas�na sunulmu�tur. Kurul üyelerince alternati� er geli�tirilmi� ve 
oylanm��t�r. Üçüncü a�amada çekirdek grup taraf�ndan alternati� er oylama 
yoluyla azalt�lm��, dördüncü a�amada belirlenen alternati� er çal��taylarda 
ve Ajans�n internet sitesinde oylamaya sunulmu�tur. Hem internet 
sitesindeki oylamaya kat�lanlar�n hem de 500’e yak�n çal��tay kat�l�mc�s�n�n 
ço�unlu�unun oyunu alan vizyon alternati� , Ajans Yönetim Kurulu’na 
sunulmu� ve Diyarbak�r-�anl�urfa Bölgesi Vizyonu belirlenmi�tir.

Geli�me Eksenleri, Amaçlar ve Stratejilerin 
Belirlenmesi

Bölge vizyonuna ula�mak için; bölgenin sorunlar�, ihtiyaçlar� ve 
potansiyelleri do�rultusunda ve temel ilkeler gözetilerek dört geli�me 
ekseni belirlenmi�tir. “Amaçlar” ve “Stratejiler” Geli�me Eksenlerinin 
alt�nda ve eksenlere hizmet edecek �ekilde olu�turulmu�tur. 

Amaçlar, plan dönemi ve uygulamalar sonucunda ula��lmak istenen 
sonucu ifade ederken; Stratejiler ve alt stratejiler bu amaçlara ula��lacak 
yolu ve kullan�lacak yöntemi tari� emektedir. Bölge plan�nda yer alan amaç, 
strateji ve tedbirlerinin temel kayna�� olan, sektörel çal��taylar ç�kt�lar� 
(öncelikli sorunlar-çözüm önerileri) plan metni içinde mevcut durum 
bölümü alt�nda yer almaktad�r. 

Mevcut Durum Analizi

Strateji

Üst Ölçekli Plan/Belgeler

Çal��taylar GZFT

Plan Stratejileri; mevcut durum analizi bulgular� �����nda, bölgesel 
öncelikler ve talepler gözetilerek, ulusal politika ve önceliklere katk� sa�layacak 
nitelikte geli�tirilmi�tir. Stratejilerin olu�turulmas� süreci yukar�da �ematik 
olarak ifade edilmi�tir.  Plan stratejilerinin olu�turulma süreci ile bölge plan�n�n 
“A�a��dan Yukar� ve Yukar�dan A�a�� Planlama” ilkesi gözetilmi� olup; bölgesel 
ve yerel önceliklerin, ulusal politikalarla uyumu sa�lanarak, bölge sorunlar�n�n 

çözümü ile ulusal önceliklere katk� sunulmas� amaçlanm��t�r. 
Belirlenen stratejiler kapsam�nda; tedbirler olu�turulmu�tur.1 Bölge 

Plan�nda; stratejiler kapsam�nda belirlenen tedbirlerin plan�n uygulama 
dönemlerinde ilgili kurum veya kurulu�lar taraf�ndan gerçekle�tirmesi 
öngörülmü�tür. Tedbirlerin temel ç�k�� noktas�n� bölge plan� çal��taylar� 
ç�kt�lar� olu�turmaktad�r. 

  1    Bölge plan� çal��taylar�nda; genel kurgunun bir parças� olarak kurum-kurulu� temsilcilerinden öncelikli çözümlerin gerçekle�tirilmesine yönelik faaliyet önerileri al�nm��t�r. 
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BÖLGE V�ZYONU VE GEL��ME EKSENLER�BÖLÜM 3:

Do�al ve kültürel miras�n� koruyarak turizm potansiyelini de�erlendiren, 
kaynaklar�n� üretim ve istihdama dönü�türerek ya�am kalitesini art�ran, 
Ortado�u’nun geli�en ticaret merkezi Diyarbak�r-�anl�urfa Bölgesi.

Bölge Vizyonu:“ “
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�ST�HDAM KAPAS�TES� VE REKABET GÜCÜEKSEN 1:

Bölgenin sorunlar�, ihtiyaçlar� ve potansiyelleri do�rultusunda belirlenen “�stihdam 
Kapasitesi ve Rekabet Gücü” geli�me ekseni bölgesel  ekonomik geli�meye ili�kin temel 
amaç ve politikalar� içermektedir ve di�er geli�me eksenleri ile tamamlanmaktad�r. “ “
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EKSEN 1: �ST�HDAM KAPAS�TES� VE REKABET GÜCÜ

Bölgenin sorunlar�, ihtiyaçlar� ve potansiyelleri do�rultusunda 
belirlenen “�stihdam Kapasitesi ve Rekabet Gücü” geli�me ekseni ekonomik 
geli�meye ili�kin temel amaçlar� içermektedir ve di�er geli�me eksenleri ile 
desteklenmekte ve tamamlanmaktad�r. 

��sizlik ülke ve bölge düzeyinde en önemli sorunlar�n ba��nda 
gelmektedir. TRC2 Bölgesi ülke ortalamas�n�n üzerinde nüfus art�� h�z�na 
sahiptir. Bölgedeki h�zl� nüfus art��� ve köyden kente göç i�sizlik sorununu 
derinle�tirmektedir. Nüfus art�� h�z�ndaki azalma e�ilimine ra�men, 
istihdam�n yeterli düzeyde art�r�lamad��� ve i�sizli�in artt��� görülmektedir. 
TRC2 Bölgesi i�gücü ve istihdam göstergelerinin en dü�ük oldu�u bölgeler 
aras�ndad�r. Bölge, Adana-Mersin bölgesinin ard�ndan i�sizlik oran�n�n 
en yüksek oldu�u 2’nci bölge iken, Diyarbak�r ili i�sizlik oran�n�n en 
yüksek oldu�u 2’nci il konumundad�r. Bölge nüfusu ülke nüfusunun % 
4,3’ünü olu�tururken, i�gücünün % 2,5’ini, istihdam�n ise % 2,4’ünü 
olu�turmaktad�r. Bu durum bölgenin insan kaynaklar� potansiyelini 
de�erlendiremedi�ini ve i� olanaklar�n�n çok yetersiz oldu�unu 
göstermektedir. Bölgede i�sizlik, göç ba�ta olmak üzere birçok sosyal 
sorunu da beraberinde getirmektedir. 

GAP Bölgesinin en büyük nüfuslu 3 ili aras�nda yer alan Diyarbak�r 
ve �anl�urfa illerinde hizmetler sektörünün, istihdam�n sektörel 
da��l�m�nda ilk s�ray� ald���, son y�llarda GSY�H ve GSKD içindeki pay�n� 
sürekli olarak art�rd��� ve ülke ortalamas�n�n üzerinde bir h�zla büyüdü�ü 
görülmektedir. Hizmetler sektörünün geli�mesine ra�men, tar�msal 
istihdam�n ikinci s�rada yer almas� ve bölgede sanayinin geli�memi� 
olmas� büyük bir olumsuzluk olarak görülmektedir. Türkiye’de Yerle�me 
Merkezlerinin Kademelenmesi (DPT, 1982) çal��mas�nda, bölgesel 
hizmet ve ticaret merkezi olarak tan�mlanan Diyarbak�r ve �anl�urfa 
illeri “Cazibe merkezleri” / “Büyüme Kutuplar�” olarak belirlenmi�tir. GAP 
Eylem Plan�’nda, “Bölgesel ve Ulusal Ölçekli Cazibe Merkezi” i�levi görecek 
kentlerdeki i� ve ya�am ortam�n�n iyile�tirilmesi için, istihdam imkânlar�n�n 
ve giri�imcili�in geli�tirilmesi, KOB�’lere yönelik iç destek hizmetlerinin, 
turizm faaliyetlerinin çe�itlendirilmesi ve kalitesinin art�r�lmas�, yerel 
ürünlerin ve hizmetlerin markala�mas�n�n sa�lanmas� hede� enmi�tir.

Küreselle�me süreci ile birlikte ekonomide rekabetçilik, tüm dünyada 
ön plana ç�km��t�r. Ekonomilerin serbest pazar ko�ullar�nda ayakta 
kalmalar�, rekabet güçlerini art�rmalar�na ba�l�d�r. Uzmanla�ma ve yüksek 

katma de�erli mal veya hizmet üretebilme yetene�i rekabet edebilirli�in 
en önemli �artlar� durumundad�r. Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda, 
ekonominin rekabet gücünü art�rmak ve dünya ihracat�ndan daha 
fazla pay almak üzere yüksek katma de�erli mal üretiminin art�r�lmas� 
temel amaç olarak belirlenmi�tir. Bu do�rultuda bölgelerin güçlü oldu�u 
sektörlere odaklanarak uzmanla�malar� ve bu sayede rekabet güçlerini 
art�rmalar� hede� enmektedir. Zengin do�al kaynaklara ve kültürel mirasa, 
turizm potansiyeline, yüksek tar�msal üretim ve tar�ma dayal� sanayi 
potansiyeline sahip olan TRC2 Bölgesi’nde üretim kapasitesinin art�r�lmas�, 
üretimde katma de�erin yarat�lmas� ve insan kaynaklar�n�n geli�tirilmesi 
ile rekabet gücünün art�r�lmas� hede� enmektedir.

Yeni istihdam alanlar� yaratarak i�sizli�in azalt�lmas�ndaki rolleri ve 
piyasa ko�ullar�ndaki de�i�imlere h�zl� uyum sa�layabilen esnek üretim 
yap�lar� ile KOB�’ler, ülke ve bölge ekonomisi için büyük önem ta��maktad�r. 
TRC2 Bölgesi’ndeki i�letmelerin tamam�na yak�n� Küçük ve Orta Ölçekli 
��letme (KOB�) niteli�indedir. Bölgedeki KOB�’ler finansmana eri�im, 
planlama, pazarlama sorunlar� ba�ta olmak üzere, teknolojik altyap�n�n 
yetersizli�i, dü�ük üretim kapasitesi ile Ar-Ge faaliyetlerinin dü�üklü�ü, 
kurumsalla�amama ve finansal kaynak veya fonlar� yönetmede kar��la��lan 
di�er sorunlar nedeniyle istenen verimlilik düzeyinde çal��amamakta, 
katma de�er ve yeterli düzeyde istihdam yaratamamaktad�rlar. Bölgede 
son y�llarda geli�mekte olan giri�imcilik; yeni i� ve yat�r�m alanlar�n�n 
olu�turulmas�, bölgenin üretim kapasitesinin art�r�lmas� ve ekonomide 
canl�l�k yarat�lmas� bak�m�ndan önem ta��maktad�r.

Dokuzuncu Kalk�nma Plan’�nda yer alan �stihdam�n Art�r�lmas� ve 
Rekabet Gücünün Art�r�lmas� temel amaçlar�, “�stihdam Kapasitesi ve 
Rekabet Gücü” geli�me ekseninin üst ölçekli plan karar�n� olu�turmaktad�r.

 

Geli�me ekseni kapsam�nda dört amaç belirlenmi�tir:

 � Kentsel Ekonomilerden Yararlanarak Bölgenin Hizmet Sunum 
Kapasitesini Geli�tirmek: Bölge ekonomisi içinde a��rl��� bulunan 
hizmetler sektöründe, mal ve hizmet sunumunda çe�itlenme, 
uzmanla�ma ve kalitenin art�r�lmas� yoluyla bölgenin rekabet gücünün 
art�r�lmas� ve Diyarbak�r’�n hizmet merkezi rolünün güçlendirilmesi 
amaçlanmaktad�r.
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 � �stihdam� ve Üretimde Katma De�eri Art�rmak: Tar�msal ve 
endüstriyel üretimde verimin art�r�lmas�, katma de�eri yüksek 
üretim yap�s�na geçilmesi, bölge potansiyelleri ve tüketim talepleri 
do�rultusunda imalat sanayinin geli�tirilmesi ve KOB�’lerin 
kapasitelerin geli�tirilmesi ile istihdam kapasitesinin art�r�lmas� 
amaçlanmaktad�r. 

 � Giri�imcilik Kültürünü Geli�tirerek Bölgede Yeni �� Olanaklar� 
Olu�turmak: Bölge dinamiklerinin harekete geçirilmesi için; 
giri�imcilik konusunda fark�ndal���n art�r�lmas�, giri�imcilere yönelik 
finansal araçlar�n geli�tirilmesi ve eri�ilebilirli�inin art�r�lmas� ile 

bölgede üretim kapasitesinin geli�tirilmesi, yeni i� olanak olanaklar�n�n 
yarat�larak istihdam kapasitesinin art�r�lmas� amaçlanmaktad�r.

 � �� ve Yat�r�m Ortam�n� �yile�tirmek: Çal��ma alanlar�nda altyap�n�n 
iyile�tirilmesi, be�eri sermayenin bölgesel geli�me politikalar�yla 
uyumlu olarak geli�tirilmesi, bölgede ya�am kalitesinin art�r�lmas� 
ile i� ortam�n�n iyile�tirilmesi; bölgeye yönelik olu�mu� olumsuz 
imaj�n ortadan kald�r�lmas� için acil önlemlerin al�nmas� ve bölge 
potansiyellerinin tan�t�lmas� ile bölgenin yat�r�m aç�s�ndan cazip hale 
getirilmesi amaçlanmaktad�r. 
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Güçlü Yanlar Zay�f Yanlar
Genç nüfus oran�n�n yüksek olmas�,

Toplam GSKD’nin % 58’inin hizmetler sektöründen kar��lanmas�,

Bölge ekonomisinin çe�itlili�i ve Diyarbak�r’�n geleneksel bölge merkezi konumunda 
olmas�,

Mesleki ve teknik e�itim kurumlar�n�n bulunmas�,

Güçlü ula��m ba�lant�lar� ile bölgenin ulusal ve uluslararas� a� içindeki eri�ilebilir 
konumu,

Organize çal��ma alanlar�n�n bulunmas� (OSB ve KSS’ler)

Bölgede i�letmelerin büyük bölümünün KOB� niteli�inde olmas�,

Bölgede mevcut olan sermaye stoku,

Tar�msal sanayinin geli�me e�iliminde olmas�,

�hracata dönük madencilik sektörünün geli�mekte olmas�,

Verimli ve geni� tar�m arazilerinin bulunmas�,

Tar�m alanlar�n�n önemli bir bölümünün sulama olanaklar�n�n bulunmas�,

Bölgenin tar�m arazilerinin büyük bir bölümünün toplula�t�rma ve sulama projeleri 
kapsam�nda bulunmas�,

Tar�msal üretimde ürün çe�itlili�i potansiyelinin yüksek olmas�,

Bölgede tar�ma dayal� sanayiye uygun üretimin yap�lmas� (pamuk, sebze),

Bölgede iki adet Ziraat ve Veterinerlik Fakültesi bulunmas�,

Turizm sektörünün geli�me göstermesi.

��sizlik oran�n�n en yüksek oldu�u 2’nci Bölge olmas� ve i�gücüne kat�l�m�n dü�ük 
olmas�,

Bölgede istihdam yaratacak yat�r�mlar�n yetersiz olmas� ve kay�t d��� istihdam�n 
yüksek olmas�, 

Bölge GSKD’sinin dü�ük olmas�,

Demiryolu altyap�s� ve yayg�nl���n�n yetersiz olmas�,

Havayolu ta��mac�l���nda mevcut kapasitenin talep kar��s�nda yetersizli�i ve 
havaalanlar�nda altyap� sorunlar�n�n bulunmas�,

Bölgede depolama altyap�s�n�n yetersiz olmas�

Sanayinin geli�memi� olmas�,

��gücünün büyük bölümünün kali� ye olmamas�,

OSB ve KSS alanlar�nda � ziksel altyap�n�n yetersiz olmas�, 

��letmelerin genellikle kurumsal olmayan aile i�letmeleri olmas� ve mikro i�letme 
ölçe�inde olmas�,

Giri�imcilik ve ortakl�k kültürünün geli�memi� olmas�,

Sanayi üretiminde katma de�erin dü�ük olmas�, 

Bitkisel ve hayvansal üretimde verimin dü�ük olmas�,

Bölgede tar�msal altyap� yat�r�mlar�n�n yava� ilerlemesi,

Tar�m arazilerinin büyük bölümünde tah�la dayal� üretimin yap�lmas�, 

Ürünlerin bölge d���nda i�lenmesi,

Organik tar�m�n yayg�n olmamas�,

Modern tar�m yöntemlerinin yayg�n olmamas� ve AR-GE faaliyetlerinin yetersizli�i 

Do�al, tarihi ve kültürel zenginliklerin turizm amaçl� de�erlendirilememesi 

Bölgenin turizm tesislerinin nicelik ve nitelik eksiklikleri,

Turizm sektöründeki nitelikli personel eksikli�i ve hizmet kalitesinin dü�ük olmas�.

F�rsatlar Tehditler
Bölge illerinin Cazibe Merkezleri olarak belirlenmi� olmas�, Bölgenin üretim ve 
hizmet merkezi olma potansiyeli,

Bölgenin Ortado�u pazar�na yak�n olmas�,

Bölgedeki illerin Kalk�nmada Öncelikli �ller kapsam�nda olmas�,

Dünyada talep gören nitelikte mermer rezervlerinin bulunmas�, 

Bölgede kom�u ülkelerle s�n�r ötesi i�birli�i alan�nda programlar�n uygulanmas�,

Bölgenin zengin tarihi ve kültürel ve do�al  miras�, 

Büyüyen dünya turizm endüstrisi ve özellikle kültür turizmi alan�nda yeni 
destinasyonlar�n yükselme e�ilimi.

Ekonomik ve siyasal istikrars�zl�k otam�,

S�n�r ülkelerinin (Irak ve Suriye) siyasal olarak istikrars�z olmalar�n�n d�� ticareti 
olumsuz yönde etkileme riski,

Tan�t�m yetersizli�i ve bölgeye yönelik olu�an olumsuz imaj,

K�rsal nüfusta çözülmenin sürmesi,

Tar�m topraklar�nda erozyon ve çorakla�ma riski,

Nitelikli ve e�itimli i�gücünün bölge d���na göç etmesi,

Yerel sermayenin bölge d���na gitme e�ilimi. 

EKSEN 1: GZFT ANAL�Z�
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Amaç 1.1- Kentsel Ekonomilerden Yararlanarak 
Bölgenin Hizmet Sunum Kapasitesini Geli�tirmek

Mevcut Durum 
Diyarbak�r ve �anl�urfa illeri, yüksek kentsel nüfuslar�, geli�en bölgesel-

kentsel hizmet sunumlar� ve kentsel ekonomileri ile ana kent olma sürecine 
girmi�tir. 5. Kademe bölge merkezi olan Diyarbak�r kentinin etki alan�n� ilin 
daha çok do�u ve güneyindeki il ve ilçe merkezleri olu�turmakta, Diyarbak�r 
kenti bu yerle�melere a��rl�kl� olarak sa�l�k, ula�t�rma, e�itim ve ticaret 
alanlar�nda mal ve hizmet sunmaktad�r. Bölgede sanayinin yeterince 
geli�memesine ra�men, hizmetler sektörü h�zl� geli�me göstermi� ve 
kentlerde ekonominin birinci sektörü durumuna gelmi�tir. Bölgede 
geli�imini ülke ortalamas�n�n üzerinde bir h�zla sürdüren ve özellikle 
Diyarbak�r ekonomisinin lokomoti�  durumunda olan ve y���lmalar yaratan 
hizmetler sektörü, beklenen uzmanla�may� sa�layamam�� ve kalitesini 
yeterince yükseltememi�tir. 

Bölge illeri büyüme ve çevrelerine hizmet verme potansiyeli yüksek olan 
Cazibe Merkezleri olarak belirlenmi�, bu yolla potansiyellerini ve lokomotif 
sektörleri kullanarak bölgenin ulusal ekonomiye katk�s�n�n art�r�lmas� 
amaçlanm��t�r. Bölge istihdam�n�n (2009) % 30’unu hizmetler, % 25’ini 
ticaret olu�turmaktad�r. Bölgede istihdam�n büyük bölümü hizmetler 
sektöründen kar��lan�rken, istihdamda lokomotif rol üstlenen KOB�’lerin 
% 88’i hizmetler sektöründe faaliyet göstermektedir. Bölgede yarat�lan 
GSKD’nin (2006) % 58’i hizmetler sektöründen kar��lanmaktad�r. 
�stihdam de�erleri üzerinden yap�lan yo�unla�ma katsay�s� (LQ) analizine 
göre hizmetler sektörü 1,06 endeks de�eri ile yo�unla�ma gösterip, 26 
Düzey 2 Bölgesi aras�nda 6’nc�, ticaret sektörü ise 1,16 endeks de�eriyle 
4’üncü s�rada bulunmaktad�r.

Diyarbak�r’�n hizmetler sektörü içinde toptan ve perakende ticaret en 
büyük yeri al�rken; ula�t�rma, depolama ve haberle�me ikinci s�rada yer 
almaktad�r. Sa�l�k ve yüksekö�retimde ardbölgesine hizmet sunan kent, en 
dinamik sektör durumunda olan in�aat sektörü kapsam�nda mühendislik, 
mimarl�k hizmetleri, yap� sektörüne ili�kin faaliyetler ve ki�isel hizmetler 
de h�zl� geli�me göstermektedir.

TRC2 Bölgesi’nin sahip oldu�u kültürel miras ve çe�itli turizm 
potansiyellerine kar��n bölgeyi ziyaret eden turist say�s�n�n dü�ük 
olmas�, bu potansiyelin yeterince de�erlendirilmedi�ini göstermektedir. 
Yerli ve yabanc� ziyaretçi say�lar�nda TRC2 Bölgesi turizmden yeteri 
kadar pay alamamakta, bölgeyi ziyaret eden yabanc� turist say�s� çok 
dü�ük de�erlerde kalmaktad�r. Bölgede yerli ve yabanc� turistlerin 
ortalama kal�� süreleri Türkiye ortalamas�n�n oldukça alt�ndad�r. Bölgede 
konaklama tesisleri ve yatak say�lar� yetersiz olmakla beraber bölgede 
artan yat�r�mlarla kapasitenin artmas� beklenmektedir. Bölgede tan�t�m 
faaliyetlerinin yetersizli�i, bölgeye yönelik olu�mu� olumsuz imaj, hizmet 
kalitesinin ve turizm bilincinin dü�ük olmas�, sektörün geli�imine olumsuz 
etki etmektedir.

“Göç, ��sizlik, �stihdam ve Sosyal Uyum”, “Kültür Turizm ve Tan�t�m” 
ve “Ticaret, D�� Ticaret ve Lojistik” çal��taylar�nda, öncelikli sorun 
alanlar� belirlenmi� ve bu sorun alanlar� için a�a��daki çözüm önerileri 
olu�turulmu�tur. Tabloda yer alan çözüm önerileri “Kentsel Ekonomilerden 
Yararlanarak Bölgenin Hizmet Sunum Kapasitesini Geli�tirmek” amac� ve 
ilgili stratejileri için temel te�kil etmi�tir.
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Strateji 1.1.1- Hizmetler Sektöründe Uzmanla�ma ve Kalitenin Art�r�lmas�, 
Diyarbak�r’�n Bölgesel Hizmet Merkezi  Rolünün Güçlendirilmesi

Günümüzde yükselen kentsel nüfuslar�yla ba�ta Diyarbak�r kenti 
olmak üzere bölge merkezlerinde, bölgesel ve kentsel hizmet talebinin 
artmas� ve bölge istihdam�n�n a��rl�kl� olarak hizmetler sektöründe 
yer almas�, hizmetler sektörünün bölge ekonomisi içindeki önemini 
art�rmaktad�r. Bölgede üstünlü�ü bulunan hizmetler sektöründeki nitelik 
art��� ve uzmanla�ma bölgenin rekabet edebilmesi için uygun altyap�n�n 
olu�turulmas� için birincil öneme sahiptir.  Hizmetler sektöründe yarat�lan 
katma de�erin ülke ortalamas�n�n üzerinde bir h�zla büyümesine kar��n, 
hizmetlerde uzmanla�ma ve kalite düzeyi yeteri kadar art�r�lamamaktad�r. 
Bölgede hizmetler sektörünün geli�tirilmesi, sa�l�k, in�aat, bilgi ve ileti�im 
teknolojileri, ula�t�rma hizmetleri ve ticari faaliyetlerin Do�u ve Güneydo�u 
Anadolu Bölgesi ile Ortado�u ülkelerine hizmet edecek kapasiteye eri�mesi 
için ihtisasla�man�n ve yüksek hizmet kalitesinin sa�lanmas� gerekmektedir.

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda ve OVP (2011-2013)’de; Rekabet 
Gücünün Art�r�lmas� geli�me ekseni kapsam�nda Sanayi ve Hizmetlerde 
Yüksek Katma De�erli Üretim Yap�s�na Geçi�in Sa�lanmas� politikas� 
belirlenmi�; bu politika çerçevesinde Ekonominin �tici Gücü Olan 
Hizmetler Alan�nda Rekabet Ortam�n�n Geli�tirilmesi ile hizmetler, 
ticaret ve ihracatta kalite ve verimlilik art�r�lmas�, yüksek katma de�erli 
hizmet üretiminin desteklenece�i belirtilmi�tir. “Hizmetler Sektöründe 
Uzmanla�ma ve Kalitenin Art�r�lmas�, Diyarbak�r’�n Bölgesel Hizmet 
Merkezi Rolünün Güçlendirilmesi” stratejisi ile bölge ekonomisinin 
geli�mesi için kentlerin mal ve hizmet üretim kapasitesi güçlendirilerek 
kentsel ekonomiler ve y���lmalardan yararlan�lacak ve sanayi üretimi ile 
d�� ticaret art�r�larak bölgenin d��a aç�lmas� sa�lanacakt�r. Bu kapsamda üç 
alt strateji belirlenmi� ve bunlarla ili�kili baz� tedbirlerin gerçekle�tirilmesi 
gerekti�i öngörülmü�tür:

Öncelikli Sorun Alanlar� Çözüm Önerileri
�stihdam kapasitesinin art�r�lamamas�

Uzmanla�ma ve kalite düzeyinin dü�ük olmas�

��letmelerin pazar ara�t�rmas�, d��a aç�lma konular�ndaki, eksiklikleri, 
ihracat�n yetersiz olmas�

Emek yo�un i�kollar�n�n bölgede geli�tirilmesinin te�vik edilmesi

Hizmetler sektörünün geli�tirilerek istihdam kapasitesinin art�r�lmas�

Firmalar�n fuarlara kat�l�m�n�n desteklenmesi ve te�vik edilmesi

Kalite yönetim sistemlerinin uygulanmas� ve yüksek kaliteli ürün ve hizmet 
sunumunun sa�lanmas�

Dan��manl�k hizmetlerinin art�r�lmas�

Turizmde tan�t�m eksikli�i ve imaj sorunu

Turizme yönelik altyap� eksiklikleri

Turizm sektöründeki nitelikli, personel eksikli�i, hizmet kalitesinin dü�ük 
olmas�

Kurumlar aras� i�birli�i ve koordinasyon eksikli�i

Çok yönlü bir tan�t�m kampanyas�n�n yürütülmesi

Bütüncül turizm stratejisinin olu�turulmas�

Ula��m altyap�s�n�n güçlendirilmesi, tur güzergâhlar�n�n belirlenmesi 

Otel,  butik otel ve yatak say�s�n�n art�r�lmas�

Tarihi de�erlerin görünürlüklerinin art�r�lmas�,  yol a��n�n iyile�tirilmesi ve 
eri�ilebilirliklerinin art�r�lmas�

Rehberlik e�itimlerinin geli�tirilmesi, Turizm MYO’da ��KUR’la birlikte 
sektörde çal��an personellere serti� kal� e�itim verilmesi

Turizm platformu toplant�lar�n�n periyodik olarak düzenlenmesi
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Alt Strateji 1.1.1.1- Bölgede ula�t�rma, ileti�im teknolojileri-dijital medya, kültür-turizm,  e�itim, 
sa�l�k, in�aat hizmetleri ve  ticari faaliyetlerin mal ve hizmet sunumunda uzmanla�ma ve kalitenin 
art�r�lmas�

Alt Strateji 1.1.1.2 – Diyarbak�r’�n Bölgesel hizmet merkezi olma rolünün Yüksek Ö�renim ve 
Uzmanla�m�� Sa�l�k Hizmetleri alanlar�ndaki yat�r�mlarla desteklenmesi

Alt Strateji 1.1.1.3- Bölgesel ula�t�rma altyap�s�n�n geli�tirilmesi
Türkiye’nin en büyük kapasitesine sahip kargo havaliman� olan GAP 

Havaalan�,  ülkede en yo�un yolcu tra� �ine sahip 10. havaalan� olan 
Diyarbak�r Havaalan�, ulusal ve uluslararas� a�a ba�lant�y� sa�layan karayolu 
ve demiryolu sistemi, bölgenin ula�t�rma altyap�s�n� olu�turmaktad�r. 
Ancak mevcut altyap� bölgesel hizmet talebini kar��lamakta yetersiz 
kalmaktad�r ve bölgesel geli�menin sa�lanmas� için ula�t�rma altyap�s� 

kapasitesinin art�r�lmas� gerekmektedir. 

Bu bölümdeki alt strateji ve tedbirler, “Bölge Mekân Organizasyonu, 
Ya�am ve Mekân Kalitesi” geli�me ekseni kapsam�nda “Bölgesel Ula��m 
Altyap�s�n� Geli�tirmek ve Farkl� Ula��m Türleri Aras�nda Bütünle�meyi 
Sa�lamak” amac� alt�nda ele al�nmaktad�r.

Tedbirler
T1- ��letmelerde uzmanla�ma düzeyinin art�r�lmas�na yönelik belgelendirme ve kalite sistemlerinin desteklenmesi
T2- Hizmetler sektörünün gerektirdi�i yönetici ve ara eleman yeti�tirmeye yönelik mesleki e�itim ve yayg�n e�itim 
olanaklar�n�n art�r�lmas�
T3- Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik e�itim ve dan��manl�k faaliyetlerinin gerçekle�tirilmesi

Tedbirler
T1- Diyarbak�r’da Üniversite ve Bölge �htisas Hastanelerine ili�kin kamu yat�r�mlar�n�n yap�lmas�
T2- E�itim ve sa�l�k sektörlerine ili�kin özel sektör yat�r�mlar�n�n desteklenmesi

Strateji 1.1.2- S�n�r Ötesi ��birli�inin Geli�tirilmesi ve D�� Ticaretin Art�r�lmas�
S�n�r bölgesi olan TRC2 Bölgesi’nde ticaret sektöründeki istihdam ve 

yarat�lan katma de�er toplam istihdam ve katma de�er içinde önemli yer 
tutmaktad�r. Bölge ihracat�n�n son y�llarda pay�n� sürekli olarak art�rmas� 
ve ba�ta Suriye ve Irak gibi Ortado�u ülkeleri ile artan ili�kiler göz ününde 
bulunduruldu�unda d�� ticaret, bölgenin d�� pazarlara aç�lmas�, ülke ve 
bölge ekonomisinde katma de�er yarat�lmas� için vazgeçilmez bir unsur 
olarak görülmektedir. Ayr�ca kom�u ülkelerle i�birli�inin geli�tirilmesi 
amac�yla yürütülen “Türkiye ile Suriye Bölgeleraras� ��birli�i Program�“, 
vize �art�n�n kald�r�lmas� ile artan turist geli�leri gibi geli�meler s�n�r ötesi 
i�birlikleri ve d�� ticaretin geli�tirilmesi için f�rsatlar olu�turmaktad�r. 

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda ve OVP (2011-2013)’de; Rekabet 
Gücünün Art�r�lmas� geli�me ekseni kapsam�nda; ekonominin rekabet 
gücünü art�rmak ve dünya ihracat�ndan daha fazla pay almak, sürdürülebilir 
yüksek ihracat art���n� sa�lamak amaçlanm��t�r. Ticaret Hizmetlerinin 
Geli�tirilmesi politikas� kapsam�nda ticaret hizmetlerinde etkinli�in 
art�r�lmas� amac�yla, altyap�n�n geli�tirilmesi, ekonomide a��rl��� giderek 
artan hizmetler sektörü, yüksek katma de�erli imalat sanayi ve tar�m 
sektörünün ihracata dönük politikalarla desteklenece�i öngörülmü�tür. 
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Strateji 1.1.3- Turizm Olanaklar�n�n Geli�tirilmesi, Çe�itlendirilmesi ve Tan�t�lmas� ile Bölgenin Turizm 
Potansiyelinin En Üst Düzeyde De�erlendirilmesi

Bölgenin potansiyel geli�me alanlar�ndan biri olan turizm sektörü, 
emek yo�un bir sektör olarak yüksek istihdam yaratmakta, kentlerin ya�am 
ve mekân kalitelerinin yükseltilmesine etki etmekte, bölgenin tan�n�rl���n� 
art�rmakta, ülke ve dünyayla bütünle�mesini sa�lamaktad�r. Sahip oldu�u 
zengin kaynak ve de�erlere ra�men turizmden çok dü�ük bir pay alan 
bölgede turizm olanaklar�n�n geli�tirilmesi, çe�itlendirilmesi ve tan�t�lmas� 
ile potansiyelin en üst düzeyde de�erlendirilmesi, bölgenin kalk�nmas� 
aç�s�ndan önem arz etmektedir.

Dokuzuncu Kalk�nma Plan� ve OVP (2011-2013)’de, hizmetler 
sektörünün etkinle�tirilmesi önceli�inde, turizm sektöründe hizmet 
kalitesinin art�r�lmas�, pazarlama kanallar�n�n çe�itlendirilmesi, yat�r�mlar�n 
do�al, tarihi ve kültürel de�erlere zarar vermeyecek yakla��mla ele al�nmas� 
hede� enmi�tir. Türkiye Turizm Stratejisi (2023),  turizmin bölgesel 
e�itsizliklerin giderilmesi, yoksullukla mücadele ve istihdam olanaklar�n�n 
geli�tirilmesi konusunda güçlü bir uygulama arac� olarak kullan�lmas�n� 
hede� emektedir. Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Plan� (2007-2013); 

do�al, kültürel, tarihi ve co�ra�  de�erleri koruma-kullanma dengesi 
içinde kullanmay� ve turizm alternati� erini geli�tirmeyi hede� emekte, 
TRC2 Bölgesini, GAP Kültür ve Turizm Geli�im Bölgesi, �anl�urfa’y� da 
�nanç Turizmi Koridoru kapsam�nda ele almaktad�r. “Turizm Olanaklar�n�n 
Geli�tirilmesi, Çe�itlendirilmesi ve Tan�t�lmas� ile Bölgenin Turizm 
Potansiyelinin En Üst Düzeyde De�erlendirilmesi” stratejisi ile öncelikle 
bölgesel turizm stratejisinin olu�turulmas�na öncelik verilecektir. Bölgesel 
Turizm Stratejisi ve GAP Bölgesi Turizm Master Plan�’n�n hede� eriyle 
uyumlu, Diyarbak�r-�anl�urfa Alt Bölgesinin turizm potansiyelinin en üst 
seviyede kullan�labilmesine yönelik politikalar belirlenecektir.  Turizmin 
geli�tirilmesi hede� ne yönelik olarak; Bölgedeki do�al, tarihi ve kültürel 
de�erlerin turizme kazand�r�lmas�na öncelik verilecek, turizm altyap�s�n�n 
geli�tirilmesi desteklenerek turizm hizmetlerinde kapasite ve kalitenin 
yükseltilmesi sa�lanacakt�r. Bu kapsamda dört alt strateji belirlenmi� 
bunlar�n alt�nda a�a��daki tedbirlerin gerçekle�tirilmesi öngörülmü�tür:

Tedbirler
T1- �anl�urfa ilinde Serbest Bölge kurulmas�n�n etüt edilmesi
T2- �anl�urfa ilinde s�n�r ticaretinin desteklenmesi 
T3- Diyarbak�r ve �anl�urfa illerinde ulusal ve uluslararas� kat�l�ml� fuarlar�n gerçekle�tirilmesi ve fuarlara kat�l�m�n sa�lanmas�
T4- ��letmelerde d�� ticaret bilgi ve kapasitenin art�r�lmas�na yönelik; e�itim dan��manl�k ve bilinçlendirme 
faaliyetlerinin gerçekle�tirilmesi

Alt Strateji 1.1.3.1- Bütüncül turizm stratejisinin olu�turulmas�
Tedbirler

T1- Bütüncül Alt-Bölge Turizm Stratejisi belgesinin haz�rlanmas�
T2- Turizm Stratejisi hede� eri do�rultusunda bölgede alternatif turizm türlerinin geli�tirilmesi ve yayg�nla�t�r�lmas�
T3- Turizm stratejisi do�rultusunda bölge illerinin markala�man�n sa�lanmas�na yönelik ara�t�rmalar�n yap�lmas� ve 
uygulamaya al�nmas�
T4- Turizm platformunun etkinli�inin art�r�lmas� ile kamu, üniversite ve özel sektör i�birli�inin geli�tirilmesi
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Alt Strateji 1.1.3.2- Do�al, tarihi ve kültürel de�erlerin turizme kazand�r�lmas�

Alt Strateji 1.1.3.3- Turizm hizmetlerinde kalitenin ve kapasitenin art�r�lmas�

Alt Strateji 1.1.3.4- Turizm olanaklar�n�n tan�t�lmas�

Tedbirler
T1- Do�al, tarihi ve kültürel nitelikli alan ve yap�lar�n iyile�tirilmesi, görünürlük ve eri�ilebilirli�inin art�r�lmas�, turizme uygun 
i�levler kazand�r�lmas�
T2- Ören yerleri ve arkeolojik alanlarda aç�k hava müzelerinin olu�turulmas� ve turizme kazand�r�lmas�
T3- Sokak sa�l�kla�t�rma projeleri ile kentsel esteti�in iyile�tirilmesi ve tarihi yap�lar�n görünürlü�ünün art�r�lmas�
T4- Turizm potansiyeli ta��yan Harran, Halfeti, Ergani, E�il, Birecik ilçelerinde Yönetim Planlar�n�n olu�turulmas� 

Tedbirler
T1- Özel sektör yat�r�mlar�n�n desteklenerek konaklama tesislerinin art�r�lmas� ve çe�itlendirilmesi 
T2- Bölgede çok i�levli e�itim-bilgilendirme ve tan�t�m faaliyetlerinin yap�ld��� tematik müzelerin kurulmas� 
T3- Turizm sektörü çal��anlar�na yönelik e�itim ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi 
T4- Profesyonel rehberlik e�itimi programlar�n�n geli�tirilmesi

Tedbirler
T1- Festivaller, sergiler ve fuarlar gibi yerel ve ulusal organizasyonlar�n desteklenmesi
T2- Bölge illerinde turizm bilgilendirme ve tan�t�m merkezlerinin kurulmas� ve mevcutlar�n etkinli�inin art�r�lmas� 
T3- Bölgenin turizm olanaklar�n�n WEB sitesi, kitap, harita, bro�ür vb tan�t�m materyallerinin kullan�lmas�yla tan�t�lmas�
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AMAÇ 1.2-  �stihdam� ve Üretimde Katma De�eri Art�rmak
Mevcut Durum 

Verimli ve geni� tar�m topraklar�na sahip olan TRC2 Bölgesi, birçok tarla 
bitkisinin yeti�tirildi�i ve üretiminde ülke genelinde ilk s�ralarda yer ald��� 
bir bölge konumundad�r. Bölge ekim yap�lan alan olarak Düzey 2 Bölgeleri 
aras�nda ilk s�rada olmas�na kar��n, birim alandan elde edilen verimin 
dü�ük olmas�ndan dolay� bitkisel üretim de�eri s�ralamas�nda 10’uncu 
s�raya dü�mektedir. GAP yat�r�mlar�yla sulu tar�m imkânlar� geli�mi�; ürün 
çe�itlili�inde art�� meydana gelmi� ve ayn� vejetasyon döneminde birden 
fazla ürün al�nmas� mümkün olmu�tur. Bölge topraklar�n�n organik tar�ma 
uygun olmas�na ra�men tar�m alanlar�n�n küçük bir k�sm�nda organik 
üretim yap�lmaktad�r. GAP içerisinde yer alan TRC2 Bölgesi’ndeki �anl�urfa 
ve Diyarbak�r illeri sulamadan en çok faydalanan iller içerisinde ilk s�radad�r.            

Tar�msal i�letmelerde genel olarak hayvanc�l�k ve bitkisel üretim bir 
arada yap�lmakta olup, i�letmelerin küçük ölçekli ve çok parçal� yap�da 
olmas� verimlili�in dü�ük seviyelerde kalmas�na yol açmaktad�r. Bölgede 
küçükba� hayvan yeti�tiricili�i yayg�n olup bölge, ülkedeki toplam küçükba� 
hayvan miktar�n�n % 11’ini bar�nd�rmaktad�r. Ancak bölge hayvansal üretim 
miktar�nda son s�ralarda bulunmaktad�r. Son y�llarda baraj göllerinin 
yak�n çevresindeki köylerde su ürünlerini yeti�tirmeye yönelik faaliyetler 
artmaktad�r. 

Bölgede istihdam�n sektörel da��l�m�na ve ana sektörlerin GSKD 
içindeki paylar�na bak�ld���nda en dü�ük pay�n sanayi sektöründe oldu�u 
görülmektedir. Sanayi istihdam�n�n Türkiye içindeki pay� % 25,3 iken 
bölgedeki pay� % 15,7’de kalmaktad�r. Bölgedeki sanayi sektörünün 
GSKD’ye yapt��� katk� % 18 oran�ndad�r. DPT taraf�ndan yap�lan “�llerin 
ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Geli�mi�lik S�ralamas� Ara�t�rmas�”na göre; 
bölge, imalat sanayi geli�mi�lik s�ralamas�nda Düzey 2 Bölgeleri aras�nda 
22’nci s�rada bulunmaktad�r. Türkiye’de sanayide kullan�lan elektri�in 
toplam tüketim içindeki oran� % 46 iken bölgede bu oran % 18’dir. 
�stihdam�n yo�unla�ma endeksi analizinde de sanayi sektörü 0,62’lik bir 
endeks de�erine sahiptir. 

Bölge sanayisi geli�memi� olmakla birlikte baz� imalat sanayi alt 
sektörleri öne ç�kmakta ve yo�unla�ma göstermektedir. DPT taraf�ndan 
yap�lan “�llerde Öne Ç�kan Sanayi Sektörleri”  ara�t�rmas�na göre; 
Diyarbak�r ilinde, “g�da ürünleri ve içecek imalat�”, “tekstil ürünleri 
imalat�”, “madencilik ve ta� ocakç�l���” ile “metalik olmayan di�er mineral 
ürünlerin imalat�” sektörleri öne ç�kmaktad�r. �anl�urfa ilinde ise “g�da 

ürünleri ve içecek imalat�”, “tekstil ürünleri imalat�”, “makine ve teçhizat� 
hariç; fabrikasyon metal ürünleri imalat�” sektörleri öne ç�kmaktad�r. 
Sanayi ve Ticaret Bakanl���n�n 2007’de yay�mlad��� “Bölgesel Rekabet 
Edebilirlik Operasyonel Program�” kapsam�nda kaynaklar�n etkin kullan�m� 
için co�ra�  ve sektörel odaklanma hede� enmi� ve müdahale stratejileri 
belirlenmi�tir. Bu do�rultuda TRC2 Bölgesindeki iller için yukar�da 
bahsedilen imalat sanayi alt sektörlerinin desteklenerek rekabet güçlerinin 
art�r�lmas� programa dâhil edilmi�tir.

Bölge illerinin imalat sanayindeki i�letme say�s� ve istihdam miktarlar� 
baz�nda yap�lan “Yo�unla�ma Katsay�s�” (LQ) analizi sonuçlar�na göre de 
ayn� sektörler “1”in üzerindeki endeks de�erleriyle bölgede yo�unla�ma 
göstermektedir. Bölgede en fazla i�letme say�s� ve en fazla istihdam� 
sa�layan sektörler “tekstil, örme, konfeksiyon ve deri sanayi”, “ta� ve 
topra�a dayal� sanayi”, “g�da, içki ve tütün sanayi” alt sektörleridir.  

Bölgedeki KOB� say�s� ve bu KOB�’lerin olu�turdu�u istihdam oldukça 
dü�üktür. TRC2 Bölgesi’ndeki i�letmelerin Türkiye’deki toplam i�letme 
say�s� içindeki pay� % 2,2, bu i�letmelerdeki istihdam�n Türkiye’deki 
i�letmelerin toplam istihdam� içindeki pay� ise sadece % 1,5’tir. Bölgedeki 
KOB�’ler genel olarak kapasite kullan�m oran� dü�ük, be�eri ve teknolojik 
altyap�s� yetersiz, kurumsalla�mam��, mikro ve küçük ölçekli i�letmeler 
�eklindedir. Yönetim becerilerindeki eksiklikler, planlama, pazarlama ve 
finansman alan�nda ya�anan sorunlar i�letmelerin dü�ük kapasitede 
çal��malar�n�n temel nedenleri durumundad�r.

Ba�ta Suriye ve Irak olmak üzere tüm Ortado�u ülkeleri ile ticari 
ili�kilerin artmas�na ra�men; bölgedeki KOB�’ler, pazarlama kapasitelerinin 
dü�ük olmas� nedeniyle bu f�rsat� de�erlendirememektedir. �hracat 
s�ralamas�nda Düzey 2 bölgeleri aras�nda 21’inci s�rada bulunan bölgenin, 
Türkiye’deki toplam ihracat içindeki pay� sadece binde 2,4’tür. KOB�’lerin 
uluslararas� ticaret bilincinin olu�turulmas� ve geli�tirilmesi ile öncelikle 
bölgenin d���na aç�lmalar�, sonras�nda da uluslararas� pazarlara yönelmeleri 
gerekmektedir.

“Tar�m” ve “Sanayi, OSB ve Enerji” çal��taylar�nda, öncelikli sorun 
alanlar� belirlenmi� ve bu sorun alanlar� için a�a��daki çözüm önerileri 
olu�turulmu�tur. Tabloda yer alan çözüm önerileri “�stihdam� ve Üretimde 
Katma De�eri Art�rmak” amac� ve ilgili stratejileri için temel te�kil etmi�tir.
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Öncelikli Sorun Alanlar� Çözüm Önerileri
Tar�msal alt yap� ve tar�ma dayal� sanayinin geli�tirilememesi

Pazarlama, rekabetçilik ve gelir kaynaklar�n�n çe�itlendirilmesi sorunlar�

Tar�msal e�itim ve Modern tar�m yöntemleri konusunda çiftçinin bilinçsiz 
olmas�

Örgütlenme sorunlar�

Sulama yat�r�mlar�n�n h�zland�r�lmas� ve ürün çe�itlili�inin art�r�lmas�

Tar�ma Dayal� �htisas Organize Sanayi Bölgelerinin olu�turulmas�

Katma de�eri yüksek ürünlerin art�r�lmas� ve markala�mas�n�n sa�lanmas�

Modern tar�m uygulamalar�nda demonstrasyonlar�n yap�lmas�

Ürün bazl� örgütlenme sistemlerinin olu�turulmas� ve yayg�nla�t�r�lmas�

�yi tar�m uygulamalar�n�n yayg�nla�t�r�lmas�

Sanayi altyap�s�n�n yetersiz olmas�,

Birikmi� sermayenin sanayi yat�r�m�na dönü�türülememesi ve giri�imcili�in 
geli�memi� olmas�

Sanayi istihdam�n�n toplam istihdam içindeki pay�n�n dü�ük olmas�

Bölgede motor gücü etkisi yaratacak, ölçek ekonomisi için temel olacak 
entegre tesislerin olmamas�

Bölgede kaynaklar�n üretime dönü�türülmesi konusunda yat�r�m eksikli�inin 
olmas�

Potansiyeli olan sektörlerin yeterince geli�memi� olmas�

Organize sanayi bölgelerinde altyap� çal��malar�n�n tamamlanmas�

Sanayi Envanteri çal��mas�n�n yap�lmas�

Bölgede nitelikli i�gücünün geli�tirilmesi için önlemlerin al�nmas�

Pazar ara�t�rmas� ve � zibilite çal��malar� yap�larak giri�imcilerin ve yeni 
yat�r�mlar�n yönlendirilmesi

Büyük ve orta ölçekli sanayi kurulu�lar�n�n olu�abilmesi için te�viklerin 
art�r�lmas�, küçük i�letmelerin güçlendirilmesi

Üretilen ürünlerin bölge içinde i�lenerek katma de�er yarat�lmas�

Bölgede istihdam ve katma de�er yaratan sektörlerin te�vik edilmesi 

Üretimde kalitenin art�r�lmas� ve yerel ürünlerin markala�mas� 

Giri�imcilerin bölgenin potansiyeline uygun yat�r�m alanlar�na yönlendirilmesi

Ayn� sektördeki i�letmelerin kümelenmesi

��letmelerin mali ve kurumsal kapasitelerinin dü�ük olmas�, ortakl�k 
kültürünün yerle�memi� olmas�

��letmelerin pazar ara�t�rmas�, d��a aç�lma konular�ndaki eksiklikleri

��letmelerin banka kredilerine ve te�viklere kolay bir �ekilde ula�mas�n�n 
sa�lanmas� ve i�letmelerin yönlendirilmesi

Kurumsalla�ma konusunda e�itim ve maddi desteklerin verilmesi

Markala�man�n te�vik edilmesi

��letmelerde teknoloji kullan�m�n�n ve e-ticaretin yayg�nla�t�r�lmas�

Firmalarda kalite yönetim sistemi kurulmas� ve kalite bilincinin 
olu�turulmas�n�n te�vik edilmesi
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Alt Strateji 1.2.1.1- Tar�msal altyap� yat�r�mlar�n�n h�zland�r�lmas�

Alt Strateji 1.2.1.2- Modern tar�m yöntemleri kullan�larak üretim kapasitesinin art�r�lmas� ve tar�m 
potansiyelinin en üst düzeyde kullan�lmas�

Tedbirler
T1-  Sulama projelerin h�zland�r�lmas� 
T2- Toplula�t�rma ve T�GH projelerinin h�zland�r�lmas�

Tedbirler
T1- Modern yöntemlerle tar�msal sulaman�n yayg�nla�t�r�lmas� ve bilinçli sulama yap�lmas� için çiftçi e�itimlerinin yap�lmas�
T2- Tar�msal AR-GE faaliyetlerinin art�r�lmas�
T3- Tar�mda verim art��� odakl� tar�msal teknolojilerin kullan�m�n�n yayg�nla�t�r�lmas� 
T4- �yi tar�m uygulamalar�n�n yayg�nla�t�r�lmas�

Toprak ve su kaynaklar� temelinde geli�en Güneydo�u Anadolu 
Projesi’nin en büyük uygulama alanlar�n� bar�nd�ran TRC2 Bölgesi’nde, 
tar�m sektöründe geli�tirilecek stratejilerin ekonomik kalk�nmaya ivme 
kazand�rmas� beklenmektedir. Önemli miktarda k�rsal nüfus bar�nd�ran, 
yüksek i�sizlik oran�na ra�men tar�m d��� alanlarda istihdam yarat�lamayan 
bölgede tar�m sektörü için geli�tirilecek stratejiler önem kazanmaktad�r. 

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda ve OVP (2011-2013)’de; Rekabet 
Gücünün Art�r�lmas� ekseninde Tar�msal Yap�n�n Etkinle�tirilmesi politika 
olarak belirlenmi�tir. Ulusal K�rsal Kalk�nma Stratejisi’nde belirlenen 
Ekonominin Geli�tirilmesi ve �� �mkanlar�n�n Art�r�lmas� stratejik amac� 

alt�nda Tar�m ve G�da Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yap�ya Kavu�turulmas� 
öncelik olarak yer almaktad�r. “Tar�msal Üretimde Verimin Art�r�lmas�, 
Katma De�eri Yüksek Ürünlerin Özendirilmesi ve Tar�m Sektörünün 
Rekabetçi Bir Yap�ya Kavu�turulmas�” stratejisi ile sulama projeleri ve 
toplula�t�rma çal��malar�n�n tamamlanmas�na öncelik verilerek tar�msal 
altyap�n�n geli�tirilmesi ve üretimin art�r�lmas� sa�lanacak, modern tar�m 
yöntemleriyle tar�mda verimlilik ve yüksek katma de�erin yarat�lmas�yla 
tar�m sektörü rekabetçi bir yap�ya kavu�acakt�r. Bu kapsamda alt stratejiler 
alt�nda, baz� tedbirlerin gerçekle�tirilmesi gerekti�i öngörülmü�tür:

Strateji 1.2.1- Tar�msal Üretimde Verimin Art�r�lmas�, Katma De�eri Yüksek Ürünlerin Özendirilmesi 
ve Tar�m Sektörünün Rekabetçi Bir Yap�ya Kavu�turulmas�
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Alt Strateji 1.2.1.4- G�da güvenli�inin sa�lanmas�

Alt Strateji 1.2.1.5- Tar�msal i�letmelerde örgütlenme düzeyinin yükseltilmesi ve ihtisasla�man�n 
te�vik edilmesi

Tedbirler
T1- Ürünlerin kalite standartlar�na uygun üretilmesi ve serti� kaland�r�lmas�
T2- G�da güvenli�i konusunda üreticilerin bilinçlendirilmesi

Tedbirler
T1- Çiftçi e�itim programlar�n�n düzenlenmesi ve bilinç düzeylerinin art�r�lmas�
T2- Üretici birliklerinin kurulmalar�n�n te�vik edilmesi ve kurumsalla�malar�n�n desteklenmesi
T3- Sözle�meli tar�m modeli uygulamas�n�n te�vik edilmesi, tedarik zincirlerinin kurulmas�n�n sa�lanmas� 
T4- Tar�m ve g�da alanlar�nda kümelenme olanaklar�n�n ara�t�r�lmas� ve te�vik edilmesi

Strateji 1.2.2- Sanayide Üretim Kapasitesinin ve Katma De�erin Art�r�lmas�
 Sanayi sektörü, di�er sektörleri de beraberinde harekete geçiren, 

yüksek miktarda katma de�er üretebilen bir sektördür. Bu sektörün 
geli�tirilmesinin, hem istihdam yaratarak bölgenin en önemli sorunu 
olan i�sizli�in azalt�lmas�nda hem de bölgede üretilen katma de�erin 
art�r�lmas�nda önemli rolü olacakt�r. Bölge sanayisinin geli�tirilmesi ve 
rekabet gücünün art�r�lmas� için bölge ölçe�inde y���lma ve yo�unla�ma 
gösteren sanayilerin geli�tirilmesi önem arz etmektedir. ��letmelerin 
bölge veya kent ölçe�inde y���lmalar göstermesi, ölçek ekonomisiyle 
pozitif d��sall�klardan fayda sa�lanmas�n� art�rmakta; ortak altyap�, ortak 
hammadde ve pazar a�lar�n�n kullan�lmas� ile üretim maliyetlerinin 
azalt�lmas�, teknolojik yeniliklere daha h�zl� uyum sa�lanmas� gibi olanaklar 
yaratmakta ve i�letmelerde verim, karl�l�k ve rekabet gücünü art�rmaktad�r. 

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda ve OVP (2011-2013)’de Rekabet 

Gücünün Art�r�lmas� ekseni alt�nda Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek 
Katma De�erli Üretim Yap�s�na Geçi�in Sa�lanmas� politikas� ile imalat 
sanayinin d��a dönük bir yap� içinde ekonomik büyümeyi sürükleyen 
temel sektör olmas�, yüksek katma de�erli mal üretiminin art�r�lmas�, 
kümelenmenin desteklenmesi, sanayi ihracat�n�n art�r�lmas� hede� eri 
belirlenmi�tir. Ayr�ca �malat Sanayiinde Sektörel Geli�me Stratejileri ve 
Öncelik Alanlar�n�n Belirlenmesi öncelik olarak yer alm��t�r “Sanayide 
Üretim Kapasitesinin ve Katma De�erin Art�r�lmas�” stratejisi ile sanayide 
y���lma ve d��sall�klardan faydalanmak için Diyarbak�r ve �anl�urfa illeri için 
baz� sektörler öncelikli olarak geli�tirilecek, ayr�ca bölge potansiyelleri ve 
f�rsatlar� üretimde avantaja dönü�türülerek bölgede ve bölge d���nda pazar 
potansiyeli bulunan yeni imalat sanayi kollar� geli�tirilecektir. Bu kapsamda 
baz� alt stratejiler ve tedbirler öngörülmü�tür:

Alt Strateji 1.2.1.3- Tar�msal üretimde katma de�eri yüksek ürünlerin te�vik edilmesi ve ürün 
çe�itlili�inin art�r�lmas�

Tedbirler
T1- Organik tar�m ve örtü alt� sebze yeti�tiricili�inin yayg�nla�t�r�lmas�
T2- Endüstri bitkileri ve t�bbi-aromatik bitkilerin üretiminin yayg�nla�t�r�lmas�
T3- Besi ve süt s���rc�l���n�n te�vik edilmesi
T4- Serti� kal� tohum, � de ve � dan kullan�m� ile serti� kal� kültür �rk� dam�zl�k hayvan kullan�m�n�n desteklenmesi ve yayg�nla�t�r�lmas�
T5- Tar�m arazileri ve sulama olanaklar�n�n k�s�tl� oldu�u bölgeler ba�ta olmak üzere; su ürünleri üretimi, ba�c�l�k, meyvecilik, 

ipek böcekçili�i ve ar�c�l�k faaliyetlerinin yayg�nla�t�r�lmas� ve üretimin art�r�lmas� 
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Alt Strateji 1.2.2.1- Bölgede y���nla�an/yo�unla�an sanayi alt sektörlerinin geli�tirilmesi

Alt Strateji 1.2.2.2- Bölge potansiyelleri ve tüketim talepleri do�rultusunda imalat sanayinin 
geli�tirilmesi

Öncelikli olarak geli�tirilecek sektörler:
 � G�da ürünleri ve içecek imalat� 

 � Tekstil ve giyim e�yas� imalat�

 � Madencilik ve ta� ocakç�l���

 � Ta� ve topra�a dayal� sanayi

 � Makine ve teçhizat hariç: Fabrikasyon metal ürünleri imalat� 

Tedbirler
T1- Alt sektörlerin üretim ve istihdam kapasitelerini art�rmaya yönelik desteklerin sunulmas�
T2- Hammaddenin bölgede i�lenmesini sa�layacak desteklerin sunularak katma de�erin art�r�lmas�
T3- Markala�man�n te�vik edilerek tan�n�rl���n art�r�lmas�
T4- Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi
T5- Büyük ölçekte entegre i�letmeler kurmak için ortakl�klar�n/birle�melerin desteklenmesi
T6- Kümelenme potansiyeli olan alt sektörlerin belirlenmesi için ara�t�rmalar�n yap�lmas� ve kümelenmenin te�vik edilmesi

Tedbirler
T1- Bölgenin sanayi yap�s�n�n tespitine ili�kin envanter çal��mas�n�n yap�lmas�
T2- �malat sanayinde üretim ve istihdam kapasitesini art�rmaya yönelik desteklerin sunulmas� 
T3- Bölgedeki geli�meler ve devam eden yat�r�mlar do�rultusunda talep art��� beklentisinin oldu�u ürünlerin Bölgede 

üretilmesinin desteklenmesi 

       Bu kapsamda öncelikli olarak desteklenecek yeni alt sektörler:

 � Tar�m makineleri ve sulama ekipmanlar�

 � Yap� malzemeleri ve kimyasallar�

 � Yenilenebilir enerji sistemleri (özellikle güne� enerjisi ve biyogaz) ve yan sanayi ürünlerinin imalat� 
T4- Bölgenin konumsal avantaj�n� kullanarak, özellikle kom�u ülkelerin ihtiyaçlar�n� kar��lamaya dönük, ihracat odakl� imalat 

sanayi yat�r�m alanlar�n�n tespit edilmesi   ve bu yat�r�mlar�n desteklenmesi



TRC2 BÖLGES� (D�YARBAKIR-�ANLIURFA) 2011-2013 BÖLGE PLANI 35

BÖLÜM 3: BÖLGE V�ZYONU VE GEL��ME EKSENLER�

Strateji 1.2.3- KOB�’lerin Geli�tirilmesi ve Kurumsalla�ma Kapasitelerinin Art�r�lmas�

Amaç 1.3- Giri�imcilik Kültürünü Geli�tirerek Bölgede Yeni �� Olanaklar� Olu�turmak
Mevcut Durum

De�i�en pazar �artlar�na h�zl� adapte olarak ekonomiyi dinamik k�lan 
KOB�’lerin, ekonominin rekabet gücü ve verimlilik düzeyi yüksek, istikrarl� 
bir yap�ya kavu�turulmas�nda ve istihdam�n art�r�lmas�ndaki rolü çok 
büyüktür. KOB�’lerin, bu rollerini etkin bir �ekilde yerine getirmeleri için 
desteklenerek kurumsal kapasitelerinin art�r�lmas� gerekmektedir. 

KOB� Stratejisi ve Eylem Plan� (2007-2009)’nda kurumsalla�man�n 
yayg�nla�t�r�lmas�, alt yap�lar�n�n geli�tirilmesi, kurumsal yönetim 
ilkeleri do�rultusunda i�letmelerin d��a dönük, dinamik ve rekabetçi 

bir yap�ya kavu�turulmas� amaç olarak ifade edilmi�tir. “KOB�’lerin 
Geli�tirilmesi ve Kurumsalla�ma Kapasitelerinin Art�r�lmas�” stratejisi 
ile Bölgedeki KOB�’lerin yönetim becerilerinin geli�tirilmesini, üretim 
ve kalite süreçlerinin iyile�tirilmesini sa�layacak dan��manl�k ve destek 
hizmetleri sunulacak, KOB�’lerin d��a aç�lmalar� ve birlikte i� yapabilme 
kültürü olu�turmalar� te�vik edilerek rekabet edebilir, güçlü bir yap�ya 
kavu�turulmas� sa�lanacakt�r. KOB�’lerin büyümesi ile üretim kapasitesi 
artacak ve daha geni� pazarlara hitap edilebilecektir. Bu kapsamda baz� 
tedbirlerin gerçekle�tirilmesi gerekti�i öngörülmü�tür:

Bölgede son y�llarda giri�imcilikte önemli ilerlemeler kaydedilmesine 
ra�men bölge potansiyelleri göz önüne al�nd���nda bölgedeki giri�imcilik 
istenen düzeyin oldukça gerisindedir. Ekonomik faaliyetlerin istatistikî 
s�n�� amas�na göre 2009 y�l�nda TRC2 Bölgesi’nde aç�lan �irket ve 
kooperati� erin say�s� 1.123, kapananlar�n say�s� ise 78’dir. 2006-2009 
y�llar� aras�nda kurulan �irket ve kooperatif say�s�na bak�ld���nda, ülke 
genelinde y�llar itibariyle azalma e�iliminde iken, TRC2 Bölgesi’nde artma 
e�ilimindedir. Bölgede bu dönemde kurulan �irket ve kooperatif say�s�nda 
yakla��k % 36’l�k art�� gerçekle�mesine ra�men Türkiye içindeki pay� 
oldukça dü�ük olup 2009 y�l� için bu pay sadece % 2,5’tir. �� kay�tlar�na 
göre giri�im say�lar�n�n ülke toplam� içindeki pay� da yine oldukça dü�ük 
olup sadece % 2,58’dir.

Bölgede finansal derinli�in az olmas�, bu alanlarda tecrübe 
birikiminin yetersiz olmas� gibi nedenler giri�imcilerin finansmana 

eri�imini zorla�t�rmaktad�r. Bunun neticesinde, giri�imciler finansal 
araçlardan yararlanamay�p kendi öz sermayeleri ile yat�r�m ve i�letme 
sermayelerinin tamam�n� kar��lamaya çal��makta ve sonuçta; rekabet gücü 
dü�ük ve çok k�r�lgan bir durumda, günümüz de�i�ken piyasa ko�ullar� ile 
kar�� kar��ya kalmaktad�rlar. 

Öte yandan bölgede üretim kültürü zay�f olup özellikle tar�m ve 
in�aat sektörlerinde elde edilen gelir banka faizlerine ya da arsa ve konut 
yat�r�mlar�na aktar�lmakta, üretime dönü�türülememektedir. Ayr�ca 
ortakl�k ve i�birli�i kültürünün geli�memi� olmas� nedeniyle, bireysel 
küçük sermayelerden ölçek ekonomisi olu�turacak büyük sermayelere 
geçilememektedir.

Giri�imcilik için çok önemli bir araç olan ve i�letmelerin en k�r�lgan 
oldu�u ilk y�llar�nda onlara e�itim, dan��manl�k, ortak büro hizmetleri 

Tedbirler
T1- ��letmelerin � ziki be�eri kapasitelerinin art�r�lmas�
T2- ��letmelerin üretim ve kalite süreçlerini iyile�tirmeye yönelik desteklerin sunulmas�, standardizasyon, kalite ve 

belgelendirme faaliyetlerinin te�vik edilerek hizmet ve ürün kalitesinin art�r�lmas�
T3- ��letmelerin pazarlama,  d��a aç�lma ve ihracat kapasitelerinin geli�tirilerek ihracattaki paylar�n�n art�r�lmas�  
T4- �irketler aras�nda i�birli�i a�lar�n�n kurulmas�, �irket ortakl�klar�n�n ve birle�melerin te�vik edilerek ortakl�k kültürünün geli�tirilmesi
T5- ��letmelerde teknoloji altyap�s�n�n geli�tirilmesi ile teknoloji kullan�m�n�n ve teknoloji transferinin art�r�lmas�
T6- ��letmelerin yönetim becerilerini geli�tirmek üzere e�itim ve dan��manl�k hizmetlerinin sa�lanmas�
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Strateji 1.3.1- Bölge Dinamiklerini Harekete Geçirmek �çin Giri�imcilik Araçlar�n�n Güçlendirilmesi ve 
Giri�imcilik Konusunda Fark�ndal���n Art�r�lmas�

Giri�imcilik, ekonomik büyümenin sa�lanmas� ve yeni i�-
istihdam imkânlar�n�n olu�turulmas�nda önemli bir etkendir. Bölgede 
giri�imcili�in desteklenerek yeni i� ortamlar� ve istihdam olanaklar�n�n 
yarat�lmas� ve böylece bölgedeki üretim ve katma de�erin art�r�lmas� 
gerekmektedir. Bölgedeki giri�imlerin nitelikli bir yap�ya kavu�turulmas�, 
sa�l�kl� bir �ekilde olgunla��p büyümelerinin sa�lanmas� için giri�imcilik 
araçlar�n�n geli�tirilmesi ve etkinliklerinin art�r�lmas�, bölgesel ekonomik 
geli�menin devaml�l��� aç�s�ndan da önem ta��maktad�r. 

KOB� Stratejisi ve Eylem Plan�’nda (2007-2009); KOB�’lerin 
verimlili�inin, katma de�er içindeki pay�n�n ve uluslararas� rekabet 

gücünün art�r�lmas� hede� erine, nitelikli giri�imcilerin say�s�n�n artmas�yla 
ula��laca�� vurgulanmaktad�r. Ayr�ca imalat sanayinde piyasalara yeni 
üreticilerin giri�inin art�r�lmas� için özellikle yenilikçi ve yarat�c� giri�imcilerin 
desteklenmesinin önemine de�inilmi�tir. “Giri�imcili�in Te�vik Edilmesi ve 
Yeni �� Olanaklar�n�n Olu�turulmas�” stratejisi do�rultusunda giri�imcilik 
kültürünün yerle�mesi ve geli�tirilmesi, e�itim ve dan��manl�k programlar� 
ile giri�imcilerin niteliklerinin art�r�lmas�, giri�im � kirlerinin bilinçli ve 
sistematik bir zeminde olgunla�mas� ve altyap�s� güçlü bir �ekilde hayata 
geçirilmesi yönünde çal��malar yap�lacakt�r. Bu kapsamda a�a��daki 
tedbirlerin öncelikli olarak gerçekle�tirilmesi gerekti�i öngörülmü�tür:

gibi çe�itli destekler veren “i�letme kuluçkalar�” veya “KOB� � danl���” 
olarak ta an�lan �� Geli�tirme Merkezi (��GEM) bölgede sadece Diyarbak�r 
ilinde mevcuttur. Burada da çe�itli altyap� ve profesyonel yönetim kadrosu 
eksikli�i nedeniyle giri�imcilere yeterli hizmet verilememektedir. 

 “Göç, ��sizlik, �stihdam ve Sosyal Uyum”, “Sanayi, OSB ve Enerji” 
ve “Ticaret, D�� Ticaret ve Lojistik” çal��taylar�nda, öncelikli sorun 
alanlar� belirlenmi� ve bu sorun alanlar� için a�a��daki çözüm önerileri 
olu�turulmu�tur. Tabloda yer alan çözüm önerileri “Giri�imcilik Kültürünü 
Geli�tirerek Bölgede Yeni �� Olanaklar� Olu�turmak” amac� ve ilgili 
stratejileri için temel te�kil etmi�tir.

Sorun Alanlar� Çözüm Önerileri
Giri�imcili�in geli�memi� olmas�, birikmi� sermayenin sanayi yat�r�m�na 
dönü�türülememesi,

Giri�imcilerin mali kaynaklara eri�im konusundaki eksiklikleri,

Bölgede kaynaklar�n üretime dönü�türülmesi konusunda yat�r�m eksikli�inin 
olmas�, 

Bölgenin/ ilin/ kentin ko�ullar�na ve potansiyeline uygun yat�r�mlar� 
gerçekle�tirecek araçlar�n, giri�imlerin yeterince yarat�lamamas�,  

Giri�imcilik ruhunun olmamas�.

Giri�imcilik e�itimleri verilmesi, e�itimi tamamlayanlara dan��manl�k deste�i 
verilmesi ve te�vikler uygulanmas�,

Ba�lang�ç sermayesi desteklerinin sunulmas�,

Giri�imcilerin bölgenin potansiyeline uygun yat�r�m alanlar�na 
yönlendirilmesi,

Üretilen ürünlerin bölge içinde i�lenerek katma de�er yarat�lmas�,

Giri�imcilerin banka kredilerine ve te�viklere kolay bir �ekilde ula�mas�n�n 
sa�lanmas� ve i�letmelerin yönlendirilmesi,

Giri�imcilik ve üretim konusunda sempozyum ve paneller düzenlenmesi,

Bölgenin potansiyeline uygun yat�r�m alanlar�nda � zibilite çal��mas�n�n 
yap�lmas� ve bunlar�n muhtemel giri�imcilere ula�t�r�lmas�, bu alanlara 
giri�imcilerin yönlendirilmesi,

Ortakl� giri�imlerin desteklenmesi,

Giri�imcili�in desteklenmesi için yurtiçi ve yurtd��� olumlu örneklerin 
ara�t�r�lmas�, bunun konferans, panel ve gezilerle desteklenmesi.
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Tedbirler
T1-  Giri�imci adaylar�na yönelik i� kurma e�itim ve dan��manl�k programlar�n�n geli�tirilmesi
T2-  Diyarbak�r ��GEM’in kapasitesinin ve etkinli�inin art�r�lmas� 
T3- �anl�urfa’da ��GEM’in kurulmas�
T4- Giri�imcilik konusunda fark�ndal���n art�r�lmas� çal��malar�n�n desteklenmesi, iyi giri�im örneklerinin i�lendi�i konferans 

ve panellerin düzenlenmesi
T5- Bölgenin potansiyeline uygun yat�r�m alanlar�nda � zibilite çal��mas�n�n yap�lmas� ve giri�imcilerin bu alanlara yönlendirilmesi

Strateji 1.3.2- Giri�imciler �çin Finansal Araçlar�n Geli�tirilmesi ve Eri�ilebilirli�inin Art�r�lmas�
Giri�imciler, giri�im � kirlerini hayata geçirmek, yeni i� kollar� olu�turmak 

için kendi öz sermayelerinin yan�nda di�er ek finans kaynaklar�na ihtiyaç 
duymaktad�r. Giri�imcilerin finansal araçlara eri�iminin kolayla�t�r�lmas�, 
giri�imin te�vik edilmesinde, giri�im kültürünün olu�turulmas�nda ve 
ekonomik geli�menin sürdürülmesinde çok önemlidir. 

KOB� Stratejisi ve Eylem Plan� (2007-2009)’nda Giri�imcili�in 
Geli�tirilmesi stratejisi ile giri�im sermayesi sisteminin fon kaynaklar�n�n 
art�r�lmas� ve yayg�nla�t�r�lmas�, k�rsal kesimde ve az geli�mi� 
bölgelerde giri�imcili�in te�vik edilmesi, bu kapsamda finansman 

modelleri geli�tirilerek bunlar�n hukuki altyap�s�n�n olu�turulmas� ve 
yayg�nla�t�r�lmas� amaçland��� ifade edilmi�tir. “Giri�imciler �çin Finansal 
Araçlar�n Geli�tirilmesi ve Eri�ilebilirli�inin Art�r�lmas�” stratejisi ile 
giri�imcilere yönelik finansal araçlar geli�tirilip bölgede uygulanmalar� 
sa�lanacak, giri�imcilerin mevcut finansal araçlardan yararlanma 
kapasitelerinin art�r�lmas�na yönelik hizmetler sunulacak, bölgedeki 
üretim kültürü geli�tirilerek mevcut sermayenin üretime aktar�lmas� 
sa�lanacakt�r. Bu strateji kapsam�nda üç alt strateji belirlenmi� ve baz� 
tedbirler öngörülmü�tür:

Alt Strateji 1.3.2.1- Sermaye tedarik fonlar�n�n geli�tirilerek yeni giri�imcilerin desteklenmesi 
Tedbirler

T1- Kredi garanti fonlar�, mikro kredi, giri�im sermayesi gibi finansal araçlar�n bölgede uygulamalar�na yönelik çal��malar�n yap�lmas�/uygulanmas�

Alt Strateji 1.3.2.2- Giri�imcilerin mevcut � nansman araçlar�ndan ve mali desteklerden 
yararlanma kapasitelerinin art�r�lmas�

Alt Strateji 1.3.2.3- Bölgedeki mevcut sermayenin yat�r�ma dönü�türülmesinin te�vik edilmesi

Tedbirler
T1- Giri�imcilerin finansal araçlara eri�imlerinin kolayla�t�r�lmas�, bu konuda bilgilendirme, e�itim ve destek hizmetlerinin sunulmas�

Tedbirler
T1-Ortakl�k kültürünün geli�tirilmesi ile bölgede mevcut küçük sermayenin üretime aktar�lmas�n�n kolayla�t�r�lmas�
T2-Üretim kültürünün geli�tirilmesi için kampanyalar düzenlenerek; özellikle gayrimenkul yat�r�mlar�na yönelen e�ilimin üretime 

yönlendirilmesinin sa�lanmas�
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Amaç 1.4- �� ve Yat�r�m Ortam�n� �yile�tirmek

Mevcut Durum
Bölgenin yat�r�m çekme konusunda kar��la�t��� en büyük engel, ülke 

genelinde olu�mu� negatif imaj sorunudur. Bu sorunun temel nedeni; 
özellikle ulusal bas�nda bölgenin yanl�� tan�t�lmas� ve kamuoyunda 
bölge için var olmayan bir güvenlik sorunu alg�s�n�n olu�turulmas�d�r. 
Bölgenin köklü kültürü ve zengin etnik yap�s�, do�al kaynaklar� ve sosyo-
ekonomik potansiyellerine ra�men, yat�r�m olanaklar� etkili bir �ekilde 
tan�t�lamamakta ve bunun neticesinde bölgeye gelen yat�r�mlar çok dü�ük 
seviyelerde kalmaktad�r. 

Bölgedeki i� ortam�na ili�kin olarak sanayi i�letmelerinin mekânsal 
da��l�m�na bak�ld���nda, i�letmelerin % 25,8’inin OSB’lerde, % 11,7’sinin 
KSS’lerde, geriye kalan % 62,5’inin ise bu organize çal��ma alanlar�n�n 
d���nda faaliyet gösterdi�i görülmektedir. Bölgede tüzel ki�ilik kazanm�� 
4’ü �anl�urfa’da, 2’si Diyarbak�r’da olmak üzere 6 adet OSB bulunmaktad�r. 
Fakat bu OSB’lerin bir k�sm� in�a halinde olup henüz faaliyete geçmemi�, 
bir k�sm� da faaliyette olmas�na ra�men altyap� eksiklikleri nedeniyle 
kapasitelerinin alt�nda hizmet sunmaktad�r. 

Bölgede in�aat� devam eden Tar�ma Dayal� Besi Organize Sanayi 
Bölgeleri d���nda ihtisas organize sanayi bölgesi bulunmamaktad�r. 
Bölgede herhangi bir kümelenme olu�umu bulunmamakla birlikte bu 
konudaki ara�t�rma faaliyetleri devam etmektedir. Bölgede üniversite-
sanayi ili�kisi geli�memi�tir ancak her iki ilde kurulma a�amas�nda olan 

teknokentler bulunmaktad�r. ��letmelerin bölgede avantajl� olan alanlarda 
ihtisasla�ma, kümelenme ve çe�itli a� mekanizmalar� olu�turarak ortak 
maliyetleri azaltma konular�ndaki faaliyetleri yetersiz kalmaktad�r.  

Bölgedeki i�letmelerin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesi oldukça dü�üktür. 
��letmeler sinai mülkiyet haklar� konusunda da ülke ortalamalar�n�n çok 
gerisinde kalmaktad�r. Son 14 y�l�n istatistiklerine bak�ld���nda patent 
say�s�, faydal� model, endüstriyel tasar�m ve marka tescil say�lar�nda 
bölgenin ülke içindeki pay� binde 1’ler seviyesindedir.

Nitelikli i�gücü eksikli�i, özel sektörün bölgeye yönelik yeni yat�r�m 
kararlar�nda olumsuz bir etken olarak öne ç�kmaktad�r. Ortaö�retim 
okulla�ma oran�nda meslek liselerinin pay� ülkede % 45 iken Bölgede % 
25 gibi dü�ük oranlarda kalmaktad�r. Bölge kentlerinin ya�am ve mekân 
kalitesi dü�ük seviyede olup yerersiz sosyal donat� ve teknik altyap�lar� 
bölge kentlerinin sosyal ya�am�n� olumsuz etkilemektedir.

 “Göç, ��sizlik, �stihdam ve Sosyal Uyum”, “Sanayi, OSB ve Enerji” 
ve “Ticaret, D�� Ticaret ve Lojistik” “Kentle�me, Çevre ve Altyap�” 
çal��taylar�nda, öncelikli sorun alanlar� belirlenmi� ve bu sorun alanlar� 
için a�a��daki çözüm önerileri olu�turulmu�tur. Tabloda yer alan çözüm 
önerileri “�� ve Yat�r�m Ortam�n� �yile�tirmek” amac� ve ilgili stratejileri için 
temel te�kil etmi�tir.
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Sorun Alanlar� Çözüm Önerileri
Diyarbak�r’�n bas�nda ç�kan haberlerden dolay� ulusal ve uluslararas� 
düzeydeki imaj sorunu

Tan�t�m eksikli�i ve Diyarbak�r kentinin imaj sorunu

�� ortam� ve yat�r�m aç�s�ndan bölgenin çekicilik ve eri�ebilirlik unsurlar�n�n 
yetersiz olmas�

Ulusal bas�n mensuplar�n�n davet edilece�i Diyarbak�r ile ilgili bir tan�t�m ve 
e�itim çal��mas� yap�lmas�

Dizi yap�m �irketleri ile çal��taylar�n yap�lmas�

Bölgenin avantajlar�n� belirten etkinlikler ve tan�t�mlar�n yap�lmas�

Te�vik mevzuat�n�n yeniden yap�lmas� ve Bölgesel bazda çekicili�i art�racak 
te�vik ve kaynaklar�n bölgeye aktar�lmas�

Bürokratik i�lemlerin en aza indirilmesi ve süreçlerin h�zland�r�lmas�

Sanayi altyap�s�n�n yetersiz olmas�,

OSB’lerin altyap� sorunlar�n�n çözülmesi 

Sanayi bölgelerinde Demiryolu ba�lant�s�n�n sa�lanmas�

Sektörel analizlerin tekrar yap�lmas� ve ayn� sektördeki i�letmelerin 
kümelenmesi

Tar�ma Dayal� �htisas OSB’lerin tamamlanmas�

Yat�r�mc�lara bedelsiz arsa tahsisi olana��n�n sa�lanmas�

Üniversite-Sanayi i�birli�inin yetersiz olmas�

Bölge üniversitelerinde kurulan teknokentlerin bir an önce faaliyete 
geçirilmesi ve tan�t�m�n yap�lmas�

Üniversitelerin sanayinin sorunlar� konusunda ara�t�rmalar yapmas� ve 
projeler geli�tirmesi 

Sanayi-Üniversite i�birli�i için ortak etkinlikler yap�lmas�

Ar-Ge ve inovasyon projelerinde ortak çal��malar�n yap�lmas�

Nitelikli i�gücünün yetersiz olmas�

Nitelikli i�gücünün bölgede çal��ma �artlar�n�n ve ya�am standard�n�n 
iyile�tirilmesi için önlemlerin al�nmas�

Nitelikli i� gücü yeti�tirmek için üniversiteler ile i�birli�i içinde çe�itli kurslar 
düzenlenmesi

Meslek liselerinin art�r�lmas� ve çal��ma alanlar�nda staj imkânlar�n�n 
art�r�lmas�
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��letmeler, piyasa ko�ullar�nda rekabet edebilmek ve verimliliklerini 
art�rmak için faaliyet konular�nda uzmanla�mak, i� ortamlar�n�n 
gerektirdi�i hizmetlere eri�ebilir olmak, d��sall�klardan yararlanmak 
zorundad�r. Kümelenme ve ihtisasla�ma günümüzde bunlar� sa�layan 
en etkin araçlardand�r. Bölgedeki potansiyelin ortaya ç�kar�lmas�, ülke 
içi ve ülke d���ndaki pazarlarda söz sahibi olunmas� için yo�unla�m�� 
sektörler ba�ta olmak üzere ihtisasla�ma ve kümelenme faaliyetlerinin 
desteklenmesi gerekmektedir.

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda sürükleyici sektörler liderli�inde ve 
güçlendirilmi� sosyal a� yap�s� içinde kümelenmelerin desteklenmesi 

amaçlanm��t�r. Bu çerçevede; yerel kümelenme alanlar�n� destekleyici, 
kümedeki aktörler aras�nda i�birli�ini art�r�c� ve kümenin dünya piyasalar� 
ile entegrasyonunu sa�lamaya yönelik mekanizmalar�n olu�umunun 
özendirilmesi hede� enmi�tir. “Sanayide �htisasla�ma ve Kümelenmenin 
Te�vik Edilmesi” stratejisi ile organize çal��ma alanlar�nda sektörel 
uzmanla�ma ve kümelenmelerin olu�mas�n�n sa�lanmas� ile daha güçlü 
ve rekabet edebilir bir zemin olu�turulmas� yönündeki çal��malara destek 
verilecektir. Bu kapsamda gerçekle�tirilmesi gereken tedbirler a�a��da 
verilmi�tir:

Organize çal��ma alanlar�n�n, yat�r�mlar için çekim alan� olu�turarak 
sanayile�menin h�zland�r�lmas�na, yat�r�mlar�n dengeli bir �ekilde 
geli�mesinin sa�lanmas�na, sanayile�menin kentle�me ve çevre üzerindeki 
olumsuz etkilerinin azalt�lmas�na önemli katk�lar� olmaktad�r. Bu çal��ma 
alanlar�n�n güçlendirilmesi buralarda faaliyet gösterecek i�letmeleri 
do�rudan etkilemektedir. ��letmeler donan�ml� altyap� imkânlar� ve ortak 
kullan�m alanlar� sayesinde maliyet yüklerini azaltarak daha uygun çal��ma 
ortam� ve üretim imkan�na sahip olabilmektedirler. 

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda i�letmelerin belirlenmi� sanayi 
bölgelerinde kurulmas� ve mevcutlar�n bu alanlara ta��nmas�n�n 

özendirilmesi amaç olarak ifade edilmi�tir. Türkiye Sanayi Politikas� 
(2003)’nda, organize sanayi bölgelerinin geli�tirilmesine önem verilece�i 
belirtilmi�, sanayile�menin kentsel geli�me üzerindeki olumlu etkilerinden 
faydalanmak üzere orta ölçekli �ehirlerde gerekli alt yap�ya sahip organize 
sanayi bölgelerinin kurulmas� politika olarak belirlenmi�tir. “Organize 
Çal��ma Alanlar�n�n Altyap�lar�n�n Güçlendirilerek Kapasitelerinin 
Art�r�lmas�” stratejisi ile bölgede faaliyette olan OSB ve KSS’lerin altyap�lar� 
geli�tirilerek, yat�r�mlar için daha uygun çal��ma alanlar�n�n olu�turulmas� 
sa�lanacakt�r. Bu kapsamda baz� tedbirlerin gerçekle�tirilmesi gerekti�i 
öngörülmü�tür:

Strateji 1.4.1-  Organize Çal��ma Alanlar�n�n Altyap�lar�n�n Güçlendirilerek Kapasitelerinin Art�r�lmas�

Strateji 1.4.2- Sanayide �htisasla�ma ve Kümelenmenin Te�vik Edilmesi

Tedbirler
T1- �anl�urfa ve Diyarbak�r illerinde mevcut OSB ve KSS'lerin altyap� ve üstyap� eksikliklerinin giderilmesi
T2- Organize çal��ma alanlar�nda ortak laboratuar ve e�itim merkezlerinin kurulmas�
T3- �anl�urfa ve Diyarbak�r illerindeki mevcut OSB’lerde kapasite kullan�m oranlar�n�n art�r�lmas� için önlemler al�nmas�
T4- Birecik OSB yat�r�m�n�n h�zland�r�lmas�
T5-Viran�ehir OSB’nin yat�r�m program�na al�nma imkânlar�n�n de�erlendirilmesi
T6- Suruç ve Siverek OSB’leri için yat�r�m program�na alternatif finansman imkânlar�n�n ara�t�r�lmas�

Tedbirler
T1- Diyarbak�r ilindeki Tar�ma Dayal� �htisas Besi OSB’nin tamamlanarak faaliyete geçirilmesi
T2- Bölgede ihtisas sanayi bölgeleri kurulmas�na ili�kin sektörel bazda kümelenme analizlerinin yap�lmas� 
T3- OSB ve KSS’lerde uzmanla�man�n desteklenmesi, � zibilite ve ara�t�rmalar�n yap�lmas� 
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Strateji 1.4.3- Be�eri Sermayenin ��gücü Talebine Uyumlu Olarak Geli�tirilmesi
Bölgedeki yeti�mi� insan kaynaklar� potansiyeli yap�lan yat�r�mlar�n 

karar süreçlerinde göz önünde bulundurulan öncelikli unsurlardand�r. 
Sanayi, tar�m ve hizmet sektörlerinde yeni yat�r�m alanlar�na yönelik, 
kali� ye eleman ihtiyac�n�n kar��lanmas� için uygun mesleki e�itim 
programlar�n�n geli�tirilmesi, i�gücü talebine uyumlu insan kaynaklar�n�n 
geli�tirilmesi gerekmektedir.

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda �stihdam�n Art�r�lmas� ekseninde; 
E�itimin ��gücü Talebine Duyarl�l���n�n Art�r�lmas� ve Aktif ��gücü 

Politikalar�n�n Geli�tirilmesi politikalar� belirlenmi� ve de�i�en i�gücü 
piyasas�na uyumun gereklili�i vurgulanm��t�r. GAP Eylem Plan�’nda 
Sosyal Geli�menin Sa�lanmas� ekseninde, mesleki e�itim programlar� ile 
i�gücü piyasas� aras�ndaki uyuma yönelik programlar önerilmi�tir. “Be�eri 
Sermayenin ��gücü Talebine Uyumlu Olarak Geli�tirilmesi” stratejisi 
ikinci geli�me ekseninde “E�itimde Bölge Geli�me Politikalar�yla Uyumu 
Sa�lamak” amac�yla bütünle�mektedir ve bu amaç alt�nda ayr�nt�l� olarak 
ele al�nmaktad�r.

Tedbirler
T1- OSB ve KSS’lerde içinde mesleki e�itim birimlerinin kurularak sanayi alanlar�nda e�itim ve staj imkânlar�n�n geli�tirilmesi

Ya�am ve mekân kalitesinin art�r�lmas�, Bölgenin çekim gücünü 
art�rarak sermayenin ve nitelikli i�gücünün bölgeye çekilmesini veya 
bölgenin kendisine ait olan sermaye ve nitelikli i�gücünü bölge içinde 
tutulmas�n� kolayla�t�rmakta; i� ve yat�r�m ortam�n�n iyile�tirilmesine 
önemli katk�da bulunmaktad�r. Ayr�ca bölgede ya�am kalitesinin ve 
istihdam olanaklar�n�n art�r�lmas� ile bölgenin önemli bir sorunu olan 

e�itimli insan kayna��n�n bölge d���na göç etmesinin de önüne geçilmesi 
önem ta��maktad�r.

“Bölge Yerle�melerinin Ya�am Kalitesinin Art�r�lmas�” stratejisi 
kapsam�nda gerçekle�tirilmesi gereken tedbirler “Bölge Mekân 
Organizasyonu, Ya�am ve Mekân Kalitesi” ekseninde ayr�nt�l� olarak ele 
al�nm��t�r. 

Strateji 1.4.4- Bölge Yerle�melerinin Ya�am Kalitesinin Art�r�lmas�  

�� ortam�n�n iyile�tirilmesi için bölgede rekabet edebilirli�i geli�tirecek 
mekanizmalar�n bulunmas� önem arz etmektedir. KOB�’lerin pazar 
taleplerine uygun mal ve hizmet üreterek rekabet gücüne sahip olmas�nda 
Ara�t�rma-Geli�tirme ve yenilikçilik faaliyetleri temel unsur olarak öne 
ç�kmaktad�r. KOB�’lerin esnek yap�lar�, yeniliklere h�zl� adapte olmalar�n� 
sa�layarak büyük i�letmelere göre daha avantajl� olmalar�n� sa�lamaktad�r. 
Temel ve uygulamal� disiplinlerde bilimsel ara�t�rmalar yapan üniversiteler 
ve ara�t�rma enstitülerinin birikimlerini, tar�m ve sanayinin somut üretim 
süreçleri ile birle�tirmesi her iki kesimin de kapasitesinin artmas�n�, katma 
de�eri yüksek yenilikçi ürünlerin ortaya ç�kmas�n� sa�lamaktad�r. 

Bilgi Toplumu Strateji Belgesi (2006-2010)’nde Ar-Ge ve 
Yenilikçili�in Geli�tirilmesi temel amac�nda, reel sektörün rekabet gücünün 
art�r�lmas� için Ar-Ge ve yenilikçilik bilinci ile üniversite-sanayi i�birli�inin 
geli�tirilmesi öncelik olarak belirlenmi�tir. Türkiye Sanayi Politikas� 
(2003)’nda, üniversiteler ile kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik 
alt yap�s�n�n bütünle�tirilmesi ve geli�tirilmesine vurguda bulunarak 
Teknolojik Kapasitenin ve Ar-Ge’nin Geli�tirilmesi politikas� belirlenmi�tir. 
“Üniversite-Sanayi ��birli�inin Art�r�lmas�” stratejisi ile bölgede in�aatlar� 
devam eden teknokentlerin tamamlanarak etkin bir �ekilde kullan�lmas� 
sa�lanacak, i�birli�i a�lar� ve ortak projelerle üniversite ve sanayi aras�ndaki 
ili�kiler güçlendirilecektir. Bu kapsamda baz� tedbirlerin gerçekle�tirilmesi 
gerekti�i öngörülmü�tür:

Strateji 1.4.5- Üniversite-Sanayi ��birli�inin Art�r�lmas�
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Bir bölgeye yat�r�m çekilebilmesi için, mevcut potansiyeller kadar bu 
potansiyellerin etkili bir �ekilde tan�t�lmas� da önemlidir. Geli�en rekabet 
dünyas�nda tüm ülke ve bölgeler yat�r�m çekebilmek için birbirileriyle 
yar��makta, benzer özelliklere sahip olmalar�na kar��n etkili tan�t�m yapan 
bölgeler daha avantajl� duruma geçmektedirler. 

Ulusal bas�nda bölgenin yanl�� tan�t�lmas� ve kamuoyunda bölge için 
var olmayan bir güvenlik sorunu alg�s�n�n olu�turulmas�; yat�r�m çekilmesi 
konusunda bölgeyi dezavantajl� konuma dü�ürmektedir. Bu kapsamda, 
TRC2 Bölgesi ve özelikle Diyarbak�r ili için al�nacak tedbirlerin ba��nda 
bölgeye yönelik olu�mu� olumsuz imaj�n y�k�lmas� gelmektedir. Bölgeye 
yönelik olu�mu� olumsuz imaj�n k�r�lmas� için tan�t�m kampanyalar�n�n 
düzenlenmesi ve ba�ta tar�m, tar�ma dayal� sanayi, yenilenebilir enerji ve 
turizm olmak üzere farkl� alanlardaki yat�r�m f�rsatlar�n�n tan�t�lmas�yla 
bölgenin tan�n�rl���n art�r�lmas� gerekmektedir. 

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda, �� Ortam�n�n �yile�tirilmesi 
politikas�nda, Kalk�nma Ajanslar�n�n, Yat�r�m Destek ve Tan�t�m 
Ajans� taraf�ndan yürütülecek tan�t�m faaliyetlerini bölgesel bazda 
tamamlay�c� bir yakla��m uygulayaca��ndan söz edilmektedir. GAP 
Eylem Plan�’nda Ekonomik Kalk�nman�n Gerçekle�tirilmesi ekseninde, 
özel nitelikli programlar�n uygulanarak bölge üretiminin d��a tan�t�m�n�n 
gerçekle�tirilece�i ifade edilmi�tir. “Bölgenin Tan�n�rl�k Düzeyinin 
Art�r�lmas� ve Bölgeye Yönelik Olumsuz �maj�n Ortadan Kald�r�lmas�” 
stratejisi ile bölgedeki yat�r�m olanaklar�n�n, yat�r�mc� ve giri�imcilere 
sa�lanan te�viklerin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararas� ölçekte tan�t�lmas� 
için faaliyetler düzenlenecek, pazarlama ve tan�t�m stratejisi olu�turulacak, 
bu strateji do�rultusunda belirlenen faaliyetler desteklenecektir. Bu 
kapsamda gerçekle�tirilmesi öngörülen tedbirler a�a��da verilmi�tir:

Strateji 1.4.6- Bölgenin Tan�n�rl�k Düzeyinin Art�r�lmas� ve Bölgeye Yönelik Olumsuz �maj�n Ortadan 
Kald�r�lmas�

Tedbirler
T1- Bölge illerinde kurulan TEKNOKENT’lerin tamamlanarak faaliyete geçmesi
T2- Üniversite ve sanayi aras�ndaki i�birli�i a�lar�n�n güçlendirilerek ortak ara�t�rma ve uygulama projelerinin te�vik edilmesi
T3- Ar-Ge’ye dayal� ve yenilikçi giri�im faaliyetlerinin desteklenmesi
T4- Patent, faydal� model, endüstriyel tasar�m ve marka tescili gibi s�nai mülkiyet haklar� konular�nda bilgi ve bilinç düzeyinin 

art�r�lmas� ve bu haklar�n kullan�lmas�n�n yayg�nla�t�r�lmas�

Tedbirler
T1- Bölgeye yönelik olu�mu� olumsuz imaj�n ortadan kald�r�lmas�, ulusal bas�n düzeyinde kampanyalar�n düzenlenmesi
T2- Bölge payda�lar�nca ortak ileti�im ve tan�t�m stratejisinin olu�turulmas�
T3- Bölgenin tan�n�rl���n�n art�r�lmas� ve yat�r�m olanaklar�n�n tan�t�m� için kat�l�mc� yöntemlerle ortak pazarlama ve tan�t�m 

stratejilerin olu�turulmas�
T4- Bölgedeki � rmalar�n ulusal ve uluslararas� fuar ve organizasyonlara kat�l�m�n�n desteklenmesi
T5- Bölgeye yat�r�m yapmak isteyen yat�r�mc�lar�n yararlanabilece�i te�vik ve destekler için rehberlerin haz�rlanmas�, web sitelerinin 

olu�turulmas� ve güncel tutulmas�
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Amaç 1

Kentsel Ekonomilerden 
Yararlanarak 

Bölgenin Hizmet 
Sunum Kapasitesini 

Geli�tirmek

Amaç 2                     
�stihdam� ve 

Üretimde  Katma 
De�eri Art�rmak

Amaç 3                         
Giri�imcilik  
Kültürünü 
Geli�tirerek 

Bölgede Yeni 
�� Olanaklar� 
Olu�turmak

Amaç 4 

�� ve Yat�r�m 
Ortam�n� 

�yile�tirmek

9.Kalk�nma Plan�, OVP - Rekabet Gücünün 
Art�r�lmas�     

�� Ortam�n�n �yile�tirilmesi   � � �
AR-GE ve Yenilikçili�in Geli�tirilmesi � � � �  
Tar�msal Yap�n�n Etkinle�tirilmesi � �   
Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma De�er Üretim 
Yap�s�na Geçi�in Sa�lanmas� � � � � � � �

9.Kalk�nma Plan�, OVP - �stihdam�n Art�r�lmas�     

��gücü Piyasas�n�n Geli�tirilmesi � �  �  
E�itimin ��gücü Talebine 
Duyarl�l���n�n Art�r�lmas�

   �

Aktif ��gücü Politikalar�n�n Geli�tirilmesi   � �

9.Kalk�nma Plan�, OVP - 
Bölgesel Geli�menin Sa�lanmas�

    

Yerel Dinamiklere ve �çsel Potansiyele Dayal� 
Geli�menin Sa�lanmas�

  � � �

K�rsal Kesimde Kalk�nman�n Sa�lanmas�  � � �  

GAP Bölge Kalk�nma Plan�     

Sürdürülebilir �nsani Kalk�nman�n 
Sosyal-Ekonomik, Kültürel ve 
Çevresel Ortam�n�n Haz�rlanmas�

� � � � � � � �

�nsan Kaynaklar�n�n ve Yerel Kurumsal Kapasitenin 
Geli�tirilmesi Suretiyle Toplumsal Yap�n�n 
Güçlendirilmesi

� � � � � � � �

GAP Eylem Plan� (2008-2012)     

Ekonomik Kalk�nman�n Gerçekle�tirilmesi � � � � � � � �
Sosyal Geli�menin Sa�lanmas�  � � �  
Altyap�n�n Geli�tirilmesi  � �  � �

KOB� Stratejisi ve Eylem Plan� (2007-2009)     

Giri�imcili�in Geli�tirilmesi   � �  
��letme Geli�tirme � � � �  
KOB�’lerin Uluslararas� Pazarla Bütünle�mesi �  � �

GEL��ME EKSEN�N�N ÜST ÖLÇEKL� PLANLARLA �L��K�S�

Geli�me Eksenleri /
Ana Hede	 er

Ulusal Planlar 
ve Strateji Belgeleri                          



TRC2 BÖLGES� (D�YARBAKIR-�ANLIURFA) 2011-2013 BÖLGE PLANI 44

EKSEN 1: �ST�HDAM KAPAS�TES� VE REKABET GÜCÜ

 

                       

EKSEN 1: �ST�HDAM KAPAS�TES� VE REKABET GÜCÜ
Amaç 1

Kentsel Ekonomilerden 
Yararlanarak Bölgenin 

Hizmet Sunum 
Kapasitesini Geli�tirmek

Amaç 2 
�stihdam� ve Üretimde  

Katma De�eri 
Art�rmak

Amaç 3                         
Giri�imcilik  
Kültürünü 
Geli�tirerek 

Bölgede Yeni 
�� Olanaklar� 
Olu�turmak

Amaç 4 

�� ve Yat�r�m 
Ortam�n� 

�yile�tirmek

�� Ortam�n�n �yile�tirilmesi � � �
Teknoloji ve Yenilik Kapasitesi � � � � �

Türkiye Turizm Stratejisi 2023
Planlama, Örgütlenme, Ara�t�rma – Geli�tirme � �
Yat�r�m, Hizmet Kalitesi, E�itim, Ula��m ve Altyap� � �
Tan�t�m ve Pazarlama, Kentsel Ölçekte 
Markala�ma, Turizmin Çe�itlendirilmesi

� �

Turizm Geli�im Bölgeleri, Turizm Geli�im Koridorlar� � �
Tar�m Stratejisi Belgesi (2006-2010)

Kaliteye Dayal� Üretim Art��� ile G�da 
Güvenli�inin Sa�lanmas�

� �

Tar�msal ��letmelerin Rekabet Gücünün Art�r�lmas� � �
Tar�msal Pazarlama Altyap�s�n�n Güçlendirilmesi ve 
Tar�m-Sanayi Entegrasyonunun Sa�lanmas�

� �

Üretici Örgütlenmesinin Geli�tirilmesi � �
K�rsal Kalk�nma Plan� (2010-2013)

Ekonominin Geli�tirilmesi ve �� 
�mkanlar�n�n Art�r�lmas�

� �

Türkiye Sanayi Politikas� (2003)
�hracat�n Art�r�lmas� � � �
Yat�r�mlar�n Te�vik Edilmesi � � �
Teknolojik Kapasitenin ve Ar-Ge’nin Geli�tirilmesi � � � �
Kalite ve Verimlili�in Art�r�lmas� � � � �
��gücünün Geli�tirilmesi � � � �
KOB�’lerin ve Giri�imcili�in Geli�tirilmesi � � �
Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Siteleri ve 
Endüstri Bölgeleri

� � �

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010)
AR-GE ve Yenilikçili�in Geli�tirilmesi � � � � � �
Bilgi ve �leti�im Teknolojilerinin �� 
Dünyas�na Nüfuzu

� � � � �

Geli�me Eksenleri /
Ana Hede	 er

Ulusal Planlar 
ve Strateji Belgeleri                          
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BE�ER� VE SOSYAL SERMAYE, 
SOSYAL DAYANI�MA

EKSEN 2:

“Be�eri ve Sosyal Sermaye, Sosyal Dayan��ma” geli�me ekseni, temelde insan
kaynaklar�n�n geli�tirilmesi ve hizmetlere eri�imde f�rsat e�itli�inin sa�lanmas�
çerçevesinde ele al�nmaktad�r ve di�er geli�me eksenleri ile tamamlanmaktad�r.“ “
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TRC2 Bölgesi ekonomik ve sosyal göstergeler bak�m�ndan ülkenin 
az geli�mi�/geri kalm�� bölgeleri aras�nda yer almaktad�r. Bölgenin be�eri 
ve sosyal geli�mi�lik göstergeleri, Türkiye’nin birçok bölgesinden geri 
durumdad�r. “Be�eri ve Sosyal Sermaye, Sosyal Dayan��ma” geli�me 
ekseni, temelde insan kaynaklar�n�n geli�tirilmesi ve hizmetlere eri�imde 
f�rsat e�itli�inin sa�lanmas� çerçevesinde ele al�nmaktad�r ve ba�ta birinci 
geli�me ekseni olmak üzere di�er geli�me eksenleri ile bütünle�ik bir yap�da 
ve birbirini tamamlamaktad�r. 

Be�eri ve sosyal sermayenin ekonomik geli�meyi etkiledi�i ve 
yönlendirdi�i bilinmektedir. Günümüzde güçlü be�eri ve sosyal sermayeye 
sahip olan bölgeler yat�r�m çekmekte ba�ar�l� olmakta ve kaynaklar�n� 
üretime dönü�türebilmektedir. Be�eri sermaye sa�l�kl� bir ya�am, bilgi 
ve e�itim kapasitesi ve bunlar�n getirdi�i ekonomik olanaklara sahip 
olmakla ölçülmektedir. TRC2 Bölgesi’nde nüfusun e�itim durumu, e�itim 
ve sa�l�k hizmetleri ve gelir durumu ile ilgili göstergeler bölgenin ülke 
geneline oranla geri kald���n� ve bu alanda hizmet sunumunun öncelikli 
olarak iyile�tirilmesi gerekti�ini göstermektedir.  Nüfusunun % 60,5’i 25 
ya��n alt�nda olan bölgede, nüfusun e�itim, bilgi ve beceri düzeyinin 
yükseltilmesi, e�itimin istihdam politikalar�yla ili�kisinin sa�lanmas� 
ve bölgede nitelikli i�gücünün art�r�lmas� ekonomik ve sosyal geli�me 
için stratejik öneme sahiptir. 

Sosyal sermaye için ise insanlar ve kurumlar aras� güven ile daha 
etkin i�leyen kurumsal yap�lar�n olu�turulmas� ihtiyac� vurgulanmaktad�r. 
Yerelde do�ru ve etkili politikalar�n üretilebilmesi ve bu politikalar�n 
uygulanabilmesi için kurumsal kapasitenin geli�tirilmesi gerekmektedir. 
Kurumsal kapasitenin geli�tirilmesine yönelik olarak; kurumlar aras�nda 
güçlü ileti�im a�lar�n�n kurulmas�, birlikte i� yapma kültürünün 
olu�turulmas� ve karar alma süreçlerinde sivil toplumun kat�l�m�n�n 
sa�lanmas� gibi faktörlerin olu�turulmas� gerekmektedir.

Ülkenin temel sorunlar�ndan olan i�sizlik, bölgede daha da 
derinle�mekte, yoksulluk ve göç temelinde sosyal sorunlara neden 
olmaktad�r. Bölge genelinde yayg�nl�k gösteren yoksulluk, özellikle yo�un 

göç alm�� kentsel alanlarda sosyal ve mekansal ayr��malarla kendini 
göstermektedir. Bölge illerinin özellikle 1990’l� y�llarda yo�un göç alm�� 
olmas� ve h�zl� nüfus art��� birçok sosyal, ekonomik ve � ziki-mekânsal 
sorunu beraberinde getirmi�tir. Bölgede sosyal dayan��man�n sa�lanmas� 
için ba�ta dezavantajl� kesime yönelik olmak üzere sosyal hizmet 
sunumunun iyile�tirilmesi ve sosyal uyumu art�r�c� önlemlerin al�nmas� 
gerekmektedir. 

 “Be�eri ve Sosyal Sermaye, Sosyal Dayan��ma” ekseni ulusal plan 
ve program eksenleri ile uyum göstermektedir. Dokuzuncu Kalk�nma 
Plan� ve OVP (2011-2013)’de, Be�eri Geli�me ve Sosyal Dayan��man�n 
Güçlendirilmesi ekseninde çe�itli politikalarla e�itim ve sa�l�k sistemlerinin 
geli�tirilmesi, gelir da��l�m�n�n iyile�tirilmesi, sosyal içermenin sa�lanmas� 
ve yoksullukla mücadele edilmesi hede� enmektedir. Kamu Hizmetlerinde 
Kalite ve Etkinli�in Art�r�lmas� ekseninde Kamu Kesiminde �nsan 
Kaynaklar�n�n Geli�tirilmesi, Bölgesel Geli�menin Sa�lanmas� ekseninde 
de Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Art�r�lmas� politika olarak 
belirlenmi�tir. 

Geli�me ekseni kapsam�nda üç amaç belirlenmi�tir;

 � E�itimde Bölgesel Geli�me Politikalar�yla Uyumu Sa�lamak: 
E�itimde kalitenin art�r�lmas�, mesleki e�itimin bölgenin üretim 
ve hizmet ihtiyaçlar� do�rultusunda geli�tirilmesi ile nitelikli insan 
kaynaklar�n�n geli�tirilmesi amaçlanmaktad�r.

 � Kurumsal Kapasiteyi Geli�tirmek: Bölgedeki kamu kurumlar�, yerel 
yönetimler ve STK’lar�n kapasitelerinin geli�tirilmesi, kurumlar aras� 
koordinasyonun art�r�lmas� ve kalk�nma hede� erine odaklan�lmas�n� 
sa�layacak i�birli�i a�lar�n�n kurulmas� amaçlanmaktad�r.

 � Sosyal Hizmet Sunumunu Yerinde ve Etkin Olarak Sa�lamak: 
Bölgede göç ile birlikte artan yoksulluk ve gelir da��l�m� farkl�l�klar�ndan 
kaynaklanan sosyal sorunlar�n en aza indirilmesi, öncelikle dezavantajl� 
gruplara yönelik olmak üzere sosyal hizmet sunumu eri�ilebilirli�inin ve 
kalitesinin art�r�lmas� ve sosyal uyumun sa�lanmas� amaçlanmaktad�r.
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Güçlü Yanlar Zay�f Yanlar
Genç nüfus oran�n�n yüksek olmas�,

Sivil toplum bilincinin geli�mesi ve STK örgütlenmelerinin bulunmas�,

�ki ilde de üniversite bulunmas�,

Kalk�nma Ajans�n�n kurulmu� olmas�,

Büyük�ehir belediyesinin bulunmas�,

Diyarbak�r’�n bölgesel sa�l�k merkezi konumunda olmas� ve bölgesel ölçekli sa�l�k 
kurulu�lar�n�n bulunmas�,

Mesleki ve teknik e�itim olanaklar�n�n bulunmas�,

Okul öncesi ve ilkö�retim okulla�ma oran�n�n iyile�me e�iliminde olmas�,

�ki ilde de sosyal destek merkezlerinin bulunmas�,

Nüfus art�� h�z�n�n yüksek olmas�,

��sizlik ve yoksulluk,

Bölge içi ve d���na do�ru yo�un göç,

Göçle gelen nüfusun niteliksiz i�gücü konumunda olmas�,

Bölgede e�itimli i�gücünün bölge d���na göç etmesi,

Kurumlar ve kurulu�lar aras� koordinasyon ve i�birli�inin yetersiz olmas�,

Yerel yönetimlerin mali ve teknik kapasitesinin dü�ük olmas�,

E�itim ve sa�l�k göstergelerinin ülke ortlamalar�n�n gerisinde olmas�,

Bölgede e�itim ve sa�l�k personeli sirkülasyonunun yüksek olmas�, bu sektörlerde 
nitelikli personel say�s�n�n yetersiz olmas� ve hizmet kalitesinin dü�ük olmas�

Sosyal hizmet sunumunun yetersiz olmas�,

Mesleki ve teknik e�itim ile i�gücü piyasas� taleplerinin uyumunun sa�lanamamas�,

Okur yazarl�k oran�n�n ülke ortalamas�n�n gerisinde olmas�,

Ortaö�retim ve mesleki e�itimde okulla�ma oran�n�n dü�ük olmas�,

Bölge içi geli�mi�lik farkl�l�klar�n�n bulunmas�,

Kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m�n�n ve e�itim düzeyinin dü�ük olmas�,

Çocuk i�çili�inin yayg�n olmas�,

K�rsal kesimde sosyal hizmetlerin yetersiz olmas�

Sosyal hizmet ihtiyac�na ili�kin güncel  veri üretilmemesi.

F�rsatlar Tehditler
Bölge illerinin GAP kapsam�nda olmas� ve önemli  yat�r�mlar�n merkezinde olmas�,

Bölgede sosyal destek ve istihdam program�n�n uygulanmas�,

Sulu tar�m alanlar�n�n artmas�yla tar�msal i�gücüne ihtiyac�n artacak olmas�,

Kalk�nma Ajans�n�n Bölgede kurulmu� olmas�,

Bölgedeki illerin Kalk�nmada Öncelikli �ller kapsam�nda olmas�,

Nüfus art�� h�z�n�n dü�me e�iliminde olmas�,

Yerel yönetimlerin AB hibe programlar�ndan yararlanmas�. 

Bölgedeki siyasi gerginlik,

K�rsal alandan beklenen göç dalgas�,

Sosyal destek proje ve faaliyetlerinin kurumsal ve � nansal yetersizlikler nedeniyle 
sürdürülebilir olmamas� ,

Göç sonucu k�rsal alanda nüfusun ya�lanmas�,

Göç ve yoksulluk nedeniyle kentsel ya�ama uyumsuzluk, marjinalle�me ve suç 
e�ilimlerinin artmas�,

K�rdan kente göç nedeniyle k�rsal nüfusun ya�lanmas�,

Nitelikli ve e�itimli i�gücünün bölge d���na göç etmesi.

EKSEN 2: GZFT ANAL�Z�
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Amaç 2.1- E�itimde Bölgesel Geli�me Politikalar�yla Uyumu Sa�lamak

Mevcut Durum
TRC2 Bölgesi ilkö�retim okulla�ma oran�nda Türkiye ortalamas�na 

yak�n olmas�na kar��n ortaö�retim okulla�ma oran�nda ülke ortalamas�n�n 
gerisinde kalmaktad�r. Diyarbak�r ilinde % 44,7, �anl�urfa ilinde % 
32,1 olan ortaö�retim net okulla�ma oranlar� Türkiye geneli için % 
65 seviyesindedir. �anl�urfa ilinde lise ça��ndaki 3 ki�iden sadece biri, 
Diyarbak�r ilinde 2 ki�iden biri ortaö�retime devam etmektedir. Bölgede 
ortaö�retim okulla�ma oranlar�n�n dü�ük olmas�na ra�men derslik ba��na 
dü�en ö�renci say�s� yüksektir. 

Ortaö�retimde meslek liselerinin tercih edilme oran� ba�ta Diyarbak�r 
ilinde olmak üzere çok dü�ük seviyededir. Ortaö�retimdeki okulla�ma 
oranlar�n�n genel ve mesleki liselere da��l�m� Türkiye genelinde s�ras�yla 
% 55 ve % 45 �eklinde iken bölgede % 75 ve % 25 oranlar�ndad�r. 
Ortaö�retimde okulla�ma oran�n�n bu kadar dü�ük kalmas�n�n 
sebeplerinden biri de k�rsal kesimdeki nüfusun okula eri�ilebilirli�inin 
zorlu�udur. Milli E�itim Bakanl��� bu konu için çözüm olarak ortaö�retimde 
ta��mal� e�itimi planlamaktad�r. 

Bölgede ba�ta k�rsal yerle�im yerlerinde olmak üzere ö�rencilerin 
Türkçe kelime hazinesinin dü�ük olmas�, dü�ünme ve anlama gibi 
ö�renci ba�ar�s�n� etkileyecek çok önemli yetilerin geli�mesi önünde engel 
olu�turmaktad�r. �anl�urfa’da okulöncesi okulla�ma oranlar�nda önemli 

çal��malar yap�lm��, % 21,6 olan okulöncesi okulla�ma oran� 2009-
2010 e�itim-ö�retim y�l�nda % 63,9’a yükseltilmi�tir. Ancak okulla�ma 
oran�ndaki h�zl� art�� sonucunda, �anl�urfa ilinde okulöncesi e�itim 
kademesinde derslik ve ö�retmen ihtiyac� ortaya ç�km��t�r. Diyarbak�r ilinde 
% 36,7 seviyesinde olan okulöncesi okulla�ma oran�, ülke ortalamas�n�n 
(% 38,6) alt�ndad�r. 

Yayg�n e�itim alan�nda bölgede mesleki ve sosyal-kültürel kurslar�n 
verildi�i kurumlar bulunmakla beraber, e�itim veren kurumlar ile i� piyasas� 
aras�nda do�rudan ili�kinin kuruldu�u mekanizmalar bulunmamaktad�r. 
Ulusal düzeyde Mesleki Yeterlilik Kurumu, Milli E�itim Bakanl��� gibi 
kurumlar�n haz�rlama sürecinde oldu�u Ulusal Yeterlilik Çerçevesi, Mesleki 
E�itim Stratejisi, Modüler Mesleki E�itim Programlar� ve Yüksek Planlama 
Kurulunca onaylanan “Hayat Boyu Ö�renme Strateji Belgesi” gibi standart 
ve stratejiler bu konuda yereldeki çal��malara yön göstermektedir.  

 “E�itim” ve “Göç, ��sizlik, �stihdam ve Sosyal Uyum” çal��taylar�nda, 
öncelikli sorun alanlar� belirlenmi� ve bu sorun alanlar� için a�a��daki 
çözüm önerileri olu�turulmu�tur. Tabloda yer alan çözüm önerileri 
“E�itimde Bölgesel Geli�me Politikalar�yla Uyumu Sa�lamak” amac� ve 
ilgili stratejileri için temel te�kil etmi�tir.

Sorun Alanlar� Çözüm Önerileri

�stihdam olanaklar� ile uyumlu mesleki e�itim ve yayg�n e�itimin yetersizli�i

Bölge ihtiyaçlar� do�rultusunda mesleki e�itim stratejisinin olu�turulmas�

�l �stihdam ve Mesleki E�itim Kurullar�n�n etkili�inin art�r�lmas�

Uzmanla�m�� mesleki e�itim kurumlar�n�n olu�turulmas�

Verilen mesleki e�itimlerin niteli�inin art�r�lmas� ve uygulamal� e�itimlerin 
yayg�nla�t�r�lmas�

Okulla�ma oran�n�n dü�ük olmas�

Derslik say�s�n�n yetersiz olmas� sebebiyle s�n�f mevcutlar�n�n yüksek olmas�

Okullarda ö�retmen say�s�n�n yetersiz olmas�,

E�itimin öneminin anlat�ld��� toplumun bütün kesimlerini bilinçlendirme 
kampanyalar�n�n yap�lmas�.

Mevsimlik i�çili�in yayg�n olmas� nedeniyle Bölgeye özel esnek bir kay�t tarihi 
uygulamas� yap�lmas�

Ortaö�retim kurumlar� say�s�n�n art�r�lmas�.

�yi bir planlama yap�larak derslik ve ö�retmen ihtiyac�n�n tespit edilmesi
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Strateji 2.1.1- E�itim Kalitesinin �yile�tirilmesi, Okulöncesi ve Ortaö�retim Okulla�ma Oranlar�n�n 
Art�r�lmas�

Modern e�itim ara�t�rmalar�n�n sonuçlar� do�rultusunda, erken 
dil geli�iminin e�itim üzerine etkileri göz önüne al�nd���nda, Bölgede 
okulöncesi e�itim kademesinde okulla�ma oran�n�n art�r�lmas� önemli 
bir öncelik olarak ortaya ç�kmaktad�r. ��gücünün niteliklerini belirleyen en 
önemli e�itim kademelerinden olan ortaö�retimde okulla�ma oran�n�n 
art�r�lmas�, okullar�n altyap�lar�n�n da buna göre geli�tirilmesi önem arz 
etmektedir.

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda, E�itim Sisteminin Geli�tirilmesi 

ekseninde okulöncesi ve ortaö�retim kademesinde okulla�ma oranlar�n�n 
art�r�lmas�, kalabal�k s�n�f mevcutlar�n�n dü�ürülmesi, ikili e�itim 
uygulamas�n�n azalt�lmas� hede� eri belirtilmi�tir. “E�itim Kalitesinin 
�yile�tirilmesi, Okulöncesi ve Ortaö�retim Okulla�ma Oranlar�n�n 
Art�r�lmas�” stratejisi ile bilinçlendirme kampanyalar�n�n yap�lmas� ile 
okul terkleri azalt�lacak, e�itim kurumlar�n�n � ziki altyap�s� iyile�tirilecek, 
e�itici personel say�s� ihtiyaçlara uygun hale getirilerek okulla�ma oranlar� 
art�r�lacakt�r. Bu strateji kapsam�nda baz� tedbirlerin gerçekle�tirilmesi 
öngörülmü�tür:

Tedbirler
T1- Okulöncesi ve ortaö�retimde okulla�ma oran�n�n art�r�lmas� için kampanyalar�n/organizasyonlar�n düzenlenmesi, 

ebeveynlerde fark�ndal���n art�r�lmas�
T2- Okul öncesi ve orta ö�renimde ö�retmen ve derslik ba��na dü�en ö�renci say�lar�n�n ülke ortalamalar�na getirilmesi için 

Bölgede ö�retmen ve derslik say�s�n�n art�r�lmas�
T3- Ortaö�retimde okul terklerinin azalt�lmas� amac�yla ö�renci destek e�itimlerinin verilmesi

Strateji 2.1.2- Ya�am Boyu Ö�renme Yakla��m� ile Nitelikli �nsan Kaynaklar�n�n Geli�tirilmesi
Küresel ölçekte ya�anan h�zl� de�i�imler insan� hayata haz�rlayan 

e�itim mekanizmalar�n�n da de�i�mesine neden olmu�tur. Geli�mi� e�itim 
sistemlerinde bireyler, ya�amlar� boyunca niteliklerini geli�tirme ihtiyaçlar� 
do�rultusunda “Ya�am Boyu Ö�renme” yakla��m�yla e�itim görmektedir. 
�� piyasas�nda rekabet edebilmek, ya�am�n farkl� alanlar�nda ba�ar�l� olmak 
ve tam ö�renmeyi sa�lamak için insanlar�n sürekli olarak yeni beceriler 
kazanmas� ve bu becerileri geli�tirmesi ve yenilemesi gerekmektedir.

Hayat Boyu Ö�renme Strateji Belgesi’ndeki Hayat Boyu Ö�renme 
Altyap�s�n�n Güçlendirilerek Kaliteli Ö�renmeye Eri�imin Kolayla�t�r�lmas� 

hede�  alt�nda, i�gücünün niteli�inin uluslararas� rekabet edebilir seviyeye 
ula�t�r�lmas�, tüm bireylere okuma yazma becerisi kazand�r�lmas� gibi 
öncelikler yer almaktad�r. “Ya�am Boyu Ö�renme Yakla��m� ile Nitelikli 
�nsan Kaynaklar�n�n Geli�tirilmesi” stratejisi do�rultusunda mesleki e�itim 
kurumlar�n�n ve istihdam mekanizmalar�n�n geli�tirilmesiyle, piyasan�n 
i�gücü taleplerine duyarl� insan kaynaklar�n�n yeti�tirilmesi sa�lanacak, 
toplumsal ya�ama kat�l�m�n her düzeyde özendirilmesi için okuryazarl�k 
art�r�lacakt�r. Bu kapsamda iki alt strateji belirlenmi� olup baz� tedbirlerin 
gerçekle�tirilmesi öngörülmü�tür:

Tedbirler
T1- ��gücü analizi sonuçlar� do�rultusunda mesleki e�itim bölüm ve programlar�n�n olu�turulmas�
T2- �l �stihdam ve Mesleki E�itim Kurullar�n�n etkinli�inin art�r�lmas�
T3- ��gücü piyasas� ve e�itim kurumlar� aras�ndaki ileti�im ve i�birli�inin desteklenmesi
T4- Mesleki örgün ve yayg�n e�itim kurumlar�nda modüler e�itim programlar�n�n geli�iminin ve tan�t�m�n�n desteklenmesi

Alt Strateji 2.1.2.1- Mesleki e�itimin bölgenin nitelik ve ihtiyaçlar� ile uyumlu olarak geli�tirilmesi
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Amaç 2.2- Kurumsal Kapasiteyi Geli�tirmek

Mevcut Durum

Bölge illeri, merkezi idare birimlerinin bölgeler baz�nda 
te�kilatlanmalar�n� olu�turan bölge müdürlükleri aç�s�ndan, merkezi bir 
konumda bulunmaktad�r. Bölgede Diyarbak�r ilinde 19, �anl�urfa ilinde 7 
tane olmak üzere 26 bölge müdürlü�ü vard�r. Farkl� sorumluluk alanlar� 
bulunan bu müdürlükler bölgede kamu hizmetlerinde önemli bir kurumsal 
kapasite olu�turmaktad�r. 

TRC2 Bölgesi’nde Diyarbak�r Büyük�ehir Belediyesi ve �anl�urfa 
Belediyesinin olu�turdu�u iki ana belediye mevcuttur. �anl�urfa’da 
merkez belediye ile beraber 11 ilçe belediyesi ve 15 Belde belediyesi 
bulunmaktad�r. Diyarbak�r Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içinde 4 ilçe 
belediyesi bulunmakta, bunlarla beraber toplam 17 ilçe belediyesi ve 12 
belde belediyesi mevcuttur. 

Bölge sivil toplum örgütleri aç�s�ndan önemli bir potansiyel 
ta��maktad�r. Kamu kurumu niteli�inde mesleki kurulu�lara ba�l� Oda, 
Borsa ve Birlikler, Sendikalar Kanunu’yla kurulan ��çi ve ��veren Sendikalar�, 
Dernekler Kanunu’yla kurulan Dernekler ve Vak�� ar Kanunu’yla kurulan 
Vak�� ar sivil toplum örgütlenmesinin genel yap�s�n� olu�turmaktad�r. Bölge 
illerinde çe�itli konularda faaliyet gösteren 1.339 dernek bulunmaktad�r. 
Bunlardan 51 tanesi kamu yarar�na çal��an dernek statüsündedir. 

Bölgede yüksekö�retim kurumu olarak Diyarbak�r ilinde Dicle 
Üniversitesi, �anl�urfa ilinde Harran Üniversitesi bulunmaktad�r. 

“Göç, ��sizlik, �stihdam ve Sosyal Uyum” çal��tay�nda, öncelikli sorun 
alanlar� belirlenmi� ve bu sorun alanlar� için a�a��daki çözüm önerileri 
olu�turulmu�tur. Tabloda yer alan çözüm önerileri “Kurumsal Kapasiteyi 
Geli�tirmek” amac� ve ilgili stratejileri için temel te�kil etmi�tir.

Tedbirler
T1- Toplum ve kent ya�am�na kat�l�m�n art�r�lmas�na yönelik beceri geli�tirme ve bireysel geli�im programlar� uygulanmas�
T2- Okuryazarl�k e�itimlerinin k�rsal ve kentsel alanlarda yayg�nla�t�r�lmas�, bölgenin okuryazarl�k göstergelerinin iyile�tirilmesi

Alt Strateji 2.1.2.2- Yeti�kin e�itimi kapsam�nda toplumsal ya�ama kat�l�m�n ve okuryazarl���n art�r�lmas�

Öncelikli Sorun Alanlar� Çözüm Önerileri
Kurumlar aras� koordinasyon ve i�birli�inin yetersiz olmas� 

Kurumsal kapasitenin geli�tirilmesine yönelik etkili bilgi ve kaynak 
yönetiminin olu�turulamamas�

Sektörel çal��taylar�n düzenlenmesi.

Üniversite, kamu kurum ve kurulu�lar� ve sivil toplum kurulu�lar� aras�nda 
koordinasyonun sa�lanmas� ve birlikte hareket edilebilme kültürünün 
geli�tirilmesi.

Kurumlar aras� bilgi sistemlerinin olu�turulmas�

Kapasite geli�tirme hizmet içi e�itimlerinin gerçekle�tirilmesi

STK’lar�n güçlendirilmesi ve karar alma süreçlerine dahil edilmesi
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Tedbirler
T1- Yerel Yönetimlerin teknik kapasitelerinin art�r�lmas�na yönelik e�itimlerin gerçekle�tirilmesi
T2- Yerel Yönetimlerin birlik olu�turmalar�n�n desteklenmesi
T3- STK’ lar�n desteklenmesi ve güçlendirilmesi

Strateji 2.2.1- Yerel Yönetimlerin ve STK’lar�n Kurumsal Kapasitelerinin Geli�tirilmesi
Toplumsal hayatta ya�am kalitesine do�rudan etki eden kamu 

hizmetleri, gerek devlet eliyle gerekse sivil toplum kurulu�lar�n�n rol 
almas�yla gerçekle�mektedir. Bu hizmet sunumlar�n�n kalitesinin art�r�lmas� 
için hizmet sunumunda rol alan kesimlerin kurumsal kapasitelerinin 
geli�tirilmesi önemlidir.

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda ve OVP (2011-2013)’de Kamu 
Hizmetlerinde Kalite ve Etkinli�in Art�r�lmas� ekseninde kamu kesiminde 
insan kaynaklar�n�n geli�tirilmesi ve politika olu�turma ve uygulama 

kapasitesinin art�r�lmas� hede� eri belirtilmi�tir. GAP Bölge Kalk�nma 
Plan�’nda �nsan Kaynaklar�n�n ve Yerel Kurumsal Kapasitenin Geli�tirilmesi 
Suretiyle Toplumsal Yap�n�n Güçlendirilmesi temel amaçlar aras�ndad�r. 
“Yerel Yönetimlerin ve STK’lar�n Kurumsal Kapasitelerinin Geli�tirilmesi” 
stratejisi ile bölgedeki kamu hizmeti veren kurumlar�n ve yerel yönetimlerin 
insan kayna�� geli�tirilip, stratejik yönetim ve kaliteli hizmet anlay���na 
hizmet edecek yap�sal geli�melere destek verilecek, bölgedeki kurumsal 
kapasite geli�tirilecektir. Bu kapsamda yap�lmas� gereken tedbirler a�a��da 
belirtilmi�tir:

Strateji 2.2.2- Kurum ve Kurulu�lar Aras�nda Koordinasyon ve ��birli�inin Güçlendirilmesi
Kurum ve kurulu�lar taraf�ndan kaliteli ve kesintisiz hizmet sunumunun 

sa�lanmas�, acil ihtiyaç olan yat�r�mlar�n zaman�nda tamamlanmas� için 
kurumlar aras� koordinasyon ve i�birli�inin geli�tirilmesi gerekmektedir. 
Kalk�nma Ajanslar�, kurumlar aras�ndaki i�birli�i ve koordinasyonun 
sa�lanmas�nda en önemli aktör olarak görülmektedir. Kaynak ve zaman 
israf�n�n önüne geçebilmek için faaliyetleri birbirine yak�n olan kurumlar�n 
e�güdüm halinde çal��mas� ve faaliyetlerinin birbirini tamamlar nitelikte 
olmas� önem arz etmektedir.

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin 
Art�r�lmas� politikas�yla kamu kurum ve kurulu�lar�, özel sektör ve 

STK’lar aras�ndaki i�birli�i ve ortakl�klar�n desteklenmesi, i�birli�i 
a�lar�n�n olu�turulmas�, etkin bilgi al��veri�inin sa�lanmas� önceliklerine 
yer verilmi�tir. OVP (2011-2013)’de yerel düzeydeki koordinasyon 
ve yöneti�im ili�kilerinin kurulmas�nda kalk�nma ajanslar�na görevler 
yüklenmi� ve merkez-yerel aras�nda bilgi ak���n� güçlendirmek üzere 
olu�turulan �l Koordinasyon ve �zleme Sistemi (�K�S)’nin güçlendirilmesine 
de�inilmi�tir. “Kurum ve Kurulu�lar Aras�nda Koordinasyon ve ��birli�inin 
Güçlendirilmesi” stratejisi ile bilgi ak�� sistemleri güçlendirilecek, kurumlar 
aras�nda etkin ili�kiler kurularak kamu hizmetlerinde daha dinamik bir 
yap�n�n olu�turulmas� sa�lanacakt�r.

Tedbirler
T1- Kurumlar aras� bilgi sistemlerinin olu�turulmas�, merkez-yerel bilgi ak�� sistemlerinin (�K�S) güçlendirilmesi
T2- Ortak faaliyet alan�ndaki kurum-kurulu�lar�n koordinasyon ve i�birliklerinin Kalk�nma Ajans� arac�l��� ile güçlendirilmesi
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Strateji 2.2.3- Yöneti�im �lkeleri Çerçevesinde Karar Süreçlerine Kat�l�m�n Art�r�lmas�

Amaç 2.3- Sosyal Hizmet Sunumunu Yerinde ve Etkin Olarak Sa�lamak
Mevcut Durum

H�zl� nüfus art���, kentle�me ve göç ile beraber bölgede e�itim, 
sa�l�k ve sosyal ya�am alanlar�ndaki hizmet sunumlar�nda aksakl�klar 
ya�anmaktad�r. “�llerin ve Bölgelerin Sosyoekonomik Geli�mi�lik S�ralamas� 
Ara�t�rmas�”na göre TRC2 Bölgesi sa�l�k sektörü geli�mi�lik s�ralamas�nda 
26 Düzey 2 Bölgesi aras�nda 23’üncü s�rada olup �anl�urfa ili 63’üncü ve 
Diyarbak�r ili 61’inci s�radad�r. Türkiye genelinde yüz bin ki�i ba��na dü�en 
hastane yatak say�s� 262 iken, Bölgede 178, Diyarbak�r ilinde 236, �anl�urfa 
ilinde ise 120 olarak ülke ortalamas�n�n oldukça alt�nda kalmaktad�r. Yüz 
bin ki�i ba��na dü�en uzman hekim say�s�nda ülke ortalamas� 82 iken, Bölge 
genelinde 48; Diyarbak�r ilinde 58, �anl�urfa ilinde ise 38’dir. Nüfusunun 
% 44’ü k�rsal yerle�im yerlerinde ya�ayan �anl�urfa ilinde sa�l�k hizmetleri 
sunumunda önemli eksiklikler görülmektedir. Diyarbak�r ili Güneydo�u 
Anadolu Bölgesi’nin büyük bölümü için Bölgede sa�l�k sektörünün merkezi 
konumunda oldu�undan, sa�l�k göstergeleri aç�s�ndan göreceli olarak iyi 
durumdad�r. Hastane yatak kapasiteleri il için yeterli görünse de, sektör 
Bölge nüfusuna hitap etti�inden Bölge’de özellikle; Tropikal hastal�klar 
hastanesi, acil yard�m ve travmatoloji hastanesi, psikiyatri hastanesi, � zik 

tedavi ve rehabilitasyon hastanesi, ortopedi hastanesi gibi spesi� k dallarda 
bran� hastanelerine ihtiyaç duyulmaktad�r. 

Bölgede; h�zl� nüfus art���, yüksek ba��ml�l�k oran� ve yo�un göç 
hareketleri kent merkezi ve ilçelerde sosyal hizmet sunumunu ve sosyal 
hizmetlere eri�imi güçle�tirmektedir. Diyarbak�r ve �anl�urfa illerinde, 
s�ras�yla 6,8 ve 6,9 olan ortalama hane halk� büyüklü�ü, Türkiye 
ortalamas�n�n (4,5) oldukça üstündedir. Buna ba�l� olarak, Bölgedeki nüfus 
ba��ml�l�k oran� da Türkiye ortalamas�n�n (% 49) üzerinde seyretmektedir 
(Diyarbak�r % 70, �anl�urfa % 84). Bölge illerinde k�rdan kente ve özellikle 
�anl�urfa’da mevsimlik göç �elinde yo�un göç hareketlili�i ya�anmaktad�r.  
Genç nüfus yap�s�na sahip bölgede, i�sizlik ve yoksulluk özellikle göç eden 
kesimde kendini göstermektedir. Bu durum sosyal yard�mlara olan talebi 
ve sosyal yard�mlara ba��ml� olarak ya�ayan nüfusu art�rmaktad�r. �anl�urfa 
ve Diyarbak�r, Türkiye’de en fazla ye�il kart kullan�lan iller aras�ndad�r; 
Diyarbak�r’da nüfusun % 37,9’u, �anl�urfa’da % 39,2’si ye�il kartl�d�r. 

Karar alma süreçlerinde iyi bir yöneti�imle kat�l�m�n art�r�lmas�, 
geli�tirilen politika ve hede� erin sahiplenilmesi ve hayata geçirilmesinde 
son derece etkili olmaktad�r. Yerelde geni� kat�l�mla olu�turulan ortak 
akl�n ve aktörlerin uzla�mas�yla geli�tirilen politikalar�n uygulama 
�anslar� artmakta, ulusal düzeydeki karar alma süreçlerine referans te�kil 
etmektedir. Bu yüzden bölgeyle ilgili karar alma süreçlerinde yereldeki 
temel aktörlerin ve uygulay�c� kurumlar�n sürece dâhil olmalar�n�n 
sa�lanmas� bir gerekliliktir.

Dokuzuncu Kalk�nma Plan� ve OVP (2011-2013)’de, Kamu 
Hizmetlerinde Kalite ve Etkinli�in Art�r�lmas� ekseninde Kurumlar Aras� 

Yetki ve Sorumluluklar�n Rasyonelle�tirilmesi politikas�yla, kamu yönetim 
sisteminin iyi yöneti�im yakla��m� çerçevesinde yeniden yap�land�r�lmas�na 
vurgu yap�lm��t�r. “Yöneti�im �lkeleri Çerçevesinde Karar Süreçlerine 
Kat�l�m�n Art�r�lmas�” stratejisi ile yereldeki uygulay�c� kurulu�lar�n karar 
organlar�n� olu�turan il genel meclisi, belediye meclisi ve geni� bir kesimi 
temsil eden kent konseyi, yerel gündem 21 gibi kurulu�lar� bir araya 
getirecek ortak platformlar olu�turulacakt�r. Bölge Kalk�nma Kurulunun 
karar alma ve uygulama süreçlerindeki kat�l�m�n�n ve etkinli�inin art�r�lmas� 
sa�lanacakt�r. Bu strateji kapsam�nda baz� tedbirlerin gerçekle�tirilmesi 
öngörülmü�tür:

Tedbirler
T1- Kurumlar aras� bilgi sistemlerinin olu�turulmas�, merkez-yerel bilgi ak�� sistemlerinin (�K�S) güçlendirilmesi
T2- Ortak faaliyet alan�ndaki kurum-kurulu�lar�n koordinasyon ve i�birliklerinin Kalk�nma Ajans� arac�l��� ile güçlendirilmesi
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Sosyal yard�mlar�n sunumunda merkezi, bölgesel ve yerel düzeyde 
koordinasyonda aksamalar meydana gelmekte bu durum yard�mlar�n 
gerçek ihtiyaç sahiplerine ula�mamas�, ayn� ki�ilerin farkl� kurumlardan 
mükerrer yard�m almas� gibi sorunlar� da beraberinde getirmektedir. 

Bölgede kad�nlar, gençler, çocuklar (özellikle sokakta ya�ayan ve çal��an 
çocuklar), engelliler ve ya�l�lar gibi dezavantajl� gruplara yönelik hizmet 
veren merkezler, bölge nüfusuna oranla yetersiz kalmaktad�r. Sosyal hizmet 

sunumu il merkezlerinde yo�unla�makta, ilçelerdeki hizmet sunumu hem 
niceliksel hem de niteliksel aç�dan oldukça zay�f kalmaktad�r.

“Göç, ��sizlik, �stihdam ve Sosyal Uyum” ve “Sa�l�k” çal��taylar�nda, 
öncelikli sorun alanlar� belirlenmi� ve bu sorun alanlar� için a�a��daki 
çözüm önerileri olu�turulmu�tur. Tabloda yer alan çözüm önerileri “Sosyal 
Hizmet Sunumunu Yerinde ve Etkin Olarak Sa�lamak” amac� ve ilgili 
stratejileri için temel te�kil etmi�tir.

Öncelikli Sorun Alanlar� Çözüm Önerileri

Mevcut sa�l�k kurulu�lar�nda � ziki ko�ullar�n, personel ve yatak kapasitelerinin 
sa�l�k hizmetleri talebi kar��s�nda yetersiz olmas�

Mevcut hastane projelerinin bir an önce tamamlanmas� bu konuda Yerel 
yönetim ve merkezi yönetim aras�ndaki koordinasyonun sa�lanmas� 

Kamu ve özel sa�l�k kurulu�lar�n�n art�r�lmas�, özel sektör yat�r�mlar�n 
desteklenmesi 

Bölge genelinde eri�kin ve yeni do�an yo�un bak�m yatak kapasitelerinin 
art�r�lmas�, acil yard�m, tropikal hastal�klar ve travmatoloji hastanelerinin 
aç�lmas�.

Koruyucu sa�l�k hizmetlerinde halk�n bilincinin art�r�lmas� için bas�n yay�n 
kurulu�lar�ndan faydalan�lmas�

STK’lar�n güçlendirilmesi ve karar alma süreçlerine dahil edilmesi

Yerinden hizmet sunumunun merkezi ve yerel yönetimlerin ve sivil toplum 
örgütlerinin koordinasyonun sa�lanarak gerçekle�tirilememesi 

Dezavantajl� gruplara pozitif ayr�mc� tutum sa�layacak ihtiyaç odakl� ve 
sürdürülebilir araçlar�n geli�tirilmemesi 

Sosyal hizmet sunumuna yönelik bilgi ve kaynak yönetiminin 
olu�turulamamas�

�htiyaç belirleme ve hizmet sunum sürecine STK’lar�n dahil edilmesi, 

Göçün nedenlerine yönelik ara�t�rmalar�n yap�lmas� ve izleme sisteminin 
olu�turulmas�,

Etkin izleme ve de�erlendirme mekanizmalar�n�n kurulmas�, 

Kad�n ve engelliler için giri�imcili�i destekleme programlar� uygulanmas�,

E�itimde f�rsat e�itli�inin sa�lanmas�,

Koordinasyon kurullar�n�n i�levselle�tirilmesi, 

Kent içi ve bölge içi yoksul bölgelerde sosyal hizmet ihtiyac�na yönelik 
veritaban� ve izleme sisteminin olu�turulmas�.
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Alt Strateji 2.3.1.1- Sa�l�k kurulu�lar�n�n nitelik ve nicelik yönünden geli�tirilmesi 

Strateji 2.3.2- Sosyal Hizmet Sunumunun �yile�tirilmesi, Kalitesinin ve Eri�ilebilirli�inin Art�r�lmas�

Alt Strateji 2.3.1.2- Koruyucu sa�l�k hizmetlerinin yayg�nla�t�r�lmas� ve geli�tirilmesi

Tedbirler
T1- Sa�l�k donat�lar�n�n art�r�lmas� ile sa�l�k göstergelerinin iyile�tirilmesi ve hizmet kalitesinin art�r�lmas�
T2- Bölgede tropikal hastal�klar, acil yard�m, travmatoloji, � zik tedavi ve rehabilitasyon vb. ihtisas hastanelerinin kurulmas�na 

ili�kin ihtiyaç analizlerinin yap�lmas�

Tedbirler
T1- Salg�n ve bula��c� hastal�klara kar�� erken uyar� sisteminin olu�turulmas� ve ilgili kurumlar aras� koordinasyonun sa�lanmas�
T2- Halk�n toplum-çevre sa�l��� konusunda bilinçlendirilmesi

Bölgedeki yüksek i�sizlik oran�, yoksulluk ve yo�un göç hareketleri 
sosyal sorunlara yol açmakta, bu durum sosyal hizmet sunumunun 
geli�tirilmesini önemli k�lmaktad�r. Bölgede sosyal uyum ve bütünle�menin 
sa�lanmas� için hizmet sunumunun rasyonel bir �ekilde planlanmas�, 
ilgili kurum ve kurulu�lar aras�nda koordinasyonun sa�lanmas� öncelikli 
müdahale alanlar� olarak ortaya ç�kmaktad�r.                  

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda ve OVP (2011-2013)’de, Be�eri 
Geli�me ve Sosyal Dayan��man�n Güçlendirilmesi ekseninde, dezavantajl� 
gruplar için sosyal hizmetlere eri�ilebilirli�in art�r�lmas�, toplumsal 
ya�ama kat�l�mlar�n�n sa�lanmas�, engelli vatanda�lar için çevre ve � ziki 
�artlar�n iyile�tirilmesi hede� enmi�tir. GAP Eylem Plan�nda da Sosyal 
Geli�menin Sa�lanmas� ekseni kapsam�nda yer verilen önceliklerde; 

k�r�lgan gruplar�n aile temelli politikalarla topluma entegre edilmesi, 
toplumda sosyal d��lanma ve yoksulluk riskini en aza indirgeyen etkin bir 
yap� olu�turulmas�, yoksul kesimin acil ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� ve bu 
kesimlerin üretken duruma getirilmesi hede� enmektedir. “Sosyal Hizmet 
Sunumunun �yile�tirilmesi, Kalitesinin ve Eri�ilebilirli�inin Art�r�lmas�” 
stratejisi ile yoksulluk, göç hareketleri ve dezavantajl� gruplar� inceleyen 
çal��malarla sosyal hizmet gereksinimlerinin tespitine yönelik ara�t�rmalar 
yap�larak hizmet sunumunun etkinli�i art�r�lacak, risk alt�ndaki gruplara 
yönelik hizmetler güçlendirilecek ve mekânsal ya�am kalitesi yükseltilerek 
toplumsal ya�ama kat�l�m art�r�lacakt�r. Bu strateji kapsam�nda dört alt 
strateji belirlenmi� olup gerçekle�tirilmesi öngörülen tedbirler a�a��da 
verilmi�tir:        

Strateji 2.3.1- Sa�l�k Hizmetlerinin Geli�tirilmesi
Ya�am kalitesi ve sosyal bütünle�menin güçlendirilmesi aç�s�ndan 

sa�l�k hizmetlerinin kaliteli ve yayg�n bir �ekilde sunulmas� önem 
ta��maktad�r. Toplumun her kesiminin sa�l�k hizmet sunumuna eri�ebilir 
olmas� gerekmektedir. 

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda, Be�eri Geli�me ve Sosyal 
Dayan��man�n Güçlendirilmesi ekseninde yer alan Sa�l�k Sisteminin 
Etkinle�tirilmesi politikas�yla sa�l�k hizmetlerine eri�im olanaklar�n�n 
iyile�tirilmesi için altyap� ve sa�l�k personeli ihtiyac�n�n kar��lanmas� ve 

ülke genelindeki da��l�mlar�n�n dengelenmesi hede� eri belirlenmi�tir. 
“Sa�l�k Hizmetlerinin Geli�tirilmesi” stratejisi ile sa�l�k kurulu�lar�n�n 
nicelik ve nitelik yönünden geli�tirilmesi sa�lanacak, ilk kademe sa�l�k 
hizmetlerinin geli�tirilmesi, kurumlar aras�nda koordinasyonun sa�lanmas� 
ve bilinçlendirme faaliyetleri ile koruyucu sa�l�k hizmetleri geli�tirilip 
eri�ebilirlili�i art�r�lacakt�r. Bu strateji kapsam�nda iki alt strateji belirlenmi� 
olup baz� tedbirlerin al�nmas� öngörülmü�tür:
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Alt Strateji 2.3.2.1- Hizmet gereksinimlerinin belirlenmesi için gerekli ara�t�rmalar�n yap�lmas�                 

Alt Strateji 2.3.2.2- Sosyal hizmet sunumunun etkinli�inin art�r�lmas�   

Tedbirler
T1- Bölge, il ve kent ölçe�inde yoksulluk ve geli�mi�lik haritalar�n�n olu�turulmas�, belirli dönemlerde güncellenmesi
T2- Bölge içi ve d��� göç hareketlerinin ara�t�r�lmas� ve çal��malar�n belirli dönemlerde güncellenmesi
T3- Dezavantajl� gruplar ba�ta olmak üzere, yoksul kesimin sosyal hizmet ihtiyac�n� ihtiyaçlar�n� tespit etmeye yönelik 

ara�t�rmalar�n yap�lmas� ve belirli dönemlerde güncellenmesi

Tedbirler
T1- Dezavantajl� kentsel bölgelerde öncelik s�ralamas�na göre; Kad�n ve Gençlik merkezleri ile Aile Dan��ma Merkezleri kurulmas� 

ve yayg�nla�t�r�lmas�
T2- Sosyal hizmetlerin yönlendirilmesi ve izlenmesi amac�yla ilgili kurum, kurulu� ve STK'lar�n olu�turdu�u "Sosyal Yard�m 

�zleme Komitesi"nin kurulmas� 
T3- Bölge Üniversitesinde sosyal hizmet sunumunun gereksindi�i uzmanlar� yeti�tirecek bölümlerin aç�lmas� ve mevcut 

bölümlerin kapasitelerinin geli�tirilmesi 
T4- Sunulan sosyal hizmetlerin içerik ve kapsam�n�n, dezavantajl� gruplar�n ihtiyaçlar�na göre çe�itlendirilmesi ve merkez ve ilçelerde 

nicelik ve nitelik olarak güçlendirilmesi

Alt Strateji 2.3.2.3- Risk alt�ndaki gruplara yönelik sosyal hizmet sunumunun güçlendirilmesi

Alt Strateji 2.3.2.4- Mekânsal ya�am kalitesinin yükseltilmesi

Tedbirler
T1- Kad�n s���nma merkezlerinin yeterli say�da ve yayg�nl�kta kurulmas�
T2- Sokakta ya�ayan ve çal��t�r�lan çocuklar için koruyucu ve önleyici hizmetlerin yayg�nla�t�r�lmas�, örgün veya mesleki 

e�itime kat�l�mlar�n�n sa�lanmas�

Tedbirler
T1- Ki�i ba��na dü�en teknik ve sosyal donat� alan miktar�n�n ülke standartlar�na ula�t�r�lmas� için olanaklar�n ara�t�r�lmas�
T2- Engellilerin kentsel ya�ama kat�l�m�n�n önündeki mekânsal engellerin kald�r�lmas�, teknik ve sosyal altyap�n�n 

engellilerin kullan�m�na uygun hale getirilmesi
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Strateji 2.3.3- Bölgede Yoksullu�u ve Gelir Da��l�m� Farkl�l�klar�n� Azaltmaya Yönelik Politikalar�n 
Geli�tirilmesi

Alt Strateji 2.3.3.1- Dezavantajl� alt bölgelerde sosyo-ekonomik, iyile�tirme ve geli�tirme önlemlerinin 
al�nmas�

Alt Strateji 2.3.3.2- Yoksullar ve dezavantajl� gruplar�n istihdam edilebilirli�inin art�r�lmas�na yönelik 
politikalar geli�tirilmesi ve desteklenmesi

Bölgede yoksullu�un yayg�n olarak görülmesi, sosyal yard�mlardan 
dolay� yoksul kesimin ve dezavantajl� gruplar�n pasif hizmet al�c� 
konumunda olmas� sonucunu do�urmu�tur. Yoksullar ve dezavantajl� 
gruplar� üretken duruma getirmek üzere istihdam edilebilirliklerinin 
art�r�lmas�na yönelik politikalar�n gerçekle�tirilmesi, gelir farkl�l�klar�n� 
azaltmaya yönelik desteklerin sunulmas� önemli öncelikler olarak ortaya 
ç�kmaktad�r. 

Dokuzuncu Kalk�nma Plan� ve OVP (2011-2013)’de Be�eri Geli�me ve 
Sosyal Dayan��man�n Güçlendirilmesi ekseni kapsam�nda,  ulusal ölçekte 
gelir da��l�m�n�n iyile�tirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadeleye 
yönelik önceliklere yer verilmi�tir. Ayr�ca Bölgesel Geli�menin Sa�lanmas� 
ekseni kapsam�nda k�r-kent aras�ndaki gelir farkl�l�klar�n�n azalt�lmas� 

amac� vurgulanm��t�r. K�rsal Kalk�nma Plan� (2010-2013)’nda yoksullukla 
mücadele ve dezavantajl� gruplar�n istihdam edilebilirli�inin art�r�lmas� 
önceli�i ve bu kapsamda, k�rsal kesimde üretim ve istihdam odakl� 
desteklerin çe�itlendirilmesi ve art�r�lmas� tedbiri belirtilmi�tir. “Bölgede 
Yoksullu�u ve Gelir Da��l�m� Farkl�l�klar�n� Azaltmaya Yönelik Politikalar�n 
Geli�tirilmesi” stratejisi ile dezavantajl� alt bölgeler belirlenerek, geli�mi�lik 
farkl�klar�n� azaltmaya yönelik destekler ve yerel kalk�nma projeleri 
geli�tirilecektir. Yoksul ve dezavantajl� gruplar�n öncelikli olarak istihdam 
edilmelerini sa�layacak destek programlar� ve beceri geli�tirme programlar� 
uygulanacak,  yo�un göçün ya�and��� alanlarda sosyal uyum politikalar� 
geli�tirilecektir. Bu strateji kapsam�nda iki alt strateji belirlenmi� olup baz� 
tedbirlerin gerçekle�tirilmesi gerekti�i öngörülmü�tür:

Tedbirler
T1- Yoksulluk ve yoksunlu�a kar�� kentsel/k�rsal alt bölgelerde yerel kalk�nma projelerinin geli�tirilmesi

Tedbirler
T1- Bölgede uygulanacak olan Mali Destek Programlar�nda dezavantajl� gruplar�n istihdam edilmesine öncelik verilmesi
T2- Yoksul ve yoksulla�ma riski alt�ndaki gruplar�n mesleki beceri edindirme, i� geli�tirme ve giri�imcilik kapasitelerini art�racak e�itim 

programlar�n�n geli�tirilmesi
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EKSEN 2: BE�ER� VE SOSYAL SERMAYE, SOSYAL DAYANI�MA 1

Amaç 1  
E�itimde Bölgesel 

Geli�me Politikalar�yla 
Uyumu Sa�lamak                                                

Amaç 2   
Kurumsal Kapasiteyi 

Geli�tirmek                  

Amaç 3 
Sosyal Hizmet 

Sunumunu Yerinde ve 
Etkin Olarak Sa�lamak

9.Kalk�nma Plan�, OVP - Rekabet Gücünün Art�r�lmas�    

�� Ortam�n�n �yile�tirilmesi � �  

9.Kalk�nma Plan�, OVP - �stihdam�n Art�r�lmas�    

E�itimin ��gücü Talebine Duyarl�l���n�n Art�r�lmas� � �  

Aktif ��gücü Politikalar�n�n Geli�tirilmesi � �  

9.Kalk�nma Plan�, OVP - Be�eri Geli�me ve Sosyal 
Dayan��man�n Güçlendirilmesi

   

E�itim Sisteminin Geli�tirilmesi � �  

Sa�l�k Sisteminin Etkinle�tirilmesi   � �

Gelir Da��l�m�n�n �yile�tirilmesi, Sosyal �çerme ve Yoksullukla 
Mücadele

  � �

Sosyal Güvenlik Sis. Etkinli�inin Art�r�lmas�   � �

9.Kalk�nma Plan�, OVP - Bölgesel Geli�menin Sa�lanmas�    

Yerel Dinamiklere ve �çsel Potansiyele Dayal� Geli�menin Sa�lanmas�  � �

Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Art�r�lmas� � �  

K�rsal Kesimde Kalk�nman�n Sa�lanmas�   �

GAP Bölge Kalk�nma Plan�    

�nsan Kaynaklar�n�n ve Yerel Kurumsal Kapasitenin Geli�tirilmesi 
Suretiyle Toplumsal Yap�n�n Güçlendirilmesi

� � � � � �

GAP Eylem Plan� (2008-2012)    

Sosyal Geli�menin Sa�lanmas� � � � �

Kurumsal Kapasitenin Geli�tirilmesi � �  

Kentsel Geli�me Stratejisi ve Eylem Plan� (2010-2023)

Yerle�melerin Ekonomik ve Toplumsal Yap�lar�n�n Güçlendirilmesi � � �

Hayat Boyu Ö�renme Strateji Belgesi (2009)    

Toplumsal Fark�ndal�k Art�r�larak Hayat Boyu Ö�renme 

Kültürünün Olu�turulmas�

� �  

Okulla�ma ve Okuryazar Oranlar�nda Art�� Sa�lanmas� ��  

1    � �: Güçlü Düzeyde �li�ki

       
: Orta Düzeyde �li�ki

GEL��ME EKSEN�N�N ÜST ÖLÇEKL� PLANLARLA �L��K�S�

Geli�me Eksenleri /
Ana Hede	 er

Ulusal Planlar 
ve Strateji Belgeleri                          
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EKSEN 2: BE�ER� VE SOSYAL SERMAYE, SOSYAL DAYANI�MA 1

Amaç 1  
E�itimde Bölgesel 

Geli�me Politikalar�yla 
Uyumu Sa�lamak                                                

Amaç 2   
Kurumsal Kapasiteyi 

Geli�tirmek                  

Amaç 3 
Sosyal Hizmet 

Sunumunu Yerinde ve 
Etkin Olarak Sa�lamak

Fiziki Altyap�s� ve Personel Niteliklerinin Geli�tirilmesi � �  

Dezavantajl� Bireylere Özel Önem Verilmesi, Mesleki Rehberlik 
Hizmetlerinin Güçlendirilmesi,  ��gücünün Niteli�inin Art�r�lmas�

� �  

K�rsal Kalk�nma Plan� (2010-2013)    

�nsan Kaynaklar�n�n, Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalk�nma 
Kapasitesinin Geli�tirilmesi

� � � � � �

Geli�me Eksenleri /
Ana Hede	 er

Ulusal Planlar 
ve Strateji Belgeleri                          

1    � �: Güçlü Düzeyde �li�ki

       
: Orta Düzeyde �li�ki
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BÖLGE MEKÂN ORGAN�ZASYONU,
YA�AM VE MEKÂN KAL�TES�

EKSEN 3:

“Bölge Mekân Organizasyonu, Ya�am ve Mekân Kalitesi” geli�me ekseni, 
bölgenin mekânsal organizasyon yap�s�n�n geli�tirilmesi, altyap�n�n bölgesel 
geli�menin gerçekle�mesine olanak sa�layacak �ekilde olu�turulmas� ve bölge 
yerle�melerinde ya�am ve mekân kalitesinin art�r�lmas�na ili�kin amaçlar� 
içermekte; di�er geli�me eksenlerini tamamlay�c� bir konumdad�r. 

“ “
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Ülkelerin veya bölgelerin kalk�nmas�nda ekonomik ve sosyal boyutla 
birlikte, mekânsal boyut büyük önem ta��maktad�r. Bölgeler aras� ve 
bölge içindeki geli�mi�lik farklar� genellikle mekânsal organizasyonun 
ekonomik ve sosyal geli�meyi yönlendirememesi, mekânda y���lmalar�n 
ve d��sall�klar�n yarat�lamamas� ve mekân kalitesinin dü�ük olmas� gibi 
nedenlerden kaynaklanmaktad�r. “Bölge Mekân Organizasyonu, Ya�am ve 
Mekân Kalitesi” geli�me ekseni, bölgenin mekânsal organizasyon yap�s�n�n 
geli�tirilmesi, altyap�n�n bölgesel geli�menin gerçekle�mesine olanak 
sa�layacak �ekilde olu�turulmas� ve bölge yerle�melerinde ya�am ve mekân 
kalitesinin art�r�lmas�na ili�kin amaçlar� içermekte; “�stihdam Kapasitesi ve 
Rekabet Gücü” eksenini destekleyici ve tamamlay�c� bir konumdad�r. 

Diyarbak�r-�anl�urfa Bölgesi, nüfus art�� h�z�n�n ülke ortalamas�n�n 
üzerinde oldu�u,  k�rsal alandan kente ve buradan da metropollere 
do�ru göçün yo�un olarak ya�and��� bir bölgedir. 5. kademe bölge 
merkezi ve 4. Kademe il merkezi olan Diyarbak�r ve �anl�urfa kentleri, 
art bölgelerinden yo�un miktarda göç almakta, sanayinin geli�memesi 
ve yeterli istihdam alanlar�n�n yarat�lamamas� nedeniyle bu göçü bölge 
içinde tutamam�� ve göç metropol kentlere yönelmi�tir. Göç kaynakl� nüfus 
hareketlili�inin yüksek oldu�u bölgede kentlerin mekânsal geli�imlerinin 
kontrol alt�na al�nmas� ve altyap� hizmetlerinin standartlara uygun bir 
�ekilde sa�lanmas� güçle�mektedir. Bu durum kentsel alanda çe�itli altyap� 
ve çevre sorunlar�na neden olmakta,  kentlerin ya�anabilirlik düzeyini 
dü�ürmektedir. 

 Bölgeye sermaye ve e�itimli i�gücünün çekilebilmesi, nitelikli ve 
e�itimli i�gücünün bölgede tutulabilmesi ya�am kalitesiyle do�rudan 
ili�kilidir. Bölge kentleri sahip olduklar� kentsel nitelikler, ula��m olanaklar�, 
hizmet kapasitesi, insan kaynaklar�, sektörel çe�itlilik ve k�smi uzmanla�ma 
ile geli�menin önünü açabilecek ve geli�meyi yönlendirecek potansiyellere 
sahiptir. Bu potansiyeller do�rultusunda bölge kentleri DPT taraf�ndan 
“Cazibe Merkezleri” olarak belirlenmi�tir. Bölge merkezlerinde altyap�n�n 
sosyo-ekonomik geli�meyle uyumlu olacak �ekilde olu�turulmas� ile ya�am 
kalitesinin art�r�lmas� ve mekânsal organizasyonun bölgesel geli�meyi 
destekleyecek biçimde haz�rlanmas� Bölgeyi/kentleri çekim merkezine 

dönü�türecek ve bölgede istihdam olanaklar�n� art�racakt�r. 

Mevcut durum tespitleri do�rultusunda haz�rlanan “Bölge Mekân 
Organizasyonu, Ya�am ve Mekân Kalitesi” ekseni üst ölçekli plan 
kararlar�yla da uyumlu olacak �ekilde kurgulanm��t�r. Dokuzuncu Kalk�nma 
Plan� ve OVP’de (2011-2013), Rekabet Gücünün Art�r�lmas� ekseninde 
Çevrenin Korunmas� ve Kentsel Altyap�n�n Geli�tirilmesi, Enerji ve 
Ula�t�rma Altyap�s�n�n Geli�tirilmesi politika olarak belirlenmi�tir. Bölgesel 
Geli�menin Sa�lanmas� ekseninde yerel dinamiklere ve içsel potansiyele 
dayal� geli�menin sa�lanmas� ve k�rsal kesimde kalk�nman�n sa�lanmas� 
amaçlanmaktad�r. K�rsal Kalk�nma Plan�’nda (2010-2013) Ekonominin 
Geli�tirilmesi ve �� �mkânlar�n�n Art�r�lmas�,  K�rsal Alan Fiziki Altyap� 
Hizmetlerinin Geli�tirilmesi ve Ya�am Kalitesinin Art�r�lmas� stratejik 
amaçlar olarak belirlenmi�tir.

Geli�me ekseni kapsam�nda üç amaç belirlenmi�tir:

 � Alt Bölgelerin Konumsal ve Be�eri Potansiyellerini En Üst 
Düzeyde Kullanmak: Co�ra� , konumsal ve be�eri potansiyelleri 
aç�s�ndan birbirilerinden farkl�la�an yerle�im yerleri için uygun 
geli�me senaryolar�n�n haz�rlanmas�, yerle�meler aras�nda 
ili�kilerin güçlendirilerek bölgesel ölçekte etkile�imin yarat�lmas� 
ve yerle�melerin birbirilerini tamamlayarak bölgesel sinerjinin 
olu�turulmas� amaçlanmaktad�r.

 � Bölgesel Ula��m� ve Altyap�y� Geli�tirmek: Ula��m sisteminin bölgenin 
mekânsal yap�lanmas�, ekonomik ve toplumsal kalk�nmas�nda 
bir araç olarak kullan�lmas�n� sa�lamak, ula��m türlerinin birbirini 
destekleyecek bütüncül bir sistem olarak kurgulanmas� ve 
altyap�n�n kalk�nma hede� erini destekleyecek �ekilde geli�tirilmesi 
amaçlanmaktad�r. 

 � Kentsel ve K�rsal Yerle�melerin Ya�am ve Mekân Kalitesini Yükseltmek: 
Kentsel ve k�rsal alanlar�n uygun altyap� ve üstyap� yat�r�mlar�yla 
donat�lmas�, k�rsal kesimin gelir kaynaklar�n�n çe�itlendirilmesi ve 
ya�am kalitesinin art�r�lmas� amaçlanmaktad�r.
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Güçlü Yanlar Zay�f Yanlar
Bölgede düzenli geli�meye elveri�li yerle�meler sisteminin bulunmas� ve 
Diyarbak�r’�n geleneksel bölge merkezi rolünün bulunmas�, 

Ana kent olma sürecine giren kent merkezlerinin bulunmas� ve çe�itlenmi� 
hizmet sunumu bulunmas�,

Geli�tirilebilir potansiyellere sahip yerle�melerin bulunmas�,

Güçlü ula��m ba�lant�lar� ile bölgenin ülkenin her yerinden eri�ilebilir 
konumu,

Uluslararas� karayolu, demiryolu ve havayolu ula��m� ba�lant�lar�n�n 
bulunmas�, 

�ki ilde havaalan� bulunmas�,

Bölge illerinde köklü kentlilik kültürünün bulunmas�,

Geleneksel kent dokular�n�n bulunmas�,

Bölgede nehir, vadi ve barajlar gibi su yüzeylerinin bulunmas�,

Kentsel alanlarda yenilenebilir enerji kullan�m�na yönelik bilincin ve talebin 
artmas�.

Bölge merkezlerinin sanayile�ememesi ve ardbölgelerine yeterli istihdam 
olanaklar�n� sa�layamamas�,

Bölge içi geli�mi�lik farkl�l�klar�n�n yüksek olmas�,

�lçelerde ve k�rsal kesimde h�zl� nüfus kayb�,

Göç ve h�zl� kentle�me sonucu altyap� yetersizlikleri,

Demiryolu altyap�s�n�n yetersiz olmas� 

Havayolu ta��mac�l���nda kapasite yetersizli�i ve altyap� sorunlar�n�n 
bulunmas�,
Kentsel alanlarda standartlar�n alt�nda teknik altyap� ve sosyal donat� alanlar�n�n 
bulunmas�,

Yerle�melerde at�ksu ve kat� at�k yönetiminin etkin olmamas�,

Yerel yönetimlerde mali ve teknik yetersizlikler,

Alternatif toplu ta��ma türlerinin yetersiz olmas�,

K�rsal alanlarda altyap�n�n ve hizmetlere eri�imin yetersiz olmas�,

Okur yazarl�k oran�n�n ülke ortalamas�n�n gerisinde olmas�,

Ortaö�retim ve mesleki e�itimde okulla�ma oran�n�n dü�ük olmas�,

Bölge içi geli�mi�lik farkl�l�klar�n�n bulunmas�,

Kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m�n�n ve e�itim düzeyinin dü�ük olmas�,

Çocuk i�çili�inin yayg�n olmas�,

K�rsal kesimde sosyal hizmetlerin yetersiz olmas�,

Sosyal hizmet ihtiyac�na ili�kin güncel  veri üretilmemesi.

F�rsatlar Tehditler
Bölge illerinin GAP kapsam�nda olmas� ve önemli  yat�r�mlar�n merkezinde olmas�,

Yerel yönetimlerin AB fonlar�ndan  yararlanmas�,

Bölgeler aras� geli�mi�lik farkl�l�klar�n�n azalt�lmas�, çevre ve altyap� gibi farkl� 
alanlarda AB fonlar�ndan yararlanma olana��n�n bulunmas�,

Türkiye-Suriye Bölgesel ��birli�i Projesi kapsam�nda demiryolu yat�r�mlar�n�n 
planlanmas�,

Yenilenebilir enerji potansiyelinin bulunmas� ve yerel yönetimlerin yenilenebilir 
enerji kullan�m� konusunda duyarl� olmalar�.

K�rsal alanda ve ilçelerde nüfus kayb�,

K�rsal alandan beklenen göç dalgas� ve baz� merkezlerde a��r� y���lma,

H�zl� kentle�me ve kentsel altyap� riskleri,

�çme suyu havzalar�nda kirlenme, 

Yenilenebilir enerji yat�r�mlar� aç�s�ndan bölgede güvenlik sorunu.

EKSEN 3: GZFT ANAL�Z�
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Amaç 3.1- Alt Bölgelerin Konumsal ve Be�eri Potansiyellerini En Üst Düzeyde Kullanmak

Mevcut Durum 

Geni� bir alana yay�lan TRC2 Bölgesi’ndeki yerle�meler, co�ra�  yap�lar�, 
konumlar�, ekonomik durumlar� ve sahip olduklar� kaynak ve potansiyelleri 
ile birbirinden farkl�la�maktad�r. Diyarbak�r ilinin kuzeyinde yer alan ilçeler 
(kentsel nüfusu 10 binin alt�nda), bölge geneline k�yasla engebeli bir arazi 
yap�s� göstermekte, k�s�tl� tar�m alanlar�n� bar�nd�rmakta ve konumsal 
olarak önemli ula��m akslar�ndan uzakta kalmaktad�r. Diyarbak�r’�n 
kuzeyinde yer alan Ergani ilçesi d���ndaki tüm ilçeler, önemli oranda nüfus 
kayb� ya�amaktad�r. 2009 y�l� nüfuslar�na göre; Lice ilçesi ‰ -154, Dicle 
ilçesi ise ‰ -98’lik nüfus art�� h�z�yla en yüksek oranda nüfus kaybeden 
ilçeler konumundad�r. Bu olumsuzluklar�n yan�nda kuzey kesimdeki ilçeler 
önemli maden (mermer) yataklar�na sahiptir ve hayvanc�l�k alan�nda 
geli�me potansiyeli ta��maktad�r. Bu ilçeler özellikle ipek böcekçili�i, 
su ürünleri üretimi ve ar�c�l�k için elveri�li ortam ve olanaklara sahiptir. 
”�lçelerin Sosyo-Ekonomik Geli�mi�lik S�ralamas� Ara�t�rmas�”na göre 
(DPT, 2003); Ergani d���nda kalan kuzey ilçelerin tümü 6. derece geli�mi� 
ilçeler grubunda olup 784’üncü ile 854’üncü geli�mi�lik s�ras� aral���nda 
bulunmaktad�rlar. �anl�urfa ilinde ise Halfeti ilçesi, s�n�rl� tar�m alanlar� 
ve sulama imkânlar�, bölgeler aras� ula��m a�lar�n�n uza��nda kalmas� ve 
eski kentin önemli bir k�sm�n�n baraj gölü alt�nda kalmas� gibi nedenlerden 
dolay� önemli k�s�tlara sahiptir ve nüfus kaybetmektedir.

Bölgenin görece küçük ve orta boy yerle�meleri (kentsel nüfusu 10 
bin - 50 bin aras�) ve bunlar�n yo�unla�t��� kesimler; genel olarak iller 
aras�nda ba�lant�y� sa�layan yol güzergâhlar� üzerinde bulunmalar�, sahip 
olduklar� geni� tar�m alanlar�, arazi toplula�t�rma çal��malar� ve artan 
sulama imkânlar� do�rultusunda geli�me potansiyeli ta��maktad�rlar. 
�anl�urfa’n�n güneyinde yer alan Akçakale, Harran ve Ceylanp�nar ilçeleri 
bölgenin toplam tar�m alanlar�n�n % 19’unu olu�turmaktad�r. Bu alt 
bölgedeki yerle�melerden Silvan, Birecik, Bozova ve Harran ilçeleri ayn� 
zamanda önemli turizm potansiyeline sahiptir.

Kentsel nüfusu 50 bin ile 250 bin aras�nda olan ve bölgenin 
görece büyük yerle�melerini bar�nd�ran alt-bölge; bölgenin toplam 
kentsel nüfusunun % 19’unu olu�turmakta, ilçelerin sahip olduklar� 
kentsel nüfuslar�yla hizmetler sektöründe geli�me ve bölgenin iki büyük 
yerle�mesine destek verme imkan� ta��maktad�rlar. Suruç hariç olmak üzere 
alt bölgedeki tüm ilçelerde nüfus artmaktad�r. Geni� tar�msal alanlar�n 
merkezi konumundaki bu yerle�meler; Elaz��-Diyarbak�r-Batman yol aks� 
üzerindeki Ergani ve Bismil ilçeleri, �anl�urfa-Diyarbak�r yolu üzerindeki 
Siverek ve �anl�urfa-Mardin güzergâh�nda bulunan Viran�ehir ilçeleri 

önemli ula��m akslar�nda bulunmalar� sebebiyle de yüksek geli�me 
potansiyeli ta��maktad�r.  

Bölgenin en büyük iki yerle�mesi olan Diyarbak�r ve �anl�urfa kentleri 
geli�en bölgesel-kentsel hizmet sunumlar�yla ve yüksek nüfuslar� ile ana 
kent olma (metropolitenle�me) sürecine girmi� bulunmaktad�r. Özellikle 
geleneksel bölge merkezi olan Diyarbak�r, kom�u ve yak�n çevresindeki 
birçok yerle�meye e�itim, sa�l�k, ula�t�rma ve ticaret alanlar�nda hizmet 
sunmaktad�r. Ancak kent, son yirmi y�lda bölgesel hizmet sunumunu 
çe�itlendirmekte yetersiz kalm��, sanayi sektörünün geli�memesi sonucu 
bölge merkezi konumunu geli�tirememi�tir. Bölgenin iki büyük kenti 1950 
ve 1960’l� y�llardan bu yana ardbölgesinden büyük göç almaya ba�lam�� 
fakat geli�mesindeki k�s�tlardan dolay� (sanayinin yeterince geli�ememesi, 
sektörlerde katma de�erin ve istihdam olanaklar�n�n art�r�lamamas�) ald��� 
göçleri ta��yamaz hale gelmi� ve kent merkezinden metropol kentlere do�ru 
göç vermi�tir. Bölge merkezlerinin büyüme ve çevrelerine hizmet verme 
potansiyeli yüksek ”büyüme kutuplar�” olarak geli�tirilmesi amac�yla her 
iki kent de DPT taraf�ndan “Cazibe Merkezleri” olarak belirlenmi�tir. 

TRC2 Bölgesi yerle�meleri; co�ra�  konum, eri�ilebilirlik durumu, 
nüfus büyüklükleri ve dinamikleri, altyap� yat�r�mlar�na göre konumlar�, 
ekonomik yap�lar�, kaynak ve potansiyelleri do�rultusunda 4 ayr� grupta 
ele al�nmaktad�r.

 � 1. Grup Yerle�meler (Dezavantajl� Yerle�meler) : Çüngü�, Dicle, 
E�il, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Halfeti.

 � 2. Grup Yerle�meler (Küçük ve Orta Boy Yerle�meler; Nüfus: 
10 bin-50 bin) : Çermik, Ç�nar, Silvan, Akçakale, Birecik, Bozova, 
Ceylanp�nar, Harran ve Hilvan.

 � 3. Grup Yerle�meler (Büyük Yerle�meler; Nüfus 50 bin-250 bin) 
: Bismil, Ergani, Siverek, Suruç ve Viran�ehir.

 � 4. Grup Yerle�meler (Ana Kentler; Nüfus 250 bin-1 milyon) : 
Diyarbak�r ve �anl�urfa Merkezleri.

“Göç, ��sizlik, �stihdam ve Sosyal Uyum” ve “Kentle�me, Çevre ve 
Altyap�” çal��taylar�nda, öncelikli sorun alanlar� belirlenmi� ve bu sorun 
alanlar� için a�a��daki çözüm önerileri olu�turulmu�tur. Tabloda yer alan 
çözüm önerileri “Alt Bölgelerin Konumsal ve Be�eri Potansiyellerini En Üst 
Düzeyde Kullanmak” amac� ve ilgili stratejileri için temel te�kil etmi�tir.
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Bölgede s�n�rl� tar�m alanlar�, k�s�tl� sulama olanaklar�, zay�f ula��m 
ba�lant�lar�na sahip dezavantajl� alt bölgeler oldu�u gibi, geni� tar�m 
alanlar�, yayg�n sulama olanaklar� ve geli�mi� ula��m a�lar�na sahip alt 
bölgeler de bulunmaktad�r. Her alt bölge farkl� kaynak ve potansiyelleri 
bulundurmakta ve sosyo-ekonomik geli�mede farkl� engellerle 
kar��la�maktad�r. Dolay�s�yla her alt bölge için farkl� geli�me senaryolar�n�n 
olu�turulmas� gerekmektedir.

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda ve OVP (2011-2013)’de Bölgesel 
Geli�menin Sa�lanmas� ekseninde yerel dinamiklere ve içsel potansiyele 
dayal� geli�menin sa�lanmas� hede� enmektedir. “Alt Bölgeler �çin Uygun 
Geli�me Senaryolar�n�n Kat�l�mc� Yöntemlerle Olu�turulmas�” stratejisi ile 
TRC2 Bölgesi’nde alt bölgelerin/yerle�me gruplar�n�n kaynak, potansiyel ve 
dezavantajlar� gözetilerek uygun geli�me öngörüleri kat�l�mc� yöntemlerle 
geli�tirilecektir. Bu kapsamda yerle�me gruplar�na göre dört alt strateji 
belirlenmi�tir: 

1. Grup Yerle�meler/Dezavantajl� Alt Bölge: Çüngü�, Dicle, E�il, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Halfeti.
Alt Strateji 3.1.1.1- 1. Grup Yerle�meler/Dezavantajl� (k�s�tl� tar�m alanlar�, sulama projeleri d���nda konumlanan, az eri�ilebilir olan ve benzer 

di�er özelikleri ta��yan) yerle�meler ve bunlar�n yo�unla�t��� alt-bölgeler için do�al kaynak kullan�m�n� (hayvanc�l�k, turizm, ta� ve topra�a dayal� imalat 
sanayi vb) ön plana ç�karan geli�me öngörülerinin s�nanmas�, uygun bulunursa eylem plan�na ve yat�r�m programlar�na dönü�türülmesi. (Nüfusu 
yerinde tutma, ekonomiyi ve sosyal hizmet sunumlar�n� destekleme önlemleri)

2. Grup Yerle�meler: Çermik, Ç�nar, Silvan, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanp�nar, Harran ve Hilvan.
Alt Strateji 3.1.1.2- 2. Grup Yerle�meler/ Bölgenin görece küçük ve orta boy yerle�meleri için (nüfusu 10 bin - 50 bin aras�) ve bunlar�n 

yo�unla�t��� kesimler için  (tar�msal i�leme merkezi olmak, k�smen tar�msal sanayi, hizmetler sektörünün uygun alt-i� kollar�nda uzmanla�ma ve 
benzeri)  ön plana ç�karan geli�me öngörülerini s�namak ve uygun bulunursa bunlar� eylem planlar�na ve yat�r�m programlar�na dönü�türmek. (Nüfusu 
yerinde tutma, sosyal hizmet sunumlar�n� destekleme ve ekonomiyi geli�tirme önlemleri)

3. Grup Yerle�meler: Bismil, Ergani, Siverek, Suruç ve Viran�ehir
Alt Strateji 3.1.1.3- 3. Grup Yerle�meler/ Bölgenin görece büyük yerle�meleri (nüfusu 50 bin -250 bin aras� yerle�meler)  ve bunlar�n yo�unla�t��� 

alt-bölgeler için uygun sektörel geli�me stratejilerini (tar�msal etki alan�na sahip alt merkez, ba�ta tar�ma dayal� sanayi olmak üzere imalat sanayi 
geli�mesi, hizmetler sektöründe geli�meler, Bölgenin iki büyük yerle�mesine destek olmak gibi)   geli�me olanaklar�n� s�nanmas�, uygun bulundu�unda 
bunlar�n eylem programlar�na ve yat�r�m programlar�na dönü�türülmesi. (Ekonomik ve toplumsal  kalk�nma önlemleri)

4. Grup Yerle�meler/ Ana Kentler : Diyarbak�r ve �anl�urfa Merkezleri.
Alt Strateji 3.1.1.4- Bölgenin en büyük iki yerle�mesi; Diyarbak�r ve �anl�urfa için özgün geli�meyi  (kentsel donat� ve hizmet sunum çe�itlili�inin 

art�r�lmas�, imalat sanayinde at�l�mlar, bilgi üretimi, kültür ve turizm alt-faaliyetleri ile özellikle yüksek ö�renim, e�itim, sa�l�k, finansal hizmetlerde 
uzmanla�malar vb) ön plana ç�karan geli�me öngörülerinin s�nanmas�, uygun bulundu�unda bunlar� eylem programlar�na ve yat�r�m programlar�na 
dönü�türülmesi (Metropolitenle�me sürecinin gereklerinin yerine getirilmesi, ekonomik,  toplumsal ve kültürel kalk�nma önlemleri).

Strateji 3.1.1- Alt Bölgeler �çin Uygun Geli�me Senaryolar�n�n Kat�l�mc� Yöntemlerle Olu�turulmas� 

Yerle�me Gruplar�na Göre Alt Stratejiler

Öncelikli Sorun Alanlar� Çözüm Önerileri
Bölge içi az geli�mi�lik ve göç sorunu,    

Bölgede kaynaklar�n ve potansiyelin üretime dönü�türülememesi, 

�lçelerde istihdam olanaklar�n�n çok yetersiz olmas�.

Havza yakla��m� ile desteklemelerin yap�lmas�,

Yoksul kesimlerde f�rsatlara dayanan kalk�nma araçlar�n�n geli�tirilmesi,

Sosyal hizmet sunumunun yerinde sunulabilmesi için önlemlerin al�nmas�,

Kentsel ve k�rsal alanlarda potansiyeller do�rultunda istihdam politikalar�n�n 
olu�turulmas�.
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Diyarbak�r ve �anl�urfa önemli karayollar�n�n birle�ti�i stratejik 
konumlara sahiptir. Diyarbak�r kent merkezi kom�u illerle ba�lant� sa�layan 
karayollar�n�n kav�ak noktas� konumundad�r. �anl�urfa ili, Gaziantep-
�anl�urfa otoyolunun da yap�lmas�yla bölgenin bat�ya aç�lan kap�s� haline 
gelmi�tir. Suriye ile s�n�r kom�usu olan ve Irak s�n�r�na yak�n bir konumda 
olan TRC2 Bölgesi Türkiye’nin bu ülkelerle ba�lant� noktas� durumundad�r. 
�anl�urfa-Habur otoyolunun tamamlanmas� ile bu ülkelerle daha h�zl�, 
dü�ük maliyetli ve verimli ta��mac�l�k olana�� sa�lanacakt�r. Karayollar�nda 
bölünmü� yol çal��malar� tamamlanmam�� olup devam etmektedir. 

Bölgede iki ayr� demiryolu hatt� mevcuttur ve bu hatlar�n birbiriyle 
ba�lant�s� bulunmamaktad�r. �anl�urfa il s�n�rlar� içerisindeki demiryolu 
hatt�, Suriye s�n�r�ndan devam etmektedir ve kent merkeziyle ba�lant�s� 
yoktur. Bölgede mevcut demiryolu a�� yetersiz olup, demiryolu 
ta��mac�l���n�n etkin kullan�lmas�na imkan tan�mamaktad�r. 

Diyarbak�r Havaalan� yolcu ta��mac�l���nda bölgesel ölçekte 
hizmet sunmakta ve çevre illere hizmet vermektedir. Ancak mevcut 
havaalan� bölgenin havayolu ta��mac�l��� talebine cevap verememekte 
olup kapasitesini doldurmak üzeredir. �anl�urfa GAP Havaalan�’nda, 
kargo apronu ve kargo binas� tamamlanmad���ndan kargo ta��mac�l��� 
yap�lamamaktad�r. Ayr�ca Uluslararas� havaalan� olarak in�a edilen �anl�urfa 
GAP Havaalan�nda Gümrük hizmeti verilememesi nedeniyle uluslararas� 
uçu�lar yap�lamamaktad�r. �anl�urfa GAP Havaalan� kapasitesinin alt�nda 
hizmet vermektedir. 

Bölgenin yüksek yo�unluklu nüfusuna kar��l�k, altyap� sistemleri ve 

tesisleri yeterli seviyede de�ildir. Bölgedeki ilçe belediyelerin ço�unlu�unda 
projeye dayal� kanalizasyon sistemi bulunmamaktad�r. Kentlerde ya�mur 
suyu için ayr�k sistem bulunmamakta, ya�mur sular�yla at�k sular ayn� 
sistemlerle toplanmaktad�r. Bölgede 4 adet at�k su ar�tma tesisi mevcut 
olup bunlardan da sadece 2 tanesi i�letilmektedir. Ar�tma sistemlerinin 
yetersiz olmas� sonucu at�k sular ar�t�lmaks�z�n al�c� ortamlara de�arj 
edilmekte, özellikle su havzalar�n� kirletmektedir. 

Kentlerde artan nüfusla birlikte üretilen kat� at�k miktar� da artmakta, 
bu at�klar�n düzenli bir �ekilde toplanmas�, düzenli depolama alanlar�n�n 
olu�turularak ayr��t�rma sistemlerinin kurulmas� ve ortak kat� at�k yönetim 
sistemlerinin olu�turulmas�na ihtiyaç duyulmaktad�r. Bölgenin en büyük 
nüfuslu kent merkezi olan Diyarbak�r kentinde düzenli kat� at�k depolama 
tesisi bulunmamakta ve bu durum ba�ta kat� at�k s�z�nt� sular�n�n yer alt� 
sular�na kar��mas� olmak üzere birçok çevresel soruna neden olmaktad�r. 

Ülke toplam elektrik kurulu gücünün % 12 sinin bölgede bulunmas�na 
ra�men, iletim altyap�s�ndaki yetersizlikler ve yüksek kay�p-kaçak oranlar� 
nedeniyle kesintisiz enerji sunumu sa�lanamamaktad�r. Bu durum ya�am 
kalitesini dü�ürmekte ve özellikle endüstriyel üretim için önemli bir 
olumsuzluk te�kil etmektedir.

 “Kentle�me, Çevre ve Altyap�” ve “Ticaret, D�� Ticaret ve Lojistik” 
çal��taylar�nda, öncelikli sorun alanlar� belirlenmi� ve bu sorun alanlar� 
için a�a��daki çözüm önerileri olu�turulmu�tur. Tabloda yer alan çözüm 
önerileri “Bölgesel Ula��m� ve Altyap�y� Geli�tirmek” amac� ve ilgili 
stratejileri için temel te�kil etmi�tir.

Amaç 3.2- Bölgesel Ula��m� ve Altyap�y� Geli�tirmek 

Mevcut Durum 
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Strateji 3.2.1- Bölgesel Ula��m Altyap�s�n� Geli�tirmek ve Farkl� Ula��m Türleri Aras�nda 
Bütünle�meyi Sa�lamak

Bölge, konumsal olarak önemli ula��m ba�lant�lar�n�n kesi�im 
noktalar�nda bulunmaktad�r. Ancak demiryolu ve havayolu ta��mac�l��� 
altyap�s�n�n yetersiz olmas�, bölgenin ula�t�rma altyap�s� aç�s�ndan 
olumsuzluk te�kil etmektedir. Demiryolu ba�lant�lar�n�n tar�msal ve 
endüstriyel üretimle birlikte i�levsel ili�kilerin göz önünde bulundurularak 
geli�tirilmesi ve Bölgede h�zla artan havayolu yolcu ta��mac�l��� talebi 
do�rultusunda havayolu altyap�s�n�n güçlendirilmesi, bölgesel ula��m 
altyap�s� için stratejik öneme sahiptir.

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda ve OVP (2011-2013)’de; Enerji 

ve Ula�t�rma Altyap�s�n�n Geli�tirilmesi politikas� kapsam�nda ta��ma 
türleri aras�nda bütünle�menin sa�land���, kombine ta��mac�l���n�n 
yayg�nla�t�r�ld���, yük ta��mac�l���n�n demiryollar�na kayd�r�lmas�n�n 
hede� endi�i etkin bir ula�t�rma altyap�s�n�n olu�turulmas� esas al�nm��t�r. 
“Bölgesel Ula��m Altyap�s�n� Geli�tirmek ve Farkl� Ula��m Türleri Aras�nda 
Bütünle�meyi Sa�lamak” stratejisi ile artan talep do�rultusunda havayolu, 
karayolu ve demiryolu altyap�s�n�n geli�tirilmesi ve ta��mac�l�kta hizmet 
kalitesinin art�r�lmas�na yönelik önlemlerin al�nmas� sa�lanacakt�r. 
Bu strateji kapsam�nda dört alt strateji belirlenmi� ve baz� tedbirlerin 
gerçekle�tirilmesi öngörülmü�tür:

Öncelikli Sorun Alanlar� Çözüm Önerileri
Ula��m altyap�s�ndaki yetersizlikler,

Havayolu ta��mac�l��� altyap�s�nda yetersizlikler,

Limanlara eri�im ba�lant�s�n�n zay�� ���, lojistik ve ula��m maliyetlerinin 
yüksek olmas�.

Karayolu altyap�s�n�n geli�tirilmesi,

Diyarbak�r’da uluslararas� sivil havaliman�n�n yap�lmas�,

�anl�urfa GAP Havaalan�’n�n uluslararas� uçu�lara aç�lmas�,

Demiryolu ba�lant�lar�n�n limanlara eri�imi sa�layacak �ekilde güçlendirilmesi 
ve karayolu yük tra� �inin demiryoluna aktar�lmas�,

Gümrük kap�lar�na lojistik amaçl� depolama alanlar�n�n yap�lmas�, lojistik 
köylerin kurulmas�.

�çme suyu havzalar�nda ve yeralt� sular�nda kirlilik sorunu, 

Kentsel alanlarda teknik altyap�n�n yetersiz olmas�,

Yenilenebilir enerji konusundaki altyap�n�n yetersiz olmas�.

Havza içerisinde yer alan yerle�me ve endüstriyel tesislerin ar�tma tesislerinin 
yap�lmas� ve iyi i�letilmesi,

Yerel yönetimlerin mali kaynaklar�n�n art�r�lmas�,

Kentlerde at�k su ar�tma sistemleri, kanalizasyon ve ya�mursuyu 
�ebekelerinin güçlendirilmesi,

Entegre kat� at�k yönetimine geçilmesi, 

Yenilenebilir enerji kullan�m�na yönelik altyap�n�n desteklenmesi ile örnek 
tesislerin kurulmas�
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Alt Strateji 3.2.1.1- Bölgeler aras� ve bölge içi karayolu ula��m a��n�n iyile�tirilmesi

Alt Strateji 3.2.1.2- Bölge illerinin demiryolu ula��m� ba�lant�lar�n�n güçlendirilmesi

Strateji 3.2.2- Kentsel Altyap�n�n �yile�tirilmesi ve Geli�tirilmesi

Alt Strateji 3.2.1.3- Havayolu ula��m altyap�s� kapasitesinin art�r�lmas�

Alt Strateji 3.2.1.4- Lojistik köy kurulmas�

Kentsel altyap� hizmetlerinin kaliteli bir �ekilde sunulmas� sürdürülebilir 
kentsel geli�menin birincil ko�ulu olup kentlerin ya�anabilirli�i aç�s�ndan 
büyük önem ta��maktad�r. Bu hizmetlerin devaml� ve kaliteli bir �ekilde 
sunulmas�, altyap� tesislerinin ihtiyaç duyulan yerlerde kurulmalar�n� ve iyi 
i�letilmelerini gerektirmektedir. 

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda ve OVP (2011-2013)’de Rekabet 
Gücünün Art�r�lmas� ekseninde Çevrenin Korunmas� ve Kentsel Altyap�n�n 
Geli�tirilmesi politikas� kapsam�nda kentlerin ya�am standartlar�n�n 
yükseltilmesi, sürdürülebilir kentsel geli�menin sa�lanmas�, ya�anabilir 
mekânlar�n olu�turulmas� ve çevrenin korunmas� öncelikleri yer 
almaktad�r. Bütünle�ik Kentsel Geli�me Stratejisi ve Eylem Plan�’nda 

(2010-2023); Kentsel Altyap� Hizmetlerinin Kalitesinin Sürdürülebilir 
Kalk�nma �lkeleriyle Uyumlu Olarak Yükseltilmesine Yönelik Yöntemler 
Geli�tirilmesi stratejisi ile kentlerde altyap� hizmetlerinin kesintisiz olarak 
sunulmas� ve yenilenebilir enerji kaynaklar�n�n kentlerde kullan�m�n�n 
yayg�nla�t�r�lmas� hede� enmi�tir. “Kentsel Altyap�n�n �yile�tirilmesi ve 
Geli�tirilmesi” stratejisiyle Bölge illerine içme suyu sa�layan su havzalar� 
kirlili�e kar�� korunarak içme ve kullanma suyu kalitesinin art�r�lmas� 
sa�lanacakt�r. Belediyelerin altyap� hizmet birlikleri kurmalar� özendirilerek 
sürdürülebilir ve bütüncül kat� at�k yönetimine geçmeleri sa�lanacakt�r. 
Bu strateji kapsam�nda dört alt strateji belirlenmi� olup gerçekle�tirilmesi 
öngörülen tedbirler a�a��da verilmi�tir: 

Tedbirler
T1- Mevcut karayolu altyap�s�n�n geli�tirilmesi amac�yla bölünmü� yol çal��malar�n�n tamamlanmas� ve karayollar�n�n 
standartlar�n�n yükseltilmesi
T2- �anl�urfa-Habur otoyol yap�m�n�n h�zland�r�lmas� ve �anl�urfa-Diyarbak�r aras�nda otoyol ba�lant�s�n�n sa�lanmas�n�n etüt edilmesi

Tedbirler
T1- �anl�urfa- GAP Havaliman�-Diyarbak�r demiryolu hatt�n�n etüt edilmesi
T2- Mür�itp�nar-�anl�urfa ve Diyarbak�r- Mardin demiryolu hatlar�n�n etüt edilmesi

Tedbirler
T1- Diyarbak�r ilinde uluslararas� sivil havaliman�n�n yap�lmas�
T2- �anl�urfa GAP Havaalan�nda gümrük hizmetlerinin verilebilmesi ve kargo ta��mac�l���n�n yap�labilmesi için gerekli 
altyap�n�n olu�turulmas� 

Tedbirler
T1- Diyarbak�r ve �anl�urfa illerinde ana ula��m modlar� ve sanayi alanlar� gibi uygun lokasyonlarda Lojistik Köy kurma 
olanaklar�n�n etüt edilmesi
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Alt Strateji 3.2.2.1-  �çme suyu havzalar�n�n korunmas�, içme ve kullanma suyu kalitesinin art�r�lmas�

Amaç 3.3- Kentsel ve K�rsal Yerle�melerin Ya�am ve Mekân Kalitesini Yükseltmek
Mevcut Durum 

Alt Strateji 3.2.2.2- At�ksu yönetimi sistemlerinin iyile�tirilmesi

Alt Strateji 3.2.2.3- Sürdürülebilir kat� at�k yönetiminin sa�lanmas�

Alt Strateji 3.2.2.4- Enerji altyap�s�n�n iyile�tirilmesi ve yenilenebilir enerji kullan�m�n�n özendirilmesi 

Ülke ortalamas�n�n üstünde nüfus art�� h�z�na sahip ve kendi 
k�rsal�ndan göç alan Diyarbak�r ve �anl�urfa kentlerinde h�zl� yap�la�ma 
süreçleri ya�anmakta, yerle�im alanlar�nda altyap�, sosyal ve kültürel 
hizmet sunumlar� yeterli ölçüde sa�lanamamaktad�r. Kentsel alandaki 
nüfusun yüksek bir h�zla artmas� ve kentsel yerle�ik alan�n geni�lemesi, 
yap�lan altyap� yat�r�mlar�n� gereksinimlere oranla yetersiz k�lmaktad�r. H�zl� 
ve yüksek yo�unluklu yap�la�ma, kentsel ya�am�n en önemli unsurlar�ndan 
olan sosyal donat�lardan, aç�k ve ye�il alanlardan yoksun bölgelerin 
olu�mas�na, donat�lar�n mekânda dengesiz bir �ekilde da��lmas�na neden 
olmakta ve kentsel ya�am kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bölge do�al, 

tarihi ve kültürel de�erler aç�s�ndan çok zengin olmas�na kar��n, bu de�erler 
yeterli düzeyde korunamamakta ve kentsel ya�ama kazand�r�lamamaktad�r. 

Kent merkezlerinde artan nüfusla birlikte araç tra� �inin ve ula��m 
gereksinimlerinin de artmakta olmas� mevcut kent içi ula��m olanaklar�n� 
yetersiz k�lmaktad�r. Kentsel ula��m planlar�n�n haz�rlanmam�� olmas�, 
kentsel çal��ma alanlar� ile konut alanlar� aras�ndaki alternatif ula��m 
güzergahlar�n�n ve alternatif toplu ta��m olanaklar�n�n yetersiz olmas� 
yolculuk sürelerini uzatmakta ve kent içi ula��m kalitesini dü�ürmektedir. 

KÖYDES ve BELDES projeleriyle son y�llarda içme suyu, kanalizasyon 

Tedbirler
T1- Atatürk Baraj�, Birecik Baraj�, Dicle Baraj� ve Gözeli Su Havzalar�na at�k su de�arj� gerçekle�tiren yerle�meler öncelikli olmak 
üzere at�k su ar�tma sistemlerinin kurulmas� ve i�letimlerinin sa�lanmas�

Tedbirler
T1- OSB ve di�er endüstriyel i�letmelerin at�ksu ar�tma sistemlerinin kurulmas� ve i�letilmesi
T2- Diyarbak�r ve �anl�urfa kent merkezlerinde ya�mursuyu �ebekelerinin tamamlanmas�

Tedbirler
T1- Düzenli kat� at�k depolama tesislerinin Diyarbak�r kent merkezi ve içme suyu havzalar� içerisinde kalan yerle�melerde öncelikli 
olmak üzere kurulmas� için program olu�turulmas� ve projelendirme çal��malar�na ba�lanmas� 
T2- Evsel ve endüstriyel kat� at�klar�n geri dönü�ümü ve kayna��nda ayr�lmas�na yönelik bilinçlendirme kampanyalar�n�n düzenlenmesi

Tedbirler
T1- Enerji iletim altyap�s�n�n iyile�tirilmesine yönelik önlemlerin al�narak enerji hizmet sunumunun kesintisiz verilmesinin sa�lanmas�
T2-Yerel yönetimlerin öncülü�ünde kentsel alanlarda yenilenebilir enerji kaynaklar�n�n kullan�m�n�n yayg�nla�t�r�lmas�na 
yönelik ara�t�rma ve uygulamalar�n yap�lmas�
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ve yol yap�mlar�nda büyük art�� gerçekle�mesine ve geni� bir alana hizmet 
sunulmas�na kar��n k�rsal alanlarda altyap� hizmetleri henüz istenilen 
seviyeye ula�mam��t�r. Altyap�n�n yetersizli�inin yan� s�ra, sosyal donat�lara 
ve hizmetlere eri�im olanaklar� aç�s�ndan k�rsal alanda büyük eksiklikler 
bulunmakta, özellikle sa�l�k ve e�itim hizmetlerine eri�imde sorunlar 
ya�anmaktad�r. 

K�rsal alandaki ekonomik faaliyetler büyük oranda tar�m ve 
hayvanc�l�ktan olu�makta, gelir kaynaklar� çe�itlendirilememektedir. 

Üretimin daha çok do�al ko�ullara ba�l� olmas�, ürün rekolteleri, 
destekleme � yatlar� gibi nedenlerden dolay� elde edilen gelir y�ldan y�la 
farkl�l�klar göstermektedir. 

“Kentle�me, Çevre ve Altyap�” ve “Göç, ��sizlik, �stihdam ve Sosyal 
Uyum” çal��taylar�nda, öncelikli sorun alanlar� belirlenmi� ve bu sorun 
alanlar� için a�a��daki çözüm önerileri olu�turulmu�tur. Tabloda yer alan 
çözüm önerileri “Kentsel ve K�rsal Yerle�melerin Ya�am ve Mekân Kalitesini 
Yükseltmek” amac� ve ilgili stratejileri için temel te�kil etmi�tir.

Strateji 3.3.1- Kentsel Alanlarda Ya�am Kalitesi Düzeyinin Yükseltilmesi

Kentlerdeki ya�am kalitesinin art�r�lmas� kentsel altyap� 
gereksinimlerinin eksiksiz sa�lanmas�na, sosyal donat�lar�n ve hizmetlerin 
mekânda dengeli ve yeterli düzeyde da��lmas�na, do�al, tarihi ve kültürel 
de�erlerin kentsel ya�am�n bir parças� haline getirilmesine ve iyi i�leyen 
bir ula��m sistemine ba�l�d�r. Kentlerin ya�am kalitelerinin art�r�lmas� ayn� 
zamanda çekim gücünü art�rarak bölgeye sermaye ve nitelikli i�gücünün 
çekilmesini kolayla�t�rmakta; i� ve yat�r�m ortam�n�n iyile�tirilmesine 
önemli katk�da bulunmaktad�r.

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda ve OVP (2011-2013)’de; Çevrenin 
Korunmas� ve Kentsel Altyap�n�n Geli�tirilmesi politikas�nda kentlerin 
ya�am standartlar�n�n yükseltilmesi, sürdürülebilir kentsel geli�menin 
sa�lanmas�, ya�anabilir mekânlar�n olu�turulmas� ve çevrenin korunmas� 
amaçlanm��t�r. Bütünle�ik Kentsel Geli�me Stratejisi ve Eylem Plan�’nda 
(2010-2023); Yerle�melerin Mekân ve Ya�am Kalitesinin Art�r�lmas� ana 
eksen olarak ele al�nm�� ve eksen kapsam�ndaki stratejilerle sürdürülebilir 
kentsel ula��m sisteminin sa�lanmas�, yerle�melerde sosyal donat� ve 

Öncelikli Sorun Alanlar� Çözüm Önerileri
Kentsel alanlarda sosyal donat� alanlar�, aç�k ve ye�il alan kullan�mlar�n�n 
yetersizli�i

Kent içi ula��mda yetersizliklerin olmas�

Tarihi, kültürel ve do�al de�erlerin korunamamas� ve kentsel ya�ama 
kat�lamamas�

Kentsel alanlarda aç�k ve ye�il alan kullan�mlar�n�n art�r�lmas�,

Sosyal donat� yetersizli�inin giderilmesi,

Alternatif toplu ta��m olanaklar�n�n olu�turulmas�

Do�al ve kültürel varl�klar�n korunmas� ve kullan�larak ya�at�lmas�,

Geleneksel kent dokular�nda sokak sa�l�kla�t�rma uygulamalar�n�n yap�lmas�,

Halk�n, tarihi, kültürel ve do�al de�erlerin korunmas� konusunda 
bilinçlendirilmesi.

�çme suyu havzalar�nda ve yeralt� sular�nda kirlilik sorunu, 

Kentsel alanlarda teknik altyap�n�n yetersiz olmas�,

Yenilenebilir enerji konusundaki altyap�n�n yetersiz olmas�.

K�rsal alanlarda � ziksel altyap�n�n iyile�tirilmesi ve ya�am ko�ullar�n�n 
iyile�tirilmesi

K�rsal kalk�nmaya yönelik bütüncül çal��malar�n yap�lmas�

K�rsal alanda turizmin yayg�nla�t�r�lmas�

Sulama yat�r�mlar�n�n art�r�lmas�

K�rsal alanda hayvanc�l���n geli�tirilmesi

K�rsal alanda ihtiyaç ve potansiyelin belirlenmesine yönelik ara�t�rmalar 
yap�lmas�
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Alt Strateji 3.3.1.1- Kentsel alanlar�n donat�lmas� ve kentsel mekan�n iyile�tirilmesi 

Alt Strateji 3.3.1.2- Do�al, tarihi ve kültürel de�erlerin kentsel ya�ama kat�l�m�n�n güçlendirilmesi

Alt Strateji 3.3.1.3- Kentsel ula��m hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, ula��m olanaklar�n�n 
çe�itlendirilmesi

hizmetlerin dengeli da��t�lmas�, do�al ve kültürel varl�klar�n korunarak 
sürdürülebilir kullan�m�n�n sa�lanmas� amaçlanm��t�r. “Kentsel Alanlarda 
Ya�am Kalitesi Düzeyinin Yükseltilmesi” stratejisi ile, TRC2 Bölgesi’nde 
nüfusu h�zla artan ve metropolle�me sürecine giren kent merkezlerinde 
sosyal ve kültürel donat� alanlar� art�r�larak ve ula��m altyap�s� geli�tirilerek, 
kentsel ya�am�n gerektirdi�i tüm hizmetlerin eksiksiz ve kesintisiz olarak 

sunulmas� sa�lanacakt�r. Bölge illerinde bulunan do�al, tarihi ve kültürel 
ö�elerin kentsel ya�amla bütünle�mesi sa�lanarak bu de�erler ya�at�lacak 
ve kentlerin özgün kimliklerini yans�tan çekicilik unsurlar� olarak 
de�erlendirilecektir. Bu strateji kapsam�nda üç alt strateji belirlenmi� ve 
baz� tedbirlerin gerçekle�tirilmesi öngörülmü�tür:

Tedbirler
T1- Kentsel alanlarda yerle�melerin nitelik ve gereksinmelerine uygun olarak sosyo-kültürel donat�lar�n ve etkinliklerin art�r�lmas� 
için önlemler al�nmas�
T2- Yap�l� çevre kalitesinin iyile�tirilmesi için önlemlerin al�nmas�
T3-Kentsel alanlarda aç�k ve ye�il alanlar�n art�r�lmas� için programlar olu�turulmas�
T4- Kentsel alanlarda sportif alanlar�n ve sportif etkinliklerin art�r�lmas� için programlar yap�lmas�

Tedbirler
T1- Geleneksel dokuda ve tarihi yap�larda sa�l�kla�t�rma, iyile�tirme ve restorasyon uygulamalar�n�n gerçekle�tirilmesi
T2- Kentsel sit alanlar� ve di�er sit alanlar�nda müzeler, aç�k hava müzeleri, kültür-sanat merkezleri gibi kültürel 
kullan�mlar�n olu�turulmas� 
T3- Rekreatif potansiyeli olan nehir, göl ve gölet gibi su yüzeylerinin ve do�al özellikli alanlar�n çevre düzenlemeleri ve kentsel 
tasar�m projeleri ile kentsel ya�ama kat�lmalar�n�n özendirilmesi

Tedbirler
T1- Diyarbak�r ve �anl�urfa Kentsel Ula��m Planlar�n�n haz�rlanmas�
T2- Kentsel Ula��m Planlar� ile uyumlu olarak Diyarbak�r ve �anl�urfa kent-içi rayl� sistem olanaklar�n�n etüt edilmesi
T3- Kentsel alanlarda yaya yollar� ve yaya bölgelerinin özendirilmesi
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Strateji 3.3.2- K�rsal Kesimin Ya�am ve Mekân Kalitesinin Yükseltilmesi

Alt Strateji 3.3.2.1- K�rsal alanlar�n niteliklerine ve gereksinimlerine göre uygun donat� ve hizmet 
sunum kalitesine kavu�turulmas�

Alt Strateji 3.3.2.2- K�rsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin art�r�lmas� ve gelir kaynaklar�n�n 
çe�itlendirilmesi

Nüfusunun önemli bir k�sm�n� k�rsal alanda bar�nd�ran ve k�r-kent 
aras�ndaki nüfus hareketlili�inin yüksek oldu�u Bölgede k�rsal kesimin 
ya�am ve mekân kalitesinin yükseltilmesi, k�rsal alandaki nüfusun yerinde 
tutulmas�n� sa�layarak kentsel alana olan göç e�ilimini azaltacak ve 
böylece kentlerdeki y���lmalar�n önüne geçilebilecektir. K�rsal yerle�imlerde 
ya�ayan nüfusun ya�am ve mekân kalitesinin art�r�lmas� için bu alanlar�n 
niteliklerine uygun altyap� ve sosyal donat� ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� 
ve k�rsal kesimin gelir kaynaklar�n�n art�r�lmas� için önlemlerin al�nmas� 
gerekmektedir. 

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda ve OVP (2011-2013)’de Bölgesel 
Geli�menin Sa�lanmas� ekseninde bölgeler aras� geli�mi�lik farklar�n� 
azaltmak, k�rsal alanda asgari ya�am standartlar�n� geli�tirmek 

amaçlanm��t�r. K�rsal Kalk�nma Plan�’nda (2010-2013) K�rsal Alan Fiziki 
Altyap� Hizmetlerinin Geli�tirilmesi ve Ya�am Kalitesinin Art�r�lmas� stratejik 
amaç olarak ele al�nm��t�r. “K�rsal Kesimin Ya�am ve Mekân Kalitesinin 
Yükseltilmesi” stratejisiyle, k�rsal nüfusun kentsel alanlarla ekonomik ve 
sosyal bütünle�mesini sa�layacak güçlü ula��m ba�lant�lar�n�n kurulmas� 
sa�lanacak, sa�l�k ve e�itim hizmetleri sunumunda kalite art�r�lacak, 
içme suyu ve kanalizasyon altyap�s� geli�tirilecektir. Bölgenin sahip 
oldu�u kaynak ve potansiyeller do�rultusunda k�rsal kalk�nma projeleri 
haz�rlanarak k�rsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin art�r�lmas� ve tar�m d��� 
gelir kaynaklar�n�n çe�itlendirilmesi sa�lanacakt�r. Bu strateji kapsam�nda 
iki alt strateji belirlenmi� ve öncelikli yap�lmas� gereken tedbirler a�a��da 
verilmi�tir:

Tedbirler
T1- K�rsal alanlarda ula��m altyap�s�, sa�l�kl� içme ve kullanma suyu temini, kanalizasyon altyap�s� hizmetlerinin sunulmas�
T2- E�itim ve sa�l�k hizmetleri sunumunda kalite ve eri�ilebilirli�in art�r�lmas�

Tedbirler
T1- K�rsal nitelikli ve dezavantajl� bölgelerde k�rsal kalk�nma ve yerel kalk�nma projelerinin haz�rlanmas�
T2- Sosyo-ekonomik geli�mi�lik düzeyi dü�ük olan yörelerde ekoturizm ve rekreasyonel kullan�mlar�n desteklenerek halk�n 
geçim kaynaklar�n�n art�r�lmas�
T3- Bölgedeki ta�l�k arazilerin �slah edilerek kullan�labilir hale getirilmesi ve bu alanlarda organik tar�m�n te�vik edilmesi
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1    ��: Güçlü Düzeyde �li�ki
       �: Orta Düzeyde �li�ki

GEL��ME EKSEN�N�N ÜST ÖLÇEKL� PLANLARLA �L��K�S�

Ekonominin Geli�tirilmesi ve �� �mkanlar�n�n Art�r�lmas�   �
K�rsal Alan Fiziki Altyap� Hizmetlerinin Geli�tirilmesi ve Ya�am 
Kalitesinin Art�r�lmas�

 � ��

K�rsal Çevrenin Korunmas� ve Geli�tirilmesi   � �
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (2007-2023)    

Su, Hava, At�k Sektörü Hede� eri  � � �
Ulusal Çevre Eylem Plan�    

Su Kaynaklar�n�n Yönetimi  � �  

Do�al, Tarihi ve Kültürel De�erlerin Korunmas�   �

EKSEN 3: BÖLGE MEKÂN ORGAN�ZASYONU,  YA�AM VE MEKÂN KAL�TES�1 

Amaç 1                                                     
Alt Bölgelerin Konumsal 
ve Be�eri Potansiyellerini 

En Üst Düzeyde 
Kullanmak                                        

Amaç 2                     
Bölgesel Ula��m ve 

Altyap�y� Geli�tirmek      

Amaç 3                         
Kentsel ve K�rsal 

Yerle�melerin Ya�am 
ve Mekân Kalitesini 

Yükseltmek  

9.Kalk�nma Plan�, OVP - Rekabet Gücünün Art�r�lmas�    

�� Ortam�n�n �yile�tirilmesi  � � � �
Enerji ve Ula�t�rma Altyap�s�n�n Geli�tirilmesi  � � � �
Çevrenin Korunmas� ve Kentsel Altyap�n�n Geli�tirilmesi � � � � �

9.Kalk�nma Plan�, OVP - Be�eri Geli�me ve Sosyal 
Dayan��man�n Güçlendirilmesi

   

Gelir Da��l�m�n�n �yile�tirilmesi, Sosyal �çerme ve Yoksullukla Mücadele   �
Kültürün Korunmas� ve Geli�tirilmesi   �

9.Kalk�nma Plan�, OVP - Bölgesel Geli�menin Sa�lanmas�    

Yerel Dinamiklere ve �çsel Potansiyele Dayal� Geli�menin Sa�lanmas� � �  � �
K�rsal Kesimde Kalk�nman�n Sa�lanmas�   � �

GAP Bölge Kalk�nma Plan�    

Sürdürülebilir �nsani Kalk�nman�n Sosyal-Ekonomik, Kültürel ve 
Çevresel Ortam�n�n Haz�rlanmas�

 � � � �

Adil ve Dengeli Bir Kalk�nma �çin Mekansal Düzenlemelerin Etkinle�tirilmesi � � � � �
Kentsel Geli�me Stratejisi ve Eylem Plan� (2010-2023)

Yerle�melerin Ya�am ve Mekân Kalitesinin Art�r�lmas� � � � � �
Yerle�melerin Ekonomik ve Toplumsal Yap�lar�n�n Güçlendirilmesi � � � �

GAP Eylem Plan� (2008-2012)    

Ekonomik Kalk�nman�n Gerçekle�tirilmesi � � �
Altyap�n�n Geli�tirilmesi  ��  

Türkiye Turizm Stratejisi 2023    

Tan�t�m ve Pazarlama, Kentsel Ölçekte Markala�ma, 
Turizmin Çe�itlendirilmesi

  �

K�rsal Kalk�nma Plan� (2010-2013)    

Geli�me Eksenleri /
Ana Hede	 er

Ulusal Planlar 
ve Strateji Belgeleri                          
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DO�AL KAYNAKLAR VE KÜLTÜREL M�RASEKSEN 4:

“Do�al Kaynaklar ve Kültürel Miras” ekseni, sürdürülebilir kalk�nman�n ön 
ko�ulu olarak, ba�ta ekonomik geli�me ekseni ve mekânsal geli�me ekseni olmak 
üzere di�er geli�me eksenleriyle etkile�im içinde ve bütünle�ik bir yap�dad�r.“ “
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Ekonomik ve kentsel geli�meler devam ederken, do�al kaynaklar�n ve 
çevrenin korunmas�  “Do�al Kaynaklar ve Kültürel Miras” ekseninin temel 
amac�n� olu�turmaktad�r. Eksen, sürdürülebilir kalk�nman�n ön ko�ulu 
olarak, ba�ta ekonomik geli�me ekseni ve mekânsal geli�me ekseni olmak 
üzere di�er geli�me eksenleriyle etkile�im içinde ve bütünle�ik bir yap�dad�r.

Yüksek nüfus art��� ve kentle�me h�z� ile bölgede devam eden do�al 
kaynak kullan�m�na ba�l� büyük yat�r�mlar, do�al kaynaklar üzerinde 
artan bir bask� yaratmaktad�r. Do�al kaynaklar�n; özellikle su ve toprak 
kaynaklar�n�n korunmas� bölgenin ekonomisi için stratejik önem 
ta��maktad�r. TRC2 Bölgesi, Türkiye’nin en kapsaml� kalk�nma projesi olan 
Güneydo�u Anadolu Projesi (GAP) içinde yer almaktad�r. GAP F�rat ve Dicle 
havzalar�n�n bir bölümünü kapsayan Yukar� Mezopotamya ovalar�ndaki su 
ve toprak kaynaklar�n�n etkin ve verimli bir biçimde kullan�lmas� amac�yla 
geli�tirilmi�, su ve toprak kaynaklar�n�n geli�tirilmesi ile meydana gelecek 
de�i�melerin ekonomik ve sosyal sektörleri uyaraca�� öngörüsüyle geli�me 
hede� eri belirlemi�tir. Su ve toprak kaynaklar�, bölgenin ekonomik 
ve sosyal hayat�n� büyük ölçüde etkilemektedir ve di�er sektörleri de 
yönlendirici niteli�e sahiptir.

TRC2 Bölgesi zengin yer alt� ve yerüstü su kaynaklar�na, verimli 
topraklara ve zengin biyoçe�itlili�e sahiptir. Ancak bölgede su, toprak, 
hava kirlili�i ve erozyon gibi çevre sorunlar� mevcuttur. Çevre sorunlar�n�n 
ba��nda su kirlili�i gelmektedir. Dicle ve F�rat havzalar�nda bulunan 
su potansiyeli, ülkede bulunan 26 su havzas�ndaki potansiyelin % 
30’unu olu�turmaktad�r. Ayr�ca s�n�r a�an sular niteli�inde olan Dicle 
ve F�rat nehirlerinde su kalitesinin korunmas� Türkiye’nin uluslararas� 
yükümlülükleri aras�ndad�r. Su havzalar�nda kirletici unsurlar�n kontrol 
alt�na al�nmas� ve özellikle sulanan tar�m alanlar�nda erozyona kar�� önlem 
al�nmas� gerekmektedir. Bölgede yo�un olarak gerçekle�tirilen tar�msal 
faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkisinin azalt�lmas�na yönelik 
önlemlerin al�nmas� gerekmektedir. Çevre kirlili�inin önüne geçilerek 
çevre kalitesinin iyile�tirilmesi, do�al kaynaklar�n kullan�m�nda 
koruma - kullanma dengesinin kurulmas� ve do�al kaynak yönetiminin 
sa�lanmas�, sürdürülebilir ekoloji ve temiz enerji kullan�m�na yönelik 

politikalar�n uygulanmas� gerekmektedir.

Diyarbak�r ve �anl�urfa illeri bilinen 11.000 y�ll�k tarihe ve zengin 
etno�ra� k de�erlere sahiptir. Bölge paleolitik dönem izleri ta��makta, 
tar�msal faaliyetlerin ilk kez yap�ld��� neolitik dönem yerle�melerinden 
Helenistik dönem kentlerine ve günümüze kadarki süreçte kesintisiz olarak 
yerle�imlere ev sahipli�i yapm��t�r. Bölge uygarl�k tarihinin tüm safhalar�n� 
bar�nd�rmakta ve günümüze ta��maktad�r. Ayr�ca bölge dinsel bir merkez 
niteli�inde olup birçok inan��a göre kutsal ö�elere sahiptir. H�zl� nüfus 
art���na ba�l� olarak, h�zl� kentle�me ve yap�la�ma süreçlerinin ya�anmakta 
olmas� do�al ve kültürel miras�n korunmas� için önlemlerin al�nmas�n� 
gerekli k�lmaktad�r. 

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda Do�al ve Kültürel Varl�klar ile Çevrenin 
Gelecek Nesilleri de Dikkate Alan Bir Anlay�� �çinde Korunmas� temel 
ilkesi, Çevrenin Korunmas� ve Kentsel Altyap�n�n Geli�tirilmesi politikas� ve 
Kültürün Korunmas�, Geli�tirilmesi politikas� “Do�al Kaynaklar ve Kültürel 
Miras” ekseninin üst ölçekli plan kararlar�n� olu�turmaktad�r. 

Geli�me ekseni kapsam�nda üç amaç belirlenmi�tir:

 � Su ve Toprak Kaynaklar�n�n Sürdürülebilir Kullan�m�n� Sa�lamak: Su 
kaynaklar�n�n kullan�m�nda koruma kullanma dengesinin sa�lanmas� 
ve toprak kaynaklar�nda nitelik kay�plar�n�n ve erozyonun önlenmesi 
amaçlanmaktad�r. 

 � Çevre Kalitesini Art�rmak ve Yenilenebilir Enerji Kullan�m�n� 
Yayg�nla�t�rmak: Sürdürülebilir çevre ve ekosistemler için; kentsel, 
endüstriyel ve tar�msal kaynakl� kirleticilerin kontrol alt�na al�narak 
çevrenin iyile�tirilmesi, yenilenebilir enerji ve çevre dostu teknolojilerin 
bölgede yayg�nla�t�r�lmas� amaçlanmaktad�r.  

 � Kültürel Miras� Koruyarak Geli�tirmek: Kültürel miras�n ortaya 
ç�kar�lmas�, belgelenmesi, tarihi ve kültürel varl�klar�n iyile�tirilmesi ile 
bölgenin kültür turizmi potansiyelinin ortaya ç�kar�lmas�, geli�tirilmesi 
ve toplumda kültürel miras bilincinin olu�turulmas� amaçlanmaktad�r.
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Güçlü Yanlar Zay�f Yanlar
Bölgenin yer alt� ve yer üstü su kaynaklar� bak�m�ndan zengin olmas�

Bölgenin nehir havzalar� üzerinde bulunmas� ve 2 büyük nehire sahip olmas� 

Bölgenin, ço�unlu�unu 1. S�n�f  -IV. S�n�f  tar�m topraklar�n�n olu�turdu�u 
toprak  kaynaklar� bak�m�ndan zengin olmas�,

Koruma alt�na al�nm�� ekolojik öneme sahip alanlar�n bulunmas�

Çevreyi ve do�ay� koruma bilincinin geli�me e�iliminde olmas� 

Bölgenin 11.000 y�l öncesine dayanan zengin tarihi ve kültürel miras�,

Bölgede tarihi kent dokular�n�n bulunmas�

Bölgede tarih ve kültür alan�nda büyük öneme sahip yerle�im alanlar�, ören 
yerleri, an�tsal yap�lar gibi kültür varl�klar�n�n bulunmas�

Kültür turizmi ve inanç turizminde güçlü potansiyelin bulunmas�,

Bölgede zengin yöresel kültür ö�elerinin bulunmas� (Yöre Mutfa��, Halk 
oyunlar�, El Sanatlar�...) 

At�ksu de�arjlar�, kat� at�klar, s�z�nt� sular� ve tar�msal kirleticilerin su havzalar�nda ve  
yer alt� sular�nda kirlili�e yol açmas�,

Su havzalar�nda havza yönetiminin sa�lanamamas� ve kullan�c�lar�n havza koruma 
konusunda bilinç düzeyinin dü�ük olmas�

Yo�un tar�msal faaliyetler nedeniyle tar�m kirlilik, tuzlanma ve erozyon sorunlar�n�n 
meydana gelmesi,

Orman alanlar�n�n ve a�açland�r�lm�� alanlar�n yetersiz olmas�,

Su, toprak ve hava kirlili�i oranlar�n�n artmas�,

Tarihi ve Kültürel miras�n tan�t�lmamas� ve de�erlendirilememesi,
Bölgenin Kültür envanterinin tamamlanmam�� olmas�,

Düzensiz ve plans�z kentle�menin özgün dokuyu bozmas� ve geleneksel kent 
dokular�nda özgün mimarinin ortaya ç�kar�lamamas�,

Do�al, tarihi ve kültürel de�erlerin  korunmas� konusunda bilinç ve fark�ndal�k 
düzeyinin dü�ük olmas�,

F�rsatlar Tehditler
GAP projesinin birincil hede� nin su ve toprak kaynaklar�n�n geli�tirilmesi olmas�

Yeni yap�lan barajlar�n içme suyu ve sulama amaçl� kullanabilecek olmas�

AB ile müzakerelerde Çevre fasl�n�n aç�lmas� ve gelecekte hibe ve desteklerin çevre 
için kulland�r�lmas�

�çme suyu kayna�� olarak Atatürk Baraj Gölü Havzas�n�n korumas�na yönelik özel 
hüküm belirlenmesi (Çevre ve Orman Bakanl���’n�n projesi)

Yenilenebilir enerji potansiyelinin yüksek  olmas�

Yerel yönetimlerin yenilenebilir enerjinin yayg�nla�t�r�lmas� konusunda duyarl� 
olmalar�

Do�algaz kullan�m�n�n ba�lamas� ile hava kirlilik oranlar�n�n dü�mesi

Yüzeysel sulama kanallar�n�n yetersizli�i nedeniyle tar�m üreticilerinin yer alt� su 
kaynaklar�n� sulama için kullanmas�

Yerle�imlerin ve endüstriyel tesislerin at�k sular�n� ar�tmadan havzaya de�arj etmesi

Çevre kirlili�inin insan sa�l��� ve özellikle sulak alanlarda ekolojik denge için tehlike 
arz atmesi 

Erozyon ve sel-ta�k�n risklerinin olmas�,

Sulamaya aç�lmas� planlanan ve ço�unlu�u 1. S�n�f ve 2. S�n�f tar�m arazisi olan 
topraklarda erzyon ve çorakla�ma riski,

Ören yerlerinde ve arkeolojik özellikli alanlarda güvenlik problemlerinin olmas�

Çevre dostu teknolojilerin kurulum maliyetinin yüksek olmas�

EKSEN 4: GZFT ANAL�Z�
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TRC2 Bölgesi su ve toprak kaynaklar� bak�m�ndan zengin bir bölgedir. 
Bu kaynaklar son y�llardaki h�zl� nüfus art���, tar�msal faaliyetler ve geli�en 
sanayiye ba�l� olarak a��r� kullan�m, amaç d��� kullan�m ve çe�itli kirlilik 
parametreleriyle tehdit alt�ndad�r. Su ve toprak kaynaklar�n�n en iyi �ekilde 
korunarak kaynak potansiyeli tehlikeye at�lmadan kullan�m�n�n sa�lanmas� 
son derece önemlidir.

Su ve toprak kaynaklar�n�n geli�tirilmesi amac� ile olu�turulan GAP 
kapsam�nda, F�rat ve Dicle nehirleri ve kollar� üzerinde sulama ve enerji 
amaçl� 26 baraj�n yap�lmas� planlanm��t�r. Atatürk Baraj�, Türkiye’nin en 
büyük baraj� olup dünyada da say�l� projeler aras�nda yer almaktad�r. TRC2 
Bölgesi’nde su kaynaklar�n�n yönetimi bölge ve ülke içinde büyük öneme 
sahiptir. Bölgede su kaynaklar� kirlilik tehdidi ile kar�� kar��yad�r. �ldeki içme 
suyu barajlar�na ve su havzalar�na il s�n�rlar� içindeki yerle�melerden ve il 
d���ndan do�rudan at�k su de�arj� gerçekle�tirilmektedir. Sulama alanlar�nda 
a��r� su kullan�m� erozyona yol açarak barajlar�n ekonomik ömrünü olumsuz 
etkilemekte ve su seviyesinin dü�mesine neden olmaktad�r. 

Yüzölçümünün % 56’s� tar�m alan� olan ve arazi varl���n�n % 62’si I-IV. 
s�n�f aras�ndaki tar�m topraklar�ndan olu�an TRC2 Bölgesi’nde istihdam�n 
% 29’u tar�m sektöründe yer almaktad�r ve nüfusun önemli bir bölümü 
k�rsal alanda bulunmaktad�r. TRC2 Bölgesi ekim alanlar� büyüklü�ü ile 
26 Düzey 2 Bölgesi aras�nda 1’inci s�rada yer almaktad�r. GAP toprak 

kaynaklar�n�n geli�tirilmesi yat�r�mlar� kapsam�nda TRC2 Bölgesi önemli 
bir yere sahiptir. �anl�urfa ilinde (% 38’lik pay) ve Diyarbak�r ilinde (% 
25’lik pay) sulamaya aç�lacak olan alanlar, GAP bölgesi toplam sulama alan� 
hede� nin % 63’ünü olu�turmaktad�r. Mevcut durumda TRC2 Bölgesi’nde 
toplam tar�m arazilerinin yakla��k olarak dörtte biri sulanmaktad�r. 

Tar�m topraklar�nda sulama ve artan tar�msal faaliyetler birtak�m 
sorunlara ve risklere yol açmaktad�r. Bu sorunlar�n ba��nda toprak kirlili�i, 
topraklarda tuzlanma ve erozyon gelmektedir.   Özellikle Harran Ovas�’nda 
a��r� sulama ve topraktaki su drenaj� yetersizli�inden toprakta tuzlanma 
sorunu ortaya ç�kmaktad�r. Bilinçsiz ve a��r� sulama sonucu topra��n verimli 
yüzey k�sm�n�n a��nmas� toprak kayb�na neden olmakta ve ciddi çevre 
sorunlar�na neden olmaktad�r. Bölgede sulamaya aç�lacak tar�m alanlar�n�n 
büyüklü�ü, su ve toprak kaynaklar�n�n sürdürülebilir kullan�m�n�n birlikte 
ele al�nmas�n� ve meydana gelebilecek birçok soruna kar�� önlem al�nmas�n� 
gerekli k�lmaktad�r.

“Kentle�me, Çevre ve Altyap�” çal��tay�nda, öncelikli sorun 
alanlar� belirlenmi� ve bu sorun alanlar� için a�a��daki çözüm önerileri 
olu�turulmu�tur. Tabloda yer alan çözüm önerileri “Su ve Toprak 
Kaynaklar�n�n Sürdürülebilir Kullan�m�n� Sa�lamak” amac� ve ilgili 
stratejileri için temel te�kil etmi�tir.

Amaç 4.1- Su ve Toprak Kaynaklar�n�n Sürdürülebilir Kullan�m�n� Sa�lamak
Mevcut Durum 

Öncelikli Sorun Alanlar� Çözüm Önerileri
Su havzalar�n�n korunamamas� (Havzalara at�k su de�arj� ve kat� at�k s�z�nt� 
sular�n�n kar��mas�)   ve s�n�r a�an sular�n iyi yönetilememesi 

Bilinçsiz sulama ile tar�m topraklar�n�n erozyona maruz kalmas� ve tar�m 
topraklar�nda çorakla�ma sorunu

Su havzalar�na ve yer alt� sular�na evsel, endüstriyel ve tar�msal kaynakl� 
kirleticilerin kar��mas�n�n engellenmesi

Su havzalar�nda ve tar�m alanlar�nda kaçak yap�la�man�n önüne geçilmesi,

Nehir ve Baraj göllerinde k�y� kenar çizgisinin belirlenmesi

Su havzalar�n� korunma bilincinin olu�turulmas�na yönelik çal��malar�n 
yap�lmas�,

Yer alt� su seviyesinin korunmas�,

Sulama birliklerinin ve halk�n sulama teknikleri konusunda bilinçlendirilmesi.
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Günümüzde h�zl� kentle�me, sanayile�me ve yo�un nüfus art���yla 
beraber su kaynaklar� tükenme e�ilimindedir. Bölge ekonomisinin 
geli�mesinde su kaynaklar� çok önemli bir role sahiptir. Su kaynaklar�n�n 
sürdürülebilirli�inin sa�lanmas� için su havzalar�n�n korunmas�, kaynaklar�n 
her türlü kirlilik faktörüne kar�� korunmas�, etkin ve verimli kullan�m�n�n 
sa�lanmas� stratejik önem ta��maktad�r.

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda ve OVP (2011-2013)’de Çevrenin 
Korunmas� ve Kentsel Altyap�n�n Geli�tirilmesi politikas� kapsam�nda do�al 
kaynaklar�n koruma-kullanma dengesinin sa�lanmas� ve su havzalar�nda 
bütüncül yakla��mla planlaman�n yap�larak su kaynaklar�n�n etkin 
kullan�lmas�n�n sa�lanmas�, su kaynaklar�nda kay�p ve kaçaklar�n azalt�lmas� 
ile kaynaklar�n etkin kullan�lmas�n�n sa�lanmas� öncelikleri yer almaktad�r. 

Ulusal Çevre Eylem Plan�’nda Entegre Su Kaynaklar� Yönetimi Stratejisi 
kapsam�nda Havza Baz�nda Yönetim Modeli ile su kaynaklar�n�n; ekolojik 
denge ve su ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� için korunmas� ve yönetilmesi 
hede� enmi�tir. “Su Havzalar�n�n Korunmas� ve Su Kullan�m�nda Verimlili�in 
Sa�lanmas�” stratejisi ile TRC2 Bölgesi’nde Entegre havza yönetimi modeli 
kapsam�nda, havzadaki tüm aktör ve kullan�c�lar�n karar alma süreçlerine 
kat�lmas� sa�lanarak havza koruma bilinci geli�tirilecek, su havzalar�nda 
suyun koruma-kullanma dengesi içinde kullan�lmas� sa�lanacakt�r. Su 
tasarrufuna yönelik önlemler al�narak verimlilik ve su kaynaklar�n�n etkin 
kullan�m� sa�lanacak,  sulama tekniklerinin yayg�nla�t�r�lacak, çiftçilerde 
bilgi ve bilinç düzeyi geli�tirilecektir. Bu strateji kapsam�nda baz� tedbirlerin 
gerçekle�tirilmesi öngörülmü�tür:

Strateji 4.1.1- Su Havzalar�n�n Korunmas� ve Su Kullan�m�nda Verimlili�in Sa�lanmas� 

Ekonomisinin büyük bölümü tar�ma dayanan TRC2 Bölgesi’nde toprak 
kaynaklar� büyük önem arz etmektedir. Toprak karasal ekosistemin ta��y�c� 
unsurudur ve toprak kalitesindeki de�i�im, gerek ekosistemi ve gerekse 
tar�msal verimlili�i etkilemektedir. Ayr�ca tar�msal alanlar�n önemli bir 
bölümü sulanan alan olan veya sulama projesi kapsam�nda kalan Bölgede, 
drenaj sorunlar� ve a��r� sulama nedeniyle tuzluluk ve erozyon riski 
bulunmaktad�r. Toprak kirlili�inin ve kayb�n�n önlenmesi için çiftçinin bilgi 
ve bilinç düzeyinin art�r�lmas� gerekmektedir.

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda Tar�msal Yap�n�n Etkinle�tirilmesi 
politikas� alt�nda verimli tar�m alanlar�n�n tar�msal üretim amac�yla 

kullan�lmas�, do�ru tar�m tekniklerinin uygulanmas� ve erozyonun 
önlenmesi ile toprak kaynaklar�n�n etkin kullan�m� hede� enmektedir. GAP 
Bölge Kalk�nma Plan�’nda Toprak Kullan�m�n�n Sürdürülebilirlik Temelinde 
Planlanmas� ilkesi ile Toprak Kirlili�inin ve Mutlak Tar�m Arazilerinin Amaç 
D��� Kullan�lmas�n�n Önüne Geçilmesi hede� eri yer almaktad�r. “Toprak 
Niteli�inin Bozulmas�n�n ve Toprak Kay�plar�n�n Önüne Geçilmesi” stratejisi 
ile TRC2 Bölgesi’nde tar�m arazilerinin, çay�r ve meralar�n amaç d��� 
kullan�mlar�n�n önüne geçilecek, mevcut sulama alanlar�ndan ba�lanarak 
drenaj sistemleri kurulacak, çiftçi e�itimleri ve modern sulama yöntemleri 
yayg�nla�t�r�lacakt�r. Bu kapsamda a�a��daki tedbirlerin gerçekle�tirilmesi 
öngörülmü�tür:

Strateji 4.1.2- Toprak Niteli�inin Bozulmas�n�n ve Toprak Kay�plar�n�n Önüne Geçilmesi

Tedbirler
T1- Entegre Havza Yönetimi planlar�n�n haz�rlanmas� ve uygulamaya konulmas�
T2- Nehir ve Baraj göllerinde k�y� kenar çizgisinin belirlenmesi 
T3- Rasyonel su kullan�m bütçesinin haz�rlanmas�
T4- Modern sulama tekniklerinin yayg�nla�t�r�larak a��r� ve bilinçsiz sulaman�n önlenmesi
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Amaç 4.2- Çevre Kalitesini Art�rmak ve Yenilenebilir Enerji Kullan�m�n� 
Yayg�nla�t�rmak  
Mevcut Durum 

Çevre kirlili�i Bölgenin önemli sorunlar� aras�nda yer almaktad�r. 
“Türkiye Çevre Sorunlar� ve Öncelikleri Envanteri De�erlendirme Raporu”na 
göre bölgenin çevre sorunlar� aras�nda; su kirlili�i �anl�urfa’da birinci s�rada, 
hava kirlili�i Diyarbak�r’da birinci ve �anl�urfa’da ikinci s�rada gelmektedir. 
Bölgede üçüncü öncelikli kirlilik sorunu at�klard�r.

�anl�urfa ve Diyarbak�r’da ilçe belediyelerinin büyük bölümünde at�k 
su ar�tma tesisi bulunmad���ndan at�k sular en yak�n akarsu veya dereye 
de�arj edilmektedir. �anl�urfa merkezin en önemli içme suyu kayna�� olan 
Atatürk Baraj Gölü’ne; Ad�yaman Samsat ve Kâhta �ehir merkezlerinin 
at�k sular�, �anl�urfa’n�n Bozova ilçe merkezinin at�k sular� ar�t�lmaks�z�n 
do�rudan de�arj edilmektedir. �çme suyu kayna�� olan Birecik Baraj Gölü’ne 
ve sulak alan ilan edilmi� olan Karkam�� Baraj Gölü’ne Halfeti ve Birecik ilçe 
merkezlerinin at�k sular� de�arj edilmektedir. Diyarbak�r ilinin en önemli su 
kaynaklar�ndan biri olan ve sulak alan niteli�inde olan Dicle Nehri birçok 
kirletici unsurun etkisi alt�nda bulunmaktad�r. Diyarbak�r kentinin içme 
suyu ihtiyac�n�n büyük bir k�sm�n�n kar��land��� Dicle Baraj�’na Dicle ve E�il 
ilçe yerle�melerinin at�ksular� do�rudan de�arj edilmektedir. Kentin di�er 
içme suyu kayna�� olan Gözeli içme suyu kayna��; çevresindeki i�letmeler 
ve yerle�im alanlar�n�n at�klar� nedeniyle kirlilik tehdidi alt�ndad�r. Ayr�ca 
bölgede yo�un olarak gerçekle�tirilen tar�msal faaliyetler sonucunda 
tar�msal at�klar�n su kaynaklar�na kar��mas� da su kirlili�ine yol açan 
etmenler aras�ndad�r. 

Bölgede olu�an kat� at�k miktar�n�n y�llar itibar�yla sürekli artmakta 
olmas�na kar��n Bölge yerle�melerin büyük bir bölümünde düzenli kat� 
at�k depolama alan� bulunmamaktad�r. Düzenli depolama ve bertaraf� 
sa�lanamayan kat� at�klar; s�z�nt� sular�n�n yer alt� sular�na kar��mas�, 
at�klar�n çevreye yay�lmas�, metan gaz� s�k��mas� sonucu yang�n ve patlama 
riski olu�turmas� ve toprak kirlili�i gibi ciddi sorunlara yol açmaktad�r. 
�anl�urfa’da 4’üncü öncelikli çevre sorunu toprak kirlili�idir. Bölgede uygun 
olmayan gübre ve ilaçlar�n kullan�lmas�, zirai ilaç ve kimyasal ambalajlar�n 
çevreye b�rak�lmas� toprak kirlili�ine neden olmaktad�r.

TRC2 Bölgesi yenilenebilir enerji kaynaklar� aç�s�ndan zengin bir 
bölgedir. Tüketti�i enerjiden daha fazlas�n� yenilenebilir enerji kaynaklar�yla 
üretti�i için çevre dostu ye�il enerji bölgesi olma potansiyeli yüksektir. TRC2 
Bölgesi’nde bulunan 7 hidroelektrik santralin kurulu gücü Türkiye’deki 
toplam hidroelektrik kurulu gücünün % 36,6’s�n� olu�turmaktad�r. Bölge 
co�ra�  konumu nedeniyle gerek ���n�m de�eri ve gerekse güne�lenme 
süresi ile yüksek güne� enerjisi potansiyeline sahiptir. Bölgede ayr�ca 
jeotermal enerji ve biyoenerji kullanma olanaklar� da mevcuttur.

“Kentle�me, Çevre ve Altyap�” ve “Sanayi, OSB ve Enerji” 
çal��taylar�nda, öncelikli sorun alanlar� belirlenmi� ve bu sorun alanlar� 
için a�a��daki çözüm önerileri olu�turulmu�tur. Tabloda yer alan çözüm 
önerileri “Çevre Kalitesini Art�rmak ve Yenilenebilir Enerji Kullan�m�n� 
Yayg�nla�t�rmak” amac� ve ilgili stratejileri için temel te�kil etmi�tir.

Tedbirler
T1- Tar�m arazilerinin amaç d��� kullan�mlar�n�n önlenmesi ve mutlak tar�m alanlar�nda kaçak yap�la�man�n önüne geçilmesi
T2- Çay�r ve meralar�n amaç d��� kullan�lmas�n�n önüne geçilmesi
T3- Harran Ovas� ba�ta olmak üzere sulama alanlar�nda, drenaj sistemlerinin kurulmalar�n�n etüt edilmesi 
T4- A��r� sulama sonucu toprakta tuzlanma, çorakla�ma ve erozyona kar�� halk�n bilinçlendirilmesi ve uygun tekniklerin kullan�lmas�na ili�kin 
demonstrasyonlar�n�n yap�lmas�
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Strateji 4.2.1- Kirlili�in Önüne Geçilerek Çevre Kalitesinin Art�r�lmas�
�nsan faaliyetlerinin olumsuz etkileri sonucunda ortaya ç�kan çevre 

kirlili�i ba�ta insan sa�l��� olmak üzere; su, toprak ve hava ekosistemleri 
için tehdit olu�turmaktad�r. Çevre kirlili�ine kar�� gerekli tedbirlerin 
al�nmas� çevre sa�l���, do�al kaynaklar�n sürdürülebilirli�inin sa�lanarak 
gelecek nesillere aktar�lmas� ve ekolojik dengenin devam� aç�s�ndan hayati 
önem ta��maktad�r. 

Dokuzuncu Kalk�nma Plan� ve OVP (2011-2013)’de Çevrenin 
Korunmas� ve Kentsel Altyap�n�n Geli�tirilmesi politikas�nda sürdürülebilir 
kentsel geli�menin sa�lanmas�, ya�anabilir mekanlar�n olu�turulmas�, 

çevrenin korunmas� için çevre yönetim sistemlerinin olu�turulmas� ve 
çevrenin korunmas� öncelikler olarak yer almaktad�r. Ulusal Çevre Eylem 
Plan�’nda Su Kaynaklar�n�n Korunmas�, Enerji Sektöründen Kaynaklanan 
Hava Kirlili�inin Azalt�lmas�, Nüfus ve Çevre �li�kilerinin �yile�tirilerek 
Çevrenin Korunmas� öncelikleri yer almaktad�r. “Kirlili�in Önüne Geçilerek 
Çevre Kalitesinin Art�r�lmas�” stratejisi do�rultusunda Bölge sorun ve 
ihtiyaçlar� dikkate al�narak; çevre kirlili�ine kar�� önlemlerin al�nmas�yla ve 
gerekli tesislerin kurulmas�yla çevre kalitesi art�r�lacak ve toplumda çevre 
bilinci geli�tirilecektir.  

Strateji 4.2.2-Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin De�erlendirilmesi ile Çevre Dostu Teknolojilerin 
Kullan�m�n�n Yayg�nla�t�r�lmas� 

Nüfus art���, kentle�me ve sanayile�me ile beraber enerjiye olan ihtiyaç 
artmakta, artan talebe paralel olarak enerji � yatlar� da yükselmektedir. 
Enerjide d��a olan ba��ml�l�k, enerji arz� güvenli�i ve fosil yak�tlar�n çevre 
üzerinde olumsuz etkileri gibi nedenlerden dolay� yenilenebilir enerji 
kaynaklar�n�n kullan�m� öncelikli olarak de�erlendirilmekte, bu kaynaklara 
sahip olan ülke veya bölgeler stratejik olarak önem kazanmaktad�r. 
Yenilenebilir enerji kaynaklar� aç�s�ndan zengin bir bölge olan TRC2 
Bölgesi’nde bu potansiyelin de�erlendirilerek bölgesel kalk�nmada etkin 
bir araç olarak kullan�lmas� önem arz etmektedir.

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda ve OVP’de yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynaklar�n�n pay�n�n azami ölçüde yükseltilmesi öncelik olarak 

belirtilmi�tir. Elektrik Enerjisi Piyasas� ve Arz Güvenli�i Strateji Belgesi 
(2009)’nde, yenilenebilir enerji kaynaklar�n�n elektrik enerjisi üretimi 
içindeki pay�n�n 2023 y�l�na kadar en az % 30 düzeyinde olmas� hedef 
olarak belirlenmi�tir. “Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin De�erlendirilmesi 
ile Çevre Dostu Teknolojilerin Kullan�m�n�n Yayg�nla�t�r�lmas�” stratejisi 
ile Bölgede öncelikle yenilenebilir enerji ile ilgili uygun yat�r�m alanlar�n�n 
belirlenmesi için ara�t�rmalar yap�lacak ve bu ara�t�rmalar do�rultusunda 
örnek uygulama projeleri geli�tirilecektir. Ye�il enerji bölgesi imaj�n�n 
olu�turulmas� amac�yla tan�t�m faaliyetlerine önem verilecek, yenilenebilir 
enerjinin organik tar�m, organik tekstil ve eko turizm gibi potansiyel geli�me 
alanlar�nda kulland�r�lmas� desteklenecektir. Bu strateji kapsam�nda baz� 
tedbirlerin gerçekle�tirilmesi öngörülmü�tür:

Öncelikli Sorun Alanlar� Çözüm Önerileri
Çevre kirlili�i 

Do�al de�erler ve çevre konusunda bilincin geli�memi� olmas� 

Yenilenebilir enerji potansiyelinin de�erlendirilememesi

Evsel, endüstriyel ve tar�msal at�klar�n bertaraf�n�n sa�lanmas� ve kirletici 
unsurlar�n kontrol alt�na al�nmas� 

Do�al gaz altyap�s�n�n tamamlanmas� ve hava kirlili�in önüne geçilmesi

Gerekli � zibilite çal��malar�n�n yap�larak çevreci enerji uygulamalar�n�n 
yayg�nla�t�r�lmas�

Tedbirler
T1- Yerle�im alanlar�ndan ve endüstriyel tesislerden kaynaklanan s�v� ve kat� at�klar�n bertaraf edilmesinin sa�lanmas�
T2- Tar�msal faaliyetlerden kaynaklanan kirlili�inin önüne geçilmesi ve a��r� gübre ve tar�msal ilaç kullan�m�na kar�� önlem al�nmas�
T3- Do�algaz altyap�s� çal��malar�n�n h�zland�r�lmas�
T4- Çevre bilincinin olu�turulmas� için kampanyalar�n düzenlenmesi 
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Amaç 4.3- Kültürel Miras� Koruyarak Geli�tirmek

Mevcut Durum 
Yukar� Mezopotamya Bölgesi’nde yer alan Diyarbak�r ve �anl�urfa illeri 

neolitik ça�dan bu yana kesintisiz olarak yerle�imlere ev sahipli�i yapm��t�r. 
Gerek Diyarbak�r Çayönü mevkiinde ve gerekse �anl�urfa Göbeklitepe’de 
yap�lan arkeolojik kaz�larda elde edilen bulgulara göre, her iki ilin tarihçesi 
paleolitik ça�a kadar uzanmaktad�r. Bölge, birçok medeniyete ev sahipli�i 
yapm�� ve bu medeniyetlere ait zengin tarihi ve kültürel miras� günümüze 
ta��m��t�r.

 Bölgede 490 adet arkeolojik sit alan�, 7 adet kentsel sit alan�, 8 adet 
do�al sit alan� ve 1 adet tarihi sit alan� olmak üzere toplam 506 adet sit 
alan� bulunmaktad�r. �anl�urfa il s�n�rlar� içinde tescilli ta��nmaz kültür 
varl��� say�s� 2.187, Diyarbak�r il s�n�rlar� içinde tescilli ta��nmaz kültür 
varl��� say�s� 941’dir. Tescilli kültür varl��� say�s� bölge illerinde bulunan 
kültür varl��� say�s�n�n çok alt�ndad�r.

Binlerce y�ll�k kültürel birikimiyle zengin etno�ra� k de�erlere sahip olan 
bölgenin ta��d��� kültürel ve tarihsel öneme kar��n, bölgede yeterli düzeyde 
ara�t�rma yap�lmam��t�r. Bölgenin kültürel miras� tam olarak ortaya 
ç�kar�lmam�� ve belgelendirilmemi�tir. Bölge illerinin Kültür Envanteri 
çal��malar�na ba�lanm��, ancak henüz tamamlanmam��t�r. Bugüne kadar 
yap�lan çal��malar kamuoyuyla yeterince payla��lamam�� ve toplumda 
fark�ndal�k yarat�lamam��t�r. Bölgede yap�lan arkeolojik kaz�lar�n büyük 
bölümünü, baraj gölü yap�m� nedeniyle kurtarma kaz�lar� olu�turmu�tur. 

Bölgedeki tarihi ve kültürel varl�klar�n büyük bölümü tehdit alt�nda 
ve yok olma riski ta��maktad�r. Bölgede gelir düzeyinin dü�ük olmas�, 
yerel yönetimlerin yeterince güçlü olmamas� ve kültürel miras� koruma 
bilincinin dü�ük olmas�, kültür varl�klar�na ilgiyi ve korumaya yönelik 
özeni azaltmaktad�r. Bölgede h�zl� kentle�me ve h�zl� yap�la�ma süreci, 
tarihi doku içindeki kaçak yap�la�ma, tar�ma aç�lan alanlar�n yayg�nla�mas� 

gibi nedenlerle kültürel miras daha h�zl� tahribe u�ramakta ve 
korunamamaktad�r. Sit alanlar�nda alan yönetimi planlar�n�n bulunmamas� 
sonucu bu alanlarda kontrolsüz müdahaleler gerçekle�mektedir. Koruma 
alanlar�n�n ve ta��nmaz kültür varl�klar�n�n bak�ms�zl��� ve � ziksel çevre 
kalitesinin dü�ük olmas� nedeniyle tarihi yap�lar, y�pranma ve özgün 
de�erlerinin yok olmas� tehdidiyle kar�� kar��yad�r. Koruma uygulamalar�nda 
bir di�er önemli sorun da finansman yetersizli�idir. 

Evrensel ölçekte öneme sahip kültürel miras�na ra�men bölgenin 
tan�t�m� konusunda ciddi eksiklikler bulunmaktad�r ve bölgenin 
kültür miras� bölge içinde ve ulusal-ulaslararas� düzeyde yeterince 
bilinmemektedir. Bölgede bulunan ta��nmaz kültür varl�klar�n�n ve 
turizm potansiyeli ta��yan alan ve yap�lar�n görünürlü�ü ve eri�ilebilirli�i 
yetersizdir. Ta��nmaz kültür varl�klar�n�n halka ve ziyaretçilere tan�t�m� için 
� ziksel mekanda bilgilendirme, yönlendirme araçlar�n�n olu�turulmas�na 
ihtiyaç duyulmaktad�r. Bölgede, kültür miras�n�n tan�t�ld��� müze, kültür 
merkezi, e�itim ve bilgilendirme merkezleri gibi araçlar yetersiz kalmaktad�r. 

Kültürel miras�n korunmas� ve ya�at�lmas� için turizmin araç olarak 
kullan�lmas� gerekmektedir. TRC2 Bölgesi’nin sahip oldu�u kültür turizmi 
potansiyeline kar��n bölgeyi ziyaret eden turist say�s� dü�ük kalmaktad�r. 
Kültür turizminin geli�tirilmesi için; kültür miras�n�n tan�t�lmas�, koruma 
politikalar�n�n ve uygulamalar�n�n etkinle�tirilmesi, kültür ve turizm 
bilincinin geli�tirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi ve turizm 
altyap�s�n�n iyile�tirilmesi gerekmektedir.  

“Kültür, Turizm ve Tan�t�m” çal��tay�nda, öncelikli sorun alanlar� 
belirlenmi� ve bu sorun alanlar� için a�a��daki çözüm önerileri 
olu�turulmu�tur. Tabloda yer alan çözüm önerileri “Kültürel Miras� 
Koruyarak Geli�tirmek” amac� ve ilgili stratejileri için temel te�kil etmi�tir.

Tedbirler
T1- Bölgede güne� enerjisinden elektrik üretimi ba�ta olmak üzere yenilenebilir enerji ile ilgili uygun yat�r�m alanlar�n�n tespit edilmesi, 
� zibilite çal��malar�n�n yap�lmas� ve enerji uygulamalar�n�n yap�labilirli�ini gösterecek örnek projelerin desteklenmesi
T2- Yenilenebilir enerji kaynaklar�n�n organik tar�m, organik tekstil, eko turizm gibi bölgede potansiyeli olan alanlarda destekleyici ve 
amamlay�c� olarak kullan�m�na yönelik ara�t�rma ve uygulama faaliyetlerinin desteklenmesi
T3- Yenilenebilir enerji konusunda fark�ndal���n art�r�lmas� ve bölgenin “Ye�il Enerji Bölgesi” imaj�n�n olu�turulmas� için tan�t�m 
faaliyetlerinin desteklenmesi
T4- Enerji verimlili�i konusunda bilinçlendirme faaliyetleri ve uygulama projelerinin desteklenmesi
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Strateji 4.3.1- Kültürel Miras�n Ortaya Ç�kar�lmas�, Belgelenmesi ve Tan�t�lmas�
TRC2 Bölgesi kültür envanterinin tamamlanmas�; kültürel miras�n 

korunmas�, etkili yönetilmesi ve tan�t�lmas� için önem ta��maktad�r. Ça�da� 
ve teknolojik donan�ma sahip turizm bilgilendirme ve tan�t�m merkezleriyle 
bölgenin tarihi ve kültürel miras�n�n etkin bir �ekilde tan�t�lmas� önem arz 
etmektedir. 

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda Kültürün Korunmas� ve Geli�tirilmesi 
ve Toplumsal Diyalo�un Güçlendirilmesi politikas� kapsam�nda Kültürel 
Zenginlik ve Çe�itli�in Korunmas�, Kültür Miras�n�n Envanterinin Ç�kar�lmas� 
ve Evrensel Kültür Birikimine Katk�da Bulunmas� öncelikleri, OVP (2011-

2013)’de Yurtiçi ve Yurtd��� Kültür Miras�m�z�n Envanterinin Ç�kar�lmas� 
ve Kamuoyunun Bilinç Düzeyinin Art�r�lmas� hede�  yer almaktad�r. 
GAP Bölge Kalk�nma Plan�’nda, kültürel miras�n toplumun kalk�nmaya 
kat�l�m�n�n ana ekseni olarak kullan�laca�� belirtilmi�tir. “Kültürel Miras�n 
Ortaya Ç�kar�lmas�, Belgelenmesi ve Tan�t�lmas�” stratejisi ile kültürel 
de�erlerin ortaya ç�kar�larak geli�tirilmesi ve markala�mas� sa�lanacak, 
bölgenin kültürel miras konusunda ta��d��� önemin tan�t�lmas�na yönelik 
faaliyetler gerçekle�tirilecektir. Bu strateji kapsam�nda baz� tedbirlerin 
gerçekle�tirilmesi öngörülmü�tür:

Öncelikli Sorun Alanlar� Çözüm Önerileri
Kültürel miras�n yeterince bilinmemesi ve tan�t�lmamas� 

Kültür varl�klar�n�n ve sit alanlar�n�n koruma-kullanma dengesinin yeterince 
sa�lanamamas� 

Kültür varl�klar� envanterinin ilçeler dahil edilerek k�sa sürede tamamlanmas� 
ve kitap, bro�ür gibi materyallerle halka sunulmas� 

Sit alanlar�nda alan yönetiminin k�sa zamanda hayata geçirilmesi, kaz�lar�n 
gerçekle�tirilmesi

Tarihi ve kültürel varl�klar�n koruma ve kullanma dengesi içinde turizme 
kazand�r�lmas� yoluyla korunmas�

Koruma alanlar�nda çevresel iyile�tirmelerin yap�lmas�

Kültür turizm alan�nda hizmet veren kamu kurumlar�ndaki personel ve 
kaynak yetersizli�i 

Kültürel miras ve koruma konusunda bilinç düzeyinin dü�ük olmas�

�l özel idareleri bünyesinde KUDEB’lerin personel eksikliklerinin giderilmesi

Mevzuat düzenlemeleri ile kurumlara yeterli personel ve kaynak ayr�lmas�

E�itim merkezi i�levleri de olan müzelerin kurulmas�

Halkta koruma bilincinin olu�turulmas�

Tedbirler
T1- Bölgede do�al, tarihi ve kültürel varl�klar�n�n tespit edilmesi ile kültür envanterinin tamamlanmas�
T2- Web Sitesi, kitaplar, tan�t�m haritalar� gibi araçlarla tan�t�m materyallerinin haz�rlanmas� ile kültürel miras�n tan�t�lmas�
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Strateji 4.3.2- Koruma Politikalar� ve Uygulamalar�n�n Etkin K�l�nmas�yla Tarihi ve Kültürel De�erlerin 
�yile�tirilmesi ve Geli�tirilmesi

Alt Strateji 4.3.2.2 - Kültürel miras konusunda toplum bilincinin olu�turulmas�

Alt Strateji 4.3.2.1- Koruma alanlar�nda planlar�n üretilmesi ve yap�lacak uygulamalarla � ziki 
altyap�n�n iyile�tirilmesi, ta��nmaz kültür varl�klar�n�n bak�m-onar�mlar�n�n yap�larak ya�at�lmas� ve 
kültür-turizm amaçl� de�erlendirilmesi

Bölge halk�n�n kat�l�m�yla; sosyo-ekonomik yap�y� iyile�tiren, istihdam 
ve katma de�er yaratan, altyap�y� ve tesisle�me programlar�n� içeren 
koruma amaçl� imar planlar�n�n haz�rlanmas� gerekmektedir. Bölgede 
do�al, tarihi ve kültürel zenginliklerin koruma kullanma dengesi içinde 
turizme aç�lmas�; bu alanlar�n ya�at�lmas� ve ekonomiye kazand�r�lmas� 
öncelikli olarak yap�lmas� gerekenler aras�ndad�r. Bölgedeki tarihi dokunun 
görünürlü�ü ve eri�ilebilirli�i art�r�lmal�d�r.

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�’nda Kültürün Korunmas�, Geli�tirilmesi 
ve Toplumsal Diyalo�un Güçlendirilmesi politikas� kapsam�nda kültürel 
miras�n korunmas�na ve restorasyonuna yönelik çal��malar�n planl� bir 
�ekilde sürdürülmesi; bu miras�n korunmas� için yayg�n e�itim yoluyla 
kamuoyu bilincinin art�r�lmas� önceli�i yer almaktad�r. Güneydo�u Anadolu 
Bölgesi Kültürel Miras� Koruma ve Turizmi Geli�tirme Plan�’nda Kültürel 

Miras� Sürdürülebilir Koruma Politikalar� �le Bütüncül Bir �ekilde Korumak 
ve De�erlendirmek stratejisi yer almaktad�r. 

“Koruma Politikalar� ve Uygulamalar�n�n Etkin K�l�nmas�yla Tarihi ve 
Kültürel De�erlerin �yile�tirilmesi ve Geli�tirilmesi” stratejisi ile Bölgenin 
mevcut durumu do�rultusunda; koruma alanlar�nda üretilecek planlarla 
uygulamalar�n yönlendirilmesi ve bu alanlar�n geli�tirilmesi, do�al tarihi ve 
kültürel varl�klar�n�n � ziki altyap�s�n�n iyile�tirilerek uygun i�levlerle kültür 
ve turizme kazand�r�lmas� sa�lanacakt�r. Koruma uygulamalar� konusunda 
kurumsal yap� geli�tirilecek, toplumda koruma bilincinin geli�tirilmesi için 
e�itim ve bilgilendirme faaliyetleri yayg�nla�t�r�lacak, e�itim i�levleri de 
olan müzeler olu�turulacakt�r. Bu kapsamda iki alt strateji ile beraber baz� 
tedbirlerin gerçekle�tirilmesi öngörülmü�tür:

Tedbirler
T1- Sit alanlar� için alan yönetim planlar�n�n ve koruma amaçl� imar planlar�n�n haz�rlanmas�
T3- Ören yerlerinde çevre düzenlemelerinin yap�lmas� ve eri�ilebilirliklerinin art�r�lmas�
T2- Ta��nmaz kültür varl�klar�n�n korunmas�, geli�tirilmesi ve kültür- turizm i�levleriyle kullan�m�n�n özendirilmesi
T4- �l Özel �darelerinde Koruma Uygulama ve Denetim Bürolar�n�n; rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerini haz�rlayacak ve uygulayacak 
Proje Bürolar�n�n ve serti� kal� yap� ustalar�n� yeti�tirecek E�itim Birimlerinin kurulmas� ve bu birimlerde personel eksikliklerinin giderilmesi

Tedbirler
T1- Bölgenin kültürel miras aç�s�ndan ta��d��� önemi hakk�nda, bölge halk� ve ziyaretçiler için e�itim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yap�lmas�
T2- Ara�t�rma-dokümantasyon-tan�t�m-bilgilendirme ve e�itim faaliyetlerinin gerçekle�tirildi�i uygun teknolojik donat�lara sahip

çok amaçl� müzelerin yap�lmas� 
T3- Koruma ile ilgili/gönüllü kurulu�lar�n özendirilmesi, desteklenmesi
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EKSEN 4: DO�AL KAYNAKLAR VE KÜLTÜREL M�RAS 1

Amaç 1                                                     
Su ve Toprak 
Kaynaklar�n�n 
Sürdürülebilir 

Kullan�m�n� Sa�lamak                                        

Amaç 2 
Çevre Kalitesini 

Art�rmak ve 
Yenilenebilir 

Enerji Kullan�m�n� 
Yayg�nla�t�rmak

Amaç 3                         
Kültürel Miras� 

Koruyarak Geli�tirmek

9.Kalk�nma Plan�, OVP - Rekabet Gücünün Art�r�lmas�    

Enerji ve Ula�t�rma Altyap�s�n�n Geli�tirilmesi  �  
Çevrenin Korunmas� ve Kentsel Altyap�n�n Geli�tirilmesi � � � �  
Tar�msal Yap�n�n Etkinle�tirilmesi � � �  

9.Kalk�nma Plan�, OVP - Be�eri Geli�me ve Sosyal Dayan��man�n 
Güçlendirilmesi

   

Kültürün Korunmas�, Geli�tirilmesi ve Sosyal Diyalo�un 
Güçlendirilmesi

  � �

9.Kalk�nma Plan�, OVP - Bölgesel Geli�menin Sa�lanmas�     
Yerel Dinamiklere ve �çsel Potansiyele Dayal� Geli�menin Sa�lanmas�  � � �

GAP Bölge Kalk�nma Plan�    
Sürdürülebilir �nsani Kalk�nman�n Sosyal-Ekonomik, Kültürel ve 
Çevresel Ortam�n�n Haz�rlanmas�

� � � � � �

GAP Eylem Plan� (2008-2012)    

Ekonomik Kalk�nman�n Gerçekle�tirilmesi � �

Altyap�n�n Geli�tirilmesi � �

Türkiye Turizm Stratejisi 2023    

Tan�t�m ve Pazarlama, Kentsel Ölçekte Markala�ma, Turizmin 
Çe�itlendirilmesi

  � �

Ulusal Çevre Eylem Plan�    
Su Kaynaklar�n�n Yönetimi � � �  

Nüfus ve Çevre � � � �  
Do�al, Tarihi ve Kültürel De�erlerin Korunmas� �  � �

Tehlikleli At�klar�n Yönetimi  �  

AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (2007-2023)    
Su, Hava, At�k Sektörü Hede� eri � �  

Do�a Koruma Hede� eri  �  

1    � �: Güçlü Düzeyde �li�ki

       �: Orta Düzeyde �li�ki

GEL��ME EKSEN�N�N ÜST ÖLÇEKL� PLANLARLA �L��K�S�

Geli�me Eksenleri /
Ana Hede	 er

Ulusal Planlar 
ve Strateji Belgeleri                          



TRC2 BÖLGES� (D�YARBAKIR-�ANLIURFA) 2011-2013 BÖLGE PLANI 83

BÖLÜM 3: BÖLGE V�ZYONU VE GEL��ME EKSENLER�

1    � �: Güçlü Düzeyde �li�ki

       �: Orta Düzeyde �li�ki

 

EKSEN 4: DO�AL KAYNAKLAR VE KÜLTÜREL M�RAS 1

Amaç 1                                                     
Su ve Toprak 
Kaynaklar�n�n 
Sürdürülebilir 

Kullan�m�n� Sa�lamak                                        

Amaç 2
Çevre Kalitesini 

Art�rmak ve 
Yenilenebilir 

Enerji Kullan�m�n� 
Yayg�nla�t�rmak

Amaç 3                         
Kültürel Miras� 

Koruyarak Geli�tirmek

Elektrik Enerjisi Piyasas� ve Arz Güvenli�i Strateji Belgesi    

Yenilenebilir Enerji Kaynaklar�n�n Elektrik Üretimi �çindeki Pay�n�n 
Art�r�lmas�

 � �  

Verimlilik ve Tasarruf  �  
Güneydo�u Anadolu Kültürel Miras�n Korunmas� ve Turizmin 
Geli�tirilmesi Plan� (2005)

Kültürel miras� sürdürülebilir koruma politikalar� ile entegre bir 
�ekilde korumak ve de�erlendirmek

� �

Geli�me Eksenleri /
Ana Hede	 er

Ulusal Planlar 
ve Strateji Belgeleri                          
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GEL��ME EKSENLER� ARASINDAK� �L��K�BÖLÜM 4:

Bölgenin sorunlar�, potansiyelleri ve ihtiyaçlar� do�rultusunda 
belirlenen geli�me eksenleri etkile�im içinde olup birbirleri ile 
tamamlanacak ve bütünle�ecek �ekilde kurgulanm��t�r. “ “
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1     Matriste amaçlar aras�ndaki ili�ki renkler ile gösterilmi�tir. Gri tonlar�nda aç�ktan koyuya do�ru gidildikçe ili�ki düzeyi  “zay�f”, “orta”, “güçlü” olarak temsil edilmi�tir.

Ekonomik, sosyal ve mekânsal geli�me ile çevre alan�nda olu�turulan 
geli�me eksenleri, Bölgenin sürdürülebilir geli�mesini sa�lamak için 
bir bütün halinde de�erlendirilmi�tir. Bölge Plan� için belirlenen 
geli�me eksenleri etkile�im içinde olup birbirleri ile tamamlanacak ve 

bütünle�ecek �ekilde kurgulanm��t�r. Amaçlara ula�mak için belirlenen 
stratejiler ve tedbirler, di�er amaçlarla da uyum içerisinde olup bütünlük 
olu�turmaktad�r. A�a��daki matriste , amaçlar�n kar��l�kl� etkile�imleri ile 
eksenler aras�ndaki ili�kiler gösterilmi�tir.

GELİŞME EKSENLERİ 

İSTİHDAM KAPASİTESİ 
VE REKABET GÜCÜ 

BEŞERİ VE SOSYAL 
SERMAYE,  SOSYAL 

DAYANIŞMA 

BÖLGE MEKÂN 
ORGANİZASYONU, 
YAŞAM VE MEKÂN 

KALİTESİ 

DOĞAL KAYNAKLAR 
VE KÜLTÜREL MİRAS 

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 

İSTİHDAM 
KAPASİTESİ VE 

REKABET GÜCÜ 

A1 
             

A2 
             

A3 
             

A4 
             

BEŞERİ VE SOSYAL 
SERMAYE,  SOSYAL 

DAYANIŞMA 

A1 
             

A2 
             

A3 
             

BÖLGE MEKÂN 
ORGANİZASYONU, 
YAŞAM VE MEKÂN 

KALİTESİ 

A1 
             

A2 
             

A3 
             

DOĞAL KAYNAKLAR 
VE KÜLTÜREL MİRAS 

A1 
             

A2 
             

A3 
             

GEL��ME 
EKSENLER�

�ST�HDAM KAPAS�TES� VE 
REKABET GÜCÜ

A1

A1

A1

A1

A1

A1 A1 A1A2

A2

A2

A2

A2

A2 A2 A2A3

A3

A3

A3

A3

A3 A3 A3A4

A4

�ST�HDAM 
KAPAS�TES� VE 
REKABET GÜCÜ

BE�ER� VE SOSYAL 
SERMAYE,  SOSYAL 

DAYANI�MA

BÖLGE MEKÂN 
ORGAN�ZASYONU, 
YA�AM VE MEKÂN 

KAL�TES�

DO�AL KAYNAKLAR 
VE KÜLTÜREL M�RAS

BE�ER� VE SOSYAL 
SERMAYE,  SOSYAL 

DAYANI�MA

BÖLGE MEKÂN 
ORGAN�ZASYONU, YA�AM 

VE MEKÂN KAL�TES�

DO�AL KAYNAKLAR VE 
KÜLTÜREL M�RAS
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MEKÂNSAL GEL��MEBÖLÜM 5:

Plan kapsam�nda belirlenen amaç ve stratejiler do�rultusunda 
geli�ecek kullan�mlarla mekansal y���lmalar�n yarat�lmas�, bu alanlarda 
d��sall�klardan faydalan�lmas� ve bu do�rultuda Bölgenin sosyo-
ekonomik geli�mesinin h�zland�r�lmas� amaçlanmaktad�r.
“ “
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TRC2 (Diyarbak�r-�anl�urfa) Bölgesi 2011-2013 Bölge Plan� 
kararlar�n�n mekansal gösterimleri bu bölümde yer almaktad�r. Plan 
kapsam�nda belirlenen amaç ve stratejiler do�rultusunda geli�ecek 
kullan�mlarla mekansal y���lmalar�n yarat�lmas�, bu alanlarda d��sall�klardan 
faydalan�lmas� ve bu do�rultuda bölgenin sosyo-ekonomik geli�mesinin 
h�zland�r�lmas� amaçlanmaktad�r.

Tematik geli�me haritalar�nda öncelikli olarak plan kararlar�n�n 
uygulanaca�� alanlar �ematik olarak gösterilmi�tir. Bu do�rultuda 
al�nan kararlar�n, alt ölçeklerde haz�rlanacak planlara ve yerel düzeydeki 
uygulamalara yol gösterici nitelikte olmas� amaçlanmaktad�r. 

Mekansal Geli�me Tematik Haritas�; öngörülen tar�msal temel 
altyap�n�n geli�im alanlar�n�, sanayinin geli�me eksenlerini, ula�t�rma 
altyap�s� geli�imini ve turizm geli�me eksenlerini gösteren bir sentez 
niteli�indedir. 

Tematik Geli�me alanlar�n� gösteren; (1)Mekansal Geli�me Tematik 
Haritas� (Sentez), (2)Tar�msal Temel Altyap� Haritas�, (3)�malat Sanayi, 
Ula�t�rma ve Enerji Altyap�s� Haritas�, (4)Turizm Çekim Noktalar� ve 
Geli�me Eksenleri Haritas�, (5)Yerle�meler Sistemi Temel Altyap� ve 
Donat�lar Haritas� ile (6) Alt Bölgesel Geli�me Stratejileri Haritas� olarak 6 
tematik geli�me haritas� haz�rlanm��t�r.

�stihdam Kapasitesi ve Rekabet Gücü geli�me ekseni kapsam�nda 
belirlenen Tar�msal Üretimin Art�r�lmas�, Katma De�eri Yüksek Ürünlerin 
Özendirilmesi ve Tar�m Sektörünün Rekabetçi Bir Yap�ya Kavu�turulmas� 
stratejisi ile; tar�msal altyap� yat�r�mlar�n�n tamamlanmas�na öncelik 
verilmesi, tar�msal üretimde verimlili�in sa�lanmas� ile potansiyellerin en 
üst düzeyde de�erlendirilmesi hede� enmektedir.  

Mekansal geli�me �emas�nda görülmekte olan arazi toplula�t�rma 
projeleri ve sulama projeleri (Tar�msal altyap� projeleri, bkz. Harita-2) 
büyük oranda birbiriyle örtü�mekte olup ço�unlu�u I. s�n�f ve II. s�n�f tar�m 

topraklar� üzerinde bulunmaktad�r. Mevcut durumda tar�m topraklar�n�n % 
28’i sulan�rken 2013 hedef y�l�nda % 39’unun sulanmas� öngörülmektedir. 
Tar�msal altyap�n�n geli�tirilmesi ile bölgede sulama imkânlar� artacak, 
modern tar�m yöntemlerinin yayg�nla�t�r�lmas� ile yüksek katma de�erli 
üretime geçilmesi sa�lanacak ve tar�msal üretimde verim art�r�lacakt�r. 
Sulama alanlar� d���nda kalan alanlarda ba�c�l�k, meyvecilik, su ürünleri 
üretimi,  ipek böcekçili�i ve ar�c�l�k faaliyetleri yayg�nla�t�r�lacak ve tar�msal 
üretim art�r�lacakt�r.

Tar�msal Geli�me
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�stihdam Kapasitesi ve Rekabet Gücü ekseni kapsam�nda ele al�nan 
sanayi stratejileriyle; sanayi altyap�s�n�n iyile�tirilmesi, ula�t�rma 
altyap�s�n�n geli�tirilmesi, bölgede yo�unla�ma gösteren imalat sanayi 
sektörleri ba�ta olmak üzere sanayide rekabet gücünün art�r�lmas� ve 
bölgede nitelikli i�gücünün art�r�lmas� hede� enmektedir. Sanayi ve 
ula�t�rma altyap�s� için öngörülen öncelikli geli�me önlemleri tematik 
haritada gösterilmi�tir. (Bkz Harita-3)

Bölgede sanayinin geli�imi için Ergani-Diyarbak�r-Bismil ve �anl�urfa-
Hilvan-Siverek geli�me akslar� öngörülmektedir. Bu akslar�n mevcut 
sanayi üretimi, tar�msal hammaddeye yak�nl�k, çe�itlenmi� ve geli�mi� 
ula��m imkanlar� ve geli�mi� kent merkezlerine yak�nl�k gibi üstünlükleri 
bulunmaktad�r. Ergani-Diyarbak�r-Bismil aks� kuzeyde maden (mermer) 
yataklar�na yak�nl�k, orta k�s�mda metropoliten hizmetlere, i�gücüne ve 
tar�msal hammaddeye yak�nl�k, do�uda ise tar�msal hammaddeye ve son 
y�larda h�zl� geli�me gösteren ve Diyarbak�r ile yo�un ili�kiler içerisinde olan 
Batman merkezine yak�nl�k gibi i�levsel olanaklara sahiptir. Bu aks, göreceli 
olarak geli�mi� karayolu, demiryolu ve havayolu ta��mac�l��� gibi ula�t�rma 
altyap�s�na sahiptir. Sanayi altyap�s�n�n geli�tirilmesine yönelik olarak, bu 
alanlarda öncelikli olarak mevcut organize çal��ma alanlar�n�n (OSB ve KSS)  

altyap�s� iyile�tirilecek, devam etmekte olan Tar�ma Dayal� �htisas OSB 
yat�r�mlar� tamamlanacakt�r. Ula�t�rma altyap�s�n�n geli�tirilmesi amac�yla; 
Diyarbak�r’da lojistik köy, sivil havaalan�, Diyarbak�r-Mardin ve Diyarbak�r-
�anl�urfa demiryolu hatlar� önerilmi�tir.  

�anl�urfa-Hilvan-Siverek aks�; yüksek tar�msal üretim alanlar� 
içerisinde merkezi konum, Bölgenin büyük kentsel merkezleriyle etkile�im, 
gümrük kap�s�na ve limanlara eri�im, s�n�r ötesi merkezlerle do�rudan 
ula��m ba�lant�s� ve geli�mi� ula�t�rma olanaklar� nedeniyle yüksek geli�me 
potansiyeli ta��maktad�r. 

Ayr�ca Gaziantep-Birecik-�anl�urfa ve �anl�urfa-Viran�ehir-Mardin 
eksenlerinde sanayi geli�im potansiyeli yüksektir. Bu alanlarda öncelikli 
olarak mevcut organize çal��ma alanlar�n�n (OSB ve KSS)  altyap�s� 
iyile�tirilecek, devam etmekte olan OSB ve Tar�ma Dayal� �htisas OSB 
yat�r�mlar� tamamlanacakt�r. Ula�t�rma altyap�s�n�n geli�tirilmesi amac�yla; 
�anl�urfa’da lojistik köy, havaalan� altyap�s�n�n geli�tirilmesi ile hava kargo 
ta��mac�l���n�n ba�lat�lmas� ve Mür�itp�nar-�anl�urfa demiryolu hatt� 
önerilmi�tir. Ayr�ca Bölgede d�� ticaretin art�r�lmas� amac�yla Akçakale 
�lçesi’nde serbest bölge kurulmas� önerilmi�tir.

Sanayi ve Ula�t�rma Altyap�s�n�n Geli�imi

Turizmin Geli�imi
�stihdam Kapasitesi ve Rekabet Gücü geli�me ekseni kapsam�nda 

belirlenen Turizm Olanaklar�n�n Geli�tirilmesi, Çe�itlendirilmesi 
ve Tan�t�lmas� ile Bölgenin Turizm Potansiyelinin En Üst Düzeyde 
De�erlendirilmesi stratejisi ile; turizm altyap�s�n�n geli�tirilmesi, turizm 
potansiyeli ta��yan alanlar�n turizme kazand�r�lmas� ile turizm olanaklar�n�n 
çe�itlendirilmesi hede� enmektedir. Turizm altyap�s�n�n öncelikli olarak 
geli�tirilece�i alanlar Turizm Çekim Noktalar� ve Geli�me Eksenleri 
Haritas�nda gösterilmi�tir. 

Turizmin geli�mesi, GAP Bölgesi içinde di�er bölgelerle bütünle�ecek 
�ekilde ele al�nm�� ve kom�u bölgelerdeki turizm çekim noktalar� ile 

ili�kilendirilerek turizm geli�me eksenleri gösterilmi�tir (Bkz Harita-4). 
Diyarbak�r ve �anl�urfa kent merkezleri turizm geli�me eksenlerinin 
merkezlerini olu�turmaktad�r. Turizm geli�me eksenleri, ilçelerde 
olu�turulan di�er çekim noktalar� ile tüm bölgeye yay�lacak ve bölgede 
turizmin geli�tirilmesiyle ölçek ekonomileri yarat�lacakt�r. Turizm Çekim 
noktalar� ve Geli�me Eksenleri Haritas�nda (Bkz Harita-4) yer alan 
geli�me akslar�nda ve çekim noktalar�nda; � ziksel ve çevresel altyap�n�n 
iyile�tirilmesi, do�al, tarihi ve kültürel de�erlerin turizme kazand�r�lmas�, 
ba�ta kültür turizmi ve inanç turizmi olmak üzere ekoturizm, fuar-kongre 
turizmi, sa�l�k turizmi ve termal turizm, k�� turizmi, su sporlar� gibi 
alternatif turizm türlerinin geli�tirilmesi sa�lanacakt�r.
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Çevre ve Altyap�
Do�al Kaynaklar ve Kültürel Miras geli�me ekseni ve Bölge Mekân 

Organizasyonu, Ya�am ve Mekân Kalitesi geli�me ekseni kapsam�nda 
çevrenin korunmas� ve altyap�n�n iyile�tirilmesine yönelik stratejiler 
belirlenmi�tir. Çevrenin korunmas�na yönelik kentsel altyap� eksikliklerinin 
giderilmesi için al�nmas� gereken öncelikli önlemler Yerle�meler Sistemi 
Temel Altyap� ve Donat�lar Haritas�nda gösterilmi�tir.

Çevrenin korunmas�na yönelik at�k su ar�tma sistemlerinin 
iyile�tirilmesi önlemleri kapsam�nda nehir havzalar�na ve içme suyu 
havzalar�na at�k su de�arj� gerçekle�tiren yerle�melerde (�anl�urfa: 

Birecik, Halfeti, Bozova, Hilvan; Diyarbak�r: E�il, Dicle, Çüngü�, Çermik) 
öncelikli olarak at�k su ar�tma tesislerinin kurulmas� sa�lanacakt�r (Bkz 
Harita-5). Mevcut durumda yerle�melerin ve i�letmelerin at�k su de�arj�, 
kat� at�k s�z�nt� sular� ve tar�msal kirleticiler nedeniyle kirlili�in görüldü�ü 
Su Havzalar�nda Bütünle�ik Havza Yönetimi modeli ile su havzalar�n�n 
etkin korunmas� sa�lanacakt�r. Belediyelerin altyap� hizmet birlikleri 
kurmalar� özendirilerek sürdürülebilir ve bütüncül kat� at�k yönetimine 
geçmeleri sa�lanacakt�r. Bu kapsamda öncelikli olarak Diyarbak�r merkez 
ilçede düzenli kat� at�k depolama alan� olu�turulmas� için program ve 
projelendirme çal��malar�na ba�lanacakt�r.

Alt Bölgesel Geli�me 

Bölge Mekân Organizasyonu, Ya�am ve Mekân Kalitesi geli�me ekseni 
kapsam�nda belirlenen Alt Bölgelerin Konumsal ve Be�eri Potansiyellerini 
En Üst Düzeyde Kullanmak amac� do�rultusunda belirlenen geli�me 
önlemleri Alt Bölgesel Geli�me Stratejileri Haritas�nda gösterilmi�tir (Bkz. 
Harita-6).

Farkl� kaynak, potansiyel ve dinamiklere sahip olan,  sosyo-ekonomik 
geli�mede farkl� engellerle kar��la�an yerle�me gruplar�nda; birinci alt bölge 
için Destekleme Stratejileri (DS), ikinci grup yerle�meler için Destekleme 
ve �yile�tirme Stratejileri (D�S), 3. Grup yerle�meler için Ekonomik ve 
Toplumsal Kalk�nma Stratejileri (ETS) ve dördüncü grup yerle�meler için 
Ana Kent Stratejileri geli�tirilmi�tir. 
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HAR�TA 6- ALT BÖLGESEL GEL��ME HAR�TASI
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ÇEVRE �LLER VE BÖLGELERLE ��B�RL���BÖLÜM 6:

Diyarbak�r-�anl�urfa Bölgesi co�ra�  konumu, ekonomik, toplumsal ve 
kültürel ili�kileri nedeniyle çevre illerle yo�un bir etkile�im içindedir. 
Çok sektörlü bir yap�yla geli�meyi hede� eyen TRC2 Bölgesinin, 
çevresindeki iller ve bölgelerle olan rol payla��m� ve i�birliklerinden 
yararlanarak geli�me hede� erine odaklanmas� gerekmektedir.

“ “
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Diyarbak�r-�anl�urfa Bölgesi co�ra�  konumu, ekonomik, toplumsal 
ve kültürel ili�kileri nedeniyle çevre illerle yo�un bir etkile�im içindedir. 
Diyarbak�r, bölge illeri için ekonomik, sosyal, kültürel ve kurumsal bir 
merkez konumundad�r. �anl�urfa ili GAP’�n getirdi�i dinamizm ile bölgedeki 
a��rl���n� giderek art�rmaktad�r. Çok sektörlü bir yap�yla geli�meyi hede� eyen 
TRC2 Bölgesinin, çevresindeki iller ve bölgelerle olan ili�kilerinden 
yararlanarak geli�me hede� erine odaklanmas� gerekmektedir. Sorun ve 
potansiyel alanlar�yla bir bütün olan GAP Bölgesi’nde, bölge illerinin baz� 
rol ve görevleri üstlenerek birlikte hareket etmeleri ve bütüncül geli�meyi 
h�zland�rmalar� gerektirmektedir.

Bu bölümde genel olarak TRC2 Bölgesinin geli�me hede� eri 
do�rultusunda GAP Bölgesindeki illerle birlikte hareket edebilece�i alanlar 
de�erlendirilmi�, ortak çal��ma alanlar� ve i�birlikleri önerilmi�tir. 

�stihdam�n�n ve GSKD’nin önemli bir oran�n� hizmetler ve ticaretin 
olu�turdu�u Diyarbak�r ve �anl�urfa illeri, DPT taraf�ndan Cazibe Merkezleri 
olarak belirlenmi�tir. Yerle�me kademelenmesinde 5. kademede yer 
alan Diyarbak�r, bölgesel merkez olarak bölgesel ölçekte ticaret, sanayi 
ve hizmetler fonksiyonlar� ile alt kademe merkezler için mal ve hizmet 
sa�lamaktad�r. Dördüncü kademe merkez olarak �anl�urfa ise kendi 
idari s�n�rlar� içindeki yerle�melere mal ve hizmet sunmaktad�r. Özellikle 
Diyarbak�r kenti, ba�ta ticaret, sa�l�k ve e�itim olmak üzere birçok alanda 
kom�u illere hizmet sunmaktad�r. Kom�u ve yak�n çevresindeki birçok ile 
hizmet veren Diyarbak�r Havaalan�, Türkiye’de en fazla yolcu ta��mac�l���n�n 
gerçekle�ti�i 10. havaalan�d�r. Türkiye’nin en büyük kargo havaliman� olarak 
in�a edilen �anl�urfa GAP Havaalan�, bölgedeki üretimi d�� pazarlara en h�zl� 
�ekilde ula�t�rabilecek ve tüm GAP illerine hizmet verebilecek niteliktedir.

Bu hizmetlerin daha verimli ve daha etkin bir �ekilde sunulmas� için 
kom�u illerle ba�ta ula�t�rma olmak üzere birçok alanda i�birli�i yap�lmas� 
gerekmektedir. 

Turizm aç�s�ndan zengin kaynak ve de�erlere sahip olan Diyarbak�r-
�anl�urfa Bölgesi, turizm potansiyelini en üst düzeyde de�erlendirerek 
bölgesel geli�mesini sa�lamay� hede� emektedir.  Kültür ve Turizm 
Bakanl��� taraf�ndan haz�rlanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Belgesinde 
TRC2 Bölgesi, GAP Kültür ve Turizm Geli�im Bölgesi kapsam�nda ele 

al�nm��, bölgede kültür turizminin yan� s�ra farkl� birçok turizm türünün 
geli�tirilece�i ifade edilmi�tir. Tarsus’tan ba�layarak Hatay, Gaziantep, 
�anl�urfa ve Mardin’e kadar devam eden �nanç Turizmi Koridoru’nda 
turizm altyap�s�n�n iyile�tirilmesi ve geli�tirilmesi öngörülmektedir. Ayn� 
strateji belgesinde Mardin, Ad�yaman, Gaziantep ve �anl�urfa, Marka 
Kültür Kentleri olu�turulmas� amac�yla seçilen �ehirlerdir. 

Görüldü�ü gibi TRC2 Bölgesi, özellikle �anl�urfa ilinin turizm alan�nda 
geli�me hede� erine ula�abilmesi için çevresindeki illerle birlikte hareket 
etmesi gerekmektedir. GAP Bölgesinde turizm altyap�s�n�n geli�tirilmesi, 
ula��m ba�lant�lar�n�n güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi 
ve bölgenin tan�t�m�n�n yap�lmas� konular�nda ortak çal��malar yap�lmas� 
ve bölgenin Kalk�nma Ajanslar� öncülü�ünde i�birli�i a�lar�n� kurmas� 
gerekmektedir. 

Türkiye’de en fazla ekim alan�na sahip olan TRC2 Bölgesinde 
önemli miktarda tar�msal üretim yap�lmaktad�r ve sulama projelerinin 
tamamlanmas�yla bu üretimin daha da artmas� beklenmektedir.  Sadece 
Güneydo�u Anadolu Bölgesinin 7,5 milyon olan nüfusu bile bu ürünler için 
önemli bir tüketici grubu olu�turmakta ve ürünlerin bu gruba sa�l�kl� bir 
�ekilde ula�t�r�lmas�n� önemli k�lmaktad�r. Hem bölgesel tüketime hem de 
ihracata dönük olan bu üretimin i�leme tesislerine ve tüketiciye sorunsuz 
bir �ekilde ula�t�r�lmas� için üretim-tedarik zincirlerinin ve pazarlama 
kanallar�n�n olu�turulmas�, nakliye, depolama ve ula�t�rma alanlar�nda iller 
aras�nda i�birliklerinin ve ortak a�lar�n kurulmas� gerekmektedir. 

Türkiye’nin en büyük yapay gölü olan Atatürk Baraj Gölü �anl�urfa 
�ehir merkezinin içme suyu kayna��n� olu�turmaktad�r. Baraj�n üzerinde 
kuruldu�u F�rat Nehrinin, s�n�r a�an sular niteli�inde olmas�, ülkemize 
nehrin su kalitesinin korunmas� yönünde yükümlülükler getirmektedir. 
Buna kar��n, Ad�yaman, Samsat ve Kâhta �ehir merkezlerinin ve 
�anl�urfa’n�n Bozova ilçe merkezinin at�k sular� ar�t�lmaks�z�n baraj gölüne 
de�arj edilmekte ve kirlilik olu�turmaktad�r. Ba�ka bir içme suyu kayna�� 
olan Birecik Baraj Gölü ve sulak alan ilan edilmi� olan Karkam�� Baraj Gölü; 
Gaziantep’in Nizip ve Karkam��, �anl�urfa’n�n Halfeti ve Birecik ilçelerinin 
at�k sular� için al�c� ortam olu�turmaktad�r. Bu alanlar�n korunmas� 
için yerle�melerin Bütünle�ik Havza Yönetimi çerçevesinde bir araya 
gelmeleri ve ortak önlemler almalar� gerekmektedir.
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Yeti�mi� insan kayna�� bir ülkenin ya da bölgenin geli�mesindeki en 
temel unsurlardand�r. Geli�me hede� erine ula�abilmek için sermayenin, 
teknolojinin ve altyap�n�n yan�nda bunlar� kullanabilecek nitelikli i�gücünün 
bulunmas� gerekmektedir. Güneydo�u Anadolu Bölgesindeki üç Düzey 
2 bölgesi (TRC1, TRC2 ve TRC3) de nitelikli i�gücü temini konusunda 
s�k�nt� ya�amakta ve sahip oldu�u genç nüfusa ra�men kali� ye i�gücünü 
geli�tirememektedir. Bölgeye yat�r�m çekilmesinde ya�anan zorluklar�n 
nedenleri aras�nda yer alan bu soruna kar��; Bölge Kalk�nma Ajanslar� 
öncülü�ünde bölgede nitelikli i�gücü olanaklar�n�n geli�tirilmesine yönelik 
i�birlikleri ve ortak e�itim programlar� olu�turulabilir.

��sizlik, yoksulluk, göç ve bunlar�n neden oldu�u di�er sosyal 
sorunlar Güneydo�u Anadolu Bölgesi’nde toplumsal geli�meyi ve 
bütünle�meyi tehdit eden ortak bir sorun alan�d�r. Bu sorunlara kar�� 
bugüne kadar farkl� program ve projelerle, farkl� mekansal ölçeklerde çözüm 
aray��lar�nda bulunulmu�, ancak önemli ilerlemeler sa�lanamam��t�r. Bu 

sorunlara kar�� parçac� yakla��m yerine, bu konuda deneyime sahip olan 
GAP Bölge Kalk�nma �daresi çat�s� alt�nda i�birli�i çerçevesinde ortak 
çal��malar yürütülebilir. 

Suriye ile s�n�r kom�usu olan �anl�urfa, bu ülkedeki insanlarla ticari 
ili�kilerin d���nda yo�un akrabal�k ba�lar�na sahiptir. Son y�llarda iki ülke 
aras�ndaki siyasi ili�kilerin geli�mesine paralel olarak ticari ili�kiler de h�zla 
artmakta olup Suriye, �anl�urfa’n�n en fazla ihracat yapt��� ülke konumuna 
gelmi� bulunmaktad�r. Bu ili�kileri ileri ta��mak için iki ülke aras�nda Türkiye 
- Suriye Bölgeleraras� ��birli�i Program� geli�tirilmi�, somut mekanizmalar 
arac�l��� ile merkezi ve yerel düzeyde ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel 
i�birlikleri te�vik edilmi�tir.   

Di�er bölge ülkeleri aras�nda da benzer programlar�n geli�tirilip 
yayg�nla�t�r�lmas� ile yerel düzeyde kalk�nma ve s�n�r ötesi ili�kilerin 
geli�tirilmesi sa�lanabilir.
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ÜST ÖLÇEKL� PLANLARBÖLÜM 7:

Bölge plan�, ulusal düzeyde belirlenen önceliklerin yerel ölçekteki 
gereksinimlere yan�t verecek biçimde somut olarak kurgulanmas�n� 
sa�layan önemli bir ara yüzdür. Bu bölümde, üst ölçekli planlar 
ile bölge plan� aras�ndaki ili�kiye de�inilmektedir.
“ “
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Bu bölümde, üst ölçekli planlar olan Dokuzuncu Kalk�nma Plan� ve 
GAP Bölge Kalk�nma Plan�’nda yap�lan projeksiyonlar ve belirlenen temel 
amaçlar ile ilkeler gözden geçirilmi� ve haz�rlanan Bölge Plan�’n�n, ulusal 
kalk�nma plan� ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu 

olarak haz�rlanmas� hususu göz önünde bulundurulmu�tur. A�a��daki 
tabloda TRC2 Bölge Plan�’n�n eksenler baz�nda Dokuzuncu Kalk�nma Plan� 
ve GAP Bölge Kalk�nma Plan� ile ili�kisi görülmektedir.
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Eksen 1
�stihdam Kapasitesi ve 

Rekabet Gücü

Eksen 2
Be�eri ve Sosyal 
Sermaye, Sosyal 

Dayan��ma 

Eksen 3
Bölge Mekan 

Organizasyonu, 
Ya�am ve Mekan 

Kalitesi

Eksen 4
Do�al Kaynaklar ve 

Kültürel Miras

9.Kalk�nma Plan� ve Orta Vadeli Program 
( 2011-2013)

    

Rekabet Gücünün Art�r�lmas�

�stihdam�n Art�r�lmas�
Be�eri Geli�me ve Sosyal 

Dayan��man�n Güçlendirilmesi
Bölgesel Geli�menin Sa�lanmas�
Kamu Hizmetlerinde Kalite ve 

Etkinli�in Art�r�lmas�
GAP Bölge Kalk�nma Plan�

Sürdürülebilir �nsani Kalk�nman�n 

Sosyal-Ekonomik, Kültürel ve Çevresel 

Ortam�n�n Haz�rlanmas�
�nsan Kaynaklar�n�n ve Yerel Kurumsal 

Kapasitenin Geli�tirilmesi Suretiyle Toplumsal 

Yap�n�n Güçlendirilmesi
Adil ve Dengeli Bir Kalk�nma �çin 

Mekansal Düzenlemelerin Etkinle�tirilmesi

Geli�me Eksenleri/
Ana Hede	 er

Üst Ölçekli Planlar ve 
Strateji Belgeleri                          
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Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde haz�rlanan 
Dokuzuncu Kalk�nma Plan�, 2007-2013 dönemini kapsamaktad�r. Plan, 
Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yakla��mla 
gerçekle�tirece�i dönü�ümleri ortaya koyan temel politika doküman� olup 
Plan’�n vizyonu “�stikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil payla�an, küresel 
ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönü�en, AB’ye üyelik için 
uyum sürecini tamamlam�� bir Türkiye” olarak belirlenmi�tir.

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�, AB’ye üyelik sürecinin gerektirdi�i Kat�l�m 
Öncesi Ekonomik Program ve Uyum �çin Stratejik Çerçeve gibi dokümanlar�n 
yan�nda, ba�ta Orta Vadeli Program olmak üzere di�er ulusal-bölgesel plan 
ve programlar ile sektörel ve kurumsal strateji belgelerinin dayana��n� 
olu�turmaktad�r.

Dokuzuncu Kalk�nma Plan� döneminde ekonomik büyümenin ve 
sosyal kalk�nman�n istikrarl� bir yap�da sürdürülmesi ve plan vizyonunun 
gerçekle�mesi yolunda a�a��da yer alan stratejik amaçlar, geli�me eksenleri 
olarak belirlenmi�tir: 

 � Rekabet Gücünün Art�r�lmas�,
 � �stihdam�n Art�r�lmas�,
 � Be�eri Geli�me ve Sosyal Dayan��man�n Güçlendirilmesi,
 � Bölgesel Geli�menin Sa�lanmas�,
 � Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinli�in Art�r�lmas�.

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�, AB’ye üyelik sürecine katk� sa�layacak 
temel strateji doküman� olarak tasarlanm��t�r. Bu nedenle Plan dönemi 
AB mali takvimi dikkate al�narak 2007-2013 y�llar�n� kapsayacak �ekilde 
7 y�ll�k olarak belirlenmi�tir.

 � Plan’da yer alan vizyona ula��l�rken a�a��daki ilkelerin temel olarak 
al�naca�� belirtilmi�tir:

 � Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara bütüncül bir yakla��m esast�r.
 � Toplumsal diyalog ve kat�l�mc�l���n güçlendirilerek, toplumsal katk� ve 

sahiplenmenin sa�lanmas� esast�r.
 � �nsan odakl� bir geli�me ve yönetim anlay��� esast�r.
 � Rekabetçi bir piyasa, etkin bir kamu yönetimi ve demokratik bir sivil 

toplum geli�me sürecinde birbirini tamamlayan kurumlar olarak i�lev 
görecektir.

 � Kamusal hizmet sunumunda; �effa� �k, hesap verebilirlik, kat�l�mc�l�k, 
verimlilik ve vatanda� memnuniyeti esast�r.

 � Devletin ticari mal ve hizmet üretiminden çekilerek, politika olu�turma, 
düzenleme ve denetleme i�levlerinin güçlendirilmesi esas olacakt�r.

 � Politikalar olu�turulurken kaynak k�s�t� göz önünde bulundurularak 
önceliklendirme yap�lacakt�r.

 � Uygulaman�n vatanda�a en yak�n birimlerce yap�lmas� esast�r.
 � Toplumsal yap�m�z�n ve bütünlü�ümüzün ortak miras ve payla��lan 

de�erler çerçevesinde güçlendirilmesi esast�r. 
 � Do�al ve kültürel varl�klar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan 

bir anlay�� içinde korunmas� esast�r.
Dokuzuncu Kalk�nma Plan� döneminde, y�ll�k ortalama yüzde 

7 büyüyece�i öngörülen Türkiye ekonomisinde, üretimin sektörel 
kompozisyonuna bak�ld���nda sanayi ve hizmetler sektörlerinin ön plana 
ç�kaca�� tahmin edilmektedir. Ekonominin modernizasyonu ve yap�sal 
reformlara paralel olarak, tar�m sektörünün üretim ve katma de�er 
içerisindeki pay�n�n azalmaya devam etmesi beklenmektedir. Üretim 
içindeki pay�, 2002-2005 döneminde ortalama yüzde 11,2 oran�nda 
gerçekle�en tar�m sektörünün, 2007-2013 döneminde y�ll�k ortalama 
yüzde 3,6 büyümesi ve toplam üretim içindeki pay�n�n 2013 itibar�yla 
yüzde 7,8 seviyesine gerilemesi öngörülmektedir. Üretimin sektörel 
kompozisyonundaki de�i�imin tar�m sektörü aleyhinde gerçekle�mesi 
beklenirken, rekabet gücünü art�r�c� ve yüksek katma de�erli yap�ya 
geçi�i destekleyici politikalar sayesinde sanayi sektörü lehine geli�meler 
öngörülmektedir. Bu ba�lamda, sanayi sektörünün üretim içindeki 
pay�n�n plan dönemi süresince artmas� ve dönem sonunda yüzde 27,2 
seviyesine ula�mas� beklenmektedir. Bu dönemde, sanayi sektörü üretim 
art�� h�z�n�n ekonomik büyümenin üzerinde gerçekle�erek, y�ll�k ortalama 
yüzde 7,8 olmas� beklenmektedir. Plan döneminde hizmetler sektörünün 
y�ll�k ortalama büyüme h�z� ise yüzde 7,3 olarak öngörülmekte, böylece,  
hizmetlerin üretim içindeki pay�n�n önceki y�llara oranla bir miktar artarak 
dönem sonunda yüzde 65 düzeyinde gerçekle�mesi beklenmektedir.

Plan’da, Türkiye’deki i�gücü piyasas�nda ya�anan yap�sal dönü�ümün 
plan döneminde de sürmesi ve tar�m sektöründen ayr�lan istihdam�n di�er 
sektörlere kaymas� beklenmektedir. �stihdam�n yap�s�ndaki de�i�imin 
temelde “hizmetler” sektörü lehine olaca�� tahmin edilmektedir. �stihdam 
odakl� sürdürülebilir büyümenin sa�lanmas�, i� ortam�n�n iyile�tirilmesi, 
i�gücü piyasas�n�n i�leyi�inin etkinle�tirilmesi, i�gücünün nitelik ve beceri 
düzeyinin yükseltilmesi ve aktif i�gücü politikalar�n�n geli�tirilmesi yoluyla 
tar�m d��� sektörlerde yeni i� olanaklar� yarat�lmas� sonucunda plan 

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�
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döneminde istihdam�n y�ll�k ortalama yüzde 2,7 oran�nda artaca�� tahmin 
edilmektedir. 

Plan’da Rekabet Gücünün Art�r�lmas� geli�me ekseninin temel amac�; 
ekonominin yüksek teknolojik kabiliyete ve nitelikli i�gücüne sahip, de�i�en 
�artlara h�zla uyum sa�layan, ulusal ve uluslararas� pazarlarda rekabet gücü 
olan, istikrarl� ve verimlilik düzeyi yüksek bir yap�ya kavu�turulmas� olarak 
ifade edilmi�tir. 

�� ortam�n�n rekabetçi bir yap�ya kavu�turularak iyile�tirilmesini 
sa�lamak üzere i�letmelerde kurumsal yöneti�im ilkeleri do�rultusunda 
kurumsalla�man�n sa�lanmas�, i�letmelerin uygun ko�ullarla 
finansman kaynaklar�na eri�iminin kolayla�t�r�lmas� ve bu 
kaynaklarda çe�itlilik sa�lanmas�, giri�im sermayesi, ba�lang�ç sermayesi ve 
kredi garanti sistemi geli�tirilerek ba�ta KOB�’ler olmak üzere i�letmelerin 
kredi temininin kolayla�t�r�lmas� politika olarak belirtilmi�tir. ��letmelerin 
ba�ta bilgi ve ileti�im teknolojileri olmak üzere, teknoloji ve � ziki altyap�s� 
ile lojistik imkânlar�n�n art�r�lmas� ve bu alanlarda etkinlik sa�lanmas� 
amaçlanm��t�r.

Kalk�nma Ajanslar�n�n kurulmas�yla bölgesel potansiyelleri 
de�erlendirmek üzere yabanc� sermaye yat�r�mlar�ndan yararlanmaya 
önem verilece�i, böylece ülke genelinde Yat�r�m Destek ve Tan�t�m Ajans� 
taraf�ndan yürütülecek tan�t�m faaliyetlerini bölgesel bazda tamamlay�c� 
bir yakla��m uygulanaca�� belirtilmi�tir. Ayr�ca illerde Yat�r�m Destek 
O� sleri kurularak yat�r�mc�lar�n izin i�lemlerinin kolayla�t�r�laca�� ifade 
edilmi�tir.

Çevrenin korunmas� ve kentsel altyap�n�n geli�tirilmesi 
temel amac� çerçevesinde; gelecek ku�aklar�n ihtiyaçlar�n� gözeterek, 
do�al kaynaklar� koruma ve kullanma ko�ullar�n�n belirlenmesi ve bu 
kaynaklardan herkesin adil biçimde yararlanmas�n� sa�layacak �ekilde 
çevre yönetim sistemleri olu�turulmas� hede� enmi�tir. Tar�m ve turizm 
ba�ta olmak üzere, çevreye duyarl� sektörlerde ekolojik potansiyelin 
de�erlendirilmesine, koruma-kullanma dengesinin gözetilmesine önem 
verilmi�tir. Kentsel altyap� yat�r�mlar�n�n gerçekle�tirilmesinde belediyelere 
verilecek mali ve teknik dan��manl�k hizmetlerinin etkinle�tirilece�i 
belirtilmi�tir. Yeralt� ve yerüstü su kaynaklar�n�n kirlenmeden korunmas�n�n 
sa�lanmas�na çok önem verilmi�, çevre bilincinin geli�tirilmesine yönelik 
e�itim ve kamuoyu bilgilendirme çal��malar�n�n yap�lmas� hede� enmi�tir.

Plan’da tar�msal yap�n�n etkinle�tirilmesi amac�yla çe�itli tedbirler 

öngörülmektedir. G�da güvencesinin ve güvenli�inin sa�lanmas� ile do�al 
kaynaklar�n sürdürülebilir kullan�m� gözetilerek, örgütlü ve rekabet gücü 
yüksek bir tar�msal yap� olu�turulacakt�r. Yüksek verimli tar�m alanlar�n�n 
tar�msal üretim amac�yla kullan�lmas�, arazi kullan�m planlamas� ve yayg�n 
erozyonun önlenmesi suretiyle toprak kaynaklar�n�n etkin kullan�m�, 
su kaynaklar�n�n etkin kullan�m�na önem ve öncelik verilmesi al�nacak 
tedbirler aras�ndad�r.  Ayr�ca, yüksek üretim de�eri bulunan tar�m 
ürünleri üretiminin ve ihracatta rekabet gücünün art�r�lmas�, tar�msal 
i�letmelerde ba�ta üretim teknikleri ve üretim ko�ullar�n�n iyile�tirilmesi 
olmak üzere, tar�m ve g�da i�letmelerinin modernizasyon çabalar�n�n 
desteklenmesi ve tar�m-sanayi entegrasyonunun özendirilmesi, 
verimlili�in ve üretici gelirlerinin istikrarl� bir �ekilde art�r�lmas� amac�yla, 
çiftlikten sofraya g�da güvenli�inin sa�lanmas� yönünde tar�msal üretim 
ve pazarlama a�amalar�nda ba�ta ilaç ve gübre ile nitelikli tohumluk 
kullan�m�, sulama, bitki ve hayvan sa�l��� ile g�da hijyeni olmak üzere çe�itli 
konularda e�itim ve yay�m hizmetlerinin art�r�lmas� öngörülmektedir.

Plan’da, ekonominin rekabet gücünü art�rmak ve dünya ihracat�ndan 
daha fazla pay almak üzere yüksek katma de�erli mal üretiminin 
art�r�lmas� temel amaç olarak belirlenirken, imalat sanayiinin d��a dönük 
bir yap� içinde ekonomik büyümeyi sürükleyen temel sektör olmas� 
hede� enmektedir. Buna göre KOB�’lerin ve giri�imcilerin rekabet 
güçlerini art�rmak ve yeni pazarlara aç�lmalar�n� sa�lamak için, i� kurma 
ve i� geli�tirme a�amalar�nda e�itim ve dan��manl�k hizmeti sa�lanacakt�r. 
Bu amaçla, ��GEM ve benzeri yap�lanmalar yayg�nla�t�r�lacak ve etkinliklerini 
art�rmak üzere gerekli düzenlemeler yap�lacakt�r. ��letmelerin ortak Ar-Ge, 
ortak tedarik ve pazarlama faaliyetlerine önem verilecektir. ��letmelerin 
� ziki altyap� ihtiyaçlar� kar��lanacak, a� olu�turma ve kümelenme 
giri�imleri desteklenecektir. ��letmelerin belirlenmi� sanayi bölgelerinde 
kurulmas� ve mevcutlar�n bu alanlara ta��nmas� özendirilecektir. Nitelikli 
insan gücü yeti�tirilecek ve mevcut i�letmelerde çal��anlar�n mesleki ve 
teknik niteliklerinde iyile�tirmeye yönelik çal��malar desteklenecektir. 
Madencilik sektöründe çevre mevzuat�na uyum geli�tirilecek, bürokratik 
yap� etkin hale getirilecek, � rma ve i�letme ölçeklerinin büyütülmesi 
özendirilecek, madencilik ürünleri yurtiçinde i�lenerek katma de�er 
art�r�lacak ve maden arama çal��malar�na özel önem verilecektir.

Plan’da ekonomideki a��rl��� giderek artan ve ekonominin itici gücü 
olan hizmetler alan�nda rekabet ortam�n�n geli�tirilmesi amaçlanm��t�r. 
Plan’da “turizm” sektörüne özel bir önem verilmi�tir. Buna göre, turizm 
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sektörü, ülkedeki refah ve geli�mi�lik dengesizliklerini azalt�c� do�rultuda 
yönlendirilecek, turizm potansiyeli olan ancak bugüne kadar yeterince ele 
al�nmam�� yörelerde turizm geli�tirilerek ekonomik ve sosyal kalk�nma 
sa�lanacakt�r. Sektörle ilgili tüm yat�r�mlar�n do�al, tarihi ve sosyal çevreyi 
kollay�c�, koruyucu ve geli�tirici bir yakla��m içinde olmas�na azami özen 
gösterilecektir. Sektörde yeni kapasite yaratman�n yan� s�ra mevcut 
ürünün niteli�inin yükseltilmesine a��rl�k verilecek, yeni aktörlerin, 
tan�t�m, pazarlama, altyap�, turizm e�itimi ve çevre konular�nda görevleri 
ile kamunun turizm sektöründeki rolü yeniden tan�mlanacakt�r. Turizm 
hareketlerinin yo�unla�t��� bölgelerde yerel yönetimlerin ve kullan�c�lar�n 
turizmle ilgili kararlara ve kamu eliyle yap�lacak � ziki altyap�n�n 
finansman�na kat�l�m� sa�lanacakt�r. Turizm sektörünün uzun vadeli ve 
sa�l�kl� geli�mesini sa�lamak üzere Turizm Ana Plan� haz�rlanacakt�r.

�stihdam�n Art�r�lmas� geli�me eksenine yönelik olarak Plan’da; 
istihdam odakl� sürdürülebilir bir büyüme çerçevesinde nitelikli insan 
kaynaklar�n�n yeti�tirilmesi, istihdam imkânlar�n�n geli�tirilmesi, 
i�sizli�in azalt�lmas� ve i�gücü piyasas�n�n etkinle�tirilmesi, Ulusal 
�stihdam Stratejisi’nin olu�turulmas�, tar�m sektöründeki çözülme ile bu 
sektörden gelen i�gücünün tar�m d��� sektörlere kazand�r�lmas� konusuna 
a��rl�k verilmesi, istihdam�n art�r�lmas�nda önem ta��yan giri�imcili�in 
geli�tirilmesi ve te�viki, i�gücü piyasas�n�n daha esnek ve hareketli bir 
yap�ya kavu�turulmas�, yeni istihdam olanaklar�n�n geli�tirilmesi, kay�t 
d��� istihdam�n azalt�lmas�, i�gücü piyasas�nda zorluklarla kar��la�an 
kad�nlar, gençler, uzun süreli i�sizler, engelliler ve eski hükümlüler için 
f�rsat e�itli�i sa�lanmas�, de�i�en ve geli�en ekonomi ile i�gücü piyasas�n�n 
gerekleri do�rultusunda, ki�ilerin istihdam becerilerini art�rmaya yönelik 
ya�am boyu ö�renim stratejisi geli�tirilmesi, ekonominin ara eleman 
ihtiyac�n� kar��lamak için mesleki e�itim faaliyetlerinin, kümele�me 
ortam� olu�turan OSB’lerde ilgili hizmet kurumlar� ve özel sektörle etkili 
i�birli�i içinde yayg�nla�mas�n� sa�layan mekanizmalar�n güçlendirilmesi, 
i�letmeler ve sivil toplum kurulu�lar�n�n nitelikli i�gücü yeti�tirmeye 
yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi, i�sizlerin, i�gücü piyasas� 
aç�s�ndan dezavantajl� kesimlerin ve tar�m sektöründen aç��a ç�kacak 
i�gücünün nitelikleri ve beceri düzeylerinin, i�gücü piyasas�n�n ihtiyaçlar� 
do�rultusunda, aktif i�gücü programlar� uygulanarak geli�tirilmesi ve bu 

programlara ayr�lan kaynaklar�n art�r�lmas� öngörülmektedir.

Plan’da Be�eri Geli�me ve Sosyal Dayan��man�n Güçlendirilmesi 
geli�me ekseni alt�nda; e�itim sisteminin geli�tirilmesi, sa�l�k 
hizmetlerinin etkinle�tirilmesi, gelir da��l�m�n�n iyile�tirilmesi, sosyal 
içermenin sa�lanmas� ve yoksullukla mücadele edilmesi, yoksullu�un 
azalt�lmas�na yönelik hizmetlerin, yoksulluk kültürünün olu�mas�n� 
önleyici ve yoksul kesimin üretici duruma geçmesini sa�lay�c� nitelikte 
olmas�, tar�mdaki yap�sal de�i�im sonucu kente göç eden vas�fs�z ve 
yoksul insanlar�n i�sizlik riskini azaltmak için aktif istihdam politikalar� 
geli�tirilmesi, yoksulluk ve sosyal d��lanman�n önlenmesine yönelik 
politikalar�n uygulanmas�nda ve bunlara yönelik e�itim, bar�nma ve 
istihdam gibi hizmetlerde, merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil 
toplum kurulu�lar� ba�ta olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir �ekilde 
çal��mas�, Sosyal Güvenlik Sisteminin yayg�nla�t�r�lmas� ve etkinli�inin 
art�r�lmas�n vurgu yap�lmaktad�r.

Plan’da, bölgesel geli�menin sa�lanmas� ve bölgeler aras� 
geli�mi�lik farklar�n�n azalt�lmas�na özel bir önem verilmi�tir. Plan’da, 
“GAP’�n sadece enerji ve sulama yat�r�mlar�ndan olu�an bir altyap� 
projesi olarak de�il, yeni kurulacak kalk�nma ajanslar�n�n ortak i�birli�i 
platformundan da yararlanarak yerel giri�imleri harekete geçiren entegre 
bir bölgesel geli�me program� olarak ele al�nmas� ihtiyac� bulunmaktad�r. 
Bu kapsamda, modern sulama tekniklerinin uygulanmas�, rekabetçi ürün 
türlerine geçi�, pazarlama olanaklar�n�n geni�letilmesi, insan kaynaklar� ve 
kurumsal kapasitelerin geli�tirilmesi gibi temel konularda yeni politikalar�n 
geli�tirilmesi gerekmektedir” de�erlendirmesine yer verilmi�tir. Ayr�ca bu 
eksen kapsam�nda Plan’da bölgesel geli�me politikalar�n�n, bir taraftan 
bölgelerin verimlili�ini yükseltmek suretiyle ulusal kalk�nmaya, rekabet 
gücüne ve istihdama katk�y� art�r�rken, di�er taraftan da bölgeler ve k�r-
kent aras� geli�mi�lik farkl�l�klar�n� azaltma temel amac�na hizmet edece�i 
vurguland�ktan sonra, bu kapsamda; merkezi düzeydeki politikalar�n daha 
uyumlu ve etkin hale getirilmesine, yerel dinamiklere ve içsel potansiyele 
dayal� geli�me ortam�n�n olu�turulmas�na, yerel düzeyde kurumsal 
kapasitenin art�r�lmas�na ve k�rsal kalk�nman�n h�zland�r�lmas�na yönelik 
çal��malara a��rl�k verilece�i belirtilmektedir.
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GAP, 9 ilin (Ad�yaman, Batman, Diyarbak�r, Gaziantep, Kilis, Mardin, 
Siirt, �anl�urfa ve ��rnak) yer ald��� Güneydo�u Anadolu Bölgesi’nde 
uygulanmaktad�r. GAP kapsam�ndaki illerin arazi ve nüfus büyüklü�ü, 
Türkiye’nin ortalama % 10’u civar�ndad�r. �anl�urfa ve Diyarbak�r, nüfus 
aç�s�ndan GAP Bölgesinin en büyük 2’nci ve 3’üncü illeridir. Ekonomik 
aç�dan da, GAP Bölgesinde yer alan iller aras�nda, Gaziantep’ten sonra en 
büyük ve en önemli illerdir. 

GAP, Güneydo�u Anadolu Bölgesi’nin sahip oldu�u kaynaklar� 
de�erlendirerek, bu yörede ya�ayan insanlar�n gelir düzeyini ve ya�am 
kalitesini yükseltmeyi, bölgeleraras� farklar� gidermeyi ve ulusal düzeyde 
ekonomik geli�me ve sosyal istikrar hede� erine katk�da bulunmay� 
amaçlayan ve ülkeyi uluslararas� alanda markala�t�ran bir bölgesel kalk�nma 
projesidir. 

Ba�lang�çta bölgenin su ve toprak kaynaklar�n�n geli�tirilmesine 
dayanan bir program olarak ele al�nan GAP, 1989 y�l�nda haz�rlanan GAP 
Master Plan� ve 2002 y�l�nda yap�lan revizyon ile tar�m, sanayi, ula�t�rma, 
e�itim, sa�l�k, k�rsal ve kentsel altyap� yat�r�mlar�n� da içine alan, çok 
sektörlü, sürdürülebilir insani kalk�nmaya dayal� entegre bir bölgesel 
kalk�nma projesi haline gelmi�tir. 

GAP Master Plan�’n�n de�i�en ihtiyaçlar, ko�ullar ve yeni kalk�nma 
de�erleri �����nda irdelenmesiyle GAP Bölge Kalk�nma Plan�’n�n 
haz�rlanmas� sürecine girilmi�tir. 1989 GAP Master Plan�, geleneksel 
kabullerle haz�rlanm��; kaynak geli�tirmeyi ve gelir art���n� “büyüme 
eksenli” bir yakla��mla sa�layabilece�ini varsayarken, GAP Bölge Kalk�nma 
Plan� kalk�nmaya temel olacak tüm kaynaklar�n yerel dinamiklerin katk�lar� 
ile etkenle�mesi ve sürdürülebilir k�l�nmas�n� esas alm��t�r.

GAP Bölge Kalk�nma Plan�’n�n vizyonu “Refah�n artt��� ve yayg�nla�t��� 
ve bunun herkese ekonomik faaliyetlere kat�lma f�rsat� vererek sa�land���; 
Bölge’nin di�er bölgelerle olan geli�mi�lik farklar�n�n azald��� ve zamanla 
ortadan kalkt���; Bölge’deki kaynaklar�n etkin kullan�ld���, sürdürülebilir 
büyüme ve toplumsal istikrar�n bir gere�i olarak verimlilik ve istihdam�n 
artt���; güçlü, özgüvenli, donan�ml�, e�itilmi� bireylerden olu�an, ulusal 
ekonomiyle bütünle�mi�, d��a aç�k ve f�rsat e�itli�inin oldu�u demokratik 
bir toplumsal yap�n�n gerçekle�tirilmesi” olarak belirlenmi�tir.

Bu vizyonu gerçekle�tirmek ve bölgede tüm insanlar için ya�am 

kalitesini yükseltmek ve kat�l�mc�l�k temelinde bunu sürdürebilir k�lmak 
genel hede� ne ula�mak için 3 temel amaç belirlenmi�tir:

 � Sürdürülebilir �nsani Kalk�nman�n Sosyal-Ekonomik Kültürel ve 
Çevresel Ortam�n�n Haz�rlanmas�

 � �nsan Kaynaklar�n�n ve Yerel Kurumsal Kapasitenin Geli�tirilmesi 
Suretiyle Toplumsal Yap�n�n Güçlendirilmesi

 � Adil ve Dengeli Bir Kalk�nma �çin Mekansal Düzenlemelerin 
Etkinle�tirilmesi

Plan’da Bölgenin kalk�nmas�n�n; ekonomik, sosyal, kültürel, 
mekansal ve çevre koruma boyutlar�yla entegre bir �ekilde ve insani 
geli�me temelinde, kat�l�mc�l�k ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak 
gerçekle�ece�i belirtilmi�tir. 

Sürdürülebilir �nsani Kalk�nman�n Sosyal-Ekonomik Kültürel 
ve Çevresel Ortam�n�n Haz�rlanmas� temel amac� kapsam�nda 
ekonomik ve sosyal göstergelerin, ulusal göstergelere yak�nla�t�r�lmas� 
yönünde, öncelikle Bölge’nin verimlilik düzeyi, geliri ve ya�am kalitesinin 
yükseltilece�i, Bölgesel Kalk�nman�n, rekabet ortam�nda yard�m ve 
desteklere ihtiyaç duymadan, do�al dengeyi gözeten, sürdürülebilir insani 
geli�meyi sa�layan biçimde gerçekle�mesi için k�rsal ve kentsel alanlarda, 
� ziki ve be�eri altyap�lar�n geli�tirilece�i ve güçlendirilece�i ifade edilmi�tir. 
Buna göre üretim art�r�lacak, iktisadi faaliyetler çe�itlendirilecek, bölgesel 
gelir düzeyi ülke ortalamas�na yakla�t�r�lacakt�r. �htisasla�m�� sanayi 
bölgeleri kurulacak, yeni sanayi odaklar� ile yenilikçi hizmet alanlar�n�n 
olu�turulmas� özendirilecek, Ar-Ge hizmetlerinin geli�tirilmesine özel 
önem verilecektir. Tar�msal ürünlerin Bölge’de i�lenmesi suretiyle 
imalat sanayi ve hizmetler sektörlerinin katma de�erlerinin art�r�lmas� için 
özendirici tedbirler al�nacak, k�rsal kesimde tar�m d��� sektörlerde de iktisadi 
faaliyet imkanlar� geli�tirilecektir.  Turizm potansiyeli geli�tirilerek, turizm 
faaliyetlerinin yayg�nla�t�r�lmas� tedbirleri al�nacakt�r. ��gücü, sermaye, 
kurum, kurulu� ve organizasyonlar�n/i�letmelerin verimlili�i uluslararas� 
ortamda rekabet edebilir düzeye getirilecektir. Çevre kirlili�i önlenecek, 
toprak, su ve di�er yeralt� ve yerüstü do�al kaynaklar� geli�tirilecektir. K�rsal 
ve kentsel donat�lar ve teknik altyap�lar geli�tirilecek, Kültürel Varl�klar ve 
çevresel duyarl�l��� yüksek alanlar korunacak ve de�erlendirilecektir.

GAP Bölge Kalk�nma Plan�
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�nsan Kaynaklar�n�n ve Yerel Kurumsal Kapasitenin Geli�tirilmesi 
Suretiyle Toplumsal Yap�n�n Güçlendirilmesi temel amac� kapsam�nda 
örgün ve yayg�n e�itim olanaklar� geli�tirilmesi ile mesleki ve teknik 
e�itim programlar� yan�nda, ç�rakl�k e�itimi, okul-sanayi i�birli�i, sa�l�k 
e�itimi, k�rsal ve tar�msal nüfusun e�itimi, giri�imcili�in te�viki ve i�gücü 
niteli�inin iyile�tirilmesi gibi yayg�n e�itim olanaklar�n�n kat�l�mc� bir 
model ile çe�itlendirilerek art�r�lmas� hede� enmi�tir. Ayr�ca bu amaç 
do�rultusunda okul öncesi e�itim imkanlar� geli�tirilecek, sosyo-kültürel 
etkile�im alanlar� geli�tirilerek kültürel hizmetlere eri�im kolayla�t�r�lacak, 
halk sa�l��� ve koruyucu sa�l�k hizmetleri yayg�nla�t�r�lacakt�r. Öncelikle 
dezavantajl� gruplar ve yöreler olmak üzere, toplumsal kesimlerin 
örgütsel kapasiteleri, kararlara kat�l�mlar�, kaynaklara eri�imleri ve 
sosyal hizmetlerden yararlanma imkanlar� art�r�lacakt�r. Yerel giri�imler 
desteklenecek, etkinle�tirilecek ve özel kesimin a��rl��� art�r�lacakt�r.

Adil ve Dengeli Bir Kalk�nma �çin Mekansal Düzenlemelerin 
Etkinle�tirilmesi temel amac� do�rultusunda bölge içi geli�mi�lik 
farklar�n�n azalt�lmas�, bu çerçevede dezavantajl� kesim ve alanlar�n 
sosyoekonomik geli�mesinin h�zland�r�lmas� ve mekansal kullan�mlarla 
bütünlü�ün sa�lanmas� hede� enmi�tir. Buna göre mekansal kullan�mlarda, 
sosyo-ekonomik ve çevresel yararlar gözetilerek, yerle�melerin konumsal 
avantajlar� ve birikimleri de�erlendirilecek, yerle�meler aras�ndaki 
etkile�im en üst düzeye yükseltilecektir. Bölge içi geli�mi�lik farklar� 
azalt�lacak, dezavantajl� altbölgelerde sosyo-ekonomik standartlar 
yükseltilecektir. Altbölgelerin özgün avantajlar�na göre farkl� kalk�nma 
yöntemleri uygulanacakt�r. Ayr�ca yerle�melerin � ziki planlamas�nda; tüm 
kentsel hizmet sunumlar� ile bunu gerçekle�tirecek olan; a�, tesis ve 
donat�lar gözetilecek, çok sektörlü ve bütüncül bir yap�n�n olu�turulmas� 
sa�lanacakt�r. Plan’da bölge mekan�n�n “çok eksenli ve kutuplu” bir 
biçimde yap�lanmas� öngörülmü� olup geli�me eksen ve kutuplar�n�n 
farkl� altbölgelerde yer almas� ve hizmet alanlar�n�n tüm Bölge’yi 
kapsamas� kurgulanm��t�r. Bunlar�n, sahip olacaklar� farkl� i�lev ve nüfus 
büyüklüklerine göre donat�lmas� öngörülmü�tür.

TRC2 Bölge Plan�nda ekonomik geli�meye ili�kin “Hizmet sektörünün 
geli�tirilmesi, istihdam� ve üretimde katma de�erin art�r�lmas�, giri�imcilik 
kültürünün geli�tirilmesi ve i�-yat�r�m ortam�n�n iyile�tirilmesi” gibi temel 
amaçlar� içeren “�stihdam Kapasitesi ve Rekabet Gücü” ekseni; Dokuzuncu 
Kalk�nma Plan�nda “Rekabet Gücünün Art�r�lmas�” ve “�stihdam�n 
Art�r�lmas�” eksenleri ile uyumlu olarak geli�tirilmi�tir. Plandaki ayn� 
eksen GAP Bölge Kalk�nma Plan�n�n  “Sürdürülebilir �nsani Kalk�nman�n 

Sosyal-Ekonomik, Kültürel ve Çevresel Ortam�n�n Haz�rlanmas�” ekseni 
ile paralellik göstermektedir. GAP Bölge Kalk�nma Plan�n�n bu eksenini 
gerçekle�tirmeye yönelik; ekonomik ve sosyal göstergelerin ulusal 
göstergelere yak�nla�t�r�lmas�, Bölge’nin verimlilik düzeyi, geliri ve ya�am 
kalitesinin yükseltilmesi, Bölgesel Kalk�nman�n rekabet ortam�nda 
do�al dengeyi gözeten, sürdürülebilir insani geli�meyi sa�layacak �ekilde 
gerçekle�mesi, k�rsal ve kentsel alanlarda, � ziki ve be�eri altyap�lar�n 
geli�tirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlar�, TRC2 2011-2013 Bölge Plan�n�n 
amaç ve stratejileri ile de uyumluluk göstermektedir.

Bölge Plan�nda “Be�eri ve Sosyal Sermaye, Sosyal Dayan��ma” 
ekseni Bölge için birinci eksende ifade edilen stratejik amaçlar�n 
gerçekle�tirilebilmesi için gerekli olan insan kaynaklar�, kurumsal kapasite 
ve sosyal hizmet ortam�n�n olu�turulmas� amaçlan�rken Dokuzuncu 
Kalk�nma Plan�nda “�stihdam�n Art�r�lmas�” ve “Be�eri Geli�me ve Sosyal 
Dayan��man�n Güçlendirilmesi” eksenleri ile uyumluluk arz etmektedir. 
Yine bu eksen GAP Bölge Kalk�nma Plan�ndaki “�nsan Kaynaklar�n�n ve 
Yerel Kurumsal Kapasitenin Geli�tirilmesi Suretiyle Toplumsal Yap�n�n 
Güçlendirilmesi” ekseni ile uyumludur. 

Planda “�stihdam Kapasitesi ve Rekabet Gücü” eksenini destekleyici ve 
tamamlay�c� bir konumda olup alt bölgelerin potansiyelini de�erlendiren, 
bölgede ula��m�, altyap�y� güçlendiren hede� er içeren üçüncü eksen “Bölge 
Mekan Organizasyonu, Ya�am ve Mekan Kalitesi” ekseni ile Dokuzuncu 
planda “Rekabet Gücünün Art�r�lmas�” ve “Bölgesel Geli�menin 
Sa�lanmas�” eksenleri ile uyumlu çal���rken GAP Bölge Kalk�nma Plan�nda 
“Sürdürülebilir �nsani Kalk�nman�n Sosyal-Ekonomik, Kültürel ve Çevresel 
Ortam�n�n Haz�rlanmas�” ve “Adil ve Dengeli Bir Kalk�nma �çin Mekansal 
Düzenlemelerin Etkinle�tirilmesi” eksenleri ile uyumluluk göstermektedir. 

Son olarak TRC2 Bölge Plan�ndaki dördüncü eksen olan “Do�al 
Kaynaklar ve Kültürel Miras” ekseni ile Dokuzuncu Kalk�nma Plan�ndaki 
“Rekabet Gücünün Art�r�lmas�” ve GAP Bölge Kalk�nma Plan�ndaki 
“Sürdürülebilir �nsani Kalk�nman�n Sosyal-Ekonomik, Kültürel ve Çevresel 
Ortam�n�n Haz�rlanmas�” eksenleri aras�nda üst ölçek uyumu gösteren 
ba�lant�lar bulunmaktad�r.

Bölge Plan� genel eksen ve amaçlar�n�n üst ölçekli planlarla 
uyumlulu�unun yan�nda Planda amaçlar alt�nda ifade edilen Strateji ve Alt 
Stratejilerde de ulusal plan ve stratejilerle uyum gözetilmi�tir. Bu konudaki 
ayr�nt�lar stratejilerin gerekçelendirildi�i bölümlerde mevcuttur.
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F�NANSAL KAYNAKLARBÖLÜM 8:

Bölgenin kalk�nma hede� erinin tam anlam�yla ve zaman�nda hayata geçebilmesi, 
bölge aktörlerinin e�güdüm içinde hareketini sa�layacak koordinasyona ve 
gerekli � nansal kaynaklar�n etkin olarak kullan�labilmesine ba�l�d�r. “ “
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Bölgenin kalk�nma hede� erine ula�mas� için belirlenen geli�me 
eksenlerinin-amaçlar�n tam anlam�yla ve zaman�nda hayata geçebilmesi, 
bölge aktörlerinin e�güdüm içinde hareketini sa�layacak koordinasyona ve 
gerekli finansal kaynaklar�n etkin olarak kullan�labilmesine ba�l�d�r. 

TRC2 Bölgesi 2011-2013 Bölge Plan� amaç ve stratejilerinin 
uygulanmas� sürecinde bölgedeki mevcut finansman kaynaklar�n�n 
çe�itlili�i önem arz etmektedir. Bölgeye DPT y�ll�k yat�r�m programlar� 
çerçevesinde illere tahsis edilecek kamu yat�r�m kaynaklar�n�n yan�nda, 
Bölge için önemli bir geli�me f�rsat� sa�layacak GAP Eylem Plan� 
uygulamalar�, Karacada� Kalk�nma Ajans�na her y�l aktar�lan genel 
bütçe kayna�� ve bölgede uygulanan programlar�n (KÖYDES, BELDES, 
SODES, Cazibe Merkezleri vb.) sa�lad��� kaynaklar önemli f�rsatlar olarak 
de�erlendirilmektedir. 

Bölge Plan� uygulamalar�n�n gerçekle�mesine etki edecek genel 
bütçeden finanse edilen mali kaynaklar�n ba��nda gelen �l Yat�r�m Program 
kaynaklar� son y�llarda bölgede önemli art�� göstermi�tir. 2005-2008 
y�llar� aras�nda ortalama 315 milyon TL yat�r�m program� ödene�i tahsis 
edilen bölgede 2009 y�l�nda 912 milyon TL, 2010 y�l�nda ise 1.059 
milyon TL mali kaynak tahsis edilmi�tir. Plan uygulama süresince Yat�r�m 
Program� kapsam�nda tahsis edilen kaynaklar�n art�� seyrine devam etmesi 
halinde 2011-2012-2013 y�llar� için en az 3,5 milyar TL’lik bir genel bütçe 
kayna��n�n bölgeye aktar�laca�� öngörülmektedir.

Bölge için geli�me eksenlerinin hayata geçmesinde önemli kaynak 
f�rsatlar�ndan biride ayn� zamanda Bölgenin üst ölçekli plan uygulamalar�n� 
olu�turan GAP Eylem Plan�d�r. 2008-2012 y�llar�n� kapsayan GAP Eylem 
Plan� faaliyetleri ile TRC Bölgesi geneline 19,4 milyar TL ek finansman 
kayna�� tahsis edilmi�tir. GAP Bölge Plan� kapsam�nda öngörülen ola�an 
7,3 milyar TL kaynak ile beraber Güneydo�u Anadolu Bölgesine 26,7 milyar 
TL kaynak aktar�m� yap�lmas� planlanm��t�r. Devlet Planlama Te�kilat�’n�n 
8 Ekim 2010 tarihli “2011-2013 Dönemi Yat�r�m Program� Haz�rl�klar�” 
konulu genelgesinde “…bölgesel bazda ise Güneydo�u Anadolu Projesi, …. 
Projesi ba�ta olmak üzere ekonomik ve sosyal altyap� projelerine öncelik 

verilecek… GAP Eylem Plan� ve di�er bölgesel programlar kapsam�nda 
yer alan projelerin, sa�lanan ilave kaynaklar da dikkate al�narak, h�zla 
tamamlanmas�na yönelik tedbirler zaman�nda al�nacakt�r” ifadesi ile 
Bölgede GAP Eylem Plan� kapsam�nda gerçekle�tirilecek yat�r�mlara öncelik 
verilece�i kararla�t�r�lm��t�r. Bölge illeri, Eylem Plan� faaliyetlerinden 
olan Sosyal Destek Program� (SODES) ve Cazibe Merkezleri Destekleme 
Programlar� kapsam�na da girdi�i dü�ünüldü�ünde GAP Eylem Plan� için 
Bölgeye tahsis edilen kamu kayna��n�n Plan faaliyetleri için önemli bir 
kaynak te�kil edece�i dü�ünülmektedir.

Bölgesel geli�me için do�rudan kamu yat�r�m� olarak sa�lanan kaynaklar�n 
d���nda, özel sektör yat�r�mlar�n� destekleyen mali destek mekanizmalar� ve 
te�vik sistemleri de bulunmaktad�r. Bu yönde � nansal kaynaklar içerisinde Plan 
faaliyetlerine önemli kaynak sa�layacak aktörlerden biri de Bölgede kurulan 
Karacada� Kalk�nma Ajans�d�r. Teklif ça�r�s� yöntemi ile destek programlar�na 
ç�kan Ajans program önceliklerini Bölge Plan� geli�me eksenleri ve stratejileri 
ile uyumlu olarak belirlemektedir. Kalk�nma Ajans�na genel bütçeden her 
y�l aktar�lacak kaynak miktar� Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerindeki art�� 
öngörüleri do�rultusunda 2011 y�l� için 22,5 milyon TL, 2012 y�l� için 24,3 
milyon TL, 2013 y�l� için ise 26,7 milyon TL olmak üzere toplam 73,5 milyon 
TL olaca�� öngörülmektedir. Ajans taraf�ndan sa�lanan bu kaynaklar�n 
Bölgede 2011 y�l�ndan sonra kredi faiz deste�i veya faizsiz kredi destekleri 
olarak ta kulland�r�labilmesi imkân� ve hibe programlar�nda e� � nansman 
miktar�n�n ortalama % 50 düzeyinde olmas� göz önünde bulunduruldu�unda 
bölgede ortalama 200 milyon TL’lik bir yat�r�m kayna��n�n harekete geçmesi 
öngörülmektedir.

Bölgede özel sektör yat�r�mlar�n� destekleyen ulusal mali destek 
mekanizmalar�ndan di�erleri KOSGEB, TKDK (Tar�msal ve K�rsal Kalk�nmay� 
Destekleme Kurumu), Tar�m ve Köyi�leri Bakanl��� hibe programlar�, Sanayi 
Bakanl��� destekleri, TÜB�TAK’�n Ar-Ge destekleri ve yat�r�m te�vikleri 
olarak s�ralanabilir. Bölgede KOB� kredi faiz deste�i kapsam�nda KOSGEB 
taraf�ndan 57,6 milyon TL faiz deste�i sa�lanm�� olup bu �ekilde 115,6 
milyon TL banka kredisi kulland�r�lm��t�r. Verilen kredi faiz desteklerinin 
2011-2013 y�llar�nda devam etmesi halinde KOSGEB’in di�er hibe destek 
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programlar� ile birlikte Bölgede 300 milyon TL’lik bir kayna��n harekete 
geçmesi beklenmektedir.

TRC2 Bölgesinde 2005-2009 y�llar� aras�nda Yat�r�m Te�vik Belgeleri 
kapsam�nda toplam 1.032 milyon TL tutar�nda te�vik belgesi al�nm��t�r. 
2010 y�l�n�n ilk dokuz ay�nda 322 milyon TL tutar�nda yat�r�m gerçekle�ti�i 
hesaba kat�ld���nda, 2011-2013 y�llar� aras�nda bu miktar�n yakla��k 1 
milyar TL civar�nda olmas� beklenmektedir. 

Ayr�c� ülkemizin Avrupa Birli�i müzakere sürecinde yararland��� 
Kat�l�m Öncesi Mali Yard�m Arac� (IPA 2007-2013) bile�enleri, AB 7. 

Çerçeve Program� (2007-2013) ve di�er AB fonlar� Bölge Plan� amaçlar�n� 
do�rultusunda kaynak olarak de�erlendirilebilecek unsurlar aras�nda 
de�erlendirilmektedir.

Do�rudan özel sektör yat�r�mlar� Bölge Plan�n�n “�stihdam 
Kapasitesinin ve Rekabet Gücünün Art�r�lmas�” ekseni için önemli bir mali 
kaynak olu�turmas� beklenmektedir. Karacada� Kalk�nma Ajans� Yat�r�m 
Destek O� slerinin Bölgeye özel sektör yat�r�mlar�n�n çekilmesi konusunda 
yapt��� çal��malarla di�er giri�imlerle birlikte yerli ve yabanc� yat�r�mc�lar�n 
bölgede önemli yat�r�m kararlar� alaca�� beklenmektedir.
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KOORD�NASYON, �ZLEME VE 
DE�ERLEND�RME

BÖLÜM 9:

Bölgesel kalk�nma hede� erine ula��labilmesi için; uygulama, 
izleme ve de�erlenlendirme süreçleri hayati önem ta��maktad�r. 
Plan hede� erine yönelik ilerleme ve gerçekle�meler etkin 
izleme ve de�erlendirme süreçleri ile takip edilecektir.
“ “
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Ulusal düzeyde haz�rlanan kalk�nma planlar� ve bölge planlar�n�n en 
önemli ç�kmazlar�ndan birisi uygulama sürecinde ya�anan güçlüklerdir. 
Ulusal kalk�nma plan� ile genel ve soyut düzeyde belirlenen sosyo-
ekonomik kalk�nma hede� eri, bölge planlar� ile mekânsal boyut 
kazanmakta, yerel öncelik ve ihtiyaçlara cevap verecek �ekilde somut olarak 
kurgulanabilmektedir. Ülkemizde Dokuzuncu Kalk�nma Plan� dönemine 
kadar olan süreçte bölgesel kalk�nma projeleri kapsam�nda bölge planlar� 
haz�rlanm�� ancak bölgesel kalk�nma projelerinden GAP d���nda kalanlar 
kapsaml� bir uygulama �ans� bulamam��t�r. Mali kaynak yetersizli�i ile 
bölgesel kalk�nma plan�yla belirlenen politikalar ile bu alandaki program 
ve projeleri yerelde koordine edecek kurumsal mekanizman�n mevcut 
olmamas� planlar�n uygulanmas�n�n önünde engel te�kil eden en önemli 
faktörler olarak gösterilmektedir.

Kalk�nma Ajanslar�n kurulu�unu düzenleyen 5449 say�l� kanunun 
gerekçesinde ifade edildi�i gibi Kat�l�m Ortakl��� Belgesi temelinde 
haz�rlanan Ön Ulusal Kalk�nma Plan�nda; ekonomik ve sosyal uyumun 
en önemli yatay önceli�i olarak bölgesel geli�meye a��rl�k verilmekte, 
finansman deste�inin en geni� oldu�u alan bölgesel geli�me olarak 
tespit edilmektedir. Bu çerçevede ilgili planda yönetim otoritesi olarak 
DPT Müste�arl��� belirlenmi� olup, uygulamaya ili�kin görevlerin sektörel 
ve bölgesel kurumlar gibi “ara kurumlar” ile payla��lmas�, bölgesel 
geli�me politikalar�n� yerel bazda uygulayacak kurumsal bir mekanizman�n 
geli�tirilmesi ve bu alandaki program ve projelerin yönetimine ili�kin baz� 
görevlerin Kalk�nma Ajanslar�na (KA) devredilmesi öngörülmü�tür.

Bölgeler aras� geli�mi�lik farklar�n�n azalt�lmas� ve dengeli geli�menin 
sa�lanmas� için kullan�lan araçlar�n ba��nda gelen bölge planlar�n�n düzey 
2 istatistiki bölge birimleri seviyesinde, kat�l�mc� süreçlerle haz�rlanmas�n�n 
gerekçelerinden biri; planlar�n uygulama süreçlerinde bölge aktörlerinin 
yereldeki katk�s�n� art�rarak uygulamay� güçlendirmektir. 

Ajanslar�n idari yap�lanmas� içinde yer alan Yönetim Kurulu ve 
Kalk�nma Kurulu bölge aktör ve payda�lar�n�n önemli bir bölümünü 
bar�nd�rmakta, karar alma ve uygulama süreçlerini kolayla�t�rmaktad�r. 
Ajanslar idari, mali yap�lanmas� ve teknik kapasitesi ile bölgesel kalk�nma 
plan� ve politikalar�na ili�kin uygulamalar�n izlenmesi, yerel aktörlerin 
i�birli�i ve koordinasyonun sa�lanmas� ile uygulamalar�n kendisine 
mali ve teknik aç�dan destek verilmesi gibi hususlarda önemli görevler 

üstlenmektedir. 

2011-2013 y�llar�n� kapsayan TRC2 Bölgesi Bölge Plan� ve belirledi�i 
politikalar�n uygulanmas� süreçlerinde Ajans;

 � Mali Destek,
 � Teknik Destek,
 � Koordinasyon,
 � �zleme ve De�erlendirme gibi rolleri üstlenecektir.

Ajans mali destek programlar�yla geli�tirmesini ve desteklenmesini 
öngördü�ü sektörlere finansman sa�layarak bu yönde belirledi�i 
politikalar�n gerçekle�tirilmesini sa�layacakt�r. Mali destek programlar� 
d���nda Ajans, ulusal ve uluslararas� fonlar� bölgeye kulland�rarak plan 
hede� erinin ihtiyaç duydu�u finansman� temin etmeye çal��acakt�r. Ayr�ca 
ulusal çapta halen uygulanmakta olan ve geli�tirilecek SODES, Cazibe 
Merkezleri Uygulamas� vb. programlar�n bölge plan� amaç ve stratejileri 
do�rultusunda kurgulanmas� sa�lanarak kaynak aktar�lmas� ve bu sayede 
belirlenen politikalar�n gerçekle�tirilmesi sa�lanacakt�r.  

Teknik destek ve koordinasyon faaliyetleri çerçevesinde Ajans, 
plan kapsam�nda öngörülen ve bölgedeki kamu kurum ve kurulu�lar�n, 
yerel yönetimlerin ve STK’lar�n sorumluluk alanlar�na giren tedbirlerin 
gerçekle�tirilmesine çal���lacakt�r. Kurulacak platform ve çal��ma 
gruplar�yla, özellikle Kalk�nma Kurulu üyelerinin etkin kat�l�mlar�yla,  
plan politikalar�n�n ilgili kurumlar�n yat�r�m ve faaliyet programlar�nda 
önceliklendirilerek uygulanmaya konulacakt�r. 

Bölgede hâlihaz�rda yürütülmesine devam edilen GAP Eylem Plan�, 
SODES, Cazibe Merkezleri programlar� ve di�er kamu yat�r�mlar� dikkate 
al�narak geli�tirilen TRC2 Bölge Plan� için bu programlar�n uygulama 
sonuçlar� da önem ta��maktad�r. Plan uygulama dönemlerinde gerçekle�en 
yat�r�mlar ve geli�meler bölge plan� amaçlar� ve hede� eri kapsam�nda 
izlenecek, özel sektör taraf�ndan gerçekle�tirilen yat�r�m ve faaliyetlerin 
izlenmesinde her iki ilde bulunan Ajans Yat�r�m Destek O� slerinden destek 
al�nacakt�r.

Plan uygulamalar�n� de�erlendirmek, hede� ere ili�kin geli�meleri 
izlemek, programlama ve bütçeleme çal��malar�na yön vermek ve plan 
ilerleme raporlar�n� haz�rlayarak Ajans Yönetim Kurulu’na sunmakla 
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sorumlu olacak Ajans Bölgede kamu, özel sektör ve STK temsilcilerinin 
bir araya geldi�i Yönetim ve Kalk�nma Kurullar�n�n yap�s� itibar�yla Bölge 
Plan�n�n de�erlendirilmesi için en uygun kurumsal yap�d�r.

Plan kararlar�n�n gözden geçirilmesi ve revizyonuna geri bildirim 
sa�layacak izleme süreci, uygulama dönemleri baz�nda yap�lacak etki 
analizleri ve risk analizleri ile desteklenecektir. Bölge plan� eksenleri 
üzerinden tasarlanan amaç, hedef ve tedbirlerin yürütülmesinin izlenmesi 
için yap�lacak etki analizi için plan öncesi dönemi yans�tan mevcut durum 
analizi ve plan�n performans göstergeleri kullan�lacakt�r. Plan uygulama 

dönemlerinde her y�l yap�lacak izleme raporlar� Ajans Yönetim Kuruluna 
sunulacakt�r. Uygulama dönemleri sonunda Bölge Plan� ve buna ba�l� 
olarak yürütülen program ve projeler ile ilgili olarak Kalk�nma Kurulu 
toplant�lar�nda Kurula bilgi sunulacak ve Kurulun katk�lar� sa�lanacakt�r. 

Bölge plan� izleme ve de�erlendirme çal��malar� ve kar��la��lan 
sorunlar konusunda Devlet Planlama Te�kilat� Müste�arl��� (DPT) Bölgesel 
Geli�me ve Yap�sal Uyum Genel Müdürlü�ü ile GAP Bölge Kalk�nma �daresi 
Ba�kanl��� bilgilendirilecektir.
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PERFORMANS GÖSTERGELER�BÖLÜM 10:

Bölge plan� eksenleri üzerinden tasarlanan amaç, hedef ve tedbirlerin 
yürütülmesinin izlenmesi için plan öncesi dönemi yans�tan mevcut 
durum analizi ve plan�n performans göstergeleri kullan�lacakt�r.“ “
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EKSEN 1: �ST�HDAM KAPAS�TES� VE REKABET GÜCÜ

Performans Göstergesi Birim/Süre
Ba�lang�ç Noktas�

Do�rulama Kayna��
2013 Y�l� 
Hede� De�eri Y�l�

��gücüne kat�lma oran� % 34,4 2009 TÜ�K 36,4
�stihdam oran� % 27,9 2009 TÜ�K 31,7
��sizlik oran� % 18,8 2009 TÜ�K 14,5
Tar�m d��� i�sizlik oran� % 20,5 2009 TÜ�K 15,4
Ki�i ba��na GSKD dolar 2.904 2006 TÜ�K 4.550
�hracat miktar� milyon dolar 244,5 2009 DTM 650
Bölgenin Irak ve Suriye'ye yap�lan  toplam ihracat� içindeki pay� % 2,4 2009 T�M 6
Sanayinin toplam istihdam içindeki pay� % 15,7 2009 TÜ�K 18,5
Marka tescil say�s� adet 1.279 2009 TPE 2.080
Endüstriyel tasar�m tescil say�s� adet 92 2009 TPE 152
Faydal� model tescil say�s� adet 13 2009 TPE 27
Patent tescil say�s� adet 1 2009 TPE 5

Bölgedeki teknokent say�s� adet 0 2010
Sanayi ve 
Ticaret Bakanl���

2

Kurulan �irket ve kooperatif say�s�n�n Türkiye içindeki 

pay� (y�ll�k)
% 2,5 2009 TÜ�K 3,5

Giri�im say�s�n�n Türkiye içindeki pay� (y�ll�k) % 2,6 2008 TÜ�K 3,6
OSB'deki üretim yapan i�letme say�s� adet 272 2010 OSB Müdürlükleri 522

Kooperatif say�s� adet 847 2009
Sanayi ve 
Ticaret Bakanl���

1.100

Kooperati� erin ortak say�s� adet 68.288 2009
Sanayi ve 
Ticaret Bakanl���

88.700

Bitkisel üretim de�eri milyon TL 2.971 2008 TÜ�K 5.350
Dekar ba��na al�nan ürün miktar� kg 477,1 2009 TÜ�K 850
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Performans Göstergesi
Birim/
Süre

Ba�lang�ç Noktas�
Do�rulama Kayna��

2013 Y�l� 
Hede� De�eri Y�l�

Sulanan tar�msal alan ha 484.928 2009 DS� Bölge Müdürlükleri 690.000
Bölgedeki tar�ma dayal� �htisas OSB say�s� adet 0 2010 Ticaret ve Sanayi �l Müdürlükleri 2
Örtü alt� üretim yap�lan alan da 438 2009 TÜ�K 1.500
Organik tar�m yap�lan alan ha 2.488 2009 TÜ�K 15.000
Organik tar�m üretimi yapan çiftçi say�s� ki�i 55 2009 TÜ�K 300
Hayvansal ürün de�eri milyon TL 616,5 2008 TÜ�K 1.230
Ya�murlama sulama sistemi say�s� adet 2.235 2009 Tar�m �l Müdürlükleri 3.350
Damlama sulama sistemi say�s� adet 355 2009 Tar�m �l Müdürlükleri 750
Tar�m kooperati�  say�s� adet 247 2009 Tar�m �l Müdürlükleri 350
Gelen turist say�s� ki�i 718.837 2009 Kültür ve Turizm Bakanl��� 860.000
Konaklama tesisi say�s� adet 135 2009 Kültür ve Turizm �l Müdürlükleri 200
Ortalama kal�� süresi gün 1,21 2009 Kültür ve Turizm Bakanl��� 1,8
Yatak say�s� adet 8.144 2009 Kültür ve Turizm �l Müdürlükleri 12.200
Müze say�s� adet 4 2009 TÜ�K 7
Müzeleri ziyaret eden ki�i say�s� ki�i 46.770 2008 TÜ�K 56.000
Kay�tl� turist rehberi say�s� ki�i 54 2009 Kültür ve Turizm �l Müdürlükleri 65

EKSEN 2: BE�ER� VE SOSYAL SERMAYE, SOSYAL DAYANI�MA

Performans Göstergesi
Birim/
Süre

Ba�lang�ç Noktas�
Do�rulama Kayna��

2013 Y�l� 
Hede� De�eri Y�l�

Ortaö�retim kademesinde okulla�ma oran� % 38,4 2009-2010 TÜ�K 60
Ortaö�retim kurumlar�nda derslik ba��na dü�en ö�renci say�s� ki�i 44 2009-2010 MEB 40
Ortaö�retim kurumlar�nda ö�retmen ba��na dü�en ö�renci say�s� ki�i 26 2009-2010 MEB 22
Mesleki orta ö�retim okulla�ma oran� % 9,7 2009-2010 TÜ�K 23
Okuryazar olmayan oran� % 16,9 2010 TÜ�K 10
Hastane say�s� adet 38 2010 �l Sa�l�k Müdürlükleri 46
100 bin ki�i ba��na dü�en yatak say�s� adet 173 2007 TÜ�K 198
100 bin ki�i ba��na dü�en uzman hekim say�s� ki�i 43 2006 TÜ�K 55
Üniversitelerdeki faaliyette olan sosyal hizmetler bölümü say�s�   adet 0 2010 Üniversiteler 2
Kad�n nüfusun i�gücüne kat�l�m oran� % 8,6 2009 TÜ�K 10
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EKSEN 3: BÖLGE MEKÂN ORGAN�ZASYONU,  YA�AM VE MEKÂN KAL�TES�

Performans Göstergesi Birim/Süre
Ba�lang�
Noktas� Do�rulama Kayna��

2013 Y�l� 
Hede� 

De�eri Y�l�
Bölünmü� yol uzunlu�u km 547,7 2009 KGM 759
Asfalt köy yollar�n�n toplam köy yollar�na oran� % 27 2006 M�GM 33
Temizlenen ta�l�k arazi alan� ha Tar�m �l Müdürlükleri 300
Ar�tma tesisi ile içme suyu hizmet verilen 
nüfusun belediye nüfusu içindeki pay�

% 54 2008 TÜ�K 58

Belediyelerde ki�i ba�� temin edilen günlük su miktar�
litre/ki�i-

gün
267 2006 TÜ�K 270

Kanalizasyon �ebekesi ile hizmet 
verilen nüfusun belediye nüfusuna oran�

% 93 2008 TÜ�K 95

At�k su ar�tma tesisi ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusuna oran� % 33 2008 TÜ�K 40
At�k su ar�tma tesisi ile hizmet veren belediye say�s� adet 4 2008 TÜ�K 6
At�ksu ar�tma tesisi kapasitesi bin m3/y�l 118.918 2008 TÜ�K 150.000
Ya�mursuyu �ebekesi uzunlu�u km 75 2009 �anl�urfa Belediyesi 150
Kat� at�k hizmeti verilen belediye nüfusunun toplam nüfusa oran� % 69 2008 TÜ�K 75

Ki�i ba�� ye�il alan miktar� m² 2,1 2006
�l Çevre ve 
Orman Müdürlü�ü

4

Halk kütüphanesi say�s� adet 28 2009 TÜ�K 30
Tiyatro say�s� adet 3 2009 TÜ�K 4
Müze say�s� adet 4 2009 TÜ�K 7

Spor tesisi say�s� adet 50 2010
Gençlik ve Spor 

�l Müdürlükleri
60
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EKSEN 4: DO�AL KAYNAKLAR VE KÜLTÜREL M�RAS 

Performans Göstergesi
Birim/
Süre

Ba�lang�ç Noktas�
Do�rulama Kayna��

2013 Y�l� 
Hede� De�eri Y�l�

Diyarbak�r ilindeki PM
10

 konsantrasyonu mg/m3 89
2009-2010 

k��
TÜ�K 70

Diyarbak�r ilindeki SO
2
 konsantrasyonu mg/m3 24

2009-2010 
k��

TÜ�K 20

�anl�urfa ilindeki PM
10

 konsantrasyonu mg/m3 93
2009-2010 

k��
TÜ�K 72

�anl�urfa ilindeki SO
2
 konsantrasyonu mg/m3 18

2009-2010 
k��

TÜ�K 15

Do�algaz abone say�s� adet 39.004 2010
Diyargaz ve 

Urfagaz Müdürlükleri
90.000

Yenilenebilir enerji kurulu güç miktar� MW 5.326 2009
Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanl���
6.000

Yenilenebilir enerji ve enerji 
verimlili�i konusunda düzenlenen e�itim say�s�

Belediyeler, 

Üniversiteler, STK’lar
12

Erozyona maruz kalan alanlar bin ha 3.192 2008 DS� 3.176
Sulama teknikleri konusunda verilen e�itim say�s� Tar�m �l Müdürlü�ü 30
Atatürk Baraj� ort. çözünmü� oksijen miktar� mg/l 6,1 2006 �l Çevre ve Orman Müdürlü�ü 7
Onar�m� yap�lan tarihi yap� say�s� adet   Yerel Yönetimler 15
Yap�lan çevre düzenlemesi say�s� adet   Yerel Yönetimler 10
Yap�lan e�itim/bilgilendirme program say�s� adet   Yerel Yönetimler 10
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EKLERBÖLÜM 11:
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EK-1 ÜST ÖLÇEKL� PLANLAR, PROGRAMLAR VE ULUSAL STRATEJ�LER

EK-2 BÖLGE PLANI HAZIRLAMA KOM�SYONU ÜYELER�

Ad� Soyad� Bölüm
Zuhal ÇELEB� �ehir ve Bölge Planlama

Hamit B�RTANE �ehir ve Bölge Planlama

Hülya ÖZÖNEN AKGÜL Uluslararas� �li�kiler

Selman DEL�L Bilgisayar Mühendisli�i

Hikmet DEN�Z Tekstil Mühendisli�i

Erhan DEM�RCAN �statistik

A. Önder ÖZKUL Maliye

Ömer ARVAS� �ktisat

Diyadin �NAN �ktisat

Mustafa Ufuk ELHASO
LU Çevre Mühendisli�i

Selçuk MENGÜVERD� Endüstri Mühendisli�i

Hüseyin AKDO
AN Kamu Yönetimi

Hasan MARAL Ziraat Mühendisli�i

M. Adnan AKSOY Jeodezi ve Fotogrametri

Mustafa BALTACI Uluslararas� �li�kiler

Ay�egül ÖZBEK �ktisat

Yunus ÇOLAK Tekstil Mühendisli�i

Halil ÇAKALLI �n�aat Mühendisli�i

Abdullah UYARLAR Ziraat Mühendisli�i

A. Saffet AT�K Dan��man

AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (2007-2023)

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010)

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program� 

Dokuzuncu Kalk�nma Plan� (2007-2013) 

Elektrik Enerjisi Piyasas� ve Arz Güvenli�i Strateji Belgesi

GAP Eylem Plan�

GAP Kültürel Miras� Geli�tirme Program� ve Entegre Stratejik Eylem Plan� 

Bütünle�ik Kentsel Geli�me Stratejisi (KENTGES) ve Eylem Plan� (2010-2023)

Güneydo�u Anadolu Kültürel Miras�n Korunmas� ve Turizmin Geli�tirilmesi Plan�  (2005)

Güneydo�u Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalk�nma Plan� 

Hayat Boyu Ö�renme Strateji Belgesi (2009)

GAP Master Plan�

K�rsal Kalk�nma Plan� (2010-2013)

KOB� Stratejisi ve Eylem Plan� (2007-2009) 

Orta Vadeli Program (2011-2013) 

Tar�m Strateji Belgesi (2006-2010) 

Türkiye Hayat Boyu Ö�renme Stratejisi

Türkiye Sanayi Politikas�

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 

Ulusal Çevre Eylem Plan�

Ulusal �klim De�i�ikli�i Strateji Belgesi (2010-2020)

Ulusal K�rsal Kalk�nma Stratejisi (2007-2013)

Ulusal Yenilik Stratejisi (2008-2010) 
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EK-3 BÖLGE PLANI HAZIRLAMA ÇALI�TAYLARI
• KATILIMCI KURUM/KURULU�LAR
• ÖNCEL�KL� SORUNLAR-ÇÖZÜM ÖNER�LER� L�STELER� 

KATILIMCI KURUM / KURULU�LAR
DS� 15. Bölge Müdürlü�ü GAP Bölge Kalk�nma �daresi
Tar�m �l Müdürlü�ü Tar�m ve K�rsal Kalk�nmay� Destekleme Kurumu
�l Özel �daresi Hilvan �lçe Tar�m Müdürlü�ü
GAP Toprak-Su Tar. Ar�. Enstitüsü Harran Üniversitesi
Viran�ehir �lçe Tar�m Müdürlü�ü Harran �lçe Tar�m Müdürlü�ü
Ceylanp�nar �lçe Tar�m Müdürlü�ü Bozova �lçe Tar�m Müdürlü�ü
Harran Sulama Birli�i Suruç �lçe Tar�m Müdürlü�ü
Köylere Hizmet Götürme Birli�i TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas�
Müstakil Sanayici ve ��adamlar� Derne�i (MÜS�AD) GAP Ekolojik Tar�msal Kalk�nma ve Sosyal Dayan��ma Derne�i
AGROGAP Göksoy Tar. Ar. Ltd. �ti.

No Öncelikli Sorunlar
Çözüm

No
Çözüm Önerileri

1 Bölge için önemli görülen projelerin takip edilmemesi.

1.1 Toplula�t�rma projelerinin tamamlanmas�.

1.2
�anl�urfa’daki Besi Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili ya�anan 

sorunlar�n giderilmesi.
1.3 Sulama amaçl� projelerin takibi, tamamlanmas�.
1.4 TAR-ET projesinin takibi.

2
Modern tar�m yöntemleri konusunda 
e�itim programlar�n�n olmamas�.

2.1 Çiftlik Yönetimi El Kitab� (y�ll�k) haz�rlanmas�.
2.2 Ara�t�rma sonuçlar�n�n çiftçilere ula�t�r�lmas�.
2.3 Sürekli e�itim merkezi kurulmas�.
2.4 Yeni kurulacak kooperati� ere yönelik e�itim çal��malar�n�n yap�lmas�.

3
Tar�msal üretimde teknoloji uygulamalar�n�n 
yayg�nla�t�r�lamamas�.

3.1
Tar�mda AR-GE ve Bili�im Teknolojilerinin kullan�m�n�n yayg�nla�t�r�lmas� 

(Sulama sistemleri teknolojileri, GIS vb).

�ANLIURFA TARIM ÇALI�TAYI 20.09.2010
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4
Pazarlama, rekabetçilik ve gelir 
kaynaklar�n�n çe�itlendirilmesi sorunlar�.

4.1
Yerel uzmanla�maya dayal� ve yenilikçili�i destekleyen tar�m 
ve g�da kümelenmelerinin te�vik edilmesi.

4.2 Sözle�meli üretim modelinin yayg�nla�t�r�lmas�.
4.3 E- ticaret.
4.4 Tedarik zincirlerinin olu�turulmas�.
4.5 Üretimin talebe uygun olarak gerçekle�mesinin sa�lanmas�.
4.6 Organik tar�m üretiminin çe�itlendirilmesi ve yayg�nla�t�r�lmas�.
4.7 Çevreci tar�m uygulamalar�n�n yayg�nla�t�r�lmas�.
4.8 Besi ve süt s���rc�l���n�n te�vik edilmesi (entegre hayvanc�l�k).

4.9
Hayvan �slah� ve nitelikli dam�zl�k s���r elde edilmesi. Melez ve kültür �rk� hayvan varl���n� 

art�r�lmas�.

4.10
Meralar�n �slah� ve kaliteli yem bitkisi üretiminin art�r�lmas�. Mera tespit, tahdit, tahsis ve �slah 
ile ilgili yürütülen çal��malar�n takibi.

4.11 Bitki ve hayvan hastal�k ve zararl�lar�yla mücadele.

4.12
Tar�m ve hayvanc�l�kta verimlili�in art�r�lmas� için gerekli çal��malar�n yap�lmas�, gerekli 
desteklerin verilmesi (Serti� kal� tohumluk kullan�m�n art�r�lmas�, suni tohumlama 
çal��malar�n�n desteklenmesi).

4.13 Yöreye özgü yerel bitkisel ve hayvansal materyallerin korunmas� ve �slah�.
4.14 Tar�msal ürün çe�itlili�inin art�r�larak yüksek gelir getirici ürünlerin te�vik edilmesi.

5
Tar�msal i�letmelerin finansal araçlara 
ula��m ve destek mekanizmalar� 
konusundaki yetersizlik.

5.1 ��letmelerin di�er kamu kurum ve kurulu�lar�n verdi�i destekler hakk�nda bilgilendirilmesi.

5.2
Bilimsel çal��malarla elde edilen sonuçlar�n, Tar�m ve Köyi�leri Bakanl��� vas�tas�yla destek 
kapsam�na al�nmas�n�n sa�lanmas�.

5.3
Tar�msal destek veren kurumlar�n destek verdi�i/verece�i alanlar�n duplikasyonunun önüne 
geçilmesi.

5.4
Tar�msal destek veren kurumlar�n destek verdi�i/verece�i alanlar�n duplikasyonunun önüne 
geçilmesi.

5.5
Destek veren kurumlar�n belli periyotlarla bir araya gelerek hangi alanlara destekleme yap�laca�� 
ile ilgili analiz tablosunun olu�turulmas�.

5.6 Yeni destek politikalar�nda haks�z rekabete yol açacak alanlara destek verilmemesi.
6 Örgütlenme sorunlar�. 6.1 Örgütlenme düzeyinin art�r�lmas�.

7
G�da güvenli�i ve kalite-kontrol 

sistem sorunlar�.
7.1 G�da masalar�n�n olu�turulmas�. Tüketicilerin sa�l�kl� g�daya eri�iminin kolayla�t�r�lmas�.

7.2 �yi tar�m uygulamalar� gibi güvenli g�da üretimini sa�layan faaliyetlerin desteklenmesi.

8
Tar�msal faaliyetlerin neden oldu�u sera 
gaz� problemleri.

8.1 An�z yang�nlar�n� azaltmak.

8.2
Hayvan gübresi muhafazas�, biyogaz eldesi ve organik gübre üretimi gibi çal��malar�n 
desteklenmesi.

9 Tar�msal istatistik sorunlar�.

9.1
Verilere dayal� farkl� bilgi toplama ve i�leme sistemlerinin AB’de kullan�lan Bütünle�ik �dare ve 
Kontrol Sistemine benzer bir yap�da konsolidasyonu.

9.2
TRC2 Bölgesi’nde  il, ilçe, kasaba, köy (hatta mezra) baz�nda konulara ili�kin demogra� k, 
sosyo-ekonomik ve tar�msal  analizler yap�lmas�. TÜ�K’le ortak çal��ma yap�larak eylem plan� 
haz�rlanmas�.

9.3
Tar�m sektöründe toprak piyasalar�n�n i�lemesini sa�layan ve tar�m politikalar�n�n idare 
ve kontrolüne altyap� olu�turan kadastro bilgilerinin tamamlanarak say�salla�t�r�lmas� 
çal��malar�nn bitirilmesi.
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10
Tar�msal alt yap� ve tar�ma dayal� 
sanayinin geli�tirilememesi.

10.1
Mevsimlik i�çilerin sorunlar�n�n çözülmesi için komisyon olu�turulmas� 
ve bu kapsamda ilgili kurumlarla i�birli�i tesis edilmesi.

10.2
At�l Durumdaki Tesislerin mevcut durumunun görülmesi ve faal hale getirilmesi uygun olan 
tesisler için gerekli çal��malar�n yap�lmas�.

10.3
Hevsel Bahçeleri gibi yar�m kalm�� önemli projelerin tamamlanmas� için gerekli çal��malar�n 
yap�lmas�

10.4 Tar�ma dayal� sanayinin geli�tirilmesi.

�anl�urfa Tar�m Çal��tay�na  Kurum/Kurulu� temsilcisi 27 ki�i kat�lm��t�r. 10 adet öncelikli sorun belirlenmi�tir. Bu sorunlara 43 adet çözüm, 67 adet 
faaliyet önerilmi�tir. 

KATILIMCI KURUM/KURULU�LAR
GAP Bölge Kalk�nma �daresi Sanayi ve Ticaret �l Müdürlü�ü
�anl�urfa 1. OSB Müdürlü�ü DS� XV.Bölge Müdürlü�ü
Tar�m Reformu Bölge Müdürlü�ü Harran Üniversitesi �BBF
KOSGEB Viran�ehir OSB Müdürlü�ü
Bay�nd�rl�k ve �skân �l Müdürlü�ü Harran Üniv. Mühendislik Fak.
�anl�urfa Organize Sanayici ��adamlar� Derne�i Birecik Ticaret ve Sanayi Odas�
GAP EKODER Ticaret Borsas�
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas� Belectric
TMMOB Makine Mühendisleri Odas� Evren Küçük Sanayi Sitesi
UNDP �ESOB
MÜS�AD AGROGAP 
TÜMS�AD Genç Giri�imci �� Adamlar� Derne�i (GEG�AD)
Köylere Hizmet Götürme Birli�i

�ANLIURFA SANAY�, OSB VE ENERJ� ÇALI�TAYI 20.09.2010
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1
Sanayi i�letmelerinin mali ve kurumsal kapasitelerinin 
dü�ük olmas�, ortakl�k kültürünün yerle�memi� olmas�

1.1
Yat�r�mc�lar�n banka kredilerine ve te�viklere kolay bir �ekilde 
ula�mas�n�n sa�lanmas�, fark�ndal�k yarat�lmas� ve do�ru bir �ekilde 
yönlendirilmeleri.

1.2 KGF’nin etkin olarak kullan�m�n�n sa�lanmas�. 

1.3 Kurumsalla�ma konusunda e�itim ve maddi desteklerin verilmesi.

1.4
Ortakl�k kültürünü uygulamal� olarak gösterilmesi, ziyaret, 
sempozyum  gibi faaliyetlerin desteklenmesi, bu konudaki mevcut 
desteklerin tan�t�m�.

2
Giri�imcili�in geli�memi� olmas�, birikmi� sermayenin 
sanayi yat�r�m�na dönü�türülememesi.

2.1
Bölgenin potansiyeline uygun yat�r�m alanlar�nda Fizibilite 
çal��mas�n�n yap�lmas� ve bunlar�n muhtemel giri�imcilere 
ula�t�r�lmas�, bu alanlara giri�imcilerin yönlendirilmesi.

2.2
Giri�imcilik ve üretim konusunda sempozyum ve paneller 
düzenlenmesi.

3
Bilinçsiz rekabet sonucu mükerrer yat�r�mlar nedeniyle 
olu�an kapasite fazlal���, potansiyeli olan sektörlerin 
yeterince geli�memi� olmas�.

3.1
At�l durumda olan tesislerin rehabilite edilerek ekonomiye 
kazand�r�lmas�, ekonomik de�er yaratma kapasitelerinin artt�r�lmas�.

3.2
Kapasite fazlal��� olan mükerrer yat�r�mlara yönelik te�vikler 
verilmemesi.

3.3
Bölgenin potansiyeline uygun yat�r�m alanlar�nda Fizibilite 
çal��mas�n�n yap�lmas� ve bunlar�n muhtemel giri�imcilere 
ula�t�r�lmas�, bu alanlara giri�imcilerin yönlendirilmesi.

4
��letmelerin pazar ara�t�rmas�, d��a aç�lma konular�ndaki 
eksiklikleri.

4.1
D�� ticaret merkezlerinin aç�lmas�, yat�r�mc�lar�n e-ticarete 
yönlendirilmesi, bu konudaki e�itimlerin devam etmesi.

4.2
Üretimde kaliteyi artt�rarak, nitelikli i� gücünden, d�� ticaret 
uzmanlar�ndan pazarlama teknikleri konular�nda faydalan�lmas�.

4.3 Yerel ürünlerin markala�mas� ve pazarlanmas�.

5
Nitelikli i�gücünün yetersiz olmas� ve sanayi istihdam�n�n 
toplam istihdam içindeki pay�n�n dü�ük olmas�.

5.1
Nitelikli i�gücünün bölgede çal��ma �artlar�n�n iyile�tirilmesi (ücret, 
sosyal olanaklar).

5.2
Üniversite-sanayi ortak giri�imli serti� ka programlar�n�n 
düzenlenmesinin desteklenmesi.

5.3 Giri�imcili�in desteklenmesi.

6
Bölgede motor gücü etkisi yaratacak, ölçek ekonomisi için 
temel olacak entegre tesislerin olmamas�.

6.1
Büyük yat�r�mc�lar�n önündeki engellerin kald�r�lmas�, bürokratik 
i�lemlerin azalt�lmas� ve h�zland�r�lmas�.

6.2 Te�vik sisteminin  revize edilmesi.

SANAY� VE OSB
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1

Enerji verimlili�i konusunda yeterli 
bilincin olu�mam�� olmas�, enerji 
verimlili�i konusundaki uygulamalar�n 
yetersiz olmas�.

1.1 Temiz enerji üretiminin desteklenmesi.

1.2
Konu ile ilgili uzman dan��man � rmalar ve kurumlar taraf�ndan sanayicilere e�itim 
verilmesi, kurumlar�n uzman ki�ilerden profesyonel yard�m almas�.

1.3 Sempozyum ve toplant� düzenlenmesi, bu konuda e�itime a��rl�k verilmesi.
1.4 Bu konunun önemi anlat�larak, bilinç düzeyinin geli�tirilmesi, kampanyalar yürütülmesi.
1.5 Gerekli denetimlerin yap�lmas�.

2
Yenilenebilir enerji kaynaklar�n�n 
kullan�m�na yönelik teknolojik altyap�n�n 
yetersiz olmas�.

2.1 Bilgilendirme, e�itim ve kullan�ma yönelik altyap� çal��malar�n�n  yap�lmas�.

2.2
Teknolojik altyap�n�n desteklenmesi, yenilenebilir enerji ile ilgili örnek tesislerin kurulmas� 
ve bu tesislerin  te�hir alan�na dönü�türülmesi.

2.3 Bu konuda yerli ve yabanc� büyük yat�r�mc�lar�n bölgeye ilgisinin çekilmesi.
2.4 Güne� enerjisine yönelik teknoloji transferi yapacak � rmalar�n bölgeye çekilmesi.

3
Yenilenebilir enerji teknoloji 
maliyetlerinin yüksek olmas�, bu konuda 
ya�anan finansman s�k�nt�lar.

3.1
Teknolojik altyap� maliyetlerinin dü�ürülmesi ve yat�rmc�lara faizsiz uzun vadeli kredilerin 
sa�lanmas� ve geri al�m garantilerinin verilmesi, maliyet yüksekli�i k�smen sübvanse 
edilmesinin sa�lanmas�.

3.2
Teknoloji transferi yapacak kurulu�lara devletin al�m garantisi vermesi, piyasada olu�acak 
� yat fark�n�n kar��lanmas�.

3.3
Verilen te�vik ile ilgili yasa hemen ç�kart�lmal�, te�vik miktar� kurulu� maliyeti göz önüne 
al�narak art�r�lmal�.

3.4
Bu enerji maliyetinin yüksek olmamas� için d��a ba��ml� olmayan yerel teknoloji üretimi ya 
da mevcut ise kullan�m�, yeni yabanc� teknolojilerin ara�t�r�lmas�.

3.5
Biran önce güne� enerjisi ile elektrik enerjisi al�m� için uygun bir � yat aç�klanarak, bu alanda 
yap�lacak yat�r�mlar�n te�vik edilmesi.

3.6
Enerji santrallerinin devlet te�vikleri ile kurulmas� ve ya bölge avantaj� sa�lanarak enerji 
santrallerinin kurdurulmas�.

4

Yenilenebilir enerji konusunda 
potansiyelin tam olarak tespit edilmemi� 
olmas�, bölgenin bu potansiyeli 
kullanmamas�, bölge halk�n�n yeterli 
bilgiye sahip olmamas�.

4.1
E�itim ve görsel medya ve di�er enstrümanlarla halk�n bilinçlendirmesinin sa�lanmas�, 
bölge halk�na enerji tüketimi ile ilgili k�sa metrajl� � lmlerin gösterilmesi.

4.2
Potansiyelin tespiti, bu potansiyelin kullan�m� için gerekli çal��malar�n yap�lmas�, bölge 
halk�n�n kendi bölgesinde bulunan enerjinin fark�nda olmas�n�n sa�lanmas�.

4.3
Gerekli � zibilite çal��malar�n�n yap�larak yap�lacak yenilenebilir enerjinin daha çevreci ve 
kararl� oldu�unun halka anlat�lmas�.

4.4
Yenilenebilir enerji kullan�m maliyetinin, fosil yak�tlarla ayn� seviyeye getirecek desteklerin 
verilmesi.

4.5 MTA, TPAO gibi kurumlar taraf�ndan potansiyel tespit çal��malar�n�n yap�lmas�.

ENERJ�
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5
Enerji altyap�s�n�n yetersiz olmas� (havai 
hatlar�n yer alt�na al�nmam�� olmas�)

5.1
Tarihi doku d���ndaki yerlerde ve özellikle yeni imara aç�lacak yerlerin altyap� çal��malar�nda 
enerji hatlar�n�n yer alt�na al�nmas�n�n zorunlu hale getirilmesi.

5.2
Da��t�m � rmalar�n�n özelle�tirilmesi nedeniyle kay�p oranlar�n�n dü�ürülmesini sa�layacak 
önlemlerin al�nmas�.

5.3
Kamu otoriteleri taraf�ndan özelle�tirme ihalesini alan � maya belirli dönemler itibariyle 
altyap� yat�r�m� yapmas�n�n �art ko�ulmas�.

5.4
Kay�p ve kaçaklar için yer alt� �ebekesinin yap�lmas�, var olan altyap�n�n elden geçirilip 
güçlendirilmesi.

�anl�urfa Sanayi, OSB ve Enerji Çal��tay�na Kurum/Kurulu� temsilcisi 31 ki�i kat�lm��t�r. 5 adet öncelikli sorun belirlenmi�tir. Bu sorunlara 25 adet 
çözüm, 26 adet faaliyet önerilmi�tir.
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KATILIMCI KURUM/KURULU�LAR
�anl�urfa Valili�i �l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü�ü Harran Üniversitesi
�anl�urfa Belediye Ba�kanl��� �anl�urfa Ticaret ve Sanayi Odas�
�anl�urfa Valili�i �l Merkez Proje O� si �anl�urfa �l Milli E�itim Müdürlü�ü-  Yeni�ehir HEM.
�anl�urfa �l Milli E�itim Müdürlü�ü- Bozova �lçe Müdürlü�ü �anl�urfa �l Milli E�itim Müdürlü�ü- Suruç EML
�anl�urfa �l Milli E�itim Müdürlü�ü- Mesleki E�itim Merkezi �anl�urfa �l Milli E�itim Müdürlü�ü- Özel Reh. Merkezi
�anl�urfa �l Milli E�itim Müdürlü�ü- �anl�atalar Koleji �anl�urfa �l Milli E�itim Müdürlü�ü-  Okul Öncesi E�itim
E�itim-Birsen E�itim- Sen 
Türk E�itim Sen Sivil �zleme Derne�i
�anl�urfa Anadolu Lisesi Mezunlar� Derne�i

No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

1
Derslik say�s�n�n yetersiz olmas� sebebiyle s�n�f 
mevcutlar�n�n yüksek olmas�

1.1 �yi bir planlama yap�larak derslik ihtiyac�n�n tespit edilmesi.
1.2 Nitelikli kampüs okul uygulamalar�n�n yayg�nla�t�r�lmas�.
1.3 At�l durumundaki kamu binalar�n�n okul olarak düzenlenmesi.
1.4 Hazine arazilerinin ara�t�r�larak okul arsas� olabilecek arsalar� tespit edilmesi.
1.5 Hay�rseverlerin yeni okullar�n yapt�r�lmas�n�n te�vik edilmesi.

2
Bölgenin ö�retmen say�s�n�n yetersiz olmas�, Ö�retmen 
sirkülâsyonunun fazla olmas� ve bundan dolay� atanan 
yeni ö�retmenlerin tecrübesiz olmas�

2.1
Urfadaki ö�rencilerin anadolu ö�retmen liselerine ve e�itim fakültelerine 
yönlendirilerek bölgede kal�c�l���n sa�lanmas�.

2.2
Harran Üniversitesi E�itim Fakültesinin tüm bran�lar�nda ö�retmen 
yeti�tirilebilir durumuna getirilmesi ve ö�retmenlerin akademik çal��ma 
yapabilmesinin cazip hale getirilmesi.

2.3 Çal��an ö�retmenler için bölgenin mali aç�dan cazip hale getirilmesi.
2.4 Bar�nacak lojmanlar�n ve sosyal ortam�n imkanlar�n iyle�tirilmesi.

3 Özel  e�itimde � ziki �artlar�n yetersiz olmas�
3.1 Özel e�itim s�n�� ar� ve e�itim materyallerinin güçlendirilmesi.

3.2
Görme, i�itme ve zihinsel engellilerine e�itim verebilecek okullar�n aç�lmas�, 
özel e�itim ö�retmenlerinin say�s�n�n art�r�lmas�.

�ANLIURFA E��T�M ÇALI�TAYI 21.09.2010
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4
Bölgede ba�ta ortaö�retimde olmak üzere okulla�ma 
oran�n�n dü�ük olmas�

4.1
Bölgeye özel esnek bir kay�t tarihi uygulmas� yap�lmal� (mevsimlik i�çili�in 
yayg�n olmas�ndan dolay�).

4.2
Ortaö�retimdeki okulla�man�n dü�ük olmas�n�n sebeplerine ili�kin 
ara�t�rmalar�n desteklenmesi(neden gitmedi�i gibi).

4.3
Ortaö�retimde ö�renci izleme sisteminin geli�tirilmesi. (Okul terklerini 
dü�ürmek için).

4.4
E�itimin önemininin anlat�ld��� toplumun bütüm kesimlerini biliçlendirecek 
faaliyetlerin yap�lmas�.

4.5
�lkö�retimden ortaö�retime geçi�te ö�rencilerin yönlendirilmesinde rehberlik 
çal��malar�n�n etkinli�inin art�r�lmas�.ç � �

5
S�n�� arda e�itim materyalleri ve donan�mlar�n�n yetersiz 
olmas�

5.1
Okul yat�r�mlar�n�n sadece bina de�il donan�m ve tüm araç gereçleriyle 
beraber teslim edilmesinin sa�lanmas�.

5.2 Materyallerin etkin ve verimli kullan�lmas� yönünde tedbirlerin al�nmas�

5.3
Materyallerin e�itim ö�retim i�lemlerine göre revize edilmesi ve günümüz 
teknolojisinin sunmu� oldu�u araç ve gereçlerin kullan�lmas�n�n sa�lanmas�.

6 K�z çocuklar�n�n okulla�ma oran�n�n dü�ük olmas�

6.1 Yöreye özgü sadece k�zlara yönelik ortaö�retim okullar�n�n aç�lmas�

6.2
K�z çocuklar�n�n okullara gönderilmesi konusundaveli bilinçlendirme 
çal��malar�na tüm kurumlar�n katk� sa�lamas�(diyanet, emniyet, milli e�itim, 
sa�l�k vs.).

6.3 Ailerin k�z çocuklar�n�n okullara gönderilmesi konusunda bilinçlendirilmeli.

7 Mesleki e�itimde bölgesel altyap�n�n yetersiz olmas�

7.1 Mesleki altyap�n�n güçlendirilmesi.
7.2 Her ilçede mesleki e�itim okullar�n�n bulunmas�.
7.3 Mesleki bilgi merkezlerinin olu�turulmas�.

7.4
Bölgenin i� plan� analizi yap�larak hangi mesleklere ihtiyac�m�z oldu�una 
yönelik projeksiyon ortaya konmal� ve buna uygun okul ve bölümlerin 
aç�lmas� sa�lanmal�.

7.5 Mesleki e�itim kampüslerinin olu�turulmas�.

�anl�urfa Sanayi, OSB ve Enerji Çal��tay�na Kurum/Kurulu� temsilcisi 31 ki�i kat�lm��t�r. 5 adet öncelikli sorun belirlenmi�tir. Bu sorunlara 25 adet 
çözüm, 26 adet faaliyet önerilmi�tir.
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KATILIMCI KURUM/KURULU�LAR
DS� 15. Bölge Müdürlü�ü GAP Bölge Kalk�nma �daresi
�anl�urfa Belediyesi Bay�nd�rl�k �l Müdürlü�ü
�l Çevre ve Orman Müdürlü�ü �ller Bankas�
�anl�urfa �l Özel �daresi Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Ceylanp�nar Belediyesi Siverek Belediyesi
GAP Havaalan� ��letme Müdürlü�ü Suruç Belediyesi
Bozova Belediyesi Karaköprü Belediyesi
Akçakale Belediyesi Kat� At�k Belediyeler Birli�i
Birecik Belediyesi TMMOB �l Temsilcilikleri

No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

1
Turizme yönelik altyap� eksiklikleri (ula��m altyap�s�, tesis yetersizli�i 
vb.)

1.1 Tesis yapmak isteyenlere maddi destek sa�lanmas�.

1.2
Ula��mda profesyonel, sadece turizme hizmet veren 
� rmalara, acente ve oteller taraf�ndan destek sa�lanmas�.

1.3 Tur güzergah� belirlenmeli.
1.4 �lgili kurumlar�n altyap� ve tesis in�a etmesi.
1.5 �lgili kurumlar�n ula��m eksikliklerini gidermesi.

1.6
Gelen turistlerin ilçelerdeki ve merkeze ba�l� civar yerlerdeki 
kültür varl�klar�na ula��labilirli�inin art�r�lmas� aç�s�ndan 
yol a��n�n iyile�tirilmesi ve servis birimlerinin kurulmas�.

1.7
Konaklama için gerekli sosyal tesisler ve yatak 
kapasitesi yüksek otel say�s�n�n art�r�lmas�.

1.8 Sivil halk�n sürece kat�l�m�n�n sa�lanmas�.
1.9 Otel,  butik otel ve yatak say�s�n�n art�r�lmas�.

�ANLIURFA KENTLE�ME, ÇEVRE VE ALTYAPI ÇALI�TAYI 21.09.2010
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No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

2
Turizm sektöründeki nitelikli, personel eksikli�i, 
hizmet kalitesinin dü�ük olmas�

2.1 Vas�� � personel elde edilebilmesi için 5-6 ay e�itim verilmesi.

2.2
Turizm yüksekokulunda ��KUR’la birlikte sektörde çal��an 
personellere serti� kal� e�itim verilmesi.

2.3
Turist rehberli�inin geli�tirilmesi, kokartl� rehber say�s�n�n 
art�r�lmas�.

2.4
Restoranlarda ve konukevlerinde çal��an personelin sürekli 
e�itime tabi tutulmas�.

2.5
Özel sektör, turizm acentesi ve esnafa turizm ve turizm 
gelirlerinin önemi sürekli anlat�lmal�.

2.6
Turizme yönelik yap�lan faaliyetlerin Belediye ve Valilik 
taraf�ndan sürekli denetlenmesi.

3

�lgili kurumlar aras�ndaki koordinasyon eksikli�i  - �lin ortak bir 
turizm stratejisinin bulunmamas�  - Bölgedeki turizm plan-politika 
ve projelerin birbirinden kopuk olarak olu�turulmas� ve uygulanmas�                                                               
- �l ve ilçe baz�nda temsiliyetin sa�land���, bir platformun olmamas�

3.1
�lçelerde turizm bürolar� aç�lmas� ve gerekli kaynaklar�n 
ayr�lmas�.

3.2
Valilik bünyesinde olu�turulacak bir komisyonda bilgi ve 
kaynaklar�n toplanmas�.

3.3
Kamu kurumlar�n�n ortak bir platformda bulu�turularak 
ortak hareket etmelerinin sa�lanmas�.

3.4
Turizm sektörünün içerisine ilçelerin kat�l�m�n�n sa�lanarak 
turizm pastas�ndan pay almalar�n�n sa�lanmas�.

3.5 Belli periyotlarda sektörel toplant�lar�n düzenlenmesi.
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No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

4

Kültür varl�klar�n�n  ve Sit alanlar�n�n 
koruma-kullanma dengesinin 
yeterince sa�lanamamas� - Kültür 
varl�klar�n�n/tescilli yap�lar�n 
korunamamas� ve eri�ilebilirlik sorunlar� 
- Baraj ve sulama çal��malar�n�n 
kültürel miras� tehdit etmesi

4.1 Kültür varl�klar�n� korurken tapu sahiplerine maddi destek verilmeli.

4.2 Tescilli ta��mazlar�n restore edilmesi ve kamula�t�r�lmas� sa�lanmal�.
4.3 Sit alanlar�nda bilimsel kaz�lar yap�lmas�, çevre düzenleme projelerinin haz�rlanmas�.
4.4 Sit alanlar� ve tescilli yap�lar�n web sayfalar�ndan görülmesinin sa�lanmas�.
4.5 Belediye ve Valilik taraf�ndan koruma konusunda bilinçlendirme çal��malar�n�n yap�lmas�.

4.6
Sit alan� ilan edildikten sonra alan�n kaderine terk edilmeyip bir eylem plan� haz�rlanarak 
yap�lacak i�lerin planlanmas�.

4.7 Sit alanlar�n�n tel örgülerle çevrilmesi ve ikaz tabelalar�n�n konulmas�.

4.8
Tescilli ta��nmazlar�n korunmas� için ikaz tabelalar�n�n konulmas� gerekiyorsa tel örgü 
içerisine al�nmas�.

5

Kültür envanteri çal��mas�n�n 
tamamlanmam�� olmas�, 
kültürel miras�n yeterince 
bilinmemesi ve tan�t�lmamas�

5.1 Geni� bir ar�ivin olu�turulmas�.

5.2
Kültür varl�klar� envanterinin ilçeler dahil edilerek k�sa sürede tamamlanmas� ve kitap, 
bro�ür gibi materyallerle halka sunulmas�.

6
Kültür turizm alan�nda hizmet 
veren kamu kurumlar�ndaki 
personel ve kaynak yetersizli�i

6.1 Yeterli personel ve kayna��n aktar�lmas�

6.2
Turizm sektöründe çal��abilecek nitelikte olan elemanlara otelcilik, lokanta i�letmecili�i, 
ta��mac�l�k e�itimleri verilmeli.

6.3 Sözle�meli teknik personel al�nmas�.
6.4 Nitelikli, i�inde uzman personellerin istihdam�n�n sa�lanmas�.
6.5 Müzelerde sanat tarihçisi vce arkeolog say�s�n�n art�r�lmas�.

6.6
Müzelerde ve ören yerlerinde sanat tarihçisi ve arkeologlar�n teknik bilgilerinden 
yararlan�lmas�.

�anl�urfa Kültür ve Turizm Çal��tay�na Kurum/Kurulu� temsilcisi 40 ki�i kat�lm��t�r. 6 adet öncelikli sorun belirlenmi�tir. Bu sorunlara 36 adet çözüm, 
49 adet faaliyet önerilmi�tir.
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�l Kültür ve Turizm Müdürlü�ü GAP BK� 
Suruç Kaymakaml��� �anl�urfa Belediyesi
�l Özel �daresi �anl�urfa Ticaret ve Sanayi Odas�
Harran Üniversitesi Birecik MYO Tar�m �l Müdürlü�ü
Viran�ehir �l Milli E�itim Müdürlü�ü Hilvan Kaymakaml���
Siverek Kaymakaml��� Suruç Kaymakaml���
�anl�urfa Kültür ve Tabiat Varl�klar�n� Koruma Kurulu Birecik Belediyesi
Suruç Belediyesi Harran Belediyesi
Bozova Belediyesi KOSGEB
Turizm ve Otelciler Birli�i Derne�i Mezopotamya Turizm
TMMOB Mimarlar Odas� GAP-EKODER
GAP ETÜTDER TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas�
�OS�AD AGROGAP

No Öncelikli Sorunlar Çözüm 
No

Çözüm Önerileri

1
Turizme yönelik altyap� eksiklikleri 
(ula��m altyap�s�, tesis yetersizli�i vb.)

1.1 Tesis yapmak isteyenlere maddi destek sa�lanmas�.
1.2 Ula��mda profesyonel, sadece turizme hizmet veren � rmalara, acente ve oteller taraf�ndan 

destek sa�lanmas�.
1.3 Tur güzergah� belirlenmeli.
1.4 �lgili kurumlar�n altyap� ve tesis in�a etmesi.
1.5 �lgili kurumlar�n ula��m eksikliklerini gidermesi.
1.6 Gelen turistlerin ilçelerdeki ve merkeze ba�l� civar yerlerdeki kültür varl�klar�na ula��labilirli�inin 

art�r�lmas� aç�s�ndan yol a��n�n iyile�tirilmesi ve servis birimlerinin kurulmas�.
1.7 Konaklama için gerekli sosyal tesisler ve yatak kapasitesi yüksek otel say�s�n�n art�r�lmas�.
1.8 Sivil halk�n sürece kat�l�m�n�n sa�lanmas�.
1.9 Otel,  butik otel ve yatak say�s�n�n art�r�lmas�.

�ANLIURFA KÜLTÜR, TUR�ZM  VE TANITIM ÇALI�TAYI 22.09.2010
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3

�lgili kurumlar aras�ndaki koordinasyon 
eksikli�i - �lin ortak bir turizm 
stratejisinin bulunmamas�-Bölgedeki 
turizm plan-politika ve projelerin 
birbirinden kopuk olarak olu�turulmas� 
ve uygulanmas�-�l ve ilçe baz�nda 
temsiliyetin sa�land���, bir platformun 
olmamas�

3.1 �lçelerde turizm bürolar� aç�lmas� ve gerekli kaynaklar�n ayr�lmas�.
3.2 Valilik bünyesinde olu�turulacak bir komisyonda bilgi ve kaynaklar�n toplanmas�.
3.3 Kamu kurumlar�n�n ortak bir platformda bulu�turularak ortak hareket etmelerinin sa�lanmas�.

3.4
Turizm sektörünün içerisine ilçelerin kat�l�m�n�n sa�lanarak turizm pastas�ndan pay 
almalar�n�n sa�lanmas�.

3.5 Belli periyotlarda sektörel toplant�lar�n düzenlenmesi.

4

Kültür varl�klar�n�n  ve Sit alanlar�n�n 
koruma-kullanma dengesinin yeterince 
sa�lanamamas� - Kültür varl�klar�n�n/
tescilli yap�lar�n korunamamas� ve 
eri�ilebilirlik sorunlar� - Baraj ve sulama 
çal��malar�n�n kültürel miras� tehdit 
etmesi

4.1 Kültür varl�klar�n� korurken tapu sahiplerine maddi destek verilmeli.

4.2 Tescilli ta��mazlar�n restore edilmesi ve kamula�t�r�lmas� sa�lanmal�.
4.3 Sit alanlar�nda bilimsel kaz�lar yap�lmas�, çevre düzenleme projelerinin haz�rlanmas�.
4.4 Sit alanlar� ve tescilli yap�lar�n web sayfalar�ndan görülmesinin sa�lanmas�.
4.5 Belediye ve Valilik taraf�ndan koruma konusunda bilinçlendirme çal��malar�n�n yap�lmas�.

4.6
Sit alan� ilan edildikten sonra alan�n kaderine terk edilmeyip bir eylem plan� haz�rlanarak 
yap�lacak i�lerin planlanmas�.

4.7 Sit alanlar�n�n tel örgülerle çevrilmesi ve ikaz tabelalar�n�n konulmas�.

4.8
Tescilli ta��nmazlar�n korunmas� için ikaz tabelalar�n�n konulmas� gerekiyorsa tel örgü içerisine 
al�nmas�.

5

Kültür envanteri çal��mas�n�n 
tamamlanmam�� olmas�, kültürel 
miras�n yeterince bilinmemesi ve 
tan�t�lmamas�

5.1 Geni� bir ar�ivin olu�turulmas�.

5.2
Kültür varl�klar� envanterinin ilçeler dahil edilerek k�sa sürede tamamlanmas� ve kitap, bro�ür 
gibi materyallerle halka sunulmas�.

�l ili k l d ki k di 3 1 �l l d t i bü l l kli k kl l

No Öncelikli Sorunlar Çözüm 
No

Çözüm Önerileri

2
Turizm sektöründeki nitelikli, personel 
eksikli�i, hizmet kalitesinin dü�ük 
olmas�

2.1 Vas�� � personel elde edilebilmesi için 5-6 ay e�itim verilmesi.
2.2 Turizm yüksekokulunda ��KUR’la birlikte sektörde çal��an personellere serti� kal� e�itim 

verilmesi.
2.3 Turist rehberli�inin geli�tirilmesi, kokartl� rehber say�s�n�n art�r�lmas�.
2.4 Restoranlarda ve konukevlerinde çal��an personelin sürekli e�itime tabi tutulmas�.
2.5 Özel sektör, turizm acentesi ve esnafa turizm ve turizm gelirlerinin önemi sürekli anlat�lmal�.
2.6 Turizme yönelik yap�lan faaliyetlerin Belediye ve Valilik taraf�ndan sürekli denetlenmesi.
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6
Kültür turizm alan�nda hizmet veren 
kamu kurumlar�ndaki personel ve 
kaynak yetersizli�i

6.1 Yeterli personel ve kayna��n aktar�lmas�.

6.2
Turizm sektöründe çal��abilecek nitelikte olan elemanlara otelcilik, lokanta i�letmecili�i, 
ta��mac�l�k e�itimleri verilmeli.

6.3 Sözle�meli teknik personel al�nmas�.
6.4 Nitelikli, i�inde uzman personellerin istihdam�n�n sa�lanmas�.
6.5 Müzelerde sanat tarihçisi vce arkeolog say�s�n�n art�r�lmas�.
6.6 Müzelerde ve ören yerlerinde sanat tarihçisi ve arkeologlar�n teknik bilgilerinden yararlan�lmas�.

6 1 Y t li l k � kt l

No Öncelikli Sorunlar Çözüm 
No

Çözüm Önerileri
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KATILIMCI KURUM/KURULU�LAR
�anl�urfa Valili�i �l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü�ü �anl�urfa �l Sa�l�k Müdürlü�ü

�anl�urfa Valili�i �l Merkez Proje O� si Harran Üniversitesi

�anl�urfa Belediye Ba�kanl��� OSM Ortado�u Hastanesi

�anl�urfa �l Sa�l�k Müdürlü�ü Anadolu Göz Merkezi

�anl�urfa Ticaret ve Sanayi Odas� �anl�urfa Kad�n Hastal�klar� Hastanesi

Eczac�lar Odas�

No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

1

Sa�l�k kurulu�lar�n�n � ziki ko�ullar�n�n ve yatak 
kapasitelerinin sa�l�k hizmetlerini yürütmek için 
yetersiz olmas�,Mevcut hastane projelerinin hayata 
geçirilememesi, sürecin çok uzun olmas�(kad�n do�um 
ve çocuk hastanesi vs.),Bölge genelinde eri�kin ve yeni 
do�an yo�un bak�m yatak kapasitelerinin yetersizli�i

1.1
Özel sektörün yat�r�mlar�n�n önünü açmak, bölgede kurulmakta olan özel hastanelerinin 
ihtiyac� olan kadrolar�n serbest b�rak�lmas�.

1.2
Siyasi otoritere ve yerel yönetimlerin, �anl�urfa sa�l�k yat�r�m�mlar� konusundaki eksiklikler 
hususunda dikkatini çekip yeterli kayna��n aktar�lmas�n� sa�lamak.

1.3
Mevcut hastane projelerinin bir an önce tamamlanmas� bu konuda Yerel yönetim ve merkezi 
yönetim aras�ndaki koordinasyonun sa�lanmas�.

1.4 Sa�l�k yat�r�mlar� konusunda halk�n katk�s�n�n te�vik edilmesi.

2
Üniversitedeki ö�retim elemanlar�n�n özlük haklar�n�n 
k�s�tl� olmas�, Üniversite hastanelerine yeterli devlet 
deste�inin verilmemesi

2.1 Ücret politikalar�n�n personel atamalar�nda kullan�lan bölge niteliklerine göre art�r�lmas�.

2.2 Üniversitedeki ö�retim elemanlar�n�n akademik yükseltmelerinde pozitif ayr�mc�l�k yap�lmas�.

2.3 Üniversite hastanelerindeki makine ve teçhizat�n revize edilmemesi.

3 �lde yeterli sa�l�k personelinin yeti�miyor olmas�

3.1
Sa�l�kta personel politikalar�n�n ve ücretlendirmelerin bölgesel niteliklerine göre (Bölge 
s�n�� and�r�lmas�,) belirlenmesi.

3.2 �anl�urfa’daki üniversite hastanesinin yandal mecburi hizmet kuralar�nda yer almas�.

3.3 Harran üniversitesini sa�l�k alan�nda yeni bölümlerin aç�lmas� için desteklenmesi.

3.4 Bölgemizde özel üniversite kurulmas�n�n te�vik edilmesi.

4 Bölgede sa�l�k personelinin güvenlik sorunlar� olmas�

4.1 Halk�n bilinçlendirilmesi.

4.2 Sa�l�k personeli çal�an haklar�n�n korunmas� için çal��an haklar� birimi olu�turulmas�.

4.3 STK’lar�n bu konuda daha etkin çal��malar yapmas�.

4.4
Bas�n mesublar�n�n ortaya ç�kan sorunu tam ara�t�rmadan sa�l�k personelinin hedef 
gösterilmesinin engellenmesi.

5
Sa�l�k personelinin niteliklerin istenen düzeyde 
olmamas�, tecrübeli personel say�s�n�n yetersiz olmas�, 
al�nan personelin de ba�ka alanlarda görevlendirilmesi

5.1 Kadosu d���nda görevlendirmelerin yap�lmamas�.

5.2 Sa�l�k e�itimine ayr�lan kaynaklar�n art�r�lmas�.

5.3 Hizmet içi e�itimlerin kalitesinin art�r�lmas�.

�anl�urfa Sa�l�k Çal��tay�na Kurum/Kurulu� temsilcisi 40 ki�i kat�lm��t�r. 5 adet öncelikli sorun belirlenmi�tir. Bu sorunlara 18 adet çözüm, 14 adet 
faaliyet  önerilmi�tir.

�ANLIURFA SA�LIK ÇALI�TAYI 22.09.2010
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KATILIMCI KURUM/KURULU�LAR
TCDD 6. Bölge Müdürlü�ü GAP Bölge Kalk�nma �daresi
Harran Üniversitesi ��BF. �anl�urfa Ticaret ve Sanayi Odas�
KOSGEB Hilvan Belediyesi
�anl�urfa Gümrük Müdürlü�ü �anl�urfa OSB Müdürlü�ü
Ceylanp�nar �lçe Tar�m Müdürlü�ü �anl�urfa �l Defterdarl���
�anl�urfa Genç ��adamlar� Derne�i KHGB- Köylere Hizmet Götürme Birli�i
�OS�AD- �anl�urfa Organize Sanayici ��adamlar� Derne�i TÜMS�AD -  Tüm Sanayici ve ��adamlar� Derne�i
UNDP Proje O� si Ufuk Boru A.� GA�B-Güneydo�u Anadolu �hracatç� Birli�i
�anl�urfa Sanayici ��adamlar� Derne�i Müstakil Sanayici ve ��adamlar� Derne�i
Genç Giri�imci ��adamlar� Derne�i GA�B - Güneydo�u Anadolu �hracatç�lar Birli�i

No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

1 Pazarlama organizasyon eksikli�i

1.1 E�itimli ve nitelikli personel eksikli�inin giderilmesi.
1.2 Firmalar�n fuarlara kat�l�m�n�n desteklenmesi ve te�vik edilmesi.
1.3 Yurtd���nda o� s açma desteklerinin anlat�lmas� ve uygulanmas�.
1.4 D�� kaynak kullan�m�n�n te�vik edilmesi.

1.5
Aktif dan��manl�k, bilgi ve yard�m sa�layabilecek bir rehber ya da yap�lanman�n 
gerçekle�tirilmesi.

1.6 Pazarlama için için ortak örgütlenme olu�turulmas�.
1.7 Ortak bir pazarlama platformu (e-Pazar) olu�turulmas�.

1.8
Üretilen ürünün talep gördü�ü ülkeler ve bölgeler belirlenip üreticilern 
yönlendirilmesi.

1.9 Bas�n arac�l��� ile ürün tan�t�m�n�n yap�lmas�.

2
Teknoloji kullanma yetersizli�i, i�letmelerde 
kurumsalla�man�n yeterli seviyede olmamas�

2.1 Nitelikli eleman istihdam�.

2.2 Firmalar�n web sitelerinin olu�turulmas�.

2.3 Üniversitenin kurumsalla�ma konusunda � rmalara yönelik e�itici faaliyetleri.

�ANLIURFA T�CARET, DI� T�CARET VE LOJ�ST�K ÇALI�TAYI 23.09.2010
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No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

3
Firmalar�n ihracat rekabet güçlerinin zay�f Olmas� 
kalite standartlar�n�n dü�ük olmas�

3.1 Firmalara markala�ma bilincinin yerle�tirilmesi.

3.2
Pazarlar�n kalite standartlar�n�n takip edilip ihracatç� � rmalar�n bu konuda 
bilgilendirilmesi.

3.3 Kompass ve First Class gibi veritabanlar�n�n yayg�nla�t�r�lmas�.

3.4
� rmalar�n kulland�klar� hammaddelerin kaliteli olmas� ve mevcut teknolojik 
imkanlardan yararlan�lmas�.

3.5 Kalite standard� için bölgesel kalite belgesi düzenlenmelidir.

3.6 Ortak laboratuarlar�n olu�turulmas�.

3.7 Firma bünyelerinde AR-GE çal��malar�n�n yayg�nla�t�r�lmas�.

3.8 Kalite yönetim sistemlerinin uygulanmas� ve takip edilmesi.

4
Tar�mda yüksek katma de�erli ürünlerin ihracat 
paylar�n�n dü�ük olmas�

4.1 Ayn� sektördeki i�letmelerin kümele�mesi.

4.2 Tar�ma dayal� sanayinin geli�tirilmesi.

4.3 Tar�m Dayal� �htisas Organize Sanayi Bölgelerinin olu�turulmas�.

4.4 Organik tar�m ve iyi tar�m uygulamalar�n�n te�vik edilmesi.

4.5
�sot biberinde a� otoksin probleminin önüne geçilerek üretim kalitesinin ihracata 
uygun hale getirilmesi.

5 Demiryolu altyap�s�n�n yetersiz olmas�

5.1 Organize Sanayi Bölgesine demiryolu ba�lant�s�n�n yap�lmas�.

5.2 Organize Sanayi Bölgesinde lojistik amaçl� bir bölümün olu�turulmas�.

5.3 Havaalan� üzerinden Diyarbak�r'a ba�lanan demiryolu hatt�n�n yap�lmas�.

5.4 Demiryolu ta��mac�l���nda özel �irketlere i�letme hakk�n�n verilmesi.

6 Markala�man�n yetersiz düzeyde olmas�

6.1 Bölgeye özgü ürünler üzerinde yo�unla�ma.

6.2 Yüksek kaliteli ürün üretimi.

6.3 Ortak marka.

6.4 Firmalar� kendi markalar�n� olu�turmas� için te�vik verilmesi.

6.5 Marka olacak ürünlerin tespit edilmesi.

6.6 Tan�t�m faaliyetleri.

6.7
Profesyonel � rmalarla çal���larak etkin bir reklam - halkla ili�kiler çal��mas�n�n 
ba�lat�lmas�.

6.8 Dan��manl�k hizmetleri.
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No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

7
Limanlara uzakl�k, lojistik  ve ula��m 
maliyetlerinin yüksek olmas�

7.1 Demiryolu ve karayolu altyap�s�n�n geli�tirilmesi.

7.2 Kamyoncu ve nakliyecilerin bir çat� alt�nda toplanmas�.

7.3 Havaalan�n�n kargo bölümünün faaliyete geçirilmesi.

8 Lojistik merkezlerinin bulunmamas� 8.1 Akçakale s�n�r kap�s�nda depolama amaçl� yerler yap�lmas�.

�anl�urfa Ticaret, D�� Ticaret ve Lojistik Çal��tay�na Kurum/Kurulu� temsilcisi 19 ki�i kat�lm��t�r. 8 adet öncelikli sorun belirlenmi�tir. Bu sorunlara 41 
adet çözüm, 20 adet faaliyet önerilmi�tir.

KATILIMCI KURUM/KURULU�LAR
Birecik Kaymakaml��� SGK �l Müdürlü�ü
Sosyal Hizmetler �l Müdürlü�ü �anl�urfa Tar�m �l Müdürlü�ü
�anl�urfa Belediyesi Siverek Belediyesi
�anl�urfa Ticaret ve Sanayi Odas� Haran Belediyesi
Birecik Belediyesi Bozova SYDV
Harran Üniversitesi T�p Fakültesi KOSGEB Bozova Belediyesi
��KUR �anl�urfa Merkez Ye�ilkart B. Amiri
ECOTEC-GAP Kad�n STK Projesi GAP Kad�n ve Kad�n STK’lar�n� Güçlend. Prj.
Sulama Birli�i Hilvan SYDV
GAP-OTÜT DER Bereket Sulama Birli�i
�anl�urfa Merkez SYDV Ya�am Evi

No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

1

Bölgenin/ ilin/ kentin ko�ullar�na ve potansiyeline uygun yat�r�mlar� 
gerçekle�tirecek araçlar�n, giri�imlerin  yeterince yarat�lamamas�,  bölgede 
kaynaklar�n üretime dönü�türülmesi konusunda yat�r�m eksikli�i,  üretilen 
ürünlerin pazara yeterince sunulmamas�n�n istihdama olumsuz etkileri

1.1 Bölgesel istihdam politikas�n�n olu�turulmas�.

1.2
Te�vik politikalar�n�n bölgede çözüme yönelik tedbirlerle 
desteklenmesi (vergi, ssk primi…).

1.3
Kad�nlara yönelik e�itimler verilerek hayat standartlar�n�n 
yükseltilmesi.

�ANLIURFA ��S�ZL�K-�ST�HDAM ÇALI�TAYI 23.09.2010
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�anl�urfa ��sizlik ve �stihdam Çal��tay�na Kurum/Kurulu� temsilcisi 32 ki�i kat�lm��t�r. 7 adet öncelikli sorun belirlenmi�tir. Bu sorunlara 19 adet 
çözüm, 34 adet faaliyet önerilmi�tir.

No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

2 �stihdam kapasitesinin art�r�lamamas�.

2.1
Mevsimlik tar�m i�çilerinin çal��ma ko�ullar�n�n 
iyile�tirilmesi.

2.2
Kay�t d��� istihdam ile mücadele (çiftçili�in kay�t alt�na 
al�nmas�.

2.3
Bölgede giri�imcili�in özendirilmesi ve i�letmelerin 
sürdürebilirli�inin sa�lanarak istihdam kapasitelerinin 
geli�tirilmesi.

2.4
Emek yo�un i�kollar�n�n bölgede geli�tirilmesinin te�vik 
edilmesi

2.5
Kamunun deste�i ile bölgede motor/ana sektörlerin 
desteklenmesi.  �stihdam yarat�c� büyük i�letmelerin 
aç�lmas�.

3
��gücünün istihdam edilebilirli�inin art�r�lmas� için yayg�n e�itimin 
gereksinimlere ve potansiyele uygun olarak gerçekle�tirilmemesi

3.1
Gereksinim duyulan meslek alanlar� tespit edilerek bu 
yönde mesleki e�itim programlar�n�n belirlenmesi.

3.2
��gücü arz� ile talebi aras�nda uyumun sa�lanmas� için 
�l �stihdam ve Mesleki E�itim Kurulunun etkinli�inin 
art�r�lmas�.

3.3 �l düzeyinde mesleki e�itim stratejisinin olu�turulmas�.
4 ��sizlik oranlar�n�n Türkiye ortalamas�n�n üzerinde ve yüksek olmas� 4.1 Aile planlamas�n�n yayg�nla�t�r�lmas�.

5
Ya�am boyu e�itim ve i� içinde e�itim olanaklar�n�n sa�lanamamas�/ 
art�r�lamamas�

5.1
Mesleki e�itim faaliyetleri içinde bilinçlendirme 
faaliyetlerinin sürdürülmesi.

6

K�rsal alanla kentsel alandaki nüfusun hareketlerinin incelendi�i 
ara�t�rmalar�n eksikli�i, -Kentin yoksul kesimleri ile ilgili detayl� 
çal��malar�n olmamas�, Mevsimlik tar�m i�çili�i ile ilgili detayl� bilgi ve 
ara�t�rmalar�n olmamas�, -�stihdam�n, i�gücü ve i�sizli�e ili�kin cinsiyete 
dayal� veri eksikli�i

6.1
K�rsal ve kentsel alandaki nüfus hareketlerini inceleyen 
ara�t�rmalar�n yap�lmas�.

6.2 Kentin yoksul kesimleri ile ilgili ayr�nt�l� çal��ma yap�lmas�.

6.3
Mevsimlik tar�m i�çili�i ile ilgili ayr�nt�l� ara�t�rma 
yap�lmas�.

6.4
�stihdam�n, i�gücü ve i�sizli�e ili�kin cinsiyete dayal� veri 
üretilmesi, YEEP’in uygulanmas�.

6.5
Ara�t�rmalar, analizler yap�larak i�gücünün mevcut 
yap�s�n�n belirlenmesi.

7
��gücünün mevcut yap�s�n�n belirlenmesi için ara�t�rmalar�n yeterli 
olmamas� 7.1

��gücü arz� ile talebi aras�nda uyumun sa�lanmas� için 
�l �stihdam ve Mesleki E�itim Kurulunun etkinli�inin 
art�r�lmas�.��gücü arz� ile talebi aras�nda uyumun sa�lanamamas�
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�anl�urfa Göç ve Sosyal Uyum Çal��tay�na Kurum/Kurulu� temsilcisi 32 ki�i kat�lm��t�r. 5 adet öncelikli sorun belirlenmi�tir. Bu sorunlara 11 adet 
çözüm, 28 adet faaliyet önerilmi�tir.

No Önce Çözüm No Çözüm Önerileri

1

Sosyal hizmet sunumunun yerinde ve gereksinimlere uygun 
gerçekle�tirilememesi/   Yerinden hizmet sunumunun merkezi ve yerel 
sunucular�n koordinasyonu sa�lanarak gerçekle�tirilmesinde sorun 
ya�anmas�

1.1 Sosyal hizmetlerin yerinde sunulabilmesi için ilgili/sorumlu kurum ya da 
kurulu�lar�n kaynak yetersizli�inin giderilmesi.

1.2 Mahalle düzeyinde kad�n ve gençlik merkezleri kurulmas�/
yayg�nla�t�r�lmas�.

1.3 Semt düzeyinde aile dan��ma merkezleri kurulmas�.

1.4 Bölge üniversitelerinde sosyal hizmet uzman� yeti�tirmeye yönelik 
bölümlerin aç�lmas�.

2 K�rsal ve kentsel alanda nüfus art�� h�z�n� önlemeye yönelik koruyucu, 
önleyici sosyal hizmetlerin geli�tirilmesinde yetersiz kal�nmas�

2.1 K�rsal alanda hizmet sunumunun iyile�tirilmesi ve hizmetlere 
eri�ilebilirli�in sa�lanmas�.

2.2 Kentsel alanda hizmet sunumunun iyile�tirilmesi ve hizmetlere 
eri�ilebilirli�in sa�lanmas�.

3
Ekonomik, mekansal ve sosyal ayr��man�n ya�and��� bölgelerde 
(mahalle-semt) yoksul kesime yönelik, f�rsatlar ile biçimlenen yeni 
kalk�nma araçlar� ve yöntemleri geli�tirilmemesi

3.1 Mikro kredi uygulamalar�n�n yayg�nla�t�r�lmas�.

3.2 Kamu arazilerinin hizmet sunumu amac�yla yerel yönetimlerce 
kulland�r�lmas�n�n sa�lanmas�.

4
Kentsel alana göçle gelenlere yönelik, kentsel hizmet, � ziksel altyap�
 sunumlar�n�n planlanamamas� ve kaynak yetersizli�i Göç h�z�n�n                                                      
yerel yönetimlerin zaman�nda müdahale etmesine engel olu�turmas�

4.1 Kentsel yenilenme ile ilgili belediyelere kaynak deste�i verilmesi.

5

Sosyal yard�mlarda ihtiyaç odakl� bir sistem geli�tirilememesi (Sosyal 
yard�mlar�n yerel ölçütler çerçevesinde olu�turulan nesnel ölçütlere 
göre yap�lmamas� /Sosyal yard�m hizmetlerinin, bireysel geli�imi 
destekleyici araçlarla bütünle�tirilememesi)

5.1 Ye�il kartl� olma konusunda düzenlemelerin yap�lmas� ve yard�m 
kar��l���nda gönüllü hizmet sunumunun sa�lanmas�.

5.2 Yerel yönetimlerin sosyal sorunlar�n çözümüne yönelik projelerinin 
desteklenmesi.

KATILIMCI KURUM/KURULU�LAR
Birecik Belediyesi SGK �l Müdürlü�ü

�anl�urfa Belediyesi Sosyal Hizmetler �l Müdürlü�ü

Ya�am evi KOSGEB

�anl�urfa Ticaret ve Sanayi Odas� �anl�urfa Merkez Ye�ilkart Bürosu

Bozova SYDV Haran Belediyesi

Bozova Belediyesi Birecik Kaymakaml���

Harran Üniversitesi T�p Fakültesi GAP Kad�n ve Kad�n STK’lar�n� Güçlendirme Projesi 

�� Kurumu Siverek Belediyesi

ECOTEC-GAP Kad�n STK Projesi Hilvan SYDV

Sulama Birli�i Bereket Sulama Birli�i

GAP-OTÜT DER �anl�urfa Tar�m �l Müdürlü�ü

�anl�urfa Merkez SYDV

�ANLIURFA GÖÇ VE SOSYAL UYUM ÇALI�TAYI 23.09.2010
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KATILIMCI KURUM/KURULU�LAR
DS� 10. Bölge Müdürlü�ü Tar�m �l Müdürlü�ü

Diyarbak�r �l Özel �daresi Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Tar�m ve K�rsal Kalk�nmay� Destekleme Kurumu (TKDK)

Diyarbak�r Büyük�ehir Belediyesi Zirai Mücadele Ara�t�rma Enstitüsü

Toprak Mahsulleri O� si Çevre ve Orman �l Müdürlü�ü

Lice �lçe Tar�m Müdürlü�ü Kocaköy �lçe Tar�m Müdürlü�ü

Hazro �lçe Tar�m Müdürlü�ü Çermik �lçe Tar�m Müdürlü�ü

Kayap�nar �lçe Tar�m Müdürlü�ü Ba�lar �lçe Tar�m Müdürlü�ü

Sur �lçe Tar�m Müdürlü�ü Ç�nar �lçe Tar�m Müdürlü�ü

Yeni�ehir �lçe Tar�m Müdürlü�ü Bismil �lçe Tar�m Müdürlü�ü

DESOB Proje �st. �ube Müdürlü�ü

GAP Bölgesi Belediyeler Birli�i (GABB) GATAEM

Ar� Yeti�tiricileri Birli�i Et ve Bal�k Kurumu

No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

1 Tar�msal alt yap� ve tar�ma dayal� sanayinin geli�tirilememesi.

1.1 Sulama altyap�s�n�n h�zland�r�lmas�.

1.2 Toplula�t�rma projelerinin tamamlanmas�.

1.3 Tar�msal i�letmelerin rehabilitasyonunun yap�lmas�.

1.4 Finasnman mekanizmalr�n�n geli�tirilmesi.

1.5 E�itim faaliyetlerinin etkinle�tirilmesi.

1.6 �pek böcekçili�inin geli�tirilmesi.

1.7 Enerji altyap�s�n�n sulama konusundaki yetersizliklerinin giderilmesi

1.8
Eski çal��malar�n ve i�letmelerin de�erlendirlerek yeni projele için geri besleme 
sa�lanmas�.

2
Pazarlama, rekabetçilik ve gelir kaynaklar�n�n çe�itlendirilmesi 
sorunlar�.

2.1 Ürünlerde � yat istikran�n sa�lanmas�, kota sisteminin uygulanmas�.

2.2 Dünya rekoltelerinin takibi ve havza baz�nda ürün desteklemeleri.

2.3 Bitkisel ürün deseninin belirlenmesi.

2.4 Ürünlerin sat�lmas�na yönelik pazarlar�n belirlenmesi.

2.5 Ürünlerin sa�l�kl� depolama  ve ula��m a�lar�n�n belirlenmesi.

2.6 Katma de�eri yüksek ürünlerin art�r�lmas� ve markala�mas�n�n sa�lanmas�.

2.7 Ürünlerin birim ba��na maliyetlerin indirilmesi için önlemlerin al�nmas�.

2.8
Gelir kaynaklar�n�n çe�itlendrilmesine yönelik olarak tar�m turizmi türlerinin 
geli�tirilmesi.

D�YARBAKIR TARIM ÇALI�TAYI 27.09.2010
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No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

3 Bölgeye özgü tar�msal üretim modellerinin geli�tirilmesi

3.1 Kaliteli tohumlar�n üretilmesi.

3.2
Üniversite ve GATAE, Ziraii Mücadele Ara�t�rma Enstitüsünün desteklenmesi ile 
ara�t�rma ve uygulamalar�n art�r�lmas�.

3.3 �pek böcekçili�i, ba�c�l�k, ar�c�l�k ve organik tar�m�n  bölgede geli�tirilmesi

3.4 �yi tar�m uygulmalar�n�n art�r�lmas� ve an�za ekim yönteminin yayg�nla�t�r�lmas�.

3.5
Bölgeye özgü tar�msal kümelenme modellerinin ara�t�r�lmas� ve pilot 
uyguamalr�n gerçekle�tirilmesi.

3.6 Organize hayvanc�l�k bölgesinin pilot uygulamalar olarak uygulanmas�

3.7
Küçük i�letmelere yönelik olarak mikro uygulamalar�n (ürün al�m garantili 
olarak) desteklenmesi.

4 �lin tar�msal önceliklerinin belirlenmesi
4.1 �pek böcekçili�i, ba�c�l�k, ar�c�l�k ve organik tar�m�n  bölgede geli�tirilmesi.

4.2 Kaliteli tohumlar�n üretilmesi.

5
Bölge için önemli görülen projelerin takip edilememesi.

(Sulama projeleri, TARET vb)

5.1
Ba��ms�z proje takipçilerinin olu�turulmas� ve izleme-performans yönetimi 
sisteminin olu�turulmas�, ba�ar� ve ba�ar�s�zl���n de�erlendirilmesi ve ceza ve 
prim sisteminin uygulanmas�.

5.2 Bölgede i�letme ikliminin iyile�tirilmesi.

5.3 Bölgede uygulanan tar�msal projelerin ba��ms�z bir birim taraf�ndan izlenmesi.

6
Tar�msal e�itim ve Modern tar�m yöntemleri konusunda 
e�itim programlar�n�n olmamas�. E�itim faaliyetlerinin 
etkinle�tirilmesi

6.1 Tar�m sektöründe uzman ki�ilerin yetersizili�inin giderilmesi

6.2
E�itim konusunda üniversiteler ba�ta olmak üzere ilgili kurum ve kurulu�lardan 
yararlan�lmas�.

6.3
Çiftçi ve teknik elaman e�itimininin ön plana ç�kar�lmas� ve e�itim kurumlar� 
aras�nda e�güdüm.

6.4
Ba��ms�z de�erlendiricilik sisteminin yetkinli�inin ve mali ko�ullar�n�n gözden 
geçirilmesi.

6.5 E�itimde tar�m dan��manl��� sisteminin geli�rilmesi.

Diyarbak�r Tar�m Çal��tay�na Kurum/Kurulu� temsilcisi 36 ki�i kat�lm��t�r. 6 adet öncelikli sorun belirlenmi�tir. Bu sorunlara 33 adet çözüm, 77 adet 
faaliyet önerilmi�tir.
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KATILIMCI KURUM/KURULU�LAR
Diyarbak�r OSB Sanayi ve Ticaret �l Müdürlü�ü
Dicle Üniversitesi DTSO (Diyarbak�r Ticaret ve Sanayi Odas�)
Dicle EDA� Dicle Universitesi Mühendislik Fakültesi 
Diyarbak�r Büyük�ehir Belediyesi TÜ�K Bölge Müdürlü�ü

No Öncelikli Sorunlar Çözüm No Çözüm Önerileri

1 Sanayi altyap�s�n�n  yetersiz olmas�.

1.1 Organize sanayi bölgesi altyap� çal��malar�n�n bitirilmesi.

1.2
Sanayi kurulu�lar�n�n ortak kullan�m alanlar�n�n (ar�tma,enerji temini vs.) bir 
an önce tamamlanmas�.

1.3 Arsa tahsisi ile ilgili 4325 say�l� kanunun yürürlü�e konmas�.
1.4 Bölgeye özgü yeni te�vik sisteminin haz�rlanmas�.
1.5 Kurumsal yap�n�n güçlendirilmesi.
1.6 Fiziksel ve teknik altyap�lar�n tamamlanmas�.

1.7
Demiryolu ba�lant�s�n�n tamamlanmas� ve elektrik kesintilerinin 
önlenmesi.

1.8 Sanayi envanteri çal��mas�n�n yap�lmas�.

2
�� ortam� ve yat�r�m aç�s�ndan bölgenin çekicilik ve 
eri�ilebilirlik unsurlar�n�n yetersiz olmas�.

2.1 Bölgenin avantajlar�n� belirten tan�t�mlar�n yap�lmas�.
2.2 Bölgesel bazda çekicili�i art�racak te�vik ve kaynaklar�n bölgeye aktar�lmas�.
2.3 Yeni destek unsurlar�n�n cazibesinin art�r�lmas�.
2.4 Bürokrasinin asgariye indirilmesi.
2.5 Sa�l�kl� verilerin haz�rlanmas�.
2.6 Te�vik mevzuat�n�n yeniden yap�lmas�.
2.7 Medya faaliyetleri ve etkinlikler yap�lmas�.
2.8 Kalifiye eleman yeti�tirilmesi.
2.9 Güvenlik önlemlerinin geli�tirilmesi.

3 Üniversite-Sanayi i�birli�inin yetersiz olmas�.

3.1 Dicle Üniversitesinde kurulan teknokentin bir an önce faaliyete geçirilmesi.
3.2 Sanayi sorunlar�n� giderici projelerin üniversitelerce yürütülmesi.
3.3 Sanayi-Üniversite ��birli�i için ortak etkinlikler yap�lmas�.
3.4 Teknokentin geli�tirilmesi ile tan�t�m�n�n yap�lmas�.
3.5 Ar-ge ve inovasyon projelerinde ortak çal��malar yap�lmas�.
3.6 Staj düzenlenmesi.
3.7 Üniversite Sanayi Konsorsiyumu olu�turulmas�.

D�YARBAKIR SANAY�, OSB VE ENERJ� ÇALI�TAYI 27.09.2010
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No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

4
Bölgeye münhas�ran yeni te�vik mekanizmalar�n�n faaliyete 
geçirilmemi� olmas� ve devletin en az yat�r�mc� kadar risk 
almamas�.

4.1
Devletin yat�r�mc�yla riski payla�arak somut destek unsurlar�n�n 
yürürlü�e konulmas�.

4.2 Ba�lang�ç sermaye destekleri.
4.3 Mevcut desteklerin iyile�tirilmesi.
4.4 Sektörel analizlerin tekrar yap�lmas�.

4.5
Bedelsiz arsa tahsisi, enerji deste�i ve sigorta deste�inin devam 
etmesi.

4.6 Sanayicilerin te�vikler hakk�nda görü�lerinin al�nmas�.

5
Nitelikli i� gücünün yetersiz olmas� ve sanayi istihdam�n�n toplam 
istihdam içindeki pay�n�n dü�ük olmas�.

5.1
Nitelikli i� gücü yeti�tirmek için üniversiteler ile i�birli�i içinde 
çe�itli kurslar düzenlenmesi.

5.2 Nitelikli i� gücü ile ilgili STKlar�n özel kurslar düzenlemesi.

5.3
Mesleki e�itim kurumlar�n�n ihtiyaca cevap verecek düzeyde 
tutulmas�.

5.4 Staj imkanlar�n�n ve meslek liselerinin art�r�lmas�.
5.5 ��-KUR desteklerinin etkinle�tirilmesi.
5.6 KOSGEB desteklerinin etkinle�tirilmesi.

5.7
Büyük istihdam yaratacak yat�r�mc�lara özel te�vik paketlerinin 
aç�lmas�.

5.8 Spesi� k konular için Meslek Yüksek okullar�nda bölümler aç�lmas�.

6 Bölgede kay�p kaçak oranlar�n�n yüksek olmas�.

6.1
Sosyal sorunlar�n irdelenerek halk�n enerji kullan�m� konusunda 
bilinçlendirilmesi.

6.2
Maddi imkan� olmayan vatanda�lara ayl�k 150 kwh gibi makul bir 
oranda ücretsiz enerji verilmesi.

6.3
Kay�p ve kaçak oranlar�n�n ayr��t�r�labilmesi için gerekli ölçüm ve 
altyap�n�n kurulmas�, da��t�m hatlar�n�n iyile�tirilmesi.

6.4
Özelle�tirme kapsam�na al�nan kurumun yeni sahipleri taraf�ndan 
etkin ve önleyici tedbirlerin al�nmas�.

6.5 Kontrollerin art�r�lmas�.
6.6 Kay�p kaçak konusunda inanç duygular�n�n öne ç�kar�lmas�.
6.7 Enerji deste�inin iyile�tirilmesi.

7
Bölgede petrol, do�algaz gibi konvansiyonel enerji kaynaklar� 
potansiyellerinin tam olarak tespit edilmemi� olmas�.

7.1
MTA, TPAO gibi kurulu�larca gerekli arama tarama ve tespit 
çal��malar�n�n yap�lmas�.

7.2
Bölgedeki üniversitelerden ara�t�rma faaliyetlerinde yard�m 
al�nmas�.

7.3 EPDK faaliyetleri ve desteklerinin tan�t�lmas�.
7.4 Yabanc� ortakl�klar�n yap�lmas�.
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No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

8
Yenilenebilir enerji kaynaklar� (YEK), konusunda potansiyelin 
tam olarak tespit edilmemi� olmas�, bölgenin bu potansiyeli 
kullanmamas�, bölge halk�n�n yeterli bilgiye sahip olmamas�.

8.1
Bölgede kurulmas� için DPT’ye ba�vurulan ara�t�rma merkezinin 
bir an önce kurulmas�.

8.2 Potansiyel tespit çal��malar�n�n yap�lmas�.
8.3 YEK konusunda bilgilendirmelerin yap�lmas�.

8.4
Yenilenebilir enerji konusunda yap�lan de�erlendirmenin 
yeniden yap�lmas� ile halk�n do�ru bilgilendirilmesi.

8.5 Devlet desteklerinin art�r�lmas�.
8.6 Üniversite sanayi i�birli�inin art�r�lmas�.

9
Yenilenebilir enerji kaynaklar� (YEK), teknoloji maliyetlerinin yüksek 
olmas�, bu konuda ya�anan finansman s�k�nt�lar.

9.1 YEK uygulamalar� için devlet destekli projeler yap�lmas�.

9.2
Finans kurumlar�ndan uzun vadeli, dü�ük faizli destekler 
sa�lanmas�.

9.3
YEK ile elde edilen enerjinin sat���nda yüksek � yat garantisi 
verilmesi.

9.4
Devlet taraf�ndan örnek projeler yap�larak hayata geçirilmesi 
(Fotovoltaik ve CSP Güne� enerjisi santralleri).

9.5
1990 öncesinde oldu�u gibi yeni fonlar olu�turularak genel 
bütçeye yük olu�turmadan finans ihtiyac�n�n temin edilmesi.

9.6 Ba�lang�ç sermaye destekleri.
9.7 Fizibilite deste�i verilmesi.
9.8 ��letme deste�i verilmesi.
9.9 �llere göre te�vik yasas�n�n ç�kar�lmas�.

10
Enerji verimlili�i konusunda yeterli bilincin olu�mam�� olmas�, 
enerji verimlili�i konusundaki uygulamalar�n yetersiz olmas�.

10.1 Enerji verimlili�i ile ilgili bilgilendirme çal��malar�.

10.2 Enerji verimlili�i uygulamalar�n�n te�vik edilmesi.
10.3 Bu konu hakk�nda KOB�’lere e�itimler verilmesi.
10.4 Enerji verimlili�inde KOB�  uygulamalar� yap�lmas�.
10.5 KOSGEB uygulama destekleri sunmas�.

Diyarbak�r Sanayi, OSB ve Enerji Çal��tay�na Kurum/Kurulu� temsilcisi 10 ki�i kat�lm��t�r. 10 adet öncelikli sorun belirlenmi�tir. Bu sorunlara 71 adet 
çözüm, 72 adet faaliyet önerilmi�tir.
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KATILIMCI KURUM/KURULU�LAR
Diyarbak�r �l Milli E�itim Müdürlü�ü Dicle Üniversitesi
Diyarbak�r Valili�i �l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü�ü Diyarbak�r Valili�i Proje Koordinasyon Merkezi
Diyarbak�r Ticaret ve Sanayi Odas� Diyarbak�r Büyük�ehir Belediye Ba�kanl���
Sendika Temsilcileri, Dernek Temsilcileri E�itim Yöneticileri, Ö�retmenler, Halk E�itim Müdürleri

No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

1 Derslik say�s�n�n yetersiz olmas� sebebiyle s�n�f mevcutlar�n�n yüksek olmas�

1.1 Kentsel dönü�üm projelerinin desteklenmesi.

1.2
Zorunlu e�itim kapsam�nda olan ilkö�retim kademesinde çok acil 
ihtiyaç duyulan lokasyonlarda kamula�t�rma yöntemiyle derslik 
ihtiyac�n�n giderilmesi.

1.3
Yeni �ehir planlamalar�nda bölgenin nüfus art���na ve okulla�ma 
projeksiyonlar�na uygun e�itim alan� planlamalar�n�n yap�lmas�.

1.4
Derslik yap�m�nda halk katk�s�n�n kampanyalarla ve uygun çözümlerle 
art�r�lmas�.

2 Okul öncesi e�itimin altyap�s�n�n yetersiz olmas�

2.1 Okul öncesi e�itimde sitelerde anaokullar�n yayg�nla�t�r�lmas�.

2.2
Geli�mi� ülke uygulamalar�ndan örnek al�narak altyap�n�n 
düzenlenmesi.

2.3 Müteahhite okul öncesi derslik için sorumluluk yüklenmesi.

2.4
Kamu kurum ve kurulu�lar�nda okul öncesi e�itim dersliklerinin 
tahsis edilmesi.

3 Velilerin e�itim bilincinin dü�ük olmas�.

3.1
Halke�itim Merkezlerinde velilere yönelik e�itici programlar�n�n 
uygulanmas�.

3.2
Y�l sonu karnelerine ek olarak velilere yönelik bir durum raporunun 
karneyle beraber sunulmas�.

3.3 Okul yönetimi  ve ö�retmen arac�l��� ile ailelerin bilinçlendirilmesi.

3.4 Hafta sonlar�nda velilere yönelik e�itici oturumlar�n yap�lmas�.

4
Rehberlik ve psikolojik dan��manl�k hizmetlerinin görev tan�m�na uygun 
olarak yeterince faaliyet gösterememesi.

4.1 Rehberlik ve psikolojik dan��man ö�retmen say�s�n�n art�r�lmas�.

4.2
Lider ö�rencilerin di�er ö�rencilere yönelik etkilerinin organize 
edilmesi.

4.3 Üniversitede PDR bölümünün aç�lmas�.

4.4 Rehberlik servislerinin standartlar�n�n yükselmesi.

4.5 Okul rehberlik hizmetleri komisyonunun i�lerlik kazanmas�.

4.6
PDR kadrosuna görevlendirilen di�er bran� ö�retmenlerine hizmet içi 
e�itimler verilmesi.

D�YARBAKIR E��T�M ÇALI�TAYI 28.09.2010
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No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

5 Kurumlar aras� i�birli�i eksikli�i

5.1 Kurumlar aras� çal��taylar�n düzenlenmesi.

5.2
Çevre ve orman e�itimi vb konularda di�er kurumlarla 
i�birli�inin art�r�lmas�.

5.3
Üniversiteyle kamu kurum ve sivil toplum kurulu�lar� aras�nda 
koordinasyonun sa�lanmas� ve birlikte hareket edilebilme 
kültürünün geli�tirilmesi.

5.4
Üniversiteyle Milli E�itim aras�nda i�birli�i yap�lmas� ve ç�kt�lar�n 
di�er kamu kurum ve kurulu�lar� ile payla��lmas�.

5.5
Kurumlar�n ayn� alanda yapt�klar� faaliyetlerden haberdar 
olmas�.

6
Bölgede ba�ta ortaö�retimde olmak üzere okulla�ma oran�n�n dü�ük 
olmas�

6.1
Ortaö�retimde k�z çocuklar�n�n okulla�ma oranlar�n�n art�r�lmas� 
için çal��malar�n yap�lmas�.

6.2 Ortaö�retimde  bar�nma hizmetlerinin desteklenmesi.
6.3 Ortaö�retimde ta��mal� e�itim örneklerinin art�r�lmas�.

6.4
�lçelerde ve �ehir merkezlerindeki ortaö�retim kurumlar� 
say�s�n�n art�r�lmas�.

Diyarbak�r E�itim Çal��tay�na Kurum/Kurulu� temsilcisi 23 ki�i kat�lm��t�r. 6 adet öncelikli sorun belirlenmi�tir. Bu sorunlara 27 adet çözüm, 29 adet 
faaliyet önerilmi�tir.

KATILIMCI KURUM/KURULU�LAR
Bay�nd�rl�k ve �skan �l Müdürlü�ü Diyarbak�r Büyük�ehir Belediyesi
TCDD Bölge Müdürlügü �l Çevre ve Orman Müdürlü�ü
Dicle Üniversitesi D�SK�
DHM� GAP Bölge Kalk�nma �daresi
�l Özel �daresi Hazro Belediyesi
E�il Belediyesi Ç�nar Belediyesi
�ller Bankas� �ehir Planc�lar� Odas�
Diyarbak�r Çevre Gönüllüleri Derne�i GABB
Gençlik ve De�i�im Derne�i Yerel Gündem 21
Hani Belediyesi

D�YARBAKIR KENTLE�ME, ÇEVRE VE ALTYAPI ÇALI�TAYI 28.09.2010
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No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

1

Tarihi, kültürel ve do�al de�erlerin yeterince 
korunamamas� ve kentsel ya�ama kat�lamamas� 
(Tarihi kent merkezleri, �çkale, Dicle Vadisi, 
rekreatif potansiyeli olan su yüzeyleri, ye�il 
alanlar..)

1.1 Tarihi yap�lar�n restorasyonlar�n�n yap�lmas�.
1.2 Diyarbak�r vizyonunun yerel inisiyati� erce belirlenmesi.
1.3 TOK�’nin mevcut imar planlar�na uyumlu olarak projeler gerçekle�tirmesi.

1.4
Diyarbak�r’�n Bakanl�k plan/politikalar�nda kültür ve turizm kenti olarak geçmesinin 
sa�lanmas�.

1.5 Tarihi mekanlar�n kulland�r�lmas�n�n sa�lanarak iyile�tirilmesi ve ya�at�lmas�.
1.6 Tarihi kent merkezlerinde sokak sa�l�kla�t�r�lmas� uygulamalar�n�n yap�lmas�.
1.7 Uzla�� ile elde edilmi� plan ve projelerin uygulanmas�.
1.8 Tarihi, do�al ve kültürel de�erler üzerindeki ekonomik bask�lara kar�� önlem al�nmas�
1.9 Potansiyel alanlar�na yönelik projelerin uygulanmas�.

1.10 Halk�n de�erler ve koruma konusunda bilinçlendirilmesi.
1.11 Kent içinde kalm�� olan askeri alanlar�n kent d���na al�nmas�.

1.12
Tarihi kent merkezi ile di�er kentsel geli�me bölgeleri aras�nda alternatif toplu 
ta��ma türlerinin geli�tirilmesi 

2
K�rsal alandaki nüfusun h�zla çözülmekte 
olmas�-Göç ve gecekondula�ma

2.1 Köye dönü�lerin te�vik edilmesi.

2.2
Göçle gelenlerin kente sosyal uyumunun gerçekle�tirilmesine yönelik toplum 
merkezlerinin yap�lmas� ve kentsel ya�ama kazand�r�lmas�na yönelik projelerin 
hayata geçirilmesi.

2.3
Gecekondu alanlar�nda geli�meyi h�zland�racak kullan�mlar�n yap�lmas� ve 
dönü�ümün te�vik edilmesi.

2.4
Kent yoksullu�unun önlenmesine yönelik önlemlerin al�nmas�, beceri geli�tirme 
uygulamalar�n�n gerçekle�tirilmesi.

3
Kentsel alanlarda meydan ve ye�il alan, sosyal 
donat� alanlar�, kültürel tesisler gibi aç�k ve 
ortak alan kullan�mlar�n�n azl���

3.1 E�itim tesislerinde aç�k ve ye�il alanlar�n art�r�lmas�.

3.2
Hazineye ait arazilerin aç�k ve ye�il alan olarak de�erlendirilmesi amac�yla yerel 
yönetimlere devredilmesi.

3.3 Gerekli imar tadilatlar�n�n yap�lmas�.

4
Tarihi, kültürel ve do�al de�erler konusunda 
bilincin geli�memi� olmas�

4.1 Bilinçlendirme çal��malar� ve kampanyalar�n�n uygulanmas�.

5
�lin kentsel kademelenmedeki bölge merkezi 
konumunun gerilemesi, hizmet kalitesindeki 
yetersizlikler

5.1
�lin bölge merkezi konumunu güçlendirecek önlemlerin al�nmas�, hizmet kalitesinin 
art�r�lmas�.

KENTLE�ME
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No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

1

�çme suyu havzalar�nda (Dicle Nehri ve 
baraj göllerinde) ve yer alt� sular�nda 
evsel, endüstriyel ve tar�msal kirlilik 
sorunu

1.1 Yer alt� sular�na evsel, endüstriyel ve tar�msal kaynakl� kirlili�in bula�mas�n�n engellemesi.

1.2 At�ksu ar�tma tesisi projelerinin hayata geçirilmesi.

1.3 Havza koruma bilincinin olu�turulmas�.

1.4 �çmesuyu kaynaklar�n�n yerle�imlerden ar�nd�r�lmas�.

2
Su havzalar�n�n korunamamas� (Dicle 
Nehri havzas�, içme suyu havzalar�..)   
S�n�r a�an sular�n iyi yönetilememesi

2.1
S�n�r a�an sular�n iyi yönetilebilmesi için suyun özelle�tirilmesi bilincinin yok edilmesi. Su 
havzalar�n�n korunmas� için al�nan teknik tedbirlerin d���nda halk� bilinçlendirme çal��malar�n�n 
yap�lmas�.

2.2 Yer alt� su seviyelerinin korunmas�.

2.3 Havza yönetim plan�n�n olu�turulmas� ve hayata geçirilmesi.

3
Do�al çevreyi tahrip etme riski ta��yan 
yap�la�ma bask�s� (tar�m alanlar�, su 
havzalar�..)

3.1
Tar�m alanlar�, su havzalar� gibi yerlerden yerlerde yapila�man�n engellenmesi ve böylece buralar�n 
korunmas�.

3.2 Çarp�k kentle�menin önüne geçilmesi.

4
Do�al de�erler ve çevre konusunda 
bilincin geli�memi� olmas�

4.1 Çevre bilincinin yükseltilmesi.

5
Dicle Nehri ve di�er baraj göllerinin k�y� 
kenar çizgisinin belirlenmemi� olmas�

5.1 K�y�larda k�y� kenar çizgisinin belirlenmesi.

5.2 Hassas nehir ve baraj göllerinin koruma alan�na dönü�türülmesi.

No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

1
Entegre kat� at�k yönetimi sisteminin 
olu�turulamamas�

1.1
Düzenli depolama, ayr��t�rma, geri dönü�üm, hatta enerji elde edilebilecek bir kat� at�k depolama ve 
bertaraf tesisinin yap�lmas�.

1.2
Kat� at�k depolama ve ayr��t�rma (entegre kat� at�k yönetimi) kültürünün, bilinçlendirme yoluyla 
kazand�r�lmas�.

1.3 Belde ve ilçe belediyelerinin bir araya gelerek kat� at�k projeleri için ortakl�klar olu�turmalar�.

1.4 Kat� at�k toplanmas�yla geçimlerini sa�layan kesimlere yönelik sosyal projelerin yap�lmas�.

2
Yerel yönetimlerin mali ve teknik 
kapasitelerinin yetersizli�i

2.1 Yerel yönetimlerin görev ve yetkilerinin art�r�lmas�.

2.2 Yerelde al�nacak kararlar� orda ya�ayan insanlar�n almas�na olanak sa�lanmas�.

2.3 Yerel yönetimlerin mali gücünün art�r�lmas�.

2.4 Teknik eleman al�m�n�n sa�lanmas� ve e�itim verilmesi.

3
Havaalan�n�n kapasitesinin dü�ük 
olmas� ve uluslararas� uçu�lara kapal� 
olmas�

3.1 Havaalan� kapasitesinin art�r�lmas�.

ÇEVRE

ALTYAPI
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No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

4
Kentin otoyol ba�lant�s�n�n 
bulunmamas�

4.1 Otoyol ba�lant�s�n�n yap�lmas�.

4.2 �ehirleraras� kara ula��m� sorununun çözülmesi.

5

Merkez �lçeler d���nda kanalizasyon 
altyap�s�n�n yetersiz olmas� ve evsel 
kaynakl� at�ksular�n ar�t�lmadan de�arj 
edilmesi

5.1 Ya�mur suyu ve evsel at�k sular�n ayr� kanalize edilmesi ve ayr� at�k su ar�tmaya tabi tutulmas�.

5.2 Altyap� projelerinin altl���n�n olu�turulmas�.

5.3 At�k su ar�tma tesisi projelerinin ve in�aatlar�n�n yap�lmas�.

5.4 Kanalizasyon projelerinin ve �ebekelerin in�aatlar�n�n tamamlanmas�.

Diyarbak�r Kentle�me, Çevre ve Altyap� Çal��tay�na Kurum/Kurulu� temsilcisi 41 ki�i kat�lm��t�r. 15 adet öncelikli sorun belirlenmi�tir. Bu sorunlara 
50 adet çözüm, 51 adet faaliyet önerilmi�tir.

KATILIMCI KURUM/KURULU�LAR
�l Kültür ve Turizm Müdürlü�ü Valilik Proje Koordinasyon Merkezi
Diyarbak�r Büyük�ehir Belediyesi Diyarbak�r Müze Müdürlü�ü
Diyarbak�r Ticaret ve Sanayi Odas� Kültür ve Tabiat Varl�klar�n� Koruma Bölge Kurulu
Rölöve ve An�tlar Müdürlü�ü Silvan Kaymakaml���
Diyarbak�r �l Özel �daresi Dicle Üniversitesi 
Sur Belediyesi Diyarbak�r Kültür Sanat Vakf�
Diyarbak�r Tan�tma Kültür ve Yard�mla�ma Vakf� (D�TAV) Diyarbak�r Kültür, Turizm ve Musiki Ya�atma Derne�i (D�KTUMDER)
Diyarbak�r Tarih ve Kültür Derne�i Genç Mühendislik Dan��manl�k
Diyarbak�r Kültür Turizm ve Tan�t�m Derne�i Prestige Otel
Dedeman Otel

D�YARBAKIR KÜLTÜR, TUR�ZM VE TANITIM ÇALI�TAYI 29.09.2010
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No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

1

Tan�t�m eksikli�i ve kentin imaj sorunu (tan�t�m 
materyallerinin yetersizli�i, ilde markala�ma stratejisinin 
olmamas�, kenti profesyonel olarak tan�tacak profesyonel 
turist rehberlerinin azl���..) ve turistlere yönelik 
bilgilendirme ve tan�t�m faaliyetlerinin olmamas�

1.1
Ulusal bas�n mensuplar�n�n davet edilece�i Diyarbak�r ile ilgili bir tan�t�m 
ve e�itim çal��mas� yap�lmas�.

1.2

Tan�t�m materyallerinin (bro�ür, CD, kent rehberi, hediyelik e�ya vb.) 
ilgili kurumlar taraf�ndan haz�rlanmas� ve materyallerinin çe�itlili�inin 
art�r�lmas�, çok yönlü bir tan�t�m kampanyas�n�n yürütülmesi 
(Billboardlar�n kullan�lmas�, güçlendirilmi� yerel TV kanallar�).

1.3 Turizm bürolar�n�n say�s�n�n art�r�lmas�.

1.4
Tan�t�m ve turizm ile ilgili ulusal ve uluslararas� fuarlara kat�l�m�n 
sa�lanmas�.

1.5
Diyarbak�ra özgü bir markala�ma stratejisinin belirlenmesi (Ör. �nanç 
turizmi veya surlar üzerine olabilir).

1.6 Dizi yap�m �irketlerinin sahipleriyle çal��tay düzenlenmesi.
1.7 Yerel bas�n�n kurumsal kapasitesinin art�r�lmas� ve güçlendirilmesi.
1.8 Tan�t�mda gastronomiye önem verilmesi.
1.9 Tarih ve kültür turizminin ön plana ç�kart�lmas�.

1.10 Tan�t�m amaçl� profesyonel bir web sitesinin haz�rlanmas�.
1.11 Kentler aras� dostluk projelerinin hayata geçirilmesi.
1.12 STK’lar�n güçlendirilmesi.

1.13

�lk ve orta ö�retimdeki ö�rencilere Diyarbak�r’�n tarihi ve kültürel 
de�erlerinin anlat�lmas� (Sistemli bir �ekilde ve Milli E�itim Müdürlükleri 
güdümünde geziler düzenlenmesi, turizm haftas� etkinlikleri kapsam�nda 
konferanslar düzenlenmesi).

2

Var olan tarihi ve kültürel varl�klar�n korunmas�ndaki 
yetersizlikler ve koruma bilincindeki eksiklikler (Ör: 
Çarp�k kentle�me ve kaçak yap�la�ma sonucu tarihi 
dokunun zarar görmesi)

2.1
Koruma amaçl� imar plan�n�n kat�l�mc� bir süreçle bitirilmesi ve uygulamaya 
baslanmas�.

2.2
Suriçi’ndeki ilkö�retim okullar�nda çal��an ö�retmenlere �ehrin tarihi ve 
kültürel yap�s�n�n anlat�lmas� ve ö�retmenler arac�l���yla okul ö�rencilerine 
koruma bilincinin verilmesi.

2.3
Koruma ve kullanma dengesi içinde tarihi ve kültürel varl�klar�n turizme 
kazand�r�lmas� yoluyla korunmas�.

2.4 Alan yönetiminin k�sa zamanda hayata geçirilmesi.
2.5 Halkta koruma bilincinin olu�turulmas�.
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No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

3

T.C. Kültür ve Turizm Bakanl��� taraf�ndan haz�rlanan 
“Türkiye Turizm Stratejik 2023 Eylem Plan�”nda “turizm 
geli�im bölgesi”, “tematik koridor” ve “turizm kenti” 
kapsam�nda Diyarbak�ra yer verilmemi� olmas�

3.1
Diyarbak�r�n Türkiye Turizm Stratejisi ve Eylem Plan�na dahil edilmesi için 
ortak bir insiyatif ile lobi faaliyetlerinin (Bas�na yönelik özel bir kampanya 
düzenlemesi) yürütülmesi

3.2
Diyarbak�r için Turizm Stratejisinin olu�turulmas� ve eylem plan�n�n 
haz�rlanmas�

3.3
Turizm Bakanl���’n�n yurtd���nda yapmakta oldu�u tan�t�mlarda Diyarbak�r 
ile ilgili materyallerin kullan�lmas� için lobi faaliyetleri yürütülmesi

4
Güvenlik sorunlar� (Suriçi’ndeki  güvenlik sorunu, 
Diyarbak�r ve bölgeye yönelik güvenlik alg�s�)

4.1
Turizm polisinin (�l Emniyet Müdürlü�ü bünyesinde) ve turizm zab�tas�n�n 
olu�turulmas� (belli ba�l� turistik mekanlara yerle�tirilmi�)

4.2
Tarihi ve kültürel mekanlar�n yak�n�nda ya�ayan halk�n turizmle ilgili olarak 
bilinçlendirilmesi

5 Kurumlar aras� i�birli�i ve koordinasyon eksikli�i

5.1 Kurumlar aras� diyalogun art�r�lmas�
5.2 Ortak ileti�imin oldu�u platformlar ve çal��taylar�n daha s�k yap�lmas�

5.3
Kurumlar içinde hizmet içi e�itimlerin düzenlenmesi (kurumsal ileti�im 
ve kurumlar aras� i�birli�i) (Yat�r�mc� ve giri�imcilerin de taleplerinin 
kar��lanmas�na yönelik)

5.4
Dicle Üniversitesinde Güzel Sanatlar Fakültesi aç�lmas� ve Arkeoloji 
Bölümünün yap�s�n�n güçlendirilmesi

5.5 Turizm platformunun etkin olarak çal��t�r�lmas�

Diyarbak�r Kültür ve Turizm Çal��tay�na Kurum/Kurulu� temsilcisi 29 ki�i kat�lm��t�r. 5 adet öncelikli sorun belirlenmi�tir. Bu sorunlara 28 adet 
çözüm, 36 adet faaliyet önerilmi�tir.

KATILIMCI KURUM/KURULU�LAR
�l Sa�l�k Müdürlü�ü Ba�lar Belediyesi
SHÇEK Diyarbak�r Büyük�ehir Belediyesi
Diyarbak�r Çocuk Hastanesi Özel Diyar Dünya Do�um Hastanesi
Diyarbak�r Valili�i Proje Koordinasyon Merkezi Özel Family T�p Merkezi
Dicle Üniversitesi Ba�lar Sa�l�k Grup Ba�kanl���
Diyarbak�r Ticaret Sanayi Odas� Ergani Devlet Hastanesi
Özel Veni Vidi Hastanesi Körhat Sa�l�k Oca��
Özel Sultan Hastanesi

D�YARBAKIR SA�LIK ÇALI�TAYI 30.09.2010
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No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

1
Sa�l�k kurulu�lar�n�n � ziki ko�ullar�n�n ve 
yatak kapasitelerinin sa�l�k hizmetlerini 
yürütmek için yetersiz olmas�

1.1 Nitelikli yatak kapasitesinin art�r�lmas�

1.2
�htiyaçlar� belirlemek için yap�lan ara�t�rmalar ve belirlenen standartlar do�rultusunda 
kamu ve özel hastane say�s�n�n ve mevcut kapasitenin art�r�lmas�

1.3 Sa�l�k kurumlar� ve di�er kurumlar aras� i�birli�i ve ileti�im eksikli�inin giderilmesi
1.4 Bölge hastanelerinin acil servislerin  � ziki �artlar�n�n iyile�tirilmesi

2
Sa�l�kta hizmet kalitesine dönük personel 
e�itimlerinin yetersiz olmas�

2.1 E�itim ve serti� ka programlar�na kat�l�m�n sa�lanmas�
2.2 Bölge üniversitelerinde gerekli e�itim programlar�n�n aç�lmas�
2.3 Yönetim kademesindeki çal��anlar�n profesyonel yöneticilik e�itimlerinin verilmesi

3

Birinci basamak sa�l�k kurulu�lar�ndaki 
yard�mc� sa�l�k personeli yetersizli�i 
ve poliklinik hizmetlerinin yo�unlu�u 
nedeniyle koruyucu sa�l�k hizmetlerinin 
istenilen düzeyde olmamas�

3.1 Bölgedeki yard�mc� hizmet personelinin dengeli bir �ekilde da��lmas�
3.2 Koruyucu sa�l�k hizmetleri konusunda di�er kamu kurumlar�yla i�birli�inin sa�lanmas�
3.3 Koruyucu sa�l�k hizmetlerinde teknolojik imkanlardan yararlan�lmas�

3.4
Koruyucu sa�l�k hizmetlerinde halk�n bilincinin art�r�lmas� için bas�n yay�n 
kurulu�lar�ndan faydalan�lmas�

Diyarbak�r Sa�l�k Çal��tay�na Kurum/Kurulu� temsilcisi 29 ki�i kat�lm��t�r. 3 adet öncelikli sorun belirlenmi�tir. Bu sorunlara 11 adet çözüm, 8 adet 
faaliyet önerilmi�tir.

KATILIMCI KURUM/KURULU�LAR
Sanayi ve Ticaret �l Müdürlü�ü TCDD Bölge  Müdürlü�ü
DTSO Dicle Üniversitesi 
KOSGEB Gümrük M. Tas. ve ��l. Bölg.  Müdürlü�ü
Diyarbak�r Büyük�ehir Belediyesi Genç Mühendislik A�
�l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü�ü Karayollar� 9. Bölge Müdürlü�ü
Sosyal Hizmetler �l Müdürlü�ü

D�YARBAKIR T�CARET, DI� T�CARET VE LOJ�ST�K ÇALI�TAYI 30.09.2010
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No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

1

Limanlara ula��m�n yetersizli�i (karayolu ve 
demiryolu),  lojistik  ve ula��m maliyetlerinin 
yüksek olmas� demiryolu altyap�s�n�n 
yetersiz olmas�, demiryolu a��n�n art�r�lmas�

1.1
 Demiryolu altyap�s�n�n güçlendirilmesi ve karayollar� yük 
tra� ginin demiryollar�na aktar�lmas�.

1.2 Otoyol ba�lant�s�n�n kurulmas�.

1.3 Lojistik altyap�s�n�n güçlendirilmesi.

2
Firmalar�n ihracat rekabet güçlerinin zay�f 
olmas�

2.1
Firmalarda kalite yönetim sistemi kurulmas� ve kalite bilincinin 
olu�turulmas�n�n te�vik edilmesi.

2.2 Firmalar�n markala�mas�n�n desteklenmesi.
2.3 �hracat � rmalar�n�n i�birli�i ve kümelenmesinin desteklenmesi

2.4
Hammaddesi Diyarbak�r’da üretilen ürünlerin yine Diyarbak�r’da i�lenip 
paketlenmesi suretiyle ihraç edilmesi.

2.5
Dünyan�n ihtiyaç duydu�u ve di�er ülkelere göre daha ucuz ve kaliteli 
üretebilece�imiz ürünleri tespit edip bu ürünlerin dünya standartlar�nda 
üretilebilmeleri için gerekli denetim sistemlerinin olu�turmas�.

3
Diyarbak�r’da sivil havaalan�n�n  olmamas�, 
mevcut havaalan�n �ehir içinde kalm�� olmas� 
ve askeri uçu�lardan dolay� gürültü kirlili�i

3.1 Diyarbak�r’a yeni uluslararas� sivil havalan�n�n yap�lmas�.

3.2
Askeri havaalan�n�n gürültü kirlili�i olu�turmayacak �ekilde �ehir d���na 
ta��nmas�.

3.3 Mevcut havaalan�n�n, yenisi yap�lana kadar kapasitesinin art�r�lmas�.

4

Teknoloji kullanma yetersizli�i, i�letmelerde 
kurumsalla�man�n yeterli seviyede 
olmamas�, Yeterli donan�mda personel 
istihdam� noksanl��� (ihracat, sat��, 
pazarlama departmanlar�)

4.1
Firmalar�n�n kurumsal kapasitesinin art�r�lmas� için e�itim verilmesi ve 
kurumsalla�man�n te�vik edilmesi.

4.2 Ajans�n yat�r�m destek o� slerinin etkinle�tirilmesi.
4.3 Teknoloji kullan�m�n�n yayg�nla�t�r�lmas� ve özel te�viklerin sa�lanmas�.

4.4
Web sitesi kullan�m�n�n ve olu�turulmas�n�n te�vik edilmesi ve ortak teknik 
altyap�n�n olu�turulmas�.

4.5 Teknolojiyi kullanabilecek teknik personelin istihdam edilmesi.
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No Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

5
Pazarlama organizasyon eksikli�i, � rmalar�n 
yurtd��� ba�lant� eksikli�i

5.1 Firmalar�n ihracat, sat�� ve pazarlama departmanlar�n�n etkinle�tirilmesi.
5.2 Firmalara ihracat, sat�� ve pazarlama ile ilgili e�itimlerin verilmesi.

5.3
Dicle Üniversitesi bünyesinde D�� Ticaret, �hracat ile ilgili bölümlerin 
lisans düzeyinde kurulmas�.

5.4
Firmalar�n yurtd��� ba�lant�lar�n� sa�lamak için TOBB’a ba�l� sivil toplum 
kurulu�lar�n�n yurtd��� gezi ve ticari ba�lant�lar�n� düzenlenmesi.

5.5 Reklam ve tan�t�m stratejileri ile pazarlama faaliyetlerinin etkinle�tirilmesi.
5.6 Pazarlama organizasyon departmanlar�nda nitelikli eleman istihdam�.
5.7 Dan��manl�k hizmetlerinin art�r�lmas�.
5.8 Yabanc� dil ö�retiminin yayg�nla�t�r�lmas�. 

Diyarbak�r Ticaret, D�� Ticaret ve Lojistik Çal��tay�na Kurum/Kurulu� temsilcisi 15 ki�i kat�lm��t�r.  5 adet öncelikli sorun belirlenmi�tir. Bu sorunlara 
24 adet çözüm, 17 adet faaliyet önerilmi�tir.

KATILIMCI KURUM/KURULU�LAR
GAP Bölge �daresi Diyarbak�r Büyük�ehir Belediyesi
SGK Diyarbak�r �l Müdürlü�ü �l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü�ü
SHÇEK Türkiye �statistik Kurumu (TÜ�K) Bölge Müdürlü�ü
DTSO Yeni�ehir Belediyesi
��KUR Lice Belediyesi
Diyarbak�r Valili�i Proje Koordinasyon Merkezi GAP Kad�n ve Kad�n STK’lar�n� Güçlendirme Projesi
Sur Belediyesi Yeni�ehir SYDV
Çermik SYDV Silvan SYDV
GABB Kocaköy SYDV
D�SK� Çüngü� SYDV
Ba�lar Kad�n Kooperati� Ç�nar SYDV
MEKSA Vakf� Kulp SYDV
Türkiye Grameen Mikrokredi Program� Dicle SYDV
Ba�lar Belediyesi Kalk�nma Merkezi Derne�i  

D�YARBAKIR GÖÇ, ��S�ZL�K, �ST�HDAM VE SOSYAL UYUM ÇALI�TAYI 01.10.2010
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Diyarbak�r ��sizlik-�stihdam Çal��tay�na Kurum/Kurulu� temsilcisi 46 ki�i kat�lm��t�r. 6 adet öncelikli sorun belirlenmi�tir. Bu sorunlara 23 adet 
çözüm, 32 adet faaliyet önerilmi�tir.

No ��sizlik - �stihdam Öncelikli Sorunlar Çözüm No Çözüm Önerileri

1
Bölgenin/ ilin/ kentin ko�ullar�na ve potansiyeline uygun 
yat�r�mlar� gerçekle�tirecek araçlar�n, giri�imlerin yeterince 
yarat�lamamas�, yat�r�mlar�n önündeki engeller

1.1 Bölgeye özgü te�vik politikalar�n�n olu�turulmas�.
1.2 Yat�r�mc�lara yönelik olarak bölgenin altyap�s�n�n güçlendirilmesi.
1.3 Sulama yat�r�mlar�n�n h�zland�r�lmas�.
1.4 Turizmin, öncelikli yat�r�m alanlar�ndan biri olarak desteklenmesi

1.5
Kamu yat�r�mlar�n�n- tar�m ve hayvanc�l�k alan� da dahil –
art�r�lmas�.

1.6 Yerel yönetimler reformunun yap�lmas�.
1.7 Toprak reformu yap�lmas�.

2 Güvenlik sorunlar�n�n devam etmesi

2.1 Diyalo�un geli�tirilmesi.

2.2
Göçle gelen ve tar�msal istihdama kat�lmak isteyen kesimlerin 
mülkiyet sorunlar�n�n çözülmesi, üretime dahil edilmesi.

2.3
May�nl� arazinin temizlenip �slah� ve mülk sahibi olmayan ya da 
mülkünü kullanma olana�� olmayan zorunlu göç ma�durlar�na 
da��t�m�.

3

��gücünün istihdam olanaklar�na uyumuna yönelik 
politikalar�n geli�tirilmesinde koordinasyon sa�lanamamas�, 
mesleki e�itimlerin yetersizli�i ve istihdam olanaklar� ile 
uyumsuzlu�u

3.1
�stihdam�n art�r�lmas�na yönelik desteklerin geli�tirilmesi (vergi, 
SSK primi indirimi vb.).

3.2 Uzmanla�m�� mesleki e�itim kurumlar�n�n olu�turulmas�.

3.3
Verilen mesleki e�itimlerin niteli�inin art�r�lmas�, teorik 
e�itimlerin i�ba�� e�itimlerle desteklenmesi.

3.4 Firmalara yönelik dan��manl�k hizmetleri verilmesi.

3.5
�lgili kurumlar aras�nda koordinasyonun sa�lanmas� (özellikle veri 
payla��m� anlam�nda)

4
�stihdam, i�gücü yap�s�, sektörler, potansiyeller ve f�rsatlara 
ili�kin bilgi ve veri yetersizli�i , veri kaynaklar�n�n yetersizli�i

4.1
Te�vik verilecek alanlar�n belirlenmesi için ara�t�rma ve tespit 
yap�lmas�

4.2
�stihdam, i�gücü yap�s�, sektörler, potansiyeller ve f�rsatlara ili�kin 
bilgi ve veri üretilmesi.

5
Kad�n ve genç istihdam oran�n�n dü�ük olmas�, örgün e�itim 
d���nda kalan gençlerin istihdama kat�lamamas�

5.1
Kad�n istihdam� için kota ayr�lmas�, özel sektörde ve hibe 
programlar�nda da bu kota uygulamalar�n�n desteklenmesi.

5.2 Mesleki e�itimlerin ilçelerde ve k�rsal alanda yayg�nla�t�r�lmas�.

5.3
Kad�nlar�n ve gençlerin istihdam olanaklar�na eri�iminin 
art�r�lmas�.

5.4
Kad�nlar�n ve gençlerin karar mekanizmalar�na kat�l�m�n�n 
desteklenmesi.

6
Bölgenin i�sizlik oranlar�n�n Türkiye’de 2. s�rada olmas� ve 
istihdama kat�l�m�n dü�ük olmas�

6.1 Kay�t d��� istihdam� engellemeye yönelik denetimlerin yap�lmas�.
6.2 Sulama alanlar�nda ürün çe�itlili�inin art�r�lmas�.
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No Göç ve Sosyal Uyum-Öncelikli Sorunlar
Çözüm 

No
Çözüm Önerileri

1

K�rsal ve kentsel alanda nüfus art�� h�z�n� önlemeye yönelik 
koruyucu, önleyici sosyal hizmetlerin geli�tirilmesinde 
yetersiz kal�nmas�, k�rsal kalk�nma araçlar�n�n 
geli�tirilememesi

1.1 K�rsal kalk�nmaya yönelik bütüncül çal��malar�n yap�lmas�
1.2 Sulama yat�r�mlar�n�n art�r�lmas�
1.3 K�rsal alanda hayvanc�l���n geli�tirilmesi

1.4
Te�viklerden, desteklerden ihtiyaç sahiplerinin yararlanmas�n�n 
sa�lanmas�

1.5
K�rsalda ya�am ko�ullar�n�n iyile�tirilmesi/ ya�am standartlar�n�n 
yükseltilmesiy

2

Dezavantajl� gruplara pozitif ayr�mc� tutum sa�layacak 
ihtiyaç odakl� ve sürdürülebilir araçlar�n geli�tirilmemesi 
(kad�nlar, çocuklar, engelliler, ya�l�lar, bak�ma muhtaç 
bireyler)

2.1
Kad�n ve engelliler için giri�imcili�i destekleme programlar� 
uygulanmas�

2.2 E�itimde f�rsat e�itli�inin sa�lanmas�

2.3
Ya�ama kar�� güçlendirilmeleri, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar�n�n 
kar��lanmas�

2.4 Kent mekan�n�n dezavantajl� gruplar taraf�ndan kullan�labilir k�l�nmas�

2.5
Sosyal uyum faaliyetlerinin çe�itlendirilmesi, kapasitelerinin 
art�r�lmas�

2.6
Toplumsal cinsiyet analizi bak�� aç�s�n�n planlama ve uygulama 
süreçlerine dahil edilmesi,  fark�ndal���n art�r�lmas�

2.7 Etkin izleme ve de�erlendirme mekanizmalar�n�n kurulmas�

3
Göçle gelen nüfus lehine merkezi politikalar�n yeterince 
geli�tirilmemesi ve uygulanmamas�

3.1 Merkezi yönetim ve ilgili bile�enlerin mutabakat�n�n sa�lanmas�
3.2 K�rsaldaki mülkiyet sorununun çözülmesi, mülkiyetin iadesi
3.3 Sosyal dayan��ma a�lar�n�n güçlendirilmesi

4

Sosyal yard�mlarda ihtiyaç odakl� ve hak temelli bir sistem 
geli�tirilememesi

Sosyal yard�mlar�n yerel ölçütler çerçevesinde olu�turulan 
nesnel ölçütlere göre yap�lmamas�

Sosyal yard�m hizmetlerinin, bireysel geli�imi destekleyici 
araçlarla bütünle�tirilememesi

4.1
Yurtta�l�k hakk� ödene�i uygulamalar� için yap�sal de�i�ikliklerin 
gerçekle�tirilmesi

5

Kurumsal kapasitenin geli�tirilmesine yönelik etkili bilgi ve 
kaynak yönetiminin olu�turulamamas�

Yerinden hizmet sunumunun merkezi ve yerel sunucular�n, 
sivil toplum örgütlerinin koordinasyonun sa�lanarak 
gerçekle�tirilememesi

5.1 Koordinasyon kurullar�n�n i�levselle�tirilmesi
5.2 Kurumlar�n koordineli çal��mas�n� sa�layacak önlemler al�nmas�
5.3 Hizmete eri�im konusunda kolayla�t�r�c� kanallar olu�turulmas�

5.4 �htiyaç belirleme ve hizmet sunum sürecine STK’lar�n da dahil edilmesi

Diyarbak�r Göç ve Sosyal Uyum Çal��tay�na Kurum/Kurulu� temsilcisi 46 ki�i kat�lm��t�r. 5 adet öncelikli sorun belirlenmi�tir. Bu sorunlara 20 adet 
çözüm, 20 adet faaliyet önerilmi�tir.
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