
 1 

2020 Aralık 

e-Bülteni 

Sayı:8 
  Şırnak Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi A.Ş.                     www.sirnak.edu.tr/birimler/tto/  

http://www.sirnak.edu.tr/birimler/tto/


 2 

KÜNYE    

  Yayın Sahibi:      

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ   

TRANSFER OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ 

Editör  

   Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan 

 Genel Yayın Yönetmeni  

        Doç. Dr. Asaf Tolga Ülgen  

 İçerik Yönetimi  

   Dr. Gazal Cengiz 

Dr. Mehmet Haskul 

Dr. Dicle Özcan Elçi 

Dr. Befrin Neval Bingöl 

Dr. Yunus Eği      

Grafik Tasarım ve Dizayn  

   Hüseyin Erçik  

Yazı İşleri Kurulu 

Doç. Dr. Ahmet Turşucu 

Öğr. Gör. Canan Ülgen  

Dr. Fatih Selim Erdamar 

Cemile  Sarışahin  

  2020-EYLÜL Sayısı Köşe Yazarlarımız  

 Doç. Dr. Fevzi  RENÇBER 

Doç. Dr. Bahattin KELEŞ 

Doç. Dr. Sedat ÇELİK  

Dr. Gazal CENGİZ 

Dr. Dicle ÖZCAN ELÇİ 

     

        Sosyal Medya Hesaplarımız 

   www.twitter.com/sirnaktto  

   www.facebook.com/sirnakttoas  

   www.instagram.com/sirnaktto  

   www.youtube.com/channel/sirnaktto  

   Web: www.sirnak.edu.tr/birimler/tto/ 

  Mehmet Emin Acar Kampüsü Şırnak TTO    

  Binası  NO: 251 73000– Merkez /ŞIRNAK 

 

 

Sosyal Kalkınma Projeleri 1 

 

2 

6 

 

Kurumsal Kapasite 

 

5 

7 

8 

Kültür ve Turizm Projeleri 

Sosyal Sorumluluk Projeleri 

 3 

4  Geçici Koruma Altındaki   
Suriyelilere Yönelik Projeler 

Uluslararası İlişkiler 

 Çevre ve Altyapı Projeleri 

Köşe Yazarlarımız 



 3 

ÖNSÖZ 

Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. tarafından hazırlanan ve her üç ayda bir düzenli yayınla-

nan e-bültenin bu ayki konusu “GAP DESTEK PROGRAMLARI-2” hakkında olup,  kırsal nüfusun yaşam ko-

şullarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik problemlerin (üretimde düşük verim, yetersiz kalite, elveriş-

siz pazarlama, teknoloji, eğitim, sağlık ve örgütlenme eksikliği vb. gibi) katılımcılık ve sürdürülebilirlik ilke-

leri çerçevesinde çözümünü ve yerel toplulukların refahını hedefleyen girişimlere fırsatlar sağlamak ama-

cıyla iki bölümden oluşturduğumuz bültenin ikinci bölümünü siz değerli okuyucularımıza sunduk. 

 Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve maliyetli projesi olup, bu-

güne kadar hazırlanan bölgesel kalkınma plan ve programları arasında en etkin olarak uygulananıdır. 

GAP, entegre bölgesel kalkınma yaklaşımı ve sürdürülebilir insani gelişme felsefesi ile uluslararası litera-

türe geçen ve marka değeri olan bir projedir. 

Proje alanı Fırat-Dicle Havzası ile yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan 9 ili (Adıyaman, Batman, Di-

yarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) kapsamaktadır. GAP kapsamındaki illerin alan 

ve nüfus büyüklüğü, Türkiye’nin ortalama % 10,7’ si civarındadır. 

GAP’ın temel hedefleri; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, yöre 

halkının gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek, bu Bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik 

farkını gidermek, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırarak ulusal düzeyde ekonomik ge-

lişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmaktır.  

GAP, 1989 yılında hazırlanan Master Plan ile tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel alt-

yapı yatırımlarını da içine alan bir bölgesel kalkınma projesine dönüşmüştür. Proje, gelecek kuşaklar için 

kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratılmasını amaçlayan sürdürülebilir insani kalkınma felsefesi 

üzerine kurulmuştur; kalkınmada adalet, katılımcılık, çevre korunması, istihdam, mekansal planlama, alt 

yapı geliştirilmesi, yatırım uygulamalarında kamu-özel 

sektör ve halk katılımının sağlanması GAP'ın temel 

stratejileridir. Çok sektörlü, sürdürülebilir insani geliş-

meye dayalı, Bölge’nin rekabet gücünü artırmayı, eko-

nomik ve sosyal bütünleşmeyi güçlendirmeyi hedefle-

yen, entegre bir bölgesel kalkınma projesi olarak uygu-

lanmakta olan GAP, hazırlandığı dönem dikkate alındı-

ğında, bugün ağırlıklı olarak vurgulanan yenilikçi yakla-

şımları içeren vizyoner bir bakış açısıyla planlanmıştır. 

İki bölüm olarak hazırladığımız GAP Destek Programla-

rının ikinci bölümünü 2020 Eylül e-bültenimizde siz de-

ğerli okuyucularımızla paylaşılmıştır. 

Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan 

                                                                                                                                 ŞırnakTTO A.Ş.  

                                                                                                                              Yönetim Kurulu Başkanı 
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GAP İdaresi, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’ni bir bölgesel sürdürülebilir insani gelişme projesi olarak 

ele almakta ve insanı kalkınmanın odağına yerleştirmektedir. Bu çerçevede GAP’ın hedefi salt ekonomik 

büyüme olarak görülmeyip, Bölge insanının yaşam kalitesinin yükseltilmesi olarak ele alınmaktadır. Bu 

hedefe ulaşmak GAP’ı bir sosyal dönüşüm projesi olarak görmeyi ve bu dönüşümü gerçekleştirirken top-

lum katılımı, kalkınmada eşitlik ve adillik ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ilkelerine bağlılığı gerektir-

mektedir. Bu bakış açısı ile GAP İdaresi tarafından bir dizi sosyal amaçlı projeler geliştirilmekte ve uygu-

lanmaktadır.  

Sosyal projeler alanında yapılan çalışmaları 

 1) Araştırma Projeleri, 

 2) Planlama Çalışmaları ve  

3) Uygulamalar şeklinde üç ana başlık altında toplamak uygun olacaktır.  

     SOSYAL KALKINMA PROJELERİ 

1. SOSYAL PROJELER 
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1. Araştırma Projeleri 
GAP İdaresi tarafından 1992 yılından itibaren Bölge’nin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısını anlamaya, 
sosyal sorunlarını, genel olarak toplumun ve farklı sosyal grupların ihtiyaç, beklenti, tutum ve eğilimlerini 
belirlemeye, kalkınmanın özel hedef gruplarını (özellikle dezavantajlı konumda olanlar) tanımlamaya yö-
nelik bir dizi sosyal araştırma yaptırılmıştır. 1992 - 1994 yılları arasında yaptırılan bu araştırmalar aşağıda 
sıralanmaktadır: 

• GAP Bölgesi Toplumsal Değişme Eğilimleri Araştırması 

• GAP Bölgesi Nüfus Hareketleri Araştırması 

• GAP Bölgesi’nde Kadının Statüsü ve Kalkınma Sürecine Entegre Edilmesi Araştırması 

• GAP Bölgesi Baraj Göl Aynası Altında Kalacak Yörelerde İstihdam ve Yeniden Yerleştirme Sorunları 
Araştırması 

• GAP Sulama Sistemlerinin İşletme, Bakım ve Yönetimi Projesi Sosyo-Ekonomik Çalışmalar 

• Şanlıurfa - Harran Ovalarında Tarla-içi ve Köy Geliştirme Projesi - Sosyal Değerlendirme Çalışması 
 
Bu araştırmaların yanı sıra son yıllarda aşağıdaki araştırma projeleri gerçekleştirilmiştir: 

• Can Suyu: GAP 

• GAP Bölgesi’nde Sosyal Hizmet Stratejisi 

• Bölgesel Kalkınmayı Güçlendirmek İçin Eğitim Tesislerinin Geliştirilmesi Analizi/Yerel Yönetimlerin 
Kurumsal Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması 

• GAP Bölgesi’nde Tarımda Çalışanların Sağlığı Eylem Planı 
 
2. Planlama Çalışmaları 

• GAP Sosyal Eylem Planı 
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3. Uygulamalar 

• Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) 

• Sokakta Çalışan Çocukların Rehabilitasyonu Projesi 

• GAP Gençlik ve Kültür Evleri Projesi 

• GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri Projesi ve Çocuk Okuma Odaları/Çocuk Oyun Odaları Projesi (Sosyal 
Etki Değerlendirme Çalışması - Çocuk Okuma Odalarından Haberler) 

• GAP Köy Kütüphaneleri Projesi 

• Sağlıklı Göz, Eğitimde Başarı Projesi 

• Türkiye’nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki Kadınların ve Kadın STK’larının Güçlendirilmesi Projesi 

• Merkez Köy ve Köye Dönüş Kırsal Kalkınma Projesi 

• Birecik Barajından Etkilenen Nüfusun Yeniden Yerleşimi, İstihdamı ve Sosyo-Ekonomik Yatırımları İçin Planla-
ma ve Uygulama Projesi 

• Topluma Dayalı Ana-Çocuk Sağlığı Projesi 

• ÇATOM Katılımcılarının "Sağlık Gönüllüsü" Olarak Yetiştirilmesine İlişkin Çalışmalar 

• Kentsel Enformal Sektörde İstihdamın ve İş Potansiyelinin Geliştirilmesi Projesi 

4. Makaleler 

• The Role of Youth Initiatives in Development Process in Less Developed Areas: The Case of Mardin. Turkey 

• Güneydoğu Anadolu Projesi'nde (GAP) Kadının Kalkınma Sürecine Entegrasyonunda Bir Model Arayışı: ÇA-
TOM 

• Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği 

• Türkiye'de ve GAP Bölgesinde Kadının Statüsü: Toplumsal İlişkiler Sistemindeki Yeri 

• Kırsal Kalkınma Projelerinde Cinsiyet Dengeli Kalkınma Yaklaşımları 

• GAP Bölgesinde Yoksul Çocukları Eğitime Kazandırma Yönünde Katılımcı Proje Uygulamaları - Cumhuriyet Ga-

zetesi, Işık KANSU'nun haberi 
5.Alan Araştırması 

• Kentsel Enformal Sektörde İstihdam ve İş Potansiyelinin Geliştirilmesi 

• Şırnak İli Uludere İlçesi Köyleri Katılımcı Kırsal Kalkınma Temelli Alan Araştırması 

• GAP Bölgesinde Tarımda Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Araştırması 

http://www.gapcatom.org/
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 2. ÇATOMLAR 

GAP İdaresi tarafından, sürdürülebilir kalkınma-
nın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını bütün-
leştiren yoksulluğun azaltılması stratejileri, katılımcı 
yaklaşımların teşvik edilmesi, kapasite geliştirmeye 
yönelik çalışmalar ve bütün bu çalışmalarda deza-
vantajlı grupların ve cinsiyet perspektifinin gözetil-
mesi yönünde bir dizi proje yürütülmektedir. Bu 
bağlamda yürütülen çalışmaların en önemlilerinden 
biri Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM’lar) 
projesidir. ÇATOM’lar, GAP İdaresi tarafından 1992
-94 yılları arasında yapılmış olan beş temel araştır-
manın bulgularına dayalı olarak hazırlanmış olan 
Sosyal Eylem Planı ile bu araştırmalardan biri olan 
"GAP Bölgesi’nde Kadının Statüsü ve Kalkınma Sü-
recine Entegrasyonu Araştırması" bulgularına daya-
lı olarak hazırlanan Eylem Planı’ndan hareketle or-
taya çıkmıştır. 
ÇATOM’lar, GAP Bölgesi’nde 1995 yılından itibaren 
açılmaya başlanmış olup halen 9 ilde 44 ÇA-

TOM mevcuttur. ÇATOM’ların hedef kitlesi genç 
kız ve kadınlardır. 2014 yılı itibarıyla 250.000 kişiye 
doğrudan ulaşılmıştır. 

Mevcut ÇATOM’LAR 

• Adıyaman (2) : Fatih mahallesi, Gerger ilçesi 

• Batman (3) :19 Mayıs, Yeşiltepe ve Yavuzselim mahalleleri 

• Diyarbakır (7) : Huzurevler, 5 Nisan, Fatihpaşa ve Ziyagökalp mahalleleri ile Silvan, Çermik ve Er-
gani ilçeleri 

• Gaziantep (2) : Merkez ve Nurdağı ilçesi 

• Kilis (2) : İslambey ve Ekrem Çetin mahalleleri 

• Mardin (9) : Meydanbaşı, Medrese Gül ve İstasyon mahalleleri, Dargeçit, Kızıltepe, Nusaybin, Mid-
yat, Mazıdağı ve Ömerli ilçeleri 

• Siirt (4) : Merkez, Kurtalan ve Şirvan ilçeleri, Kurtalan-Kayabağlar beldesi 

• Şanlıurfa (8) : Ahmet Yesevi ve Pınarbaşı mahallesi ile Bozova, Hilvan, Viranşehir, Ceylanpınar, 
Birecik ve Siverek ilçeleri 

• Şırnak (6) : Merkez, Cizre, Beytüşşebap, İdil, Silopi ve Uludere ilçeleri 

http://www.gapcatom.org/
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AMAÇ 
ÇATOM’lar kentlerin daha çok kırdan göç etmiş yoksul hanelerin yaşadığı mahallelerde, ilçe merkezlerinde 
ve merkezi köy yerleşimlerinde kurulan, topluma dayalı ve katılımcılığı esas alan merkezlerdir. ÇATOM’un 
bulunduğu mahallelerde çoğunlukla çok düşük ücret/gelir karşılığı, marjinal alanlarda, kayıt dışı, geçici ya 
da mevsimlik işlerde çalışılmakta; çocuklar da hane geçimine katkıda bulunmaları amacıyla çalıştırılmakta-
dır. Yapılan araştırmalar yoksulluktan en fazla etkilenen grupların kadınlar ve çocuklar olduğunu göster-
mektedir. Kadınların sosyal ve ekonomik konumlarının iyileşmesi ise doğrudan hane refahına yansımakta-
dır. Bu nedenle de kadınların durumunu iyileştirici projeler insan hakları açısından bir gereklilik olduğu ka-
dar toplumsal refahın artışı için de önem taşımaktadır. 
ÇATOM'larda amaç; kadınların sorunlarının farkına varmalarına, tanımlamalarına ve çözümü için inisiyatif 
kullanabilmelerine fırsat yaratmak; kadınların kamusal alana daha fazla katılımlarını ve kamusal hizmetler-
den daha fazla yararlanmalarını sağlamak; kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini artırmak; kadını güçlen-
direrek fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak/cinsiyet dengeli kalkınma sürecini başlatmak ve 
bu yolla yerel koşullara uygun, katılımcı toplum kalkınması temelli tekrarlanabilir model/modeller geliştir-
mektir. ÇATOM’larda temel ilke kadınlara ne yapacaklarını değil, hangi koşullarda neler yapılabileceğini 
göstermektir. Çeşitli alternatifler içinden seçimi yapacak olan veya yeni seçenekleri ortaya koyacak olan 
kadınların kendisidir. 
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YÖNETİM VE YAKLAŞIM 
ÇATOM'ların kuruluşunda yerel talep esas alınmakta, mülki idare ile işbirliği yapılmakta, Türkiye Kal-
kınma Vakfı (TKV) tarafından projeye teknik destek verilmektedir. ÇATOM’larda toplum katılımının 

yanı sıra kuruluşlararası işbirliğine önem verilmekte; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde ortaklık ve 

işbirliği ilişkilerinin yaratılmasına ve genişletilmesine çalışılmakta, ortaklaşa projeler uygulanmaktadır. 
ÇATOM’larla toplumun desteğe en fazla muhtaç kesimleri ile kamu ve sivil toplum kuruluşları arasında 
sağlıklı bir diyalog ortamının geliştirilmesine; insanı merkez alan, barışçı, demokratik toplum temelleri-
nin güçlendirilmesine çalışılmaktadır. 
ÇATOM’lar katılımcıların kendi aralarından seçtikleri ÇATOM Kurulları eliyle yönetilmektedir. ÇA-
TOM Kurulları 5-7 kişiden oluşmakta, ÇATOM Sorumlusu ve katılımcılar tarafından seçilen bir eğitici de 
kurulda yer almaktadır. ÇATOM Kurulları eliyle kadınların yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi amaç-
lanmaktadır. ÇATOM’larda kurul üyeleri ile birlikte hane ziyaretleri yapılarak komşuluk ilişkileri geliş-
tirilmekte, hanelerin ihtiyaç ve öncelikleri belirlenmektedir. ÇATOM programlarının belirlenmesinde 
yerel koşul ve ihtiyaçlar ile hedef grubun katılımı esas alınmaktadır. Entegre ve esnek bir yaklaşım be-
nimsenmekte ve ÇATOM’a devam eden katılımcıların tüm programlara katılması özendirilmektedir. Ge-
lişmeler paralelinde ÇATOM programları kapsamına çocuklar da dâhil edilmiş, okul öncesi eğitim prog-
ramları başlatılmış ve okuma odaları açılmıştır. Sağlık, bilgisayar, okuma-yazma vb. programlara kısmen 
de olsa erkekler de dâhil edilmektedir. Sosyal destek programları ve kültürel-sosyal etkinliklerle hane 
bireylerinin tümüne ulaşılmaya çalışılmaktadır. 
 

Kurulan işbirlikleri çerçevesinde ÇATOM binaları valilikler, kaymakamlıklar veya belediyeler tarafından 
sağlanmaktadır. Ayrıca mülki idarelerle yapılan işbirliği çerçevesinde eğiticiler ilgili kamu kuruluşları 
tarafından sağlanmakta ve görevlendirilmektedir. 
Bu katkılara ilave olarak Diyarbakır Bağlar Mahallesi’nde TBMM, GAP İdaresi ve Diyarbakır Valiliği ile 
işbirliği içinde 2005 yılı içinde ÇATOM açılmıştır. ÇATOM binası Diyarbakır Valiliği tarafından, ÇA-
TOM’un donanım giderleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından sağlanmış olup ÇATOM 
Sorumlusu’nun ücreti ve işletme giderleri valilik tarafından karşılanmaktadır. GAP İdaresi ise ÇA-
TOM’un yürütülmesine teknik destek sağlamaktadır. 
Benzer biçimde Mardin Kızıltepe Kaymakamlığı’nın talebi üzerine Kızıltepe ilçesinde ÇATOM açılması 
için GAP İdaresi tarafından bir proje hazırlanmış ve Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP)’ne sunulmuş-
tur. SRAP tarafından onaylanan proje ile Kızıltepe ÇATOM’a finansman sağlanmış ve GAP İdaresi’nin 
teknik desteği ile 2004 yılında Kızıltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ÇATOM 
açılmıştır. 

http://www.tkv-dft.org.tr/
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
Katılımcı bir yaklaşımla belirlenmiş olan göstergelere göre hazırlanmış 
olan izleme formatına uygun olarak birim ÇATOM’lar tarafından, bilgi-
sayar ortamında aylık, altı aylık ve yıl sonu faaliyet raporları hazırlan-
makta ve bu raporlar Türkiye Kalkınma Vakfı ve GAP İdaresi tarafın-
dan konsolide edilerek değerlendirilmektedir. Bu raporların yanı sıra 
iki yılda bir ÇATOM’ların Sosyal Etki Değerlendirmesi yapılmaktadır. 
ÇATOM’lar ulusal ve uluslararası düzeyde üniversite ve kuruluşlar ta-
rafından da örnek olay olarak ele alınmakta, tez konusu olmaktadır. 
  
ÇATOM PROGRAMLARI 
ÇATOM'larda aşağıda belirtilen yedi ana başlık altında programlar uy-
gulanmaktadır: 
1.Eğitim Programları: Okuma-yazma, medeni hukuk ve yasal haklar, 
ev ekonomisi ve beslenme, anne eğitimi, bilgisayar, öğrenci destek 
programları vb. 
2.Sağlık Programları: Hijyen, çevre temizliği, anne-çocuk sağlığı, genel 
sağlık vb. eğitim programları; kısmi poliklinik ve gezici sağlık hizmetle-
ri; kırsal alan ve mahalle çalışmaları, sağlık taraması, aşı kampanyaları 
vb. 
3.Gelir Getirici ve Kadın İstihdamını/Girişimciliğini Destekleyici  
Programlar: 
 Meslek kazandırıcı ve gelir getirici alanlarda bilgi ve beceri geliş-

tirmeye yönelik eğitim programları (el sanatları, trikotaj, biçki-
dikiş, nakış, mefruşat, keçe işleme, taş işleme, gümüş işleme, 
tekstil, yöresel bebek, hediyelik eşya, sabun, kumaş boyama, 
kuaförlük, güzellik uzmanlığı, hamur işleri vb.);  

 kadın girişimciliğinin desteklemesine yönelik olarak girişimcilik 
eğitimi, mikro finasman/kredi desteği sağlanmasına aracı olun-
ması, bireysel danışmanlık hizmetleri; 

  pazarlama-satışa yönelik etkinlikler: (sergi, fuar vb.) ÇATOM’da 
üretilen ürünlerin elektronik ortamda tanıtımı ve pazarlanması-
na yönelik bir ürün kataloğu hazırlanmakta olup, www.gapcatom.org da 
sunuma açılacaktır. 

4.Okul Öncesi Eğitim Programları: 4-6 yaş grubuna yönelik eğitim 
programları 
5.Çocuk Okuma Odaları: 4-6 ve 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik ola-
rak grup, okul öncesi ve açık kapı programları 
6.Sosyal Destek Programları: Nüfusa kayıt, resmi nikâh, yeşil kart vb. 
konularda destek sağlanması, temel eğitim, YİBO ve açık öğretime 
özellikle kız çocuklarının yönlendirilmesi, çoğunluğu kız olmak üzere 
yoksul öğrencilere eğitim bursu verilmesine aracılık edilmesi, ihtiyacı 
olanlara ayni/nakdi sosyal yardım sağlanması, tekerlekli sandalye te-
mini vb. konularda aracılık işlevi üstlenilmesi 
7.Sosyal Sorumluluk Programları: Eğitime destek kampanyaları, ma-
halle ve köy çalışmaları, çevre koruma ve ağaçlandırma, sağlık tara-
ması, aşı kampanyası vb. toplum yararı çalışmalara gönüllülük temelli 
destekler 
8.Kültürel-Sosyal Etkinlikler: Seminer, sergi, etkileşim toplantıları, 
sinema ve tiyatro, önemli gün kutlama, tiyatro gösterisi, gezi ve piknik 
vb.  

http://www.gapcatom.org/
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Bugüne kadar çoğunluğu kadın olmak üzere yaklaşık 250.000 kişi doğrudan ÇATOM programlarından yararlanmış-
tır. Bu sayı ÇATOM programlarına katılanları ve sağlık hizmetlerinden yararlananları içermekte olup mahalle/köy 
düzeyinde yapılan yaygın çalışmalar toplama dâhil edilmemiştir.  

Sosyal destek programları aracılığıyla; 

• 44 ÇATOM'da 1028 haneye 120.000 TL nakdi yardım, 

• 24 ÇATOM'da 7.238 haneye ayni yardım (giyim, ilaç, yakacak, kırtasiye vb.), 

• Dilekçe yazımı, yeşil kart, internet hizmeti kütüphane kullanımı, banka hesap cüzdanı açılması, yardım dos-

yası çıkarılması vb. konularda sağlanan desteklerle birlikte 

• 44 ÇATOM’da düzenli programlarla, 250.000’e yakın kişiye ulaşılmıştır.  
 
ÇATOM’larda düzenli programların yanı sıra katılımcıların sosyal ortamlarda kendini ifade etme, özgüven kazanma 
ve aile içinde karar alma sürecine katılma gibi bireysel kapasitelerini geliştirmeye yönelik sosyal etkinlikler de dü-
zenlenmiş ve bu konuda çeşitli kuruluşlardan zaman zaman destek sağlanmıştır. 

Yıl içerisinde ÇATOM sorumlularının ve usta öğreticilerin seminer, panel, toplantı, brifing, fuar ve gezi gibi çeşitli 
etkinliklere katılımı sağlanarak kapasite ve deneyimlerinin artırılması ve kazanılan deneyimlerin kurs ve programla-
ra yansıtılması amaçlanmıştır. 

GAP Bölgesi’nde ÇATOM’lar yoluyla geliştirilen ve oluşturulan yerel kapasitenin sonucu olarak, 2013 yılından itiba-
ren ÇATOM’lardaki kadınlar kendi sivil toplum örgütlerini kurmaya başlamışlardır. Bu çerçevede GAP Bölgesi kapsa-
mında bulunan 9 ilde ÇATOM Derneklerinin kuruluşu tamamlanmıştır: 
Haziran 2014 tarihinde ÇATOM koordinasyon toplantısı yapılmış, toplantıya ÇATOM sorumlularının tümü katılmış-
tır. Toplantıda deneyim paylaşımının yanı sıra ÇATOM Sosyal Etki Değerlendirme çalışmasına ilişkin çalıştay yapıl-
mıştır. 
Sonuç olarak; 

• Birçok ÇATOM kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerini geliştirmiş, yapılan programlarla çevrede 
tanınmış ve saygınlık kazanmıştır. 

• Programlara katılan kadınların çoğunluğu ilişkilerini geliştirmiş, kendilerini daha iyi ifade edebilir hale gelmiş 
ve özgüvenleri artmıştır. 

• Gelir getirici faaliyetlere katılım artmış, hane gelirine katkıda bulunan genç kızların daha rahat faaliyetlere 
katıldıkları ve aile içinde saygınlığının arttığı gözlenmiştir. 



 13 

BAZI TEMEL KAZANIMLAR 
• ÇATOM’larda toplumun en dezavantajlı ve yoksul kesimine ulaşılmış, sosyal adalete katkıda bulunul-

muş, kamu hizmetlerine ulaşmakta güçlük çeken ya da bu hizmetlere ulaşamayan yoksulların bu hiz-
metlerden daha fazla yararlanmalarında aracı olunmuş ve bu yolla katılımcı toplum kalkınmasına 
dayalı modeller ortaya konulmuştur. 

• Yerel topluluğun katılımına ve kuruluşlararası işbirliğine dayalı ÇATOM modelinin yaratmış olduğu 
çarpan/çoğaltan etki ve toplam fayda; katılımcı toplum kalkınması temelli kalkınma projeleri için 
haklı bir dayanak/zemin oluşturmuştur. 

• ÇATOM’lar aracılığıyla kadın sorunları tartışılır hale gelmiş; kadınların kalkınma projelerine dâhil edil-
mesinin insan hakları yönünden bir gereklilik, ekonomik ve toplumsal kalkınmayı güçlendiren bir fak-
tör olduğunun anlaşılmasına katkı sağlanmıştır. 

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DAHA FAZLA ÖNEM VERİLECEK KONULAR 
Önümüzdeki dönemde aşağıda belirtilen temel alan ve konularda çalışmalara özel önem verilecek ve bu 
alanlarda işbirliği çalışmaları genişletilerek sürdürülecektir: 
• Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği çalışmalarına 

genişletilerek devam edilmesi, 
• Özellikle kız çocuklarının okula yönlendirilmesi ve genç kızların açık öğretime kayıtlarının yapılması-

na destek sağlanması ve burs imkânlarının yaratılması çabalarına özel önem verilmesi, 
• Genç kız ve kadınlara iş bulmaları/kendi işlerini kurmaları için fırsat yaratılması ve bu alanda işbirliği 

çalışmalarına devam edilmesi, 
• Hanenin bir bütün olarak ele alınması, özellikle kadınlarla erkeklerin aile içi yeniden üretim 

(reproductive) rollerine ilişkin programlara erkekleri de kapsayıcı çözümler üretilmesi, 

• Kadınların ve hanelerin kaynak tabanını güçlendirici, gelir yaratıcı projelerin üretilmesi ve uygulan-
ması, 

• Kadın ve genç kızların toplumsal ve siyasal rollerinin güçlendirilmesine yönelik programların üretil-
mesi ve desteklenmesi, 

• Eğiticilerle ÇATOM programlarına daha aktif katılımlarının sağlanması ve özendirilmesi, 
• Farklı gruplara göre farklı eğitim programları ve katılımı artırıcı yönde esnek programlar, hanelerde 

eğitim vb. konular üzerinde durularak seçenekler üretilmesi, 
• Engellilere ilişkin özel program ve projelerin geliştirilmesi ve uygulanması, 

• Sosyal destek hizmetlerinden toplumun dezavantajlı kesimlerinin ve yoksulların yararlanması yö-
nünde program ve etkinliklerin desteklenmesi konularına ağırlık ve öncelik verilecektir. 
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3. GENÇLİK VE KÜLTÜR  EVLERİ PROJESİ 

GENÇLİK İÇİN SOSYAL GELİŞİM PROJESİ 
Proje kapsamında Bölge’de 9 tane Gençlik ve Kültür Evi (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, 
Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak) faaliyet göstermektedir. 
Gerekçe: 
Gençlik, bir toplumun geleceğe uzantısı, aynı zamanda o toplumun en canlı kesimini ve değişimin temel 
dinamizmini oluşturmaktadır. Bölge’de 15-24 yaş arasındaki genç nüfus oranı ülke genelinden fazladır. Ge-
rek ülke genelinde gerekse de GAP Bölgesi’nde eğitim düzeyinin düşüklüğü, bilgi toplumuna geçen bir 
dünyada, ülkenin geleceği ve kalkınması açısından önemli sorunlara işaret etmektedir. 
Genç nüfus, yetersiz eğitim ve mesleki öğretim olanakları, yüksek düzeyde işsizlik, sosyal ve kültürel etkin-
likler ve boş zamanları değerlendirme ortamlarının yetersizliğinden olumsuz yönde etkilenmektedir. Böl-
ge, gelenekselden moderne bir geçiş dönemi yaşamaktadır. Genç insanlar bu geçişin olumsuz etkilerinden 
yaşlı nesillere göre çok daha fazla etkilenmekte ve kendilerini ifade etmek için uygun araç ve mekanizma-
lara ihtiyaç duymaktadırlar. 
Sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişme elde edilmesinde, gençlerin toplumsal süreçlere katılımının arttığı 
ölçüde ve karar alma süreçlerine ve sorumluluklara katmanın, onları bir taraf olarak tanımak geçerli bir 
yoldur. Diğer yandan gençleri taraf olarak görmek, onlara inisiyatif vermek ve güçlendirmek, değişim süre-
ci yaşayan ve kalkınma sorunları bulunan toplumlarda, değişimin daha sancısız gerçekleşmesi için aracı 
olarak görünmektedir. 
 
Hedef Grup: 
Projenin hedef grubunu 15-30 yaş arası gençler oluşturmaktadır. Bunlar; 

• Sosyal-kültürel programlar tüm gençlik katmanlarını, 

• Ulusal ve uluslararası değişim programları ile tüm gençleri, 

• Mesleki beceri kazandırıcı programlar ile işsiz gençler ve çalışan gençlerin uzmanlaşmaları, 
• Kendi işini kur programları potansiyel girişimci gençleri hedeflemektedir. 
 
Amaçlar: 
• GAP Bölgesi’nde gençlik sorunlarını her düzeyde dile getirmek ve gençlerin bakış açısından bunlara 

yönelik çözümler üretmek 
• Gençlerin karar alma süreçlerine ve toplumsal yaşamda etkin katılımlarını sağlamak 

• Gençlerin sosyal gelişimlerini desteklemek ve mesleki becerilerini geliştirmek 
• Gençlerin toplumsal sorunlar karşısında duyarlılığını artırarak toplumsal bir aktör işlevi görmelerine 

yardımcı olmak 
• Gençlik ve Kültür Evlerinin; kurumsallaşma süreci tamamlanarak, yereldeki yapılan/yapılacak gençlik 

çalışmalarının gerçekleştirildiği bir platform haline getirmek, bölgedeki gençlik kuruluşları ile ulusal 
ve uluslararası kuruluşlar arasında bilgi akışını sağlamak. 



 15 

GENÇLİK VE KÜLTÜR EVLERİNİN ORGANİZASYON YAPISI 
1. İl Asistanı 
Proje kapsamında oluşturulan Gençlik ve Kültür Evleri’nde en az üniversite mezunu bir genç sorumlu ol-
maktadır. İl asistanı olarak adlandırılan bu gençler çalışmaların etkin şekilde yürütülmesini sağlamakta, 
gençlerin aktifleştirilmesine öncülük ederek kurumlarla işbirliklerini geliştirmektedir. 
2. Yürütme Kurulu 
Gençlerin katılımcı mekanizmalarda yer almasını sağlamak ve kendi kendilerini yönetme kapasitelerini 
geliştirmek amacıyla, 5 ya da 7 kişiden oluşan, gençlik evlerine üye gençlerin seçimi ile görev başına gele-
rek oluşturulmuş kuruldur. 
3. Danışma Kurulu 
Faaliyetlerin etkin ve katılımcı bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, yerel yönetim, mülki amirler, yerel 
sivil toplum örgütleri ve kamu kurum temsilcilerinden oluşan kuruldur. Danışma Kurulları, yerel çalışma-
larda gençlere destek olmakta ve ayni katkıların bulunmasında yardımcı olmaktadırlar. 
Projenin Aşamaları 
I. Aşama: GAP BKİ, UNDP, Habitat İçin Gençlik Derneği 
Habitat İçin Gençlik Derneği’nin uygulayıcı, GAP BKİ’nin ise yürütücü olduğu proje Mayıs 2001-Ağustos 
2006 tarihleri arasında İsviçre Hükümeti’nin fon desteği ve valiliklerin işbirliğiyle hayata geçirilmiştir. Bu 
dönemde tam donanımlı Gençlik ve Kültür Evleri kurulmuş ve hedefler çerçevesinde faaliyetler gerçekleş-
tirilmiştir. 
II. Aşama: GAP BKİ ve Pepsi Cola 
Proje Pepsi Cola’nın finansörlüğünde valiliklerin işbirliği ile GAP BKİ tarafından yürütülmüştür. “Gençliğe 
Değer” sloganı ile Eylül 2006-Aralık 2008 tarihleri arasında mevcut faaliyetlerin devamı ve etkinleştirilme-
si, yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi amaçlanmıştır.   
III. Aşama: GAP BKİ 
Proje Ocak 2009 tarihinden bu yana proje valiliklerin desteği ile GAP BKİ tarafından yürütülmektedir. 
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GENÇLİK VE  KÜLTÜR  EVLERİNDE  YÜRÜTÜLEN  FAALİYETLER 

Proje kapsamında, "kapasite geliştirme", "sosyal ve kültürel", "istihdam" ve "toplumsal duyarlılık" programları yürütülmekte-

dir. Bu faaliyetlerle 2014 yılı itibarıyla toplam 225.000 gence ulaşılmıştır. 

1) Kapasite Geliştirme Programları 

Bu programlarla gençlerin kendilerinin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim almaları ve kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri 

amaçlanmaktadır. Bu faaliyetlerle toplam 24.782 gence ulaşılmıştır. 

• Bilgisayar, İngilizce, bilgisayarlı muhasebe, grafik, tasarım, resim, müzik, fotoğraf, ÖSS, KPSS vb. kurslar 

• Tiyatro, halkoyunları, modern danslar, el sanatları vb. kurslar 

• Proje yazma ve uygulama eğitimleri 

• Kariyer planlama ile özgeçmiş hazırlama, liderlik, iletişim, takım çalışması, gönüllülük vb. eğitimler 

• Ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılım 

2) Sosyal-Kültürel Programlar  

Bu programların temel amacı gençlerin serbest zamanlarını daha verimli kullanmalarını, eğlenirken öğrenmelerini, yenilikçi 

vizyon kazanmalarını ve gençler arasında sosyal bağların güçlenmesini sağlamaktır. Bu faaliyetlerle 33.475 gence ulaşılmıştır.   

İlim, sinema ve tiyatro gösterimleri 

• Müzik ve şiir dinletileri 

• Turnuvalar, yarışmalar 

• Sergiler 

• Doğa sporları 

• Gençlik Şölenleri 

• Gençlik Festivali 

3) İstihdam Programları 

Gençlerin iş bulmasını veya kurmasını kolaylaştıracak mesleki beceri artırıcı faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasıdır. Bu 

faaliyetlerle 2.236 gence ulaşılmıştır. Toplam 350 genç istihdam edilmiştir. 

• Mesleki Eğitimler 

• Staj Programı 

• E-Koçluk 

4) Toplumsal Duyarlılık Programları 

Bu programların amacı gençlerin gönüllü çalışmalara katılan bilinçli yurttaş konumuna getirmektir. Böylelikle gençlerin kamu, 

yerel yönetimler, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmaları ve ulusal kalkınmaya katkı verme bilinçlerinin geliştiril-

mesi amaçlanmaktadır.  Bu etkinliklerle 22.487 gence ulaşılmıştır. 

• Köy okulları düzenlemeleri 

• Rehberlik-danışmanlık hizmetleri 

• Panel, seminer ve konferanslar 

• İnsan hakları, temel hak ve özgürlükler eğitimi 

• Okullarda cinsel sağlık ve çevre eğitimleri 

• Kitap, giyim, kırtasiye, ilaç vb. kampanyalar 

• Ağaçlandırma çalışmaları 
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 ELDE EDİLEN KAZANIMLAR 
Bu proje gençler tarafından yürütülmekte, gençler projenin hem planlama hem de uygulama aşamasında 
yer almaktadır. Bu durum gençlerin kendilerine olan özgüven duygusunu artırmış ve inisiyatif almaya baş-
lamışlardır. Ayrıca, gençliğin toplumun geri kalan kesimleri ile iletişimini güçlendirmiştir. Çocuklar, kadın-
lar, engelliler, yaşlılar için projeler geliştirilip uygulanmıştır. 
Proje uygulanma döneminde aşağıdaki somut başarılar elde edilmiştir: 
• Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde (Johannesburg, 2002) Türkiye’den katılan en iyi 23 uygu-

lamadan biri olarak sunulmuştur, 
• Küresel Gençlik Forumu (UNEP), en başarılı altı projeden biri (Danimarka, 2002) olmuştur 

• 3. Dünya Su Formu’nda (Kyoto, 2003) dünyanın en iyi 150 projesinden biri seçilmiştir. 
• Mardin Gençlik ve Kültür Evine, Gönüllü Kuruluşlar Ulusal Kadın Sağlığı Komisyonu (KASAKOM) tara-

fından “Milenyum Gençlik Ödülü” verilmiştir. 
• Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki ilk gençlik çalışması olarak başlamıştır. Bu projeden sonra Böl-

ge’de onlarca gençlik kuruluşu kurulmuş ve yüzlerce gençlik çalışması yapılmıştır. 
• Gençlik ve Kültür Evleri hak temelli çalışmaları daha etkinleştirmek, farklı platformlarda temsil kimli-

ği edinmek için dernekleşerek kurumsallaşmışlardır. Projenin uygulandığı 9 ilde dernekler kurulmuş-
tur.   

PROJE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLMÜŞ/YÜRÜTÜLEN  ALT PROJELER 
1. E-Koçluk 
E-koçluk, 2006 yılında GAP İdaresi -  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile yürütülen 
”GAP Bölgesi’nde Sosyo-Ekonomik Farklılıkların Azaltılması-Aşama 2 Projesi” kapsamında başlatılmıştır. 
Daha sonra 2007 yılında GAP İdaresi, Pepsi ve Educaide adlı sivil toplum kuruluşu işbirliği ile yürütülmüş-
tür.    
Bu proje Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde okuyan ya da kariyer sahibi olmak isteyen gençlerin gelecek 
planlarını yapmalarında onlara destek olmaya gönüllü, ilgili meslek dallarında kariyer sahibi olmuş kişile-
rin ve üniversite öğrencilerinin en az 1 saat süresince gençlere gelecek planı oluşturmalarında destek ol-
malarını amaçlamaktadır. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan 198 genç bugüne kadar, e-koçluk sayesinde Türkiye'nin her ta-
rafından kendileriyle bilgi ve deneyim paylaşmak isteyen üniversite öğrencileri ve meslek sahipleri 
ile www.e-kocluk.org sitesi üzerinden sanal ortamda açılan sanal sohbet odalarında bir araya gelme ola-
nağı bulmuştur. 

http://www.e-kocluk.org/
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2. Mesleki Eğitim Projesi 
Her alanda yaşanan teknolojik gelişmeleri takip ederek, bilen ve üretimde bu bilgilerini kullanabilen, gelişmelerle 
tanışık, ülkenin ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının oluşturulabilmesi önemlidir. GAP illerindeki gençlerin mes-
leki ve teknik eğitim seviyesinin nitelik ve niceliğinin artırılmasına katkıda bulunmak, meslek sahibi olmayanlara is-
tihdam imkânı olan alanlarda meslek kazandırmak, mesleğinde ilerlemek veya meslek değiştirmek isteyenleri istih-
dam için gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışla yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Milli Eğitim 
Bakanlığı ile GAP İdaresi arasında Mayıs 2007 yılında bir protokol imzalanmıştır.  Gençlik ve kültür evleri üyelerinin 
istihdamlarını kolaylaştırmak, gençlere profesyonel yaşamları için mesleki değerler/eğitimler sağlamak amacı ile 9 
ilde mesleki eğitimler yapılmıştır. 
Bilgisayarlı muhasebe, grafik tasarım, büro yönetimi ve sekreterlik, otel ve restoran hizmetleri, halkla ilişkiler, elekt-

ronik eşya tamirciliği, satış-pazarlama, bilgisayarlı otomasyon, doğalgaz tesisatçılığı, dış ticaret ve tekstil tasarım 

mesleki alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı çerçevesinde illerde belirlenen okullarda eğitimler verilmiştir. 

Dokuz ilde açılan kurslara 738 kişi başvuru yapmış, ancak kurslar sonunda 402 erkek 209 kız olmak toplam 611 kişi 

başarı göstererek sertifika almaya hak kazanmıştır. Kurslar sonrasında Siirt, Şırnak, Diyarbakır ve Adıyaman’da yapı-

lan görüşmeler sonucu toplam 55 kişi işe yerleştirilmiştir.  

3. GAP Bölgesi Staj Projesi-KOZA Projesi 
Proje Yabancı Yatırımcılar Derneği (YASED) ve GAP BKİ tarafından yürütülmüştür. 
Amaç: 

• GAP Bölgesi’nde eğitim gören üniversite öğrencilerine, YASED üyesi şirketlerde yaz döneminde staj imkânı 
sağlanması, 

• Bu sayede öğrencilerin ufkunun açılmasına ve ileride kendi bölgelerine fayda sağlayabilecek birey olmalarına 
katkı sağlanması, 

• Uluslararası şirketlerin GAP Bölgesi’ndeki öğrencileri yakından tanıma fırsatı yakalamalarının sağlanması, 

• Türkiye’nin önde gelen sorunlarından biri olan istihdam ve eğitim konusunda hem öğrenciler hem de işveren-
ler açısından katma değer yaratılması. 

Kapsam: 
Proje 2009 yılında GAP Bölgesi’ndeki 9 üniversitede uygulanmıştır. İki dönem halinde toplam 124 genç iş eğitimi/
staj almıştır. 
Elde edilen pozitif sonuçlardan sonra 2010 yılında GAP Bölgesi illeri ile beraber Doğu Anadolu ve Karadeniz’den top-
lam 34 ildeki gençlerin katılması planlanmıştır. Bu kapsamda başvurular alınmış ve ilk mülakatlar yapılmıştır. 
Öğrencilerin yol, konaklama ve yemek giderleri, bir aylık sigorta ve en az asgari ücret maaş şirketler tarafından 
ödenmiştir.  

• Öğrenciler için stajdan arta kalan zamanlarda kapasite artırıcı, liderlik, iş kurma/geliştirme, girişimcilik, takım 
çalışması vb. eğitimler almakta, kültür, sanat ve eğlence turları düzenlenmektedir. 

• Staj sonunda katılımcılara sertifikaları verilmiştir 
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GAPGenç Festivali 
Mardin 
Teması “Değişim İçin Paylaşım” olan ve ilk defa düzenlenen Uluslararası GAPGenç Festivali, 08–11 Mayıs 2009 tarih-
leri arasında Mardin’de gerçekleştirilmiştir. Gençliğin katılımını temel alan festivali ile gençlik grupları arasındaki 
iletişimi ve paylaşımı sağlamak üzere yeni açılımlar ve yeni ortaklıklar kurulması,  farklı yerellerden gençlerin ortak 
katılım araçları geliştirmesi ve paylaşmasına yönelik bir platform oluşturulması hedeflenmiştir. Gençlerin, kültürel 
ve sanatsal faaliyetler aracılığıyla kendilerini ifade edebilme olanakları yaratmak, farklı bölgelerden ve kültürlerden 
gelen gençlerin bir araya gelmesini sağlayarak kültürler arası diyaloga katkı sağlamak amaçlanmıştır. 
Organizasyonunu Bölge’deki dokuz gençlik ve kültür evinin yaptığı GAPGENÇ Festivali'ni, GAP İdaresi, Mardin Valili-
ği, Halk Bankası, Pepsi, Mardin Belediyesi, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Ulusal Ajansı, Habitat İçin Gençlik 
Derneği, Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi, TOG Örgütlenmeleri ve Bölge’deki 36 gençlik kuruluşu destek-
lemiştir. 
Uluslararası GAPGenç Festivali’ne Türkiye’nin 40 ilinden ve Sırbistan, Gürcistan, İngiltere, Güney Kore, Estonya, İtal-
ya, Fransa’dan gençler ve gençlik örgütleri katılmıştır. Festival kapsamında fotoğrafçılık, sosyal haklar, gençliğin katı-
lımı, aktif vatandaşlık, heykel, resim, seramik, ritim vb. 32 adet atölye çalışması, 35 kültür-sanat etkinliği, 10 sergi ve 
60 kuruluşun katıldığı gençlik STÖ fuarı yapılmıştır. Festivalden farklı illerden ve Mardin'den binlerce genç faydalan-
mıştır.  
Batman 
Gençleri ve gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren GAPGENÇ Festivali’nin ikincisi 7-10 
Mayıs 2010tarihleri arasında “Kültürel Yüzler” teması ile Batman’da gerçekleştirilmiştir. Gençliğin katılımını temel 
alan GAPGENÇ Festivali ile diyaloga katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 
GAPGenç Festivali ile farklı sokaklardan, farklı mahallerden, farklı köylerden, farklı şehirlerden, farklı ülkelerden ve 
farklı sosyal katmanlardan birçok genç bir araya gelmiştir. 
Festival süresince gençler; düzenlenen atölye çalışmaları, söyleşiler, sanatsal ve sportif etkinlikler ile düşüncelerini, 
duygularını ve beraberlerinde getirdikleri “Kültürel Yüzler“ini atölyelerde, şarkılarda, şiirlerde, danslarda, folklorda, 
söyleşilerde, enstrümanlarda ve sokaklarda yansıtma imkânını yakalamıştır.  
Türkiye’den 72 ilden ve 10 ülkeden -Fransa, Gürcistan, İngiltere, Güney Kore, İtalya, Romanya, Litvanya, Slovenya, 
Letonya, Almanya toplam 80 genç- gençler ve gençlik kuruluşları katılmıştır.  Festival kapsamında;  Mor ve Ötesi, 
Yeni Türkü, 4x4, Hozan Beşir, Diyarbakır Çok Sesli Korosu, Piatango gibi grupların yanı sıra, Güneşe Doğru, Chem-
fest, Gölge vb. gruplar konserler vermiştir. Gençlik ve Girişimcilik, Gençlik ve İletişim konularında paneller, Senarist-
Yönetmen Sırrı Süreyya ÖNDER sinema üzerine söyleşi gerçekleştirmiştir. Fotoğrafçılık, sosyal haklar, gençlik foru-
mu, aktif vatandaşlık, heykel, resim, dans gösterileri, yöresel oyunlar, seramik, ritim vb. gibi 27 atölye çalışması, 20 
kültür-sanat etkinliği, 1 gençlik forumu 6 sergi ve 60 kuruluşun katıldığı gençlik STK fuarı yapılmıştır. Festival kapsa-
mında 750 gencin kaldığı çadırkent kurulmuştur. Festival konser etkinliğinden yaklaşık 35.000, diğer etkinliklerden 
yaklaşık 2.000 genç faydalanmıştır. 
Festival, GAP İdaresi ve Batman Valiliği işbirliğinde, Sosyal Destek Programı (SODES), ilgili 45 gençlik kuruluşu ve 
özel sektörün desteği ile düzenlenmiştir.  

GAPGENÇ Festivali; bölgesel, ulusal, uluslararası boyutta festivale katılacak 

gençler arasında bir diyalog geliştirilmesine yönelik platformların oluşturul-

masını, farklı ülkelerden gelen farklı kültür ve tecrübelere sahip gençlerin 

yapılacak aktivitelerle kaynaşmasını ve gençler arasında hoşgörü kavramı 

hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır . 
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Gaziantep 
 Üçüncü GAPGenç Festivali “Gençlerin katılımıyla gönüllülük” temasıyla 6-9 Mayıs 2011’de Gaziantep’te 
düzenlenmiştir. Festival kapsamında paneller, atölyeler, konserler, dans gösterileri, sergiler, tiyatro göste-
rileri, STK Fuarı ve Gönüllülük Zirvesi gerçekleştirilmiştir. Festivale 1.178 genç katılım sağlamıştır. GAP İda-
resi Başkanlığı ve Gaziantep Valiliği işbirliğiyle düzenlenen Festivale, Ulusal Ajans, Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi, Şahinbey ve Şehit Kamil belediyeleri ile yerel ve ulusal kurum ve kuruluşlar destek sağlamışlar-
dır. 
Siirt 
GAPGenç Festivali “Küresel Vatandaşlık” temasıyla 4-7 Mayıs 2012 tarihleri arasında Siirt’te GAP İdaresi 
Başkanlığı, Siirt Valiliği ve SODES işbirliğiyle gerçekleştirilmiş ve birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel 
sektör kuruluşu tarafından desteklenmiştir. 1.700 gencin katılımıyla gerçekleştirilen festivalde, paneller, 
STK Fuarı, konserler, söyleşiler, dans ve müzik gösterileri yapılmıştır. 
Adıyaman 
Adıyaman GAPGenç Festivali 10-13 Mayıs 2013 tarihleri arasında, GAP İdaresi Başkanlığı ve Adıyaman Va-
liliği işbirliğiyle düzenlenmiş ve birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektör tarafından desteklenmiştir. 
Yürüyüşler, kültür-sanat aktiviteleri, gençlik kuruluşları fuarı, söyleşiler, gençlerin sosyal sorumluluğu pro-
je yarışması, Mustafa Ceceli, Manga, Nurettin Rençber, Jilet gibi birçok ünlü sanatçı ve grupların verdiği 
konserler ve kralların tahtı Nemrut’ta birçok sürpriz etkinliklerle festival coşkusu tüm Adıyaman’ı kapsa-
mıştır. Festivale Bölge’den, bölge dışından ve ülke dışından 1.700 genç katılım sağlamıştır. 
2013 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 
2013 yılında 9 Gençlik Evi aracılığıyla gerçekleştirilen faaliyetlere yaklaşık 40.000 kişi katılmıştır. 
• Gençlik Evleri yılsonu Koordinasyon toplantısı 25 Aralık 2013 tarihinde Şırnak’ta yapılmıştır. 

• Yıl içinde ÇATOM, ÇGM ve Gençlik Evi sorumlularının katılımıyla il koordinasyon toplantıları yapıl-
mıştır. 

• Gençlik Evleri, Euro Desk Temas Noktası olmaları dolayısıyla bu dönemde de Ulusal Ajans program-
ları hakkında bilgilendirmeler yapmışlardır. 
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Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi 
2013 yılında 6.672 kız 7.444 erkek toplam 14.116 kişi faaliyetlere katılmıştır. Yıl içinde 22 kız,  20 erkek değişim 
programlarına katılmıştır. 

22-24.02.2013 tarihlerinde Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından İstanbul’da düzenlenen “GençBank” eğitimine 5 
genç katılmıştır. 

Bu sene altıncısı düzenlenen Uluslararası GAPGenç Festivali Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi’nin öncülüğünde, 
“Sosyal Sorumluluk” temasıyla, 10-13 Mayıs 2013 tarihleri arasında Adıyaman’da düzenlenmiştir. Festival, 81 il ve 
çeşitli ülkelerden 1.600 gencin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bilgisayar, el sanatları, bilgisayarlı muhasebe, resim, bağlama, gitar, on parmak klavye, İngilizce, piyano, takım çalış-
ması, iletişim, müzakere ve arabuluculuk, işaret dili, temel sekreterlik gibi kapasite geliştirici eğitimlere toplam 743 
genç katılmıştır. 

Dönemsel sergiler, piknik, sinema gösterimleri, kitap okuma etkinlikleri gibi sosyal-kültürel faaliyetler yapılmıştır. 

Okul boyama, müzikli durak, köy okullarına kütüphane oluşturma ve dünya engelliler günü kapsamında toplumsal 
destek faaliyetleri yürütülmüştür. Yaklaşık 420 genç bu çalışmaları yürütmüştür. 

YASED Koza Projesi, SODES Projesi ve on parmak klavye çalışmalarına katılan toplam 11 genç istihdam edilmiştir. 

Genç Gönül Elçileri Projesi, Ulusal Ajans tarafından desteklenmiştir. Ağustos ayında başlayan proje 2014 Mart ayın-
da sona erecektir. Projenin bütçesi 4070 avrodur. Proje kapsamında gönüllülük eğitmen eğitimi yapılacak ve bu 
eğitmenler il merkezi ve ilçelerde bulunan liselerde gönüllülük eğitimleri verecektir. 

Sanatın Uluslararası Dili Projesi, Ulusal Ajans tarafından desteklenmiştir. Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) kapsamında 
desteklenen projenin bütçesi 38.000 avro dur. Proje kapsamında Adıyamanlı 6 genç Romanya ve Macaristan’da kısa 
süreli AGH yapacaktır. 

For Bistristia projesi kapsamında bir genç 12 ay süreyle Romanya’da AGH yapacaktır. 

Kültür Sanat Günleri Projesi SODES tarafından desteklenmektedir. 01.10. 2013-01.10.2014 tarihleri arasında uygu-
lanacaktır. Projenin bütçesi 61.680 TL’dir. Proje kapsamında bağlama, piyano, gitar, kısa film ve belgesel çekim atöl-
yeleri yapılacaktır. 1.500 gence ulaşılması planlanmaktadır. 

SODES kapsamında il emniyet müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen “Yeşeren Umutlar Projesi” 18 Kasım 2013 tari-
hinde başlamıştır. 12-17 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin suça bulaşmış veya suça meyilli öğrenim hayatına de-
vam edenlere yönelik takviye eğitim programlarının düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 
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              Batman Gençlik ve Kültür Evi 
2013 yılında 3.250 kız, 4.531 erkek olmak üzere toplam 7.781 genç çalışmalardan faydalanmıştır. 

Bilgisayar programları (işletmenliği, programlama, web tasarım, autocad, netcad, muhasebe),  müzik kursları, İngi-
lizce, resim, üniversiteye hazırlık, fotoğrafçılık, diksiyon, kısa film, konservatuara hazırlık, el sanatları (Kitre Bebek), 
işaret dili ve halkoyunları gibi sosyal kültürel etkinliklere toplam 2.770 genç katılmıştır. 

Yıl içinde film gösterimleri, müzik dinletileri, piknik, fotoğraf gezisi, GAPGenç Festivali’ne katılım, doğa kampı, genç-
lik şöleni, tiyatro ekinlikleri yapılmıştır. 

Binatlı ve Doğankayak köyleri ilköğretim okullarında bez bebek atölyesi yapılmıştır. 1200 genç gençlik evinin kütüp-
hanesini kullanmıştır. 

GAP İçin Girişimcilik ve Yaratıcılık Projesi kapsamında 50 genç kısa süreli istihdam edilmiştir. 

Özel yetenek sınavlarına hazırlanan 42 genç üniversitelere yerleşmiştir. KPSS kursuna katılan 30 kişi ise atanmıştır. 

40 kız, 65 erkek toplam 105 genç yıl içinde eğitim ve değişim programlarına katılmıştır. 

Uzakta Durma Gençlik Değişim Projesi 23-30 Eylül 2013 tarihleri arasında uygulanmıştır. 

16.000 avro bütçeli projeye Litvanya, Almanya, İtalya ve Türkiye’den gençler katılmıştır. 

Aktif Avrupa Vatandaşlığı Projesi, 02-11 Kasım 2013 tarihleri arasında uygulanmıştır. 13.000 avroluk projeye Türki-
ye, Litvanya, Almanya ve İtalya’dan gençler katılmıştır. 

“Müzik Dili ile Kültürler Konuşsun” adlı gençlik değişim projesi 15-23 Aralık 2013 tarihleri arasında uygulanmıştır. 
Türkiye, Slovakya, Polonya ve İtalya’dan gençler katılmıştır. 

İtalya ve Litvanya’da düzenlenen değişim projelerine Batman’dan toplam 16 genç katılmıştır. 

Diyarbakır Gençlik ve Kültür Evi 
253 kız, 227 erkek olmak üzere toplam 480 genç çalışmalardan faydalanmıştır.   

Bilgisayar, bağlama, gitar, ney, İngilizce, üniversiteye hazırlık, eğitimlerinden toplam 480 genç faydalanmıştır. 

Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi 
37 kız, 55 erkek olmak üzere toplam 92 genç çalışmalardan faydalanmıştır. 

Bina sorunu nedeniyle çalışmalar Ekim ayında başlamıştır. 

Film gösterimleri, stand-up show ve söyleşilere katılım sağlanmıştır. 
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Kilis Gençlik ve Kültür Evi 
742 kız, 1.132 erkek olmak üzere toplam 1.874 genç çalışmalardan faydalanmıştır. 30 kız, 40 erkek değişim prog-
ramlarına katılmıştır. 

El sanatları, bilgisayar, müzik kursları (bağlama, gitar ve keman), resim, İngilizce ve etüt çalışmaları gibi kapasite 
geliştirici eğitimlere toplam 265 genç katılmıştır. 

Sinema saatleri, ikinci el pazarı, CV yazma eğitimleri, diksiyon ve güzel konuşma, tiyatro atölyesi ile takı ve çanta 
tasarımı gibi sosyal-kültürel faaliyetler  yapılmış olup bu faaliyetlerden toplam 377 kişi faydalanmıştır. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Gazi anneleri ziyareti, gençlik kıraathanesi, sağlık konferansları, gençlik çalışmaları 
bilgilendirme gibi toplumsal kalkınma faaliyetleri yürütülmüştür. Yaklaşık 783 genç bu çalışmalara katılmıştır. 

Müzik kursları, bilgisayar ve internet kullanımı ve SODES projesi kapsamında toplam 9 genç istihdam edilmiştir. 

Ali Duyar Sosyal Etkinlik Merkezi 2 isimli SODES projesi kapsamında müzik kursları, resim kursları, kâğıt sanatı, bilgi-
sayar kursları, model uçak atölyesi, aşçılık eğitimleri verilmiştir. Projenin bütçesi 62.680 TL’dir. 

17.01.2013 tarihinde “kampanya yönetimi ve savunuculuk”, 19.01.2013 tarihinde “teknoloji destekli girişimcilik”, 
21.01.2013 tarihinde diksiyon eğitimleri yapılmıştır. Söz konusu eğitimlere 51 genç katılım sağlamıştır. Bahse konu 
eğitimler ayrıca Mart ayı içinde tekrarlanmış olup, bu eğitimlerden 85 genç faydalanmıştır. 

Sosyal kültürel etkinlikler kapsamında peçiç turnuvası, sinema etkinliği ve çay partisi yapılmış ve bu etkinliklerden 

Mardin Gençlik ve Kültür Evi 

2013 yılında 3.475 kız, 1.420 erkek, toplam 4.895 kişi faaliyetlerden faydalanmıştır. Yıl içinde 10 kız, 28 erkek deği-
şim programlarına katılmıştır. 

İngilizce kursu, bilgisayar kursu, sinema atölyesi, tiyatro atölyesi, halk oyunları kursu, insan hakları eğitimi, yurttaş-
lık ve eğitim hakkı, savunuculuk eğitimi, senaryo atölyesi, bağlama, gitar ve arbane gibi kapasite geliştirici çalışmala-
ra toplam 499 genç katılmıştır. 

Film gösterimleri, sirk atölyesi, hip-hop buluşmaları, tiyatro, belgesel, gala, söyleşiler, Eurodesk bilgilendirme top-
lantıları, GAPGenç Festivali gibi sosyal-kültürel faaliyetlere toplam 4.350 kişi katılmıştır. 

AB Komisyonu tarafından desteklenen, 1.11.2012 – 1.7.2013 tarihleri arasında uygulanan 1.200 TL bütçeli İnsan 
Hakları İçin Genç Kampus Projesi kapsamında 3 genç insan hakları ile ilgili yüz yüze ve uzaktan eğitim almış ve daha 
sonra proje bağlamında yerelde eğitimler vermiştir. 

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen, 1.9.2012 – 1.6.2013 tarihleri arasında uygulanan 56.000 TL bütçeli 
“Mardin ve İlçeleri Sanatla Buluşuyor” projesi kapsamında Mardin ve ilçelerinde sanatsal aktiviteler gerçekleştiril-
miştir. 

Ulusal Ajans tarafından desteklenen, 1.5.2013–30.12.2013 tarihleri arasında uygulanan 30.000 avro bütçeli “GAP 
İçin Girişimcilik ve Yaratıcılık” projesi kapsamında il bilgilendirme toplantıları ve istihdam zirvesi gerçekleştirilmiştir. 
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Siirt Gençlik ve Kültür Evi 
2013 yılında 3.450 kız, 6497 erkek, toplam 9.947 kişi faaliyetlerden faydalanmıştır. 30 kız, 60 erkek değişim prog-
ramlarına katılmıştır. 

Bilgisayar kursları (bilgisayar işletmenliği-programcılığı), enstrüman kursları (bağlama, gitar, org, keman), İngilizce 
kursları, el sanatları kursları (ebru, resim vb.), üniversiteye hazırlık ve mesleki kurslar gibi kapasite geliştirici eğitimle-
re toplam 2.730 genç katılmıştır. 

Yüz boyama, resim, çocuk oyunları, tanıtım günleri, okuma kampanyası, fotoğrafçılık, gazetecilik, yazarlık, gazete 
dizgisi, diksiyon atölyeleri, söyleşi programları ve GAPGenç Festivali gibi sosyal-kültürel faaliyetlere yaklaşık 1.600 
kişi katılmıştır. 

Okul boyama, müzik dinletisi, proje hazırlama eğitimleri, konferanslar ile kitap dağıtımı gibi toplumsal kalkınma faa-
liyetleri yürütülmüştür. Yaklaşık 3.823 genç bu çalışmaları yürütmüştür. 

Mesleki eğitim kursları, GAP İçin Girişimcilik ve Yaratıcılık Projesi, özel yetenek-YGS ve LYS sınavları çalışmaları ile 
toplam 192 gence ulaşılmıştır. 

Ulusal Ajans tarafından desteklenen, 1.2.2013-1.10.2013 tarihleri arasında uygulanan 19.000 avro bütçeli Eylem 5.1 
“Köyümün Okuyan Gençliği” projesi kapsamında gençlere okuma alışkanlığı ve mizanpaj eğitimleri verilmiştir. 

Ulusal Ajans tarafından desteklenen 1.1.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanan 15.000 avro bütçeli Avrupa 
Gönüllü Hizmeti (AGH) EVS projesi kapsamında gençler Makedonya ve Romanya’ya gönderilmiştir. 

Şanlıurfa Gençlik ve Kültür Evi 
İlk aylık dönemde bağlama, keman,  bilgisayar, proje yazma, iletişim ve beden dili, müzakere ve arabuluculuk, ay-
rımcılıkla mücadele kursları açılmış olup bu kurslara 201 kişi devam etmiştir. 

Şanlıurfa Gençleri Güçlendirme Projesi kapsamında 2-5.1Ocak 2013 tarihleri arasında Bozova ÇATOM’da, 8-14 Ocak 
2013 tarihleri arasında Ahmet Yesevi ÇATOM’da, 9-11 ile 24-25 Ocak 2013 tarihleri arasında Suruç ÇATOM’da, 16-
17 Ocak 2013 tarihleri arasında Parmaksız ÇATOM’da eğitim modülleri uygulanmıştır. Söz konusu eğitimlerden 67 
kişi faydalanmıştır. 

Eğitim ve değişim programları kapsamında; Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5.2.2013 tarihinde Mersin’in Silifke 
ilçesinde düzenlenen Kamp Liderliği Eğitimine 1 genç, Habitat Gençlik Derneği tarafından 12.2.2013 tarihinde Sam-
sun’da düzenlenen Paramı Yönetebiliyorum Eğitimi’ne 1 genç, Akdeniz Kalkındırma ve Eğitim Derneği tarafından 
22.2.2013 tarihinde Adana’da düzenlenen Genç İşsizliği Çalıştayı’na 1 genç katılım sağlamıştır. 

14-15 Mart 2013 tarihleri arasında Türkiye Aile Planlaması Vakfı tarafından düzenlenen Kadın Sağlığı Eğitim Progra-
mı kapsamında eğitici eğitimi alan 3 genç tarafından Ergenlik Dönemi Değişimleri eğitimi Suruç ÇATOM’da verilmiş-
tir. Söz konusu eğitimler 25 ve 29 Mart 2013 tarihlerinde Gençlik Evi’nde de gerçekleştirilmiştir. 
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Şırnak Gençlik ve Kültür Evi 
2013 yılında 2.865 kız, 3.010 erkek, toplam 5.875 genç faaliyetlere katılmıştır. 

Yıl içinde 46 kız, 57 erkek değişim programlarına katılmıştır. 

Bilgisayar, İngilizce, photoshop, autocad, keman, resim, gitar, bağlama, YGS, LYS, KPSS, tezhip ve bilgisa-
yarlı muhasebe gibi kapasite geliştirici eğitimlere toplam 1.475 genç katılmıştır. 

Müzik dinletisi, kadınlar günü etkinliği, film gösterimleri, resim ve sergi çalışmaları, spor turnuvaları gibi 
sosyal-kültürel faaliyetler yapılmış olup, bu faaliyetlerden toplam 1.275 kişi faydalanmıştır. 

Fidan dikimi, kitap kampanyası, okul boyama, giyim kampanyası gibi toplumsal kalkınma faaliyetleri yürü-
tülmüştür. Yaklaşık 1.870 genç faydalanmıştır. 

GAP İdaresi ve Procter&Gamble işbirliği ile uygulanmakta olan “Gençlik 

Değişim Projesi” kapsamında Şırnak GAP Gençlik evi katılımcıları ile Şır-

nak Fatih Ortaokulu Kız Voleybol Takımı oyuncuları, Avrupa Kadınlar Vo-

leybol Şampiyonası kapsamında A Milli Kadın Voleybol Takımı/Filenin 

Sultanları ve Bulgaristan karşılaşmasını izlediler. Daha sonra, Filenin Sul-

tanları ile bir araya gelerek sohbet edip, fotoğraf çekildiler. 
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Ülkemizin nüfus ve yüzölçümü açısından %10’unu oluşturan GAP Bölgesi’nde son yirmi yıldır kırdan kente 

hızlı ve yoğun bir göç yaşanmış; bu durum işsizlik sorununu ve yoksulluğun etkilerini artırmıştır. Kırdan 

kente göç edenler çoğunlukla çok düşük ücret/gelir karşılığı, uç alanlarda, kayıt dışı ya da mevsimlik işlerde 

çalışmakta; çocuklar da hane geçimine katkıda bulunmaları amacıyla çalıştırılmaktadır. Yapılan araştırma-

lar yoksulluktan en fazla etkilenen nüfus gruplarının başında kadınlar ve çocuklar olduğunu göstermekte-

dir. Kadınların sosyal ve ekonomik konumlarının iyileşmesi ise doğrudan hane refahına yansımaktadır. GAP 

İdaresi tarafından kalkınmanın özel hedef grupları olarak genç kız ve kadınlar ile çocukların durumunun 

iyileştirilmesine, özellikle çocukların eğitimde başarılarının artırılmasına yönelik olarak bütüncül ve bütün-

leşmiş bir yaklaşımla projeler yürütülmektedir. Bu projelerden biri de “Çocuk Okuma Odaları Projesi”dir. 

4. ÇOCUK OKUMA ODALARI /ÇOCUK OYUN ODALARI/ÇOCUK GELİŞİM MERKEZLERİ PROJESİ 



 28 

GAP Bölgesi’nde Çocuklar 
GAP Bölgesi’nin nüfusu oldukça genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Bölge nüfusunun %39’unu 0-14 yaş 
grubu çocuklar oluşturmaktadır. Bu oran Türkiye genelinde %26,5’tir (TUİK, 2007). 2013 yılında ise GAP 
için %36,7, Türkiye için %24,6’dır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çocuk sayısının fazlalığı, eğitim ve ço-
cuklara yönelik hizmetlerde yetersizliklere yol açmaktadır. 
Çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin en hızlı olduğu 0-6 yaş arası dönemdeki geliş-
meler daha sonraki dönemlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle okul çağındaki çocukların yanı 
sıra okul öncesinde de çocuklara eğitim fırsatlarının yaratılmasına gereklilik bulunmaktadır. Yoksul ve eği-
timsiz hanelerde çocuklar okula devam edebilseler bile ders çalışabilecekleri ve kendilerini geliştirebile-
cekleri yeterli ortam olmadığından dolayı yeterince ders çalışamamakta; bir kısmı da erken yaşta çalışma-
ya başlamaktadırlar. Ayrıca altyapı yetersizliği, çok çocukluluk, yoksulluk, cinsiyet ayrımcılığı, çocuk kavra-
mının yeterince yerleşmemesi, spor olanaklarının yetersizliği, sosyal ve kültürel faaliyetlerin azlığı, eğitim 
materyali eksikliği, yetersiz beslenme, sağlık ve sağlık bilgisi sorunları, bilgi teknolojilerine ulaşamama, 
oyun oynanacak sosyal mekânların yokluğu gibi sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunlara bağlı olarak oku-
la gönderilmeme, okula devamsızlık ve başarısızlık, çocuk işçiliği, suça yönelme ve madde bağımlılığı gibi 
daha büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır. 
Türkiye’nin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde 0-18 yaşları arasındaki her birey çocuk olarak 
tanımlanmaktadır. Ayrıca Çocuk Hakları Sözleşmesi, "Yaşama, Gelişme, Korunma ve Katılım " gibi çocukla-
rın temel haklarını vurgular. Bu bağlamda çocukların temel hakları ve gereksinimlerine ulaşabilmelerinde 
eğitim vazgeçilmez öneme sahiptir ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için özellikle okul öncesi ve 
okul çağında olan yoksul çocuklara yönelik kendilerini duygusal, sosyal ve zihinsel yönden geliştirebilecek-
leri uygun ortamlar yaratılmalı ve bu çocuklara destek sağlanmalıdır. 

Çocuklara Açılan Yeni Pencere: ÇOCUK OKUMA ODALARI/ÇOCUK OYUN ODALARI/ÇOCUK GELİŞİM  
MERKEZLERİ 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Sosyal Projeler Koordinatörlüğü’nde yürütülen Çocuk Okuma Odaları/Çocuk 
Gelişim Merkezleri ile okul öncesi ve okul çağındaki çocukların ders çalışabilmeleri, kitap okuyabilmeleri, 
araştırma yapabilmeleri ve sportif, kültürel, sanatsal faaliyetlerden yararlanabilmeleri için mekanlar oluş-
turulmakta ve bu yolla çocukların zihinsel, duygusal, kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaç-
lanmaktadır. 
Çocuk Okuma Odaları/Çocuk Oyun Odaları/Çocuk Gelişim Merkezleri’nde hedef grup 5-6 yaş okul öncesi 
ve 7-14 okul çağı yaş grubundaki çocuklardır.  
Çocuk Okuma Odaları/Çocuk Oyun Odaları/Çocuk Gelişim Merkezleri’nde eğitici olarak; çocuk gelişimciler, 
sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, ana sınıfı öğretmenleri görev almaktadır. 
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“GAP Bölgesi’nde Halk Sağlığı Okur-Yazarlığı” projesi 2014 yatırım programında desteklenmiş olup, Ocak 2014 
tarihinde başlamış olup devam etmektedir.  
Amaç:  
Bir toplumda erken ölüm ve hastalıkları önlemenin yolu, kişilere hastalanmalarına neden olan faktörleri ve bu fak-
törlerin nasıl ortadan kaldırılacağını öğretmektir. Dünyada olduğu gibi  ülkemizde de en çok hastalananlar düşük 
öğrenim düzeyindeki kişilerdir. Bu çalışmada Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hastalıkların ve erken ölümlerin ne-
denlerini ortadan kaldırmak için basit önlemlerin ele alındığı, yazılı ve görsel bir okuma-yazma modülü geliştirmek 
amaçlanmıştır. Böylece kadınlar okuma-yazma öğrenirken sağlıklarını nasıl koruyacaklarını ve sağlık bilgisine nasıl 
erişeceklerini öğrenecekler, ayrıca okuma-yazma kurslarında kendilerinin ve ailelerinin sağlığını koruyucu yöntemle-
ri öğrenecekleri için kurslara ve benzer etkinliklere katılımları da yükselecektir. Önerilen projenin diğer bir amacı da, 
proje kapsamında ortaya çıkacak eğitim modülünün, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, kırsal yerleşim alanlarında yetişkinle-
re yönelik düzenlediği okuma-yazma kurslarının müfredatına girecek tekrarlanabilir bir okuma-yazma modülü geliş-
tirmektir. 
Gerekçe:  
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle 25 yaş üstü her dört kadından üçü okuma-yazma bilmemektedir. Bu ne-
denle gerek kendilerinin gerekse ailelerinin sağlığını korumak için neler yapmaları gerektiğini bilmemekteler, böyle-
ce hastalıklar artmakta ve sağlık hizmetlerinin maliyeti de yükselmektedir. Özellikle anne-çocuk sağlığı, bulaşıcı has-
talıklar, tarım ve hayvancılıkla ilişkili hastalıkların nedenlerini ve nasıl korunacaklarını öğrenmeleri hastalık yükünün 
önemli bir kısmını azaltacaktır. Ayrıca, GAP’la birlikte toplumun büyük kısmı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. 
Dünyada tarım, erken ölüm ve hastalıkların sık görülmesi nedeniyle en tehlikeli iş kollarından biri olarak tanımlan-
maktadır. Dünyanın en büyük entegre projelerinden biri olan GAP’ın yürütüldüğü bu bölgede, gerek tarımsal üreti-
min niteliğini iyileştirmek gerekse elde edilecek kazanımı artırmak amacıyla tarımda çalışanların sağlık düzeyini yük-
seltmek öncelikli adımlardan biridir. Gerek toplumda erken ölüm ve hastalıkları önlemek, gerekse okuma-yazma 
bilme oranını artıracak kapsamlı ve her ortamda erişilebilir bir modülün hazırlanması ve kullanımının sağlanması 
Bölge’nin sağlık ve eğitim göstergelerinin iyileşmesine büyük yarar sağlayacaktır.   

5. GAP BÖLGESİ’NDE HALK SAĞLIĞI OKUR-YAZARLIĞI PROJESİ 

Hedef Grup: 
Bölge’nin tamamını içeren bir çalışma biçimidir. Bu nedenle; proje çocuk, kadın, yaşlı ve erkekleri hedeflemektedir. 
Proje tamamlandığında sağlık sektörü başta olmak üzere, sağlıkla ilgili tüm sektörlerin müdahale stratejilerinin ge-
liştirilmesi açısından etkileneceği düşünülmektedir.  
Hedefler:  
Projenin nihai hedefi, GAP Bölgesi’nde erken ölüm ve hastalıkların önlenmesine katkı sağlamaktır. Bu nedenle; 

• Milli Eğitim Bakanlığı, Bölge üniversiteleri (halk sağlığı, sosyoloji, eğitim fakültesi, radyo-televizyon, grafik-
tasarım), sağlık kurumları ve alanında uzman kişilerden oluşan bir çalışma ekibinin oluşturulması, 

• Bölge’de sık görülen sağlık sorunlarının nedenleri ve nasıl önleneceğine yönelik kısa bilgi notlarının hazırlan-
ması, 

• Okuma parçaları oluşturmak için bölgede yaşanmış hastalıkları önleme öykülerinin toplanması, 

• Geliştirilen materyalin okuma-yazma modülü haline getirilmesi, 

• Modülün stüdyo çekimlerinin yapılması, 

• CD, flash olarak çoğaltılması, 

• Modülün basımı, 

• 10 farklı toplum merkezi, okul, Kur’an kursu’nda denenmesi, 
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GEREKÇE: 

Türkiye’de kitap, kütüphane, kütüphane üyeliği ve okuyucu sayılarına ilişkin yıllara göre karşılaştırma yapıldığında 1996’da kü-

tüphane sayısı 1.260 iken bu sayının 2001’de 1.412 olduğu görülmektedir. Basılan kitap sayısı 1996’da 10.899.127, okuyucu 

sayısı 22.523.449, kütüphanelere kayıtlı üye sayısı 1.004.681, ödünç verilen kitap sayısı 4.507.508 ve satın alınan kitap sayısı 

129.450’dur. Bu sayılar 2001’de sırasıyla 12.221.392, 11.698.602, 254.007, 2.164.324, 13.862’dir. Okuma ve izleme oranlarına 

bakıldığında dergi okuma oranının %4, kitap okuma oranının %4,5, gazete okuma oranının %22, TV izleme oranının ise %94 

olduğu görülmektedir. Kitap ve okumaya ilişkin istatistikî bilgiler bu konuda Türkiye’de durumun çok iç açıcı olmadığını göster-

mektedir. 

GENEL HEDEF: 

GAP Bölgesi’nde beşeri sermayenin güçlendirilmesi yoluyla, sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesine ve sosyal refahın arttırıl-

masına katkı sağlamaktır. 

ÖZEL HEDEF: 

Kırsal yerleşim alanlarında yaşayan ilköğretim okulu öğrencileri ve ailelerinin; 

• Okuma alışkanlığı kazanmasına ve bu alışkanlığın yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, 

• Kişisel gelişimine katkıda bulunmak, 

• Bilgisayar ve internete erişimlerini sağlamak 

ÇIKTILAR: 

• Kırsal yerleşim alanlarında faaliyet gösteren köy ve belde ilköğretim okullarında 20 adet kütüphane oluşturuldu, 

• Kütüphanelere internet erişimi sağlandı, 

• Hedef grup kitap okuma alışkanlığı kazandı, 

• Öğrencilerin okul başarı oranı yükseldi, 

• GAP kapsamında bulunan diğer iller (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) için tekrar-

lanabilir bir kütüphane modeli oluşturuldu 

HEDEF GRUP: 

Mardin iline bağlı köylerde yaşayan ilköğretim okulu öğrencileri ve aileleri. 

UYGULAMA ALANI: 

Mardin ili Derik (Boyaklı, Direkli, Pirinçli, Yukarı Azıklı ve Yavuzlar İÖO), Kızıltepe (Işıklar, Sancarlı, Karakuyu, Sivrice, Bozhöyük, 

Büyükboğaziye, Başak,  Çıplak ve Yukarı Azıklı İÖO),Nusaybin (Girme, Tepesütü ve Akarsu İÖO), Mazıdağı (Kocatepe İÖO) 

ve Savur (Tokluca ve İçören İÖO) ilçelerindeki 20 köy ilköğretim okulu. 

BÜTÇE: 

347.000,00 TL’dir ve SODES tarafından sağlanmıştır. 

YÜRÜTÜCÜ KURULUŞ: 

GAP İdaresi Başkanlığı 

ORTAKLAR: 

Mardin Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü. 

Proje uygulama alanında yer alan 20 köy ilköğretim okulunda birer sınıf kütüphane olarak dizayn edilmiş ve öğrencilerin kulla-

nımına sunulmuştur. 

6. GAP KÖY  KÜTÜPHANELERİ PROJESİ 
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Gerekçe 
Projeye dâhil edilen üç bölge, sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından olduğu kadar, kadının statüsü ve kadının sosyal, 
ekonomik ve politik hayata katılımı konularında da Türkiye’nin en az gelişmiş bölgeleridir. 2003’te yapılan 
“Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması” araştırmasına göre, Türkiye’nin 7 bölgesi arasında Doğu, Güney-
doğu ve Karadeniz Bölgeleri sırasıyla yedinci, altıncı ve beşinci sırada yer almaktadır. Öyle görünmektedir ki, bu böl-
gelerde sosyo-ekonomik gelişmemişlik ve kadının düşük statüsü arasında bir düz orantı bulunmaktadır. Bu üç bölge, 
kadının sosyal hayata katılımı hakkındaki geleneksel değerler ve tavırlar konusunda Türkiye’nin en muhafazakâr 
bölgeleridir ve kadına ait sosyo-ekonomik gelişme göstergeleri ülke ortalamalarına kıyasla daha düşüktür. 
Eğitim göstergeleri cinsiyet eşitliğinin temel göstergelerinden biridir ve proje bölgeleri kadının eğitime katılımı ko-
nusunda en kötü değerlere sahiptir. 2003 yılında yapılan Nüfus ve Sağlık Göstergeleri Araştırması’na göre Türki-
ye’deki eğitimsiz kadınların ortalaması %38,6’dır. Bu oran Güneydoğu Anadolu’da %63,2, Ortadoğu Anadolu’da %
59,8, Kuzeydoğu Anadolu’da %52,4 ve Doğu Karadeniz’de %43,1’dir. Oranlar bu bölgelerde erkekler için sırasıyla %
39,4, %35,7, %29,3 ve %23,9’dur. Genç kızların ilköğretime katılım oranı ise 2000 ve 2001 yılları için Doğu Karade-
niz’de %4,8, Kuzeydoğu Anadolu’da %2,7, Doğu Anadolu’da %3,1 ve Güneydoğu Anadolu’da %2,9’dur. Bu konudaki 
ülke ortalaması %6’dır ve bu bölgelerdeki oranlar ortalamanın altında ve tüm bölgeler arasında en düşük seviyede-
dir. 
Kadınların sosyo-ekonomik gelişmişlik göstergeleri açısından dezavantajlı durumlarına ek olarak, bölgedeki kadınlar 
aile içi şiddet, sosyal ve kültürel baskı, ve töre cinayetleri gibi insan hakları ihlallerine maruz kalmaktadırlar. Kadına 
karşı şiddetin en yaygın görülen şekli olan töre ve namus cinayetleri çoğunlukla Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölge-
lerinden çıkmakta ve inanılmaz ölçülerdeki göç sebebiyle büyük şehirlere de taşınmaktadır. 
Şüphe yok ki, bu üç bölge, kadının toplum içindeki statüsü, cinsiyete dayalı problemler ve kadının insan haklarının 
ihlali gibi konularda farklılıklar göstermektedir. Doğru ve uygun politikaların geliştirilmesi öncelikle gerçek durumun, 
sorunların ve bölgesel farklılıkların tespitini gerektirmektedir; ancak bunların tespiti için yeterli bilgi bulunmamakta-
dır. Bu sebeple,  bu bölgelerdeki kadınların sosyal hizmetlere ve eşit fırsatlara erişiminin önündeki engellerin tanım-
lanması için bir sosyal çalışma yapılması gerekmektedir. 
Genel Amaç 
Proje ile az gelişmiş üç bölgede (GAP Bölgesi,  Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Karadeniz Bölgesi) kadınların ve kadın 
sivil toplum örgütlerinin kapasitesini geliştirerek ve farkındalık yaratarak kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılma-
sı ve artırılması amaçlanmaktadır.  

7. TÜRKİYENİN AZ GELİŞMİŞ BÖLGELERİNDEKİ KADINLARIN VE KADIN STK’LARIN  

GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ-AŞAMA 1 
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Hedefler 

• Yerel idarelerde, devlet kuruluşlarında ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarda ve onların insan kaynakları kapa-
sitelerinin geliştirilerek “Cinsiyet Duyarlı Yaklaşım”ın ilgili bölgelerde geliştirilmesi, 

• Kadın STK’ların teknik ve organizasyonel kapasitelerinin artırılması, 

• Üç bölgede yeni kadın kuruluşlarının kurulması, 

• Kadın STK’lar arasında iletişim ve işbirliğinin iyileştirilmesi, 

• Kadın STK’lar, hükümet kuruluşları, yerel idareler arasında diyalog ve ortaklığın geliştirilmesi, 

Kurumsal yapı oluşturma için teknik yardım ve hibe programının uygulanması ve bu kapsamda kadın STK’ların cinsi-
yete dayalı ayrımcılıkla mücadele, kadın haklarının bozulmasına karşı kamu farkındalığı ve kapasite oluşturma ve 
kadının sosyal, politik ve ekonomik statüsünün güçlendirilmesi konusunda proje geliştirme ve yönetim kapasiteleri-
nin iyileştirilmesidir. 

Beklenen Çıktılar 

• Yerel kamu kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve belediyelerde toplam 1.500 kişinin 2011 sonu itiba-
riyle eğitim programları ve çalıştaylarla cinsiyet duyarlılığının artırılması, 

• 2011 sonu itibariyle 25 organizasyonun (hükümet kuruluşları, sivil toplum ve belediyeler) cinsiyet duyarlı hiz-
met sunumunu kapsayan rehberler ve direktiflerin hazırlanması ve duyurulması, 

• 2011 sonu itibariyle hibe programı aracılığıyla 50 kadın STK ofisinin donanımının sağlanması, 

• STK yönetimi, toplumsal liderlik ve toplum ile çalışmak, çatışma çözümleme, proje geliştirme ve yönetimi, fon 
geliştirme, halkla ilişkiler ve bilgisayar kullanımı konularında kadın STK’ların insan kaynaklarından 375 kişinin 
teknik kapasitesinin iyileştirilmesi, 

• Yereldeki kadın kuruluşlarının karar alma ve izleme organlarına katılımının artırılması, 

• 2011 sonu itibariyle STK konsorsiyumu ile 50 projenin geliştirilmesi ve uygulanması, 

• Kadın organizasyonuna ilişkin 3 bölgesel ağın kurulması ve yerel kadın organizasyonların ulusal ağa bağlan-
ması ve yerel kampanyaların organize edilmesi, 

• 2011 sonu itibariyle Kadın STK’lar, hükümet kuruluşları ve belediyeler arasında ortaklık yoluyla 25 projenin 
geliştirilmesi, 

• 2011 sonu itibariyle Kadın STK’lar, hükümet kuruluşları ve belediyeler arasında 5 işbirliği protokolünün imza-
lanması, 

• Yereldeki kadın kuruluşlarının karar alma ve izleme organlarına katılımının artırılması, 

• 2011 sonu itibariyle kadın STK’lar tarafından 75 projenin formüle edilip uygulanmasıdır. 
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Projenin Hedef Aldığı Kesim ve Etkileyeceği Diğer Taraflar 
 Hedef aldığı kesim kadın ve kadın sivil toplum örgütleridir. Ayrıca kamu kuruluşları ve belediyelerde etkilenecek 
taraflar arasında yer almıştır. 
Proje Süresi 
Projenin toplam süresi 31 ay öngörülmüş ve Mayıs 2010’da başlamıştır. Daha sonra proje süresi 43 aya çıkarılmıştır 
ve Aralık 2013’te sona ermiştir. 
Uygulama Alanı 
Proje uygulama alanı Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleridir 
Proje kapsamında Doğu Anadolu Bölgesi NUTS 2 ye göre 4 alt bölgeye ayrılmış olup, toplam 15 ili kapsamaktadır. 
Her bir alt bölgede ekonomik ve sosyal olarak en gelişmiş iller (çevresindeki illere hizmet verecek)   büyüme merke-
zi olarak belirlenmiştir. Bunlar, Erzurum, Kars, Malatya/Elazığ, Van olarak belirlenmiştir. Doğu Karadeniz Bölge-
si’nde toplam 6 il olup, büyüme merkezi Trabzon olarak belirlenmiştir. GAP Bölgesi, 3 alt bölgeye ayrılmış olup, 
büyüme merkezleri Gaziantep, Diyarbakır ve Batman olarak belirlenmiştir. 
Bu doğrultuda, proje kapsamında 30 il yer almakta olup,  bölge ofisleri Şanlıurfa, Van ve Trabzon’da kurulmuş, Eylül 
2011’de Van’da yaşanan depremden sonra, Van KYDM Muş’a taşınmıştır. 
Proje Bütçesi 
Proje iki bileşenden oluşmaktadır: Kurumsal Yapı Oluşturma İçin Teknik Yardı bileşeninin bütçesi  2 milyon avro, 
Hibe bileşeninin bütçesi ise 3 milyon Avro olmak üzere toplam bütçe 5 milyon avro’dur. 

 Yapılan Çalışmalar 
Projenin hibe bileşeni kapsamında STK’larının hazırladığı projelere 3 milyon avro tutarında hibe desteği sağlanmış, 
üç bölgede toplam 36 projeye hibe desteği verilmiştir. Bahse konu 36 proje Eylül 2013 sonunda sona ermiştir. 

Hibe projeleri kapsamında yapılan faaliyetlerden: 

• 41.876 kişi yararlanmış, 

• 177.017 adet doküman basılmış, 

• 32 adet web sayfası oluşturulmuş 

• 140 kişiye istihdam sağlanmış, 

105 yeni kadın STK’sı kurulmuş, 

• 14 adet Merkez oluşturulmuş, 

• 1 adet Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanmış, 

• 1.458 yerel, 17 ülke içi ve 1 uluslararası olmak 
üzere 1 476 çalışma ziyareti yapılmış 

• 29 il, 26 ilçe, 9 belde, 129 köy ve 2 ülke olmak 
üzere 194 noktada uygulama yapılmıştır. 

Projenin, Kapasite Geliştirme bileşeni kapsamında ise: 

• 30 ilde 130’u kadın STK’sı, 160’ı kamu kurum ve 
kuruluşu olmak üzere 290 ziyaret, yapılmış, 

• STK veri tabanı oluşturulmuş, 

• 3.273 kişi eğitimlerden yararlanmış, 

• 8 adet eğitim kitabı hazırlanmış, 

• 60 yerel eğitmen yetiştirilmiş, 

• 3 Yerel Eşitlik Eylem Planı ve 2 Yerel Eşitlik Çalış-
ma Planı hazırlanmış, 

Örgütlü ve örgütsüz kadınlara yönelik 95 adet bilgilen-
dirme günü, 12 adet açık kapı günü düzenlenmiştir.  
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Güneydoğu Anadolu’da Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi, GAP İdaresi tarafından, Birleşmiş Milletler Kal-
kınma Programı (UNDP)’nın teknik ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA)’nın finansman desteği ile uy-
gulanmaktadır. 
Projenin ilk fazı, 907.668 dolarlık bütçeyle Mart 2008 - Mayıs 2012 döneminde uygulanmıştır. Projenin 2. fazı ise 
Temmuz 2012’de uygulanmaya başlanmıştır. Bu faz için tahsis edilen bütçe 110.550 ABD Doları’dır. Proje Güneydo-
ğu Anadolu Bölgesi kapsamında yer alan 9 ilde (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlı-
urfa, Şırnak) uygulanmaktadır. 
Güneydoğu Anadolu’da Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi üç temel bileşenden oluşmaktadır: 

• Güneydoğu Anadolu'da yaşayan kadınların iş yönetimi ve girişimcilik becerilerinin artırılması 

• Güçlü pazarlama bağlantılarının kurulması ile Güneydoğu Anadolu'da yaşayan kadınların istihdam ve gelir el-
de etme olanaklarının artırılması 

• Bölgesel hazır giyim markası "Argande" aracılığı ile üretime katılan kadınların elde ettikleri gelirin artırılması 
ve kamu-özel sektör işbirliğinin güçlü bir örneğinin uygulamaya konması 

 
Bu üç bileşen altında yürütülen çalışmalarla sosyal ve bireysel üretim kapasiteleri artan, işletme düzeyinde yönetim 
becerileri desteklenen, girişimcilik, istihdam ve gelir elde etme olanakları çoğaltılan Bölge kadınlarının, parçası ol-
dukları topluluklar içerisinde sosyal olarak güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
Güneydoğu Anadolu’da Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi'nin 2. fazında, 2008 yılından bu yana oluşturu-
lan ve desteklenen yerel girişimlerin sürdürülebilirliklerinin sağlanmasına ve kadının güçlendirilmesi konusundaki 
politika süreçlerini destekleyecek bilginin üretilmesine ve paylaşılmasına güçlü şekilde vurgu yapılmaktadır. 
İşbirlikleri: 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki kadınlar için istihdam ve gelir elde etme olanaklarının yaratılmasını amaçlayan 
Güneydoğu Anadolu’da Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi'nin desteklediği yerel girişimlerin sürekliliği, 
Bölge’deki kamu kurumları, özel sektör teşebbüsleri ve sivil toplum örgütleri arasında kurulacak güçlü işbirliklerine 
dayanmaktadır. Bu işbirliklerinin hayata geçirilmesi için proje kapsamında oluşturulan 3 farklı danışma mekanizma-
sından destek alınmaktadır: 

• Proje performansının izlenmesini ve stratejik kararların alınmasını sağlayan "Proje Yönlendirme Komitesi" 

• Özel sektör önceliklerini ve yaklaşımlarını yansıtacak şekilde projeye destek sağlayan ve pazarlama, tasarım 
gibi sektörel konularda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunan "Özel Sektör Danışma Kurulu" 

• Proje faaliyetlerinin Bölge’nin öncelik ve ihtiyaçlarına göre gözden geçirilmesini ve yerel işbirliklerinin hayata 
geçirilmesini destekleyen "Yerel Danışma Kurulu" 

8. GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİNDE  

YENİLİKLER PROJESİ-AŞAMA 2 
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Projenin İlk Fazında Elde Edilen Sonuçlar: 

• Proje süresince 44 Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM)'ne ve 10 yerel girişime kapasite geliştirme, 
pazar bağlantısı oluşturma, ekipman ve hammadde alımı gibi konularda destek sağlandı. 

• 2008-2012 döneminde 3.700 kadın proje tarafından desteklenen aktivitelerle gelir elde etti. 

• 1012 kadın ve 391 erkek proje kapsamında verilen eğitimlerden faydalandı. Verilen eğitimler, hazır 
giyim, kalite kontrolü, kooperatifçilik, iletişim, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi farklı konuları kapsadı. 

• ÇATOM'larda organize edilen üretime yönelik atölye çalışmalarından toplam 422 kadın faydalandı. 

• Bölgesel bir hazır giyim markası olan Argande'nin kurulmasıyla 40 kadına istihdam, 150’den fazla 
kadına ise parça bazlı gelir elde etme imkânı sağlandı. 

• Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcılarının desteği ile başta Batman olmak üzere Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde üretilen Argande ürünlerinin satışı belirli Mudo mağazalarında ve Markafoni 
aracılığıyla internet üzerinden sürdürülmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne özgü yöresel ku-
maşları ve kültürel motifleri kullanan Argande koleksiyonları, bir yandan Bölge’de yaşayan kadınlara 
üretime katılma olanağı sağlarken, diğer yandan Bölge’nin zengin kültürel mirasını da büyükşehirler-
de yaşayan tüketicilere tanıtmayı hedeflemektedir. 

• Argande markasının oluşumunda, projeye sosyal sorumluluk anlayışıyla destek veren kurum ve kişi-
lerin büyük payı vardır. Türkiye’nin önde gelen hazır giyim markası MUDO en önemli mağazalarında 
Argande ürünleri için satış stantları oluşturmuştur. Markafoni ise online satış desteği sağlamaktadır. 
Demir Tasarım, Argande markasının oluşumunda, basılı ve görsel dokümanlarının hazırlanmasında 
gönüllü olmuştur. ITKIB, koleksiyonun üretimi için Batman ve Mardin Ömerli ÇATOM’larda kurulan 
atölyelerde eğitim desteği sağlamıştır. Batman Valiliği projenin her aşamasında katkılarını esirgeme-
miştir. Hatice Gökçe'nin tasarım koordinatörlüğünde, Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcıları Ar-
gande koleksiyonlarına tasarım desteği sağlamışlardır. Bilge Tuğsuz, katalog çekimleri boyunca mar-
ka görünümü ve artistik çalışması için danışmanlık yapmıştır. Ahu Yağtu, Beril Kayar ve son olarak 
Sema Şimşek markanın yüzü olmuştur. Gencer Bavbek, Argande koleksiyonlarının fotoğrafçısı ol-
muştur. 

• Argande girişimiyle, Batman hazır giyim üretim sektöründe önemli bir merkez olma yolunda ilerle-
mektedir. 

Güneydoğu Anadolu’daki kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi amacıyla Birleş-

miş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) 

ortaklığı ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (Sida) finansmanıyla Mayıs 2008’den beri 

uygulanan “GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi”, ürünleri-

ni Argande markası altında toplamaktadır. Argande, kadınların iş gücü piyasasına katılımını, Gü-

neydoğu Anadolu'nun markalaştırılmasını ve yeni satış ve pazarlama fırsatlarının yaratılmasını 

hedeflemektedir.  
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GAP Tarımda Çalışanların Sağlığı Araştırması, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Harran Üniversitesi 
arasında 15.1.2013 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile yürütülmeye başlanmıştır. 
Proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan illerde (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, 
Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak) tarımsal üretimin niteliğini iyileştirmek ve elde edilecek kazancı artırmak 
amacıyla tarımda çalışanların sağlık düzeyini yükseltmeyi, tarım sağlığı ve güvenliği konusunda yapılacak 
araştırma ve buna dayalı eylem planı ile yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 
Araştırmadan beklenen çıktılar; tarımda çalışanların genel sağlık durumunun belirlenmesi, ihtiyaçlarının 
tanımlanması, tarım işverenlerinin tarım sağlığı ve güvenliğine yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının sap-
tanması, zirai ilaç satanların ilaçların insan sağlığına etkileri konusunda bilgi tutum ve davranışlarının belir-
lenmesi ve sonuçlara dayalı müdahale programlarının geliştirilmesi konularıdır. 

9. TARIMDA ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI ARAŞTIRMA PROJESİ VE EYLEM PLANI 

Proje Neyi Amaçlıyor: 
Adıyaman, Batman, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerindeki Büyükşehir, İl, 
İlçe, Belde Belediyeleri ile İl Özel İdarelerinin sunduğu hizmetlerin yelpazesinin genişletilmesi, kalitesinin 
ve etkinliğinin arttırılması amacıyla, insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik eğitim ihtiyaç analizlerinin 
yapılması ve bu ihtiyaçları gidermeye yönelik eğitim programlarının uygulanmasıdır. 
Projenin Hedef Grubu: 
GAP Bölgesinde kapsamında bulunan Belediye ve İl Özel İdareleri personelleri. 
Projenin Neyi Hedefliyor: 
 
• Belediye ve İl Özel İdareleri tarafından verilen hizmetlerin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması için 

kurum çalışanlarının kapasitesinin artırılması, 
• Eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması, 

• İhtiyaç duyulan her türlü eğitimlerin programlanması ve gerçekleştirilmesi, 
• Bölge yerel yönetim birimlerinin ulusal ve uluslararası bilgi ve deneyimlere erişimini artıracak 

platformların kurulması. 
 
Projenin Dayanağı: 
Proje, 2014-2018 döneminde uygulanacak olan GAP Eylem Planı “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi” 
bileşeni “Yerel Yönetimler” Eylemi altında yer alan KK.2.2 nolu faaliyet. 
Projenin Süresi: 2015 – 2018 
Proje Alanı: 
Adıyaman, Batman, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak İlleri.  

10. YEREL YÖNETİM PERSONELİ KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ 
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     KÜLTÜR VE TURİZM PROJELERİ 

Projenin Amacı: GAP kapsamında yapılması öngörülen Ilısu Baraj Göl Aynası altında bir kısmı kalacak olan Hasankeyf tarihi ve 

arkeolojik sit alanının araştırılması, kurtarılması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır. 

Projenin Kapsamı: Hasankeyf sit alanındaki toprak üstünde görülebilen mimari veya küçük buluntu türündeki bütün kültür 

varlıklarının tespiti, rolöve, topografik, jeolojik ve jeoteknik çalışma, haritalama projelerinin gerçekleştirilmesi, yer altında kalan 

ve farklı devirlere ait kültür tabakalarındaki kültür varlıklarının arkeolojik kazılarla yer üstüne çıkarılması, korumaya yönelik 

çalışmaların gerçekleştirilmesi, taşınabilir olan kültür varlıklarının taşınması, belgelenmesi ve yayınlanmasıdır. 

Mevcut Durum: GAP İdaresi Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 1991 yılında imzalanan protokol çerçevesinde Hasankeyf 

kazı ve kurtarma çalışmalarına ödenek yardımında bulunmaktadır. Hasankeyf çalışmalarına Bakanlar Kurulu Kararlı kazı izni 

verilmesiyle birlikte 5.7.2004 tarihinde ilgili taraflar arasında yeni bir protokol imzalanmış; Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam baş-

kanlığında kazı ve kurtarma çalışmalarına başlanmış olup,  halen devam edilmektedir.  

GAP İdaresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bilgi, denetleme ve onayı doğrultusunda, kazı başkanı tarafından sunulan “kazı 

programı” çerçevesinde, Hasankeyf’te yürütülen kazı ve kurtarma çalışmalarına 1991 yılından beri ödenek yardımında bulun-

makta, izlemekte ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamaktadır. 

Hasankeyf Arkeolojik Kazı ve Belgeleme Çalışmaları 2014 yılında; 10.4.2014 tarihinde başlamıştır. Bu kapsamda: 

• Önceki kazı alanları temizlenmiştir. 

• Çevre Düzenlemesi ve Basit Onarım Çalışmaları: Kazı Evi’nin bakım ve onarımı yapılmıştır. Önceki yıllarda kazısı yapılan 

Hacı Ali Mescidi, İmam Abdullah Zaviyesi ve Artuklu Köşkü, Haydar Baba Zaviyesi, Zeynel Bey Külliyesi, Yamaç Külliyesi, 

Merkez Kazı Alanı ve Yamaç I-II yapı gruplarında temizlik çalışmaları yapılmıştır. 

• Kazı Çalışmaları: Salahiye Bahçeleri olarak bilinen alanda 5.5.2014 tarihinde kazı çalışmalarına başlanmıştır. 5.8.2014 

tarihinde başlayan II. Dönem kazı çalışmaları, Salahiye Bahçeleri’nde yer alan, Salahiye 5 yapıları olarak adlandırılan 

alanda ve Prof. Dr. Yutaka Miyake’nin bilimsel danışmanlığında Japonya Tsukuba Üniversitesi’nce oluşturulan bir ekip 

tarafından Hasankeyf Höyük’te gerçekleştirilmiştir. 

• Laboratuvar Çalışmaları: Batman Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nden mezun 3 restorasyon 

ve konservasyon uzmanı ile bir uzman arkeolog tarafından 6.8.2014 tarihinde çalışmalara başlanmıştır. Kazı evi depo-

sundaki eserlerin tasnifi, seramik, cam ve metal eserlerin konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

• Belgeleme Çalışmaları: 2014 yılı Hasankeyf Kazı Programı çerçevesinde, rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje ve uy-

gulama çalışmaları, Kazı Başkanlığı adına, kazı ekibi ile birlikte özel bir firmaya yaptırılmaktadır. Bu kapsamda “Batman-

Hasankeyf, Salahiye Yapıları/03-04 2014 Yılı Kazı Öncesi Belgeleme Çalışması”, “Batman-Hasankeyf, Salahiye Yapıları/03

-04 2014 Yılı Kazı Sonrası Belgeleme Çalışması”, “Batman-Hasankeyf, Salahiye Yapıları/05 2014 Yılı Kazı Öncesi Belgele-

me Çalışması” ve Hasankeyf Ören Yeri Arkeolojik Kazı Alanları sınırları içinde kalan altı adet yapı kompleksinin 3 boyutlu 

lazer tarama sistemi ile nokta bulutu şeklinde ölçümleri alınarak animasyon ve sayısal ortamda belgelenmesi çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir.  

1. HASANKEYF TARİHİ VE ARKEOLOJİK ALANI ARŞTIRMA, KAZI VE KURTARMA PROJESİ 
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2. BİRECİK GARAJ GÖLÜ NEHİR TURİZMİ PROJESİ 

Projenin Amacı: Birecik Baraj gölü ve çevresini bir bütün olarak uzun süreli konaklamaya olanak sağlaya-
cak şekilde turizme açmak ve turizm gelirlerini yükseltmek, projenin genel amacını oluşturmaktadır. Bu 
kapsamda: 

• Alternatif  turizm türleri ile kültür turizmini desteklemek ve turizmi çeşitlendirmek, 

• Konaklama sürelerinin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini ve uzun süreli hale gelmesini sağlamak, 

• Doğal, tarihi, arkeolojik ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesi doğrultusunda işlevselleşti-
rilerek turizm odaklı kullanımını sağlamak, 

• GAP Bölgesi ve Fırat nehri çevresinde yer alan kültürel/doğal/turizm potansiyeli yüksek alanların ta-
nıtılmasını sağlamak, 

• Turizm odaklı istihdamı ve gelirleri yükseltmek ve 

• Yerel halkta kültür ve turizm bilinci oluşturmak amaçlanmaktadır. 
 
Projenin Kapsamı: Birecik Baraj Gölü kıyısında yer alan arkeolojik, tarihi, mimari, doğal değerlerin değer-
lendirilerek Baraj Gölü’nün ülkenin tek nehir odaklı turizm alanı olmasını sağlamak, Birecik Baraj Gölü’nü 
ve çevresini bir bütün olarak uzun süreli konaklamaya olanak sağlayacak şekilde turizme açmak ve Gazian-
tep ile Şanlıurfa’ya ortaklaşa kullanabilecekleri rekreasyon alanları oluşturmaktır. Ayrıca, uzun süreli ko-
naklama için yataklı tekneler ile Eski Halfeti ve boşaltılmış yerleşimlerde butik otel, pansiyon, günü birlik 
tesisler, bakı noktaları ve iskelelerin yapılmasını sağlamak da proje kapsamındadır.   
 Mevcut Durum: Devlet Yatırım Programı’nda yer alan projenin başlatılmasına yönelik ihale hazırlılarına 
2013 yılında başlanmıştır. İhale kapsamında; öncelikle “Birecik Baraj Gölü Nehir Turizmi Projesi”nin yapıla-
bilirliğine ilişkin (mülkiyet durumu, su kirliliği yönetmeliği, yürürlükteki diğer kanun ve mevzuatları vs.) bir 
ön fizibilitenin/yapılabilirlik etüdünün hazırlanması bu doğrultuda uygulama çalışmalarına ikinci etapta 
başlanılması öngörülmüştür. 
Aynı zamanda, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından da “Aşağı Fırat Havzası Turizm Gelişim Koridoru ve Ey-
lem Planı (2014-2023)” Projesi ihale edilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu Eylem Planı sınırları, 
Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa (Birecik, Halfeti, Bozova ilçeleri) illerinden oluşmaktadır. 
Bu bağlamda, ajans tarafından hazırlatılacak olan eylem planı kapsamında, “Birecik Barajı Nehir Turizmi 
Projesi” alanı da olduğundan ve söz konusu çalışmalar içinde yapılabilirlik etüdünün de hazırlanacağı göz 
önüne alınarak, eylem planı kapsamında elde edilecek veriler doğrultusunda uygulama çalışmalarına de-
vam edilmesi öngörülmüştür. 
Ajans tarafından hazırlatılan eylem planı, 2014 yılı içinde tamamlanacak olup, 2015 yılında GAP İdaresi’nce 
alana yönelik projelendirme çalışmalarına, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde başlanması planlan-
maktadır.  
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3. GAP BÖLGESİ TURİZM ODAKLI TANITIM VE MARKALAŞMA PROJESİ 

2011 yılında onaylanmış olan GAP Bölgesi Turizm Master Planı Plan Kararları doğrultusunda, Bölge’nin bü-
tüncül bir yaklaşımla koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizm odaklı değerlendirmek, istihdam ve tu-
rizm gelirlerinin artışını sağlamak, turizm hareketlerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde devamlı-
lığını sağlamak üzere tanıtım ve markalaşma çalışmalarını gerçekleştirmek amaçlanmıştır. 
2014 yılının Haziran ayında başlayan proje, 2019 yılı sonunda bitirilecektir. 
Proje kapsamında oluşturulan Tanıtım ve Markalaşma Ekibi tarafından hazırlanan “GAP Bölgesi Turizm 
Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Eylem Planı” Mayıs 2015 tarihinde İdare tarafından onaylandıktan sonra 
katılımcı bir yaklaşımla uygulamaya yönelik çalışmalara başlanmıştır. 
Öncelikle, yeni bir bölge turizm markası yani Mezopotamya – Destansı Topraklar oluşturulmuş; oluşturu-
lan marka için interaktif harita altyapısı ile entegre çalışacak bir web portali (www.mezopotamya.travel) 
hazırlanmış; tüm digital veri girişleri bitirilerek bölgenin tanıtımına ilişkin Türkiye’nin en kapsamlı turizm 
portali oluşturulmuştur. Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerinde hazırlanan web portali GAP Bölgesi içinde 
yer alan 9 il ve bölge ile irtibatlı 4 ilde saha araştırması yapılarak turizm cazibe, yeme-içme, konaklama, 
turizm aktiviteleri, vb. verileri içeren katmanlardan oluşan interaktif bir bölge haritası ile kent ve tematik 
rotalardan oluşmaktadır. Ayrıca portalin “Mezopotamya Gezi Rehberi” adıyla ait IOS ve Android platform-
larında çalışan mobil uygulaması hazırlanmış olup uygulama mağazalarında yayındadır. 
2015 yılından beri devam eden proje kapsamında oluşturulan web portali dışında; GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi’nin bir turizm destinasyon markası olan “Mezopotamya – Destansı Topraklar” markasının tanıtım 
çalışmalarına da hız verilmiştir. Bu kapsamda 10-20 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul’da yapılan Dünya Mi-
ras Komitesi’nin 40. Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. 2000 yabancı UNESCO delegesinin katıldığı bu top-
lantıda, bölge logosu ilk kez tanıtılmıştır. Ayrıca Uzak Rota 2016, 2016 İzmir Travel gibi fuarlara katılım sağ-
lanmış; Kasım – Aralık 2017 tarihlerinde markanın bölge tanıtım toplantıları yapılmıştır. 
Bunların dışında markanın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını sağlama amacı ile 2016 yılında UNES-
CO’nun resmi dergisi World Heritage Magazine’de, 2017 yılında ise Pegasus, Anadolu Jet ve 2018 yılında 
Skylife gibi kabin içi dergilere ilanlar verilmiş; 2018 Dünya Ekonomi Forumu’nda Davos’ta THY ile birlikte 
görünürlüğü sağlanmıştır. 
2018 yılında da markanın yani bölgenin tanıtım çalışmaları ile ulusal ve uluslararası turizm acentalarının 
bölgeye olan ilgisinin arttırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. 

http://www.mezopotamya.travel/
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4. TANITIM VE MARKALAŞMA YÖNETİM PLANLARININ UYGULANMASI 

Proje ile öncelikle Bölge’de kültür ve turizm açısından önemli yerleşimlere yönelik “Yönetim Planları”nın hazırlana-
rak uygulanmasının sağlanması, belirlenen yerlerin turizm çekim merkezi haline getirilerek, bütüncül bir yaklaşımla 
bağlı bulunduğu ilin tanıtım ve markalaşmasının da sağlanması öngörülmüştür. 
Bu doğrultuda, ayrı ayrı Harran ve Savur Alan Yönetim Planları hazırlanmış; planlar 2016 yılında onaylanarak uygu-
lama çalışmaları başlatılmıştır. 
Bu çalışmalar kapsamında Harran Kentsel Tasarım Projesi işi, 2016 yılında başlamış olup 2018 yılında bitirilecektir. 
Ayrıca 2018 yılında uygulanacak olan  Harran’da “Kümbet Evlerin İyileştirilmesi Projesi” ile Savur’da “Sokak Sağlık-
laştırma Projesi” gibi fiziki projelerle, Alan Yönetim Planlarının hayata geçmesine destek olunacaktır. 

5. GAP BÖLGESİ TURİZM FİZİKİ ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ 

2011 yılında onaylanmış olan GAP Bölgesi Turizm Master Planı Plan Kararları doğrultusunda, Bölge’nin bütüncül bir 
yaklaşımla koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizm odaklı değerlendirmek, istihdam ve turizm gelirlerinin artı-
şını sağlamak, turizm hareketlerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde devamlılığını sağlamak üzere tanıtım 
ve markalaşma çalışmalarını desteklemek amacı ile 2017 yılından itibaren “GAP Bölgesi Turizm Fiziki Altyapısının 
Güçlendirilmesi Projesi” başlatılmıştır. 
Projenin amacı, oluşturulan destinasyon markasının (Mezopotamya–Destansı Topraklar), fiziki açıdan desteklene-
rek daha fazla ziyaretçi ve turist çekmesini sağlamaktır. Bu proje ile ilgili ilk uygulama 2016 yılında Mardin Müzesi 
işbirliği ile yapılan “Bademli Sokak Sağlıklaştırma Projesi”dir. Projenin çarpan etkisi sonucunda “GAP Bölgesi Turizm 
Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi”nin yapılmasına karar verilmiştir. 
Bu amaçla 2018 yılında uygulanacak projeler aşağıdaki gibidir: 

• Alternatif Turizm: Tut  Paraşüt Alanı Projesi (Adıyaman) 

• Çayönü Kazıevi ve Ziyaretçi Merkezi Onarımı Projesi (Diyarbakır) 

• Maarif Bölgesi’nin Sağlıklaştırılarak Turizme Kazandırılması Projesi (Kilis) 

• Şeyh Çubuk Camii ile Ulu Camii Arasında Sokak Sağlıklaştırma Projesi (Mardin)  

6. GAP BÖLGESİ HARRAN KÜMBET EV VE BARAK KÜLTÜRÜNÜN KORUNMASI PROJESİ 

2011 yılında onaylanmış olan GAP Bölgesi Turizm Master Planı Plan Kararları doğrultusunda, Bölge’nin bütüncül bir 
yaklaşımla koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizm odaklı değerlendirmek, istihdam ve turizm gelirlerinin artı-
şını sağlamak, turizm hareketlerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde devamlılığını sağlamak üzere tanıtım 
ve markalaşma çalışmalarını desteklemek amacı ile 2017 yılından itibaren “GAP Bölgesi Harran Kümbet Ev ve Barak 
Kültürünün Korunması Projesi” başlatılmıştır. 
Projenin amacı, oluşturulan destinasyon markasının (Mezopotamya–Destansı Topraklar), kültürel turizminin des-
teklenerek daha fazla ziyaretçi ve turist çekmesini ve de bölge kültürünün korunmasını, sürdürülebilirliğini sağla-
maktır. 
Bu amaçla 2017 yılında Oğuzeli Belediyesi ile birlikte Dokuzyol-Ezogelin Köyü’nde “Barak Kültürünün Yaşatılması 

Projesine” başlanmıştır. Proje kapsamında Ezogelin Köyü’ndeki Kerpiç Barak Evlerin tekrar yapımı ve yaşatılması 

sağlanmaya çalışılacaktır.  
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     ÇEVRE VE ALTYAPI PROJELERİ 

1. FİZİKSEL PLANLAMA 

İnsan, toplum ve çevre ilişkilerinde toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatı-

rımların yer seçimlerini, gelişme eğilimlerini yönlendirerek, toprağın korunma ve kullanma dengesini rasyonel biçimde belir-

lemek üzere hazırlanan her tür ve ölçekteki planlama çalışmalarıdır. 

İmar Planı Çalışmaları 

GAP Bölgesi’ndeki belediyelerde sağlıklı kentleşme ve düzenli gelişmeyi sağlamak, gelecekte yapılacak altyapı projelerine 

altlık teşkil etmek amacıyla; öncelikle hâlihazır haritaları GAP İdaresi’nce yaptırılan, gelişme potansiyeli yüksek olan kentsel 

yerleşmeler ile yeni kurulan belediyelerin ve imar planlarının yenilenmesine ihtiyaç duyulan diğer belediyelerin 1/5000 öl-

çekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının üretilmesi hedeflenmiştir. 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca (1993-2014) yılları arasında toplam 70 adet  yerleşim yerinin 1/5000 ölçekli nazım 

imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile planlamaya esas Jeolojik Etüt Raporları tamamlanmış ve ilgili kurumlarca 

onaylanmıştır. 

Çevre Düzeni Planları 

Bölge için yaptırılan ilk GAP Master Planı’na bağlı olarak, Bölgesel Ulaşım Altyapı çalışmaları kapsamında, 9 adet 1/25 000 

ölçekli çevre düzeni planı yaptırılmıştır. (1993) 

Birecik Baraj Gölü ve Çevresi Alt-Bölge Gelişme Planı 

Birecik Barajı’ndan etkilenen nüfusun yeniden yerleşimi için, Başkanlığımız tarafından, 1999 yılında, 1/25 000 ölçekli alt-

bölge gelişme planı onaylanmıştır. Söz konusu plan; Türkiye’de katılımcı planlama anlayışı ile yaptırılan ilk yeniden yerleşim 

planlama çalışmasıdır. 

İmar Planı Çalışmaları 

2014 yılı eylül ayı sonu itibari ile İller Bankası A.Ş. ile Başkanlığımız arasında imzalanmış olan 08.07.2010 tarihli Teknik İşbirliği 

Protokolü kapsamında yaptırılması öngörülen Uzungeçit (Şırnak), Beşiri (Batman), Çermik (Diyarbakır), Samsat (Adıyaman) 

Karkamış (Gaziantep), Lice (Diyarbakır), Çakırhöyük (Adıyaman), Gercüş (Batman), Hazro (Diyarbakır), Kocaköy 

(Diyarbakır) ve Kumçatı (Şırnak) olmak üzere toplam 11 yerleşimin kent bütünü imar planı çalışmaları ile planlamaya esas 

jeolojik etüt raporları ihale edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir. 

Nusaybin-Cizre-İdil-Silopi Sulama Alanları Alt Bölge Gelişme Planı 

Nusaybin-Cizre-İdil-Silopi Sulama Alanları 1/25.000 Ölçekli Alt Bölge Gelişme Planı’nın temel amacı; Güneydoğu Anadolu 

Projesi (GAP) ile hedeflenen kalkınmaya yönelik çalışmaların hayata geçmeye başlamasıyla Şırnak ve Mardin illerine bağlı 

Nusaybin, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde GAP Eylem Planı kapsamında sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda sulu tarıma ge-

çişle birlikte yaşanacak sosyal, ekonomik ve mekânsal değişim süreçlerinin yönlendirilmesi, alanın ana kaynak değeri olan 

verimli tarım arazilerinin ve sulama alanlarının korunmasıdır. 

Plan, 04.02.2014 tarihinde Mardin Valiliği İl Genel Meclisi’nce onaylanmış, ancak Şırnak Valiliği İl Genel Meclisi’nce 

06.11.2014 tarih ve 276 sayılı Meclis Kararı ile reddedilmiştir. GAP İdaresi’nin 24.12.2014 tarih ve 2368 sayılı yazısı ile planın 

ilgili kurumlara dağıtımı yapılmıştır. 

Siverek-Hilvan Sulama Alanları Alt Bölge Gelişme Planı 

Siverek-Hilvan Sulama Alanları 1/25.000 Ölçekli Alt Bölge Gelişme Planı’nın temel amacı; GAP ile hedeflenen kalkınmaya yö-

nelik çalışmaların hayata geçmeye başlamasıyla Şanlıurfa ilinin Siverek ve-Hilvan ilçelerinde, GAP Eylem Planı kapsamında 

sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda sulu tarıma geçişle birlikte yaşanacak sosyal, ekonomik ve mekânsal değişim süreçleri-

nin yönlendirilmesi, alanın ana kaynak değeri olan verimli tarım arazilerinin ve sulama alanlarının korunmasıdır. 
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2. GAP BÖLGESİ HÂLİHAZIR HARİTA YAPIMI 

Gerek GAP Master Planı’nda ortaya konulan kalkınma hedeflerinde belirtilen ve gerekse mevcut durum 
itibariyle kentleşmenin daha sağlıklı oluşması için planlama ve projelendirme ihtiyacı, giderilmesi gere-
ken önemli bir darboğaz olarak ortaya çıkmaktadır. Projenin amacı, GAP Bölgesi içerisindeki il, ilçe ve 
belde belediyeleri gibi yerleşim yerleri için gerekli olan imar planı, içme suyu, kanalizasyon, yağmur su-
yu, elektrik hatları, tele iletişim, doğal gaz, bayındırlık projeleri, kamulaştırma, yol ve arazi düzenlemesi 
gibi her türlü altyapı projelerine altlık olması için, hâlihazır haritası olmayan veya haritası olup güncelliği-
ni kaybetmiş olan yerleşim yerlerinin hâlihazır haritalarının (1/1000 ve 1/5000 ölçekli) yaptırılmasıdır. 

Harita gereksinimi olan belediyelerin GAP İdaresi’ne başvuruları üzerine, talebi olumlu bulunan beledi-
yelerin hâlihazır harita alımları GAP İdaresi’nce, ihale yoluyla yaptırılmaktadır. Harita yapım yöntemi de, 
genellikle haritası yaptırılacak alanın büyüklüğüne göre “yersel” ya da “fotogrametrik” olabilmektedir. 
Büyük alanlar için fotogrametrik yöntem, maliyet, zaman ve emek yönünden ekonomi sağlamaktadır. 

Gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenen ve 23.06.2005 tarihinde Bakanlar Ku-
rulu’nun 2005/9070 Sayılı Kararı yürürlüğe giren “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönet-
meliği (BÖHHBÜY)”’ne uygun olarak yapılan harita çalışmaları, aynı zamanda, BÖHHBÜY’nin de gerektir-
diği gibi, 2004 yılından itibaren ITRF 96 (1996 yılında güncellenmiş Uluslararası Yersel Referans Ağı) Ko-
ordinat Sistemi’ne göre yapılmaktadır. 

Halen GAP Bölgesinde 192 yerin hâlihazır haritasını İdaremiz yaptırmıştır ve toplam yüzölçümü yaklaşık 
328.000 hektardır. Bunun dışında 15 adet proje alanı ve aynı yerleşimler içinde İdaremiz tarafından yap-
tırılmış harita alanları bulunmaktadır. 

192 harita alanı ve 
1-Diyarbakır Arıtma Tesisi, 

2-Midyat Arıtma Tesisi, 

3-Siverek (Şanlıurfa) Arıtma Tesisi, 

4-Bismil Kıyı Kenar Çizgisi Haritası 

5-Harran Üniversitesi kampüs alanı, 

 6-Şanlıurfa Uluslararası Havalimanı sahası, 

7-Şanlıurfa Uluslararası Havalimanı (İlave), 

8-Acırlı (Midyat - Mardin) Elet Mevkii Türbe Yeri 
Düzenleme Projesi, 

 9-Zeugma Antik Şehir Geçici Müze Yeri, 

10-Siirt Organize Hayvancılık Bölgesi, 

11-Halfeti Kıyı Kenar Çizgisi Haritası, 

12- Mardin Organize Sanayi Bölgesi, 

13- Nemrut Dağı Tümülüs Alanı ve Yakın Çevresi 

14- Polateli Organize Sanayi Bölgesi 

15- Birecik Baraj Gölü Aşağıçardak Rekreasyon Ala-
nı olmak üzere toplam 328.047 hektar alanın hâli-
hazır harita alımı çalışması yapılmıştır. 

Ayrıca başka kurum ve kuruluşlar tarafından yaptırı-
lan; 

1-İkiköprü (Batman) yerleşim yeri, 

2-Diyarbakır (Merkez) organize Sanayi Bölgesi, 

3-Ziyaret (Siirt) yerleşim yeri, 

4-Siirt (Merkez) Afet Konutları yeri, 

5-Gölpınar (Şanlıurfa) piknik mesire yeri,  

 6-Akçakale (Şanlıurfa) yerleşim yeri (ilave +revizyon,  

7-Bismil—Köseli Köyü Fabrika Sahası Haritası, 

8-Batman (Merkez) Organize Sanayi Bölgesi Sahası, 

 9-Siirt (Merkez) Organize Sanayi Bölgesi Sahası, 

10-Akçakale (Şanlıurfa) Yerleşim Yeri Haritası 

11-Mardin (Merkez) Çimento Fabrikası Sahası Hari-
tası, 

12– Akabe (Şanlıurfa) S.S. Evren Küçük Sanayi Sitesi 
Haritaları, 

13– Ceylanpınar (Şanlıurfa) Yerleşim Yeri Hâlihazır 
Haritasının da kontrol işlemleri yapılarak GAP BKİ 
tarafından onaylanmıştır. 
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3. GAP İLLERİ JEOTERMAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ 

Amaç: Jeotermal su kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanmak, kullanım alanlarını genişletmek ve 
bölgede yaygınlaştırılmasını sağlamak, buna bağlı olarak yeni yatırımların önünü açmak, Sağlık turizmini 
geliştirmek, termal turizm haritalarını oluşturmak, şehir ısıtmalarında kullanımını yaygınlaştırmak, istih-
dam oluşturmak ve göçü önlemektir. Proje alanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (GAP Bölgesi) yer alan 
tüm illeri kapsamaktadır.  
Yapılacak Faaliyetler: GAP Bölgesi’nde jeotermal alanların jeolojisi ile ilgili bütün veriler değerlendirilerek 
bu alanların hidrojeokimyasal ve hidrojeolojik özellikleri tanımlanacaktır. Uygun alanlarda hidrojeokimya-
sal veriler için numune alınacak, jeotermal alanlardaki sularda izotop ve ağır metal analizleri yapılarak ve 
hidrojeokimyasal programlar kullanılarak jeotermal alanların oluşum mekanizmaları ve özellikleri ile ilgili 
modellenmesi tasarlanacaktır. Elde edilecek veriler ışığında GAP Bölgesi’ndeki jeotermal kaynakların özel-
likleri, kullanılabilecek sektörler ve geliştirilmesine yönelik somut veriler sunulacaktır. Ayrıca proje ile jeo-
termal kaynakların kullanım alanlarına ilişkin sentezlerin yapılması gibi çalışmalar gelecekte oluşacak bü-
tün yatırımlara ışık tutacak, ucuz, ekonomik ve temiz enerji sağlayan jeotermal kaynakların öncelikli olarak 
devreye alınması GAP Bölgesi’ne önemli ölçüde ekonomik ve sosyal katkı sağlayacaktır. 
Beklenen Çıktılar: Projeden beklenen yarar uygulamaya aktarma ve ekonomiye katkı amacına yöneliktir. 
Üretilen özgün bilgi ve sentezler, GAP’taki yerleşim, endüstri, sanayi ve her türlü bayındırlık yapılarında 
doğrudan veya dolaylı olarak kullanılabilecek, ayrıca gelecekteki çalışmalar için önemli bir veri tabanı oluş-
turacaktır. Proje, bölgenin jeotermal ve hidrojeoloji araştırmaları ve bunlara ait üretim aşamaları için vaz-
geçilmez bir kaynak teşkil edecektir.  
GAP İdaresi  ve İzmir ileri teknoloji Enstitüsü arasında yapılan protokol ile çalışmaları başlatmıştır. 
GAP İdaresi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından uygulamaya konulan “GAP İlleri Jeotermal Kay-
nakları Araştırma Projesi” dünyanın sayılı ve önemli bilim dergisi olan “Geothermics” dergisinde makale 
olarak yerini aldı. 
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4. ŞANLIURFA MERKEZ KARAALİ VE ÇEVRESİ JEOTERMAL SAHASI REZERV VE  

POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ 

Bu proje GAP İlleri Jeotermal Kaynakları Araştırma Projesi kapsamında uygulanacak olan alt projedir. 
Amacı: Karaali jeotermal kaynaklardan seracılık ve sağlık turizmi alanında yararlanılmaktadır. Karaali seralarının 
daha çok belli bir alanda toplanması ve kuyuların birbirine yakın açılması birçok soruna neden olmuştur. Bu durum 
kuyularda basıncın düşmesine, kuyu sularının üretim için yetersiz olmasına, kullanılan suyun açık alanlara deşarj 
edilmesine ve çevre kirliliğine yol açmıştır. Ayrıca, kullanılan jeotermal suların reenjeksiyonunun sağlanmaması da 
bu sorunların oluşmasını hızlandırmıştır. Proje; Karaali jeotermal kaynaklarının araştırılması, yatırımcının ihtiyacının 
karşılanması, Sağlık turizmini geliştirilmesi, söz konusu sorunların giderilmesi, yeni kuyu yerlerinin ve reenjeksiyon 
kuyularının yer tespitinin yapılmasına yönelik amaçlanmıştır. 
Proje alanı, Şanlıurfa-Merkez Karaali Köyü’nde 50 km2’lik alanı kapsamaktadır. 
Yapılacak Faaliyetler: Proje ile çalışma alanında jeotermal kaynağın rezervi, kullanım kapasitesi, maksimum ısısının 
ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Buna bağlı olarak, Karaali bölgesinde yer alan jeolojik formasyonların litolojik, 
stratigrafik özellikleri, jeotermal oluşturan tektonik yapılar, jeolojik harita ve kesit çalışmaları, yer altı suyu taşıyan 
litolojik birimler, örtü kaya beslenme ve hidrotermal sistem bilgileri, jeotermal suların fiziksel ve kimyasal analizleri, 
mevcut jeofizik çalışmaların jeolojik, hidrojeolojik ve jeokimyasal verilerle yorumlanması ve jeotermal alanın yer altı 
yapısının ortaya çıkarılması, sondaj ve reenjeksiyon yerlerinin belirtilmesi, önerilen yeni sondaj kuyuları için kuyu 
şartnamesinin hazırlanması faaliyetleridir. 
Beklenen Çıktılar: Proje sonrası yapılacak sera ve turizm faaliyetleri ekonomiye önemli katkılar yapacağı gibi, aynı 
alan üzerinde bulunan kuyuların ve kullanıcılarının kontrol altına alınıp alternatif kullanım alanları geliştirilecek. Ay-
nı zamanda çevre kirliliği önlenmiş olunacak. Proje sonrası alanın ekonomiye kazandırılması için model ve stratejik 
kararların alınması ve mevcut jeotermal su kaynaklarının daha bilinçli kullanımının sağlanması açısından çok önemli 
veriler teşkil edecektir. Proje ile bölgede seracılık ile uğraşan yatırımcıların düşük ısı nedeniyle artan ısıtma-
donanım maliyetleri yeterli ısıya sahip akışkan sayesinde minimuma inecektir. 

5. KENTİÇİ ULAŞIM PROJESİ 

2016-2018 Yatırım Programı kapsamında desteklenen “Kentiçi Ulaşım Projesi” çerçevesinde, daha yaşanabilir kent-
lerin oluşturulmasına yönelik olarak, kentlerimizde sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin tesis edilmesi temel amaç ola-
rak belirlenmiştir. 
Projenin Amaç ve Hedefleri; 

• Kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve yaşam kalitesinin artırılması, 

• Kentiçi ulaşımı destekler nitelikte ortak kullanıma açık sosyal ve kültürel alanların artırılması, mevcut alanların 
altyapılarının geliştirilmesi, 

• Turistik potansiyeli olan ve bölge turizminde öne çıkan alanlara ulaşımın kolaylaştırılması iyileştirilmesi, 

• Okul öncesi eğitim ve ilkokul düzeyindeki çocuklar için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, ulaşım türleri ve 
trafik konularında toplumsal bilinç ve kültürün geliştirilmesi ve oluşturma faaliyetleri ile bölgemizdeki kurum-
sal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlanması. 

Proje kapsamında; 2016 ve 2017 yıllarında GAP Bölgesi’nde bulunan 9 ilde(Adıyaman, Batma, Diyarbakır, Gaziantep, 



 46 

      
GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERE 

YÖNELİK PROJELER 

1. GAP BÖLGESİ’NDE SURİYE KRİZİNİN ETKİLERİNİN AZALTILMASI PROJESİ 

GAP Bölgesi’nde Suriye Krizinin Etkilerinin Azaltılması Projesi; Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkın-
ma Programı (UNDP) ve Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanlığı tarafından, Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve Şanlıurfa Belediyesi ile 
işbirliği içinde yürütülmüştür. Proje tamamlanmıştır. 
Proje ile Suriye kriziyle birlikte artan nüfusa bağlı olarak özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde yerel kaynaklar 
üzerindeki baskının hafifletilmesi, bölge halkı ve geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusun desteklenmesi amaçlan-
mıştır. Proje kapsamında öncelikle sanayi ve hizmet sektöründe Türk vatandaşlarına verilen mesleki eğitimlerin çe-
şitlendirilerek geçici koruma altındaki Suriyelilere de açılması, bu yolla bölge halkının ve Suriyeli nüfusun mesleki 
becerilerinin geliştirilmesi, iş bulma şanslarının artırılması ve geçimlerine kısa ve uzun vadede destek olunması he-
deflenmiştir. Sanayi ve hizmet sektörüne yönelik mesleki eğitimler Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir. 
Şanlıurfa uygulamasında  projenin atık yönetimi bileşeniyle, atık yönetimi ve rehabilitasyonu alanında yerel hizmet 
sağlayıcılarının kapasitelerinin desteklenmesi, bölge halkının ve Suriyeli nüfusun hizmetlerden daha iyi yararlanma-
sının sağlanması hedeflenmiştir. 
2015-2017 yılları arasında yürütülen projenin bütçesi 5.7 milyon Avro tutarında olup tamamı Avrupa Birliği finans-
manıyla desteklenmiştir. 

2. GEÇİ M KAYNAKLARI VE İNSANA YAKIŞIR İŞ FIRSATLARI 

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Geçim Kaynakları ve İnsana Yakışır İş Fırsatlarının 
Geliştirilmesi ve Türkiye’de Suriyeli Akınına ILO’nun Yanıtı Projesi 
Projenin amacı, Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların istihdam edilebilirliklerinin artırılması için çalışma hayatındaki 
temel prensipler ve haklar çerçevesinde Türkçe dil kursları, mesleki eğitim, beceri geliştirme, girişimcilik faaliyetleri 
yürütmek ve yerel ekonomik kalkınmayı desteklemektir.      
ABD Hükümeti’nden sağlanan fon ile ILO tarafından yürütülen projenin 2016-2017 yıllarında GAP İdaresi ile işbirliği 
yapılan kısmı için harcanan bütçe 800.000 TL’dir. 
Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa illerinde uygulanan proje kapsamında; 
Türkçe dil kursları, kuaförlük kursları, hasta kayıt kabul kursları, ev yemekleri ve aşçılık kurslarına 329 kişi katılmıştır. 
ÇATOM’ lar aracılığıyla gerçekleştirilen mesleki eğitim faaliyetleri yoluyla 500 kadına, Türkçe dil kursları ile 300 kadı-
na, girişimcilik eğitimleri yoluyla 32 gence ulaşılmıştır. Mardin’de 4 ÇATOM’ un katılımıyla “Kadın Kooperatifleri İhti-
yaç Tespit Çalışması” yapılmıştır. 13 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği Günü etkinlikleri kapsamında, GAP İdaresi, ILO ve 
Şanlıurfa Valiliği işbirliği ile bir panel düzenlenmiştir. 
Çalışma Hayatında Temel Beceriler başlığı altında seminerler dizisi düzenlenmiş ve 200 kadın katılım sağlamıştır. 
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3. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE SOSYAL İSTİKRARIN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi, Japonya Hükümeti finansmanıyla 
GAP İdaresi Başkanlığı ve UNDP işbirliğinde yürütülmüştür. 2016-2018 yılları arasına yürütülen proje ta-
mamlanmış olup, bütçesi 10.1 M USD’dir. 
Proje Hedefi: 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sosyal istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunmak; 
Beceri ve yetkinlik geliştirme hizmetlerinin yanı sıra geliştirilmiş yerel değer zincirleri ve yerel üretim eko-
sistemleri ve altyapıları ile Suriye nüfusunun ve ev sahibi topluluklar için geçim olanaklarının güçlendiril-
mesi, 
Küçük-ölçekli yatırımların tasarlanması ve uygulanması ile kamu hizmetleri ve ortak sosyal kullanım alanla-
rının oluşturulmasına yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi için belediyelere teknik destek verilmesi. 
Hedef Gruplar: Bütün etkilenen topluluklar, Yerel ekosistemdeki aktörler, Belediyeler 
Proje Bileşenleri: 
1. Bileşen: Suriyeli ve ev sahibi topluluklar için istihdam ve yaşam standartlarının arttırılması, 
2. Bileşen: Yerel/belediye hizmetlerinin yüksek kapasite ve kaynaklar ile her iki topluluk için hazır hale ge-
tirilmesi. Böylece yerel düzeyde gerginliğin azaltılmasına katkı sağlanması.  

4. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE YAŞAYAN SURİYELİ KADINLARIN SOSYAL VE  

EKONOMİK YAŞAMA ADAPTASYONU PROJESİ 

GAP İdaresi Başkanlığı tarafından; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) teknik, Kuveyt Hükü-
meti Fonu’nun finansman desteği ile yürütülen projenin bütçesi 250.000 ABD Doları’dır. 2016-2017 yılları 
arasında yürütülen proje tamamlanmıştır. Projenin amacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ nde yaşayan Suri-
yeli kadınların, Bölgenin sosyal ve ekonomik yaşamına adapte olmasının sağlanmasıdır. 
Proje kapsamında; Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerinde faaliyet gösteren ÇATOM’ lar ile diğer sivil 
toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, Suriyeli kadınlara hizmet sunumu yapılmış olup, ulaşılan kadın sa-
yısı 6.000’ dir. Bu kapsamda; Türkçe dil kursları, Psiko-sosyal destek çalışmaları, kadın sağlığı eğitimleri, 
kişisel gelişim eğitimleri, gelir getirici faaliyetler, atölye çalışmaları, sosyal kültürel aktiviteler yapılmıştır. 
Türkiye merkezli bir hazır giyim firmasının işbirliğiyle, 1.150 Suriyeli kadın üretim faaliyetlerine katılmıştır. 
400 Suriyeli kadın turşu yapma, sebze kurutma ve diğer atölye çalışmalarıyla gelir getirici faaliyetlere katıl-
mıştır. Dört farklı ildeki 13 ÇATOM ve Suriyeli kadınlara hizmet veren bir kadın kooperatifi desteklenmiştir  
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5. GAP BÖLGESİ’NDE KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ YOLUYLA SURİYELİ VE EV SAHİBİ  

TOPLULUKLAR ARASINDA SOSYAL UYUM PROJESİ 

Proje, kadının güçlendirilmesi yoluyla Suriyeli ve ev sahibi topluluk arasında sosyal uyumun sağlanması genel ama-
cıyla 1 Mart 2019 - 30 Temmuz 2020 tarihleri arasında uygulanacaktır. Proje uygulama alanı Şanlıurfa, Kilis, Mardin, 
Gaziantep ve Hatay’dır. Bütçesi 300.000 ABD Doları olan Projeye finansman desteği, UNDP BPPS Funding Windows 
tarafından sağlanmıştır.  Proje; eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetlerini kapsamaktadır. 3 bileşenden oluşan pro-
jenin bileşenleri: 
1-Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluk Kadınlarının Sosyal ve Ekonomik Kapasitesinin Artırılması Bileşeni: 
Proje illerinde GAP İdaresi Başkanlığına bağlı ÇATOM’lar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine bağlı ADEM 
(Aile Destek Merkezleri)’ler, belediye ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı kadın destek merkezlerinin üretim atölyeleri 
güçlendirilecek ve üretim yapan kadınların sürdürülebilir pazara erişimleri desteklenecektir. Bu kapsamda, üretim 
yapan yapıların ulusal ve uluslararası fuarlara katılımları desteklenecek, perakendecilerle buluşmaları sağlanacak, e-
ticaret ve web-portal temelli satış yapmalarına destek verilecektir. GAP İdaresi Başkanlığı ve UNDP işbirliği ile 2008 - 
2016 döneminde uygulanan “Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi Aşama 1 ve Aşama 2” kapsamında çıkarı-
lan ARGANDE moda markası altında devam eden üretim desteklenecektir. Hali hazırda ARGANDE Kilis üretim Atöl-
yesinde üretilen ve MUDO Mağazalarında satışı yapılan ürünlerin satışına yönelik e-satış portalı oluşturulacak ve 
2019 sonunda portal üzerinden satış başlayacaktır. Proje süresince ARGANDE, Bölgesel bir markaya dönüştürülecek 
ve Bölgede kadınlar tarafından üretilen ürünler bahse konu marka altında, bu kanalla satılacaktır. İş kurma fikri ve 
potansiyeli olan kadınların tespiti yapılacak; başta girişimcilik olmak üzere satış, pazarlama gibi konularda eğitimler 
verilecek ve kadınlara ayrıca koçluk hizmeti sağlanacaktır.  
2-Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluk Arasında Sosyal Uyum ve Entegrasyonun Sağlanması Bileşeni: 
ÇATOM’lar, yerel yönetimler, Suriyeli organizasyonlar/platformların Suriyeli ve ev sahibi topluluklar arasında sosyal 
uyumun sağlanmasına katkı yapacak faaliyetleri desteklenecektir. Bu kapsamda sosyal uyum eğitimleri ve bu eğitim-
leri destekleyen teknik geziler, atölye çalışmaları, tiyatro, sinema, por gibi çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler gerçek-
leştirilecektir. GAP İdaresi Başkanlığı İnsani ve Sosyal Gelişme Genel Koordinatörlüğünün UNICEF işbirliği ile uygula-
makta olduğu Proje kapsamında oluşturduğu “Sosyal Uyum Master Eğitmen Takımı” bahse konu faaliyetlerin ger-
çekleştirilmesinde görev alacaktır. Bu bileşende GAP İdaresi gençlik Evleri aktif rol üstlenecek ve ayrıca Gençlik ve 
Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezleri ile de işbirliği yapılacaktır. 
3-Sosyal Bakım Ve Sosyal Destek Hizmetlerinin Tasarlanması ve Pilot Uygulamanın Yapılması Bileşeni: 
Bileşen kapsamında Kilis Valiliği ve Belediyesi işbirliği ile Kilis’te yaşlılara yönelik hizmet sunumu yapacak olan yaşlı 
destek merkezi pilot uygulaması yapılması planlanmaktadır. Merkez kapsamında yaşlıların kaliteli vakit geçirebile-
cekleri sosyal alanlar oluşturulacak, kamusal hizmetlere erişimlerini artırmaya yönelik bilgilendirme ve yönlendirme 
çalışmaları yapılacak, il içi-il dışı sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenecek, sohbet toplantıları organize edilecek, 
basit sağlık kontrolleri yapılacak vb etkinlikler organize edilecektir. Kilis İş-Kur Müdürlüğü işbirliği ile yaşlı bakımına 
yönelik mesleki eğitim kursları açılacaktır. Kilis İslambey ÇATOM tarafından uygulanan “yaşlı destek projesi” kapsa-
mında ÇATOM ve Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kurulmuş olan “yaşlı destek telefon 
hattı” hizmetlerinin bilinirliğini artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda ayrıca Şanlıurfa İli 
Karaköprü Kaymakamlığı ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile engelli çocuklara yönelik spor faaliyetleri ger-
çekleştirilecektir. Fiziksel engelli çocuklara yönelik yapılacak çalışma kapsamında, çocukların bahse konu alanlarda İl 
ve Bölge dışında yapılan spor müsabakalarına katılımları desteklenecek, İl ve Bölge dışı sosyal ve kültürel etkinliklere 
katılımları desteklenecektir.     
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6. GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ  KADININ  VE GENÇ KIZLARIN SOSYAL VE EKONOMİK  

İKTİKRARI VE DAYANIKLILIĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ 

GAP İdaresi Başkanlığı ve Birlemiş Milletler Kadın Birimi (UNWOMEN) işbirliği ile uygulanması planlanan 
Proje, kadınların ve kızların hayat boyu öğrenme fırsatları ile ekonomik hayata ve sürdürülebilir geçim 
imkânlarına erişimini artırmayı, aynı zamanda kadına yönelik şiddet ile ilgili olarak koruma mekanizmaları-
na ve psikososyal destek ve adli yardım hizmetlerine yönlendirmelerinin artırılmasını amaçlamaktadır.  Ev 
sahibi toplum ve geçici koruma altındaki Suriyeli kadınların sosyal uyum ve diyalog içinde birlikte yaşama-
larını desteklemek üzere bir platform sağlamak projenin ikinci ana amacını oluşturmaktadır. Projenin büt-
çesi 350 bin ABD Dolarıdır. Proje, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (ASAM) teknik desteği 
ile uygulanacaktır. Proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir 
. 
Mülteci koruma (protection) hizmetlerine erişiminin artırılması 

• ÇATOM’ların, Gençlik Merkezlerinin ve kadınların faydalanabildiği diğer mülteci ve koruma birimle-
rinin güçlendirilmesi, 

• Toplumsal cinsiyete duyarlı hizmetlerin geliştirilmesi için personel istihdamı, eğitimi ve GAP BKİ’de, 
belediyelerde ve diğer kurumlarda mülteciler ile doğrudan çalışan personele toplumsal cinsiyete 
duyarlı mülteci destek programları eğitimlerinin sağlanması, 

 
Geçim imkânları ve gelir getirici faaliyetlere erişimin artırılması 

• Dil eğitimi, yaşam becerileri eğitimi, bilgisayar okur-yazarlığı, programlama, kodlama, finansal okur-
yazarlık konularına odaklanan temel beceri eğitimlerin verilmesi, 

• Özgüven, güçlenme, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve kadına yönelik şiddet konularında 
mentörlük ve koçluk hizmetlerinin sunulması, 

Projenin geçim imkânları ile ilgili faaliyetlerine katılan kadınların küçük çocukları için çocuk bakım hiz-
metlerinin sağlanmasıdır. 

 
Sosyal uyumun güçlendirilmesi 

• Ortak gönüllülük çalışmaları, diyalog toplantıları, mülteci ve yerel toplumdan kadın ve kız çocukları-
nın katılımı ile sosyal uyum faaliyetleri. 
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7. SURİYELİ ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMA PLANI  

Türkiye’de yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeli nüfusunun yaklaşık yarısına ev sahipliği yapan Güneydoğu Ana-
dolu Bölgesinde, Suriyeli nüfusunun yoğunluğu eğitim, sağlık gibi temel hizmetler, kentsel alt yapı, yerel işgücü piya-
sası, belediye hizmetleri ve diğer kamusal hizmetler üzerinde baskı oluşturmuştur. Türk vatandaşları ve Suriyeli va-
tandaşların bahse konu hizmetlerden yeterli düzeyde faydalanması ve uyum içinde yaşayacakları ortamın oluşturul-
ması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
Bu gerekçe temelinde, GAP İdaresi Başkanlığı ve UNICEF işbirliğiyle “Suriyeli Çocukların ve Gençlerin Güçlendirilmesi 
Çalışma Planı” hazırlanmıştır. 
Planın amacı; Türk vatandaşları ve Suriyelilerin uyum içinde birlikte yaşayacakları bir ortam oluşturulmasına katkı 
sağlamaktır. Proje; Sosyal Uyum Eğitimleri ve Erken Çocukluk Eğitimi olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. 2016-
2020 döneminde uygulanan projenin bütçesi 75 Milyon TL’dir. 
Bileşen 1. Sosyal Uyum Eğitimleri 
GAP İdaresi ile işbirliği içerisinde ergenlere ve gençlere yönelik programların yürütülebileceği Merkezlerin haritası-
nın çıkarılması. 
GAP'ın işbirliğiyle, Suriyeli ve Türk gençler arasında sosyal uyumun tesis edilmesine yönelik mekanizmaların il düze-
yinde yaygınlaştırılması. 

• Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis, Hatay, Şırnak, Siirt, 

Diyarbakır ve Batman olmak üzere 14 ilde yürütülmekte olan programın daha da geliştirilmesi. 

• Programın diğer illerde yaygınlaştırılması 
 
Suriyeli ve Türk gençlerin sürece dâhil edilmesi ve kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla sosyal uyum programının 
yereldeki uygulamasının izlenmesi amacıyla sürdürülebilir bir zeminin oluşturulması 
Kaynakların Suriyeli çocuklar ve gençler için kullanılmasını sağlamak amacıyla Çok Amaçlı Toplum Merkezleri 
(ÇATOM)/ Gençlik Merkezlerinde görev yapan personele teknik destek sağlanması. 
Suriyeli ve Türk çocuk ve gençler arasında sosyal uyumun tesis edilmesine ilişkin süreçte görev alan yerel organlar 
arasında eşgüdümün sağlanmasına yönelik bir mekanizmanın kurulması 
Bileşen 2. Erken Çocukluk Eğitimi (EÇE) 
Kapsayıcı EÇE'nin yaygınlaştırılması için teknik destek sağlanması, Suriyeli çocuklara ulaşılması ve Türk çocuklarla 
etkileşime girmelerine yardımcı olunması 
İlgili hizmet sağlayıcıların/bakıcıların kapsayıcı EÇE'ye ilişkin kapasitelerinin arttırılması için teknik destek sağlanması. 
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     SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 

1. GAP’TA  SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARININ  YAYGINLAŞTIRILMASI 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği arasında yürütülen 
işbirliği çerçevesinde Kadir Has Üniversitesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademi ile işbirliği yapılmakta-
dır. Bu kapsamda Projenin temel amacı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) uygulaması gerçekleştiren ye-
rel, ulusal ve çok uluslu şirketlerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yönelik KSS projelerini arttırmaları ve 
bu konuda sosyal kalkınma uygulamaları gerçekleştiren GAP Bölge Kalkınma İdaresi çalışmaları konusunda 
stratejik bir bilinç oluşmasının sağlanmasıdır. 
Bu çerçevede ilk olarak Aralık 2012 tarihinde gerçekleşen KSS Pazaryeri Etkinliğinde GAP da proje ortağı 
olarak yer almış ve stand ile şirketlere sosyal projelerin tanıtımı yapılmıştır. Ayrıca Şubat 2013 tarihinde 
CSR-Europe ve Avrupa Birliği ortaklığı ile gerçekleşen CSR Avrupa Ödülleri Türkiye’de GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil Jüri Üyesi olmuş ve şirketlerin KSS Projelerini değerlendirmiştir. 
Bunun ardından Mayıs 2013 GAP Genç Festivali’nin teması “Sosyal Sorumluluk” olmuştur. Bu kapsamda 
yapılan panel ile gençlere sosyal sorumluluk alanında özel sektörün katılımı ile bilinçlendirme yapılmıştır. 
Panele Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı ve CSR-Europe Yönetim Kurulu Üyesi Serdar 
Dinler, Banvit Basın Halkla İlişkiler ve KSS Yönetimi Müdürü Fatih Göçen; Statkraft KSS Birimi Kırsal Kalkın-
ma Yöneticisi Sertaç Turhal’ın katılımı ile gerçekleşmiştir. 
Bu çerçevede ilk olarak Aralık 2012 tarihinde gerçekleşen KSS Pazaryeri Etkinliğinde GAP da proje ortağı 
olarak yer almış ve stand ile şirketlere sosyal projelerin tanıtımı yapılmıştır. Ayrıca Şubat 2013 tarihinde 
CSR-Europe ve Avrupa Birliği ortaklığı ile gerçekleşen CSR Avrupa Ödülleri Türkiye’de GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil Jüri Üyesi olmuş ve şirketlerin KSS Projelerini değerlendirmiştir.  
Bunun ardından Mayıs 2013 GAP Genç Festivali’nin teması “Sosyal Sorumluluk” olmuştur. Bu kapsamda 
yapılan panel ile gençlere sosyal sorumluluk alanında özel sektörün katılımı ile bilinçlendirme yapılmıştır. 
Panele Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı ve CSR-Europe Yönetim Kurulu Üyesi Serdar 
Dinler, Banvit Basın Halkla İlişkiler ve KSS Yönetimi Müdürü Fatih Göçen; Statkraft KSS Birimi Kırsal Kalkın-
ma Yöneticisi Sertaç Turhal’ın katılımı ile gerçekleşmiştir. 
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2013 KSS Pazaryeri Etkinliğinde daha aktif ve yoğun bir görünüm ile GAP Sosyal Projeleri’ne destek veren PepsiCo ve 
GAP Sosyal Projeleri’nin önemli bir çıktısı olan Argande Markası ile katılan GAP Bölge Kalkınma İdaresi bunun yanı 
sıra Avrupa KSS Birliği tarafından düzenlenen Avrupa KSS Ödülleri Türkiye ayağında jüri üyesi olmuş ve bu kapsamda 
Türkiye’de önemli KSS çalışmaları olan şirketlerin üst düzey yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. 
Bunun Kadir Has Üniversitesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi arasında işbirli-
ği protokolü de imzalanmış ve GAP bölgesinde KSS’nin durum analizinin yapılması sonrasında GAP KSS Stratejisi’nin 
oluşturulması hedeflenmiştir. 
Ayrıca bu süreçte GAP İdaresi bünyesinde bulunan Gençlik ve Kültür Evleri’nin yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile 
sosyal sorumluluk projelerinde önemli bir yer tutan ve kapasite ihtiyaç alanı olan Sosyal Proje Yönetimi Eğitimi Şan-
lıurfa’da verilmiştir  

GAP KSS Durum Analizi Çalışması  
GAP KSS Durum Analizi çalışması iki aşamadan oluşmuştur. Buna göre ilk olarak GAP İdaresi çalışanları ile Şanlıur-
fa’da derinlemesine görüşmeler yapılmasıdır. İkinci aşama ise GAP Bölgesi’nden ilgili paydaşların katılımı ile bir gün-
lük KSS Durum Analizi Çalıştayı yapılması olmuştur. 
Derinlemesine görüşmeler kapsamında hem çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki algıları öğrenilmiş 
hem de gelecek dönemde GAP Bölgesi’nde özel sektörün desteği ile eşleşebilecek ortak kurumsal sosyal sorumluluk 
proje alanları belirlenmeye çalışılmıştır. 
Bu çalışma sonucunda GAP Bölgesi’nde önem arz edecek ve olgunlaşabilecek KSS alanları aşağıda sunulmuştur. 
• İstihdam-girişimcilik 
• Kamu-özel sektör işbirliği/iletişimi 
• KSS ve Sürdürülebilirlik konusunda bölgede ticaret odaları, STK’lara eğitim verilmesi 
• STK’ları güçlendirilmesi 
• İnsan sağlığı, iş güvenliği 
• Afetlere hazırlık 
• GAP Gönüllüleri 
• GAP temasıyla ürünlerin markalaşması 
• Ekolojik yaşam 
• Bölge İmajı/ Bölge iletişimi/farkındalık, paydaş iletişimi-başarıların hikâyeleştirilmesi 
• Göç: Bölge içi-Bölge dışı 
• Suriyeli göçmenler 
• Sağlık alanında kapasite geliştirilmesi 
• Kapasite, kalifiye personel yetişmesi 
• Kalkınma Platformu, geliştirilmesi, zenginleştirilmesi (Bölgedeki İşadamları ve bölgede doğan ama farklı kent-

lerde iş yapan iş adamlarının bir araya getirilmesi) 
• Turizm-kültür 
• Yenilenebilir enerji 
• Mühendislik/sosyal sorumluluk (Toplum için Teknoloji) hamlesi 
• Üniversite işbirlikleri 
• Stratejik ekosistem-farkındalık - (GAP Bölge Çalışma ilkeleri) 
• Bölgedeki yatırımcıların bir araya getirilmesi ve GAP KSS Pazaryeri düzenlenmesi 
• KOBİ’lerin markalaşma-pazarlara erişim konusunda bilinçlendirilmesi 
• Kadınların iş yaşamına entegrasyonu ve teknoloji ile buluşması 
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 2. GAP-ÇATOM BURS PROJESİ 

Proje, 2002 yılından bu yana GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanmaktadır. 
Amaç: 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan yoksul ve başarılı kız öğrencilerin burs desteği almasına aracılık ederek, 
eğitimde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına, Kızları eğitim sürecine dâhil edilmesine ve bu süreç içinde mümkün oldu-
ğunca uzun süre kalabilmelerine, okur-yazar kadın oranının yükseltilmesine, kadınların yaşam düzeyinin iyileşmesi-
ne katkıda bulunmaktır. 
Hedef Grup: 
Sosyal ve ekonomik engeller nedeniyle, okulu bırakma riski olan başarılı ve yoksul Güneydoğulu kız öğrenciler. 
Uygulama Alanı: 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 9 il (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve 
Şırnak) ve bu illere bağlı ilçelerde faaliyet gösteren Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM)’nin bulunduğu yerleşim 
alanları. 
İşleyiş: 
ÇATOM sorumluları, faaliyet gösterdikleri mahallelerdeki okullarla işbirliği içinde ve hane ziyaretleri yoluyla burs 
ihtiyacı olan kız öğrencileri tespit etmektedirler. Tespit edilen öğrenciler için, GAP-ÇATOM Burs Bilgi Formu doldu-
rup, formu GAP İdaresi Başkanlığı’na göndermektedirler. 
Başkanlık, ÇATOM’lardan gelen aday bursiyerlere ait bilgilerden yola çıkarak sponsor aramaktadır. Sponsor arayışı, 
burs projesinin gazetelerde haberinin çıkması; projenin, GAP’ın ve eğitimle ilgili kuruluşların web sayfalarında ya-
yımlanması ve e-posta ile duyurulması yoluyla yapılmaktadır. 
Sponsor olmak isteyen kişiler, Başkanlık ile iletişime geçmektedir. Başkanlık, öğrenci eşleştirmesi yaparak burs öde-
me sürecini başlatmakta olup; sponsor, ilgili ÇATOM, öğrenci ve ailesinin iletişimini sağlamaktadır. 
Sponsorlar, Eylül – Haziran (10 ay) ayları arasındaki dönemde, her ayın ilk haftası, her yıl belirlenen aylık burs bedeli-
ni öğrenci annesi adına açılan hesaba yatırmaktadır. İstedikleri takdirde yaz tatillerinde de burs ödemesi yapmakta-
dırlar. Veya GAP BKİ Bölge Müdürlüğü hesabına yıllık burs miktarını yatırmakta, bu miktar GAP hesabından tespiti 
yapılmış öğrencinin annesi adına açılan hesaba her ay aktarılmakta olup, banka dekontu burs verene iletilmektedir. 
Bütçe: 
GAP’ın proje için tahsis ettiği herhangi bir bütçe yoktur. Proje, sponsor desteğiyle uygulanmaktadır. Sponsorlar Şa-
hıslar, Şirketler, Holdingler, 
2014 - 2015 Eğitim Yılı Aylık Burs Miktarları: 

İlköğretim Öğrencileri: 120 TL 
Lise Öğrencileri: 130 TL 
Üniversite Öğrencileri: 250 TL 

Son Durum: 
2002 yılından bu yana uygulanmakta olan proje kapsamında burs desteği alan öğrenci sayısı 1.550’ye, proje aracılı-
ğıyla öğrencilere sağlanan kaynak miktarı 12 milyon TL’ye ulaşmıştır. 

GAP-ÇATOM Burs Projesi İlk Mezunları 
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3. GAP-CHEETOS ÇOCUK GELİŞİM MERKEZLERİ PROJESİ 

GAP Cheetos Çocuk Gelişim  Merkezleri 
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından  yürütülen GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri ile okul öncesi 
ve okul çağındaki çocukların ders çalışabilmeleri, kitap okuyabilmeleri, araştırma yapabilmeleri ve sportif, kültürel, 
sanatsal faaliyetlerden yararlanabilmeleri için mekânlar oluşturulmakta ve bu yolla çocukların zihinsel, duygusal, 
kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 
GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri’nde hedef grup 05-06 yaş okul öncesi ve 07-14 okul çağı yaş grubundaki 
çocuklardır. 

Çocuk Okuma Odaları/Çocuk Oyun Odaları/Çocuk Gelişim Merkezleri’nin Hedefleri 
• Çocukların sokağın olumsuz ve riskli ortamından uzaklaştırılması 

• Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaları 

• Çocukların oyun yoluyla özgüven kazanmalarının sağlanması 

• Grup dinamiği içerisinde etkileşim kurarak sosyalleşmesi 

• Çocuklara ders çalışma alışkanlığının kazandırılması 

• Okula henüz başlamamış çocukların erken çocukluk gelişimi programıyla okula hazırlanmalarının sağlanması, 
okula giden çocukların başarılarına destek olunması 

• Okula giden çocukların derslerine yardımcı olunarak temel eğitimlerinin desteklenmesi 

• Yoksul ailelerin çocuklarının başta kitap olmak üzere eğitim araç-gereçlerine ulaşabilirliklerinin artırılması 

• Okula giden çocukların okul başarıları konusunda öğretmenleri ile birebir ilişki kurulması 

• Okul çağında olup okula kaydolmamış çocukların özellikle kız çocuklarının okula kayıtlarının yapılması 

• Risk altındaki çocukların tespit edilerek, ailelerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirilmesinin sağ-
lanması 

• Nüfusa kayıtlı olmayan çocukların tespit edilip, nüfusa kayıtlarının yapılması 

• Çocuklar aracılığıyla ailelere ulaşılarak, rehberlik hizmetlerinin verilmesi 
 
2003 yılından itibaren Pepsico Türkiye ile yapılan işbirliği protokolleriyle GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri 
açılmıştır. 2014 yılı itibariyle GAP kapsamında bulunan 8 ilde (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Kilis, Mardin Şanlıurfa 
ve Şırnak) 11, GAP Bölgesi dışında GAP İdaresi Başkanlığının teknik, Pepsi-co Türkiye’nin finansal desteğiyle Kocaeli-
Suadiye ve Manisa-Soma’da birer olmak üzere 13 GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi faaliyet göstermektedir.  
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Okul öncesi programları 
Çocuk gelişiminde önemli yeri olan okulöncesi eğitim programları 5-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik uygulan-
maktadır. 
Okul öncesi programlar kapsamında; sosyal gelişim, zihinsel gelişim ve psiko-motor gelişimin desteklenmesi yönün-
de faaliyetler yapılmaktadır. Bu faaliyetler; renk kavramı, şekil kavramı, zıt kavramlar, sayı kavramları, kesme-
yapıştırma çalışmaları, beslenme alışkanlığının kazandırılması, temizlik alışkanlığının kazandırılması, çeşitli konularda 
(bitkiler, hayvanlar, doğa vb.) VCD gösterimi, pandomim, drama, tiyatro çalışmaları, müzik ve serbest zaman oyun 
etkinlikleridir. 

Çocuk Okuma Odaları/Çocuk Oyun Odaları ve GAP-Cheetos Gelişim Merkezleri’nde Yürütülen Faaliyetler: 

Eğitim programları 
Çocuk Okuma Odaları ve Cheetos Gelişim Merkezleri’nde 7-14 yaş grubuna yönelik olarak çeşitli eğitim faaliyetleri 
(etüt, okul derslerine takviye, SBS kursu, bilgisayar eğitimi vb.) düzenlenmektedir. 
İlköğretim çağındaki öğrenciler, performans ödevleri ve araştırma projeleri için bilgisayara ve kütüphaneye ihtiyaç 
duymaktadır. Ancak ev ortamlarında ve bulundukları il ve ilçelerde internet ve kütüphane olanaklarının sınırlı olma-
sı ya da hiç olmaması araştırma yapmalarını engellemektedir. Çocuk Okuma Odaları ve Gelişim Merkezleri, öğrenci-
lerin bilgisayar aracılığıyla internet ortamında araştırma yapmalarına, yine gelişim merkezlerinde bulunan kütüpha-
nelerdeki kitap ve ansiklopedileri kaynak olarak kullanmalarına imkân sağlamaktadır. Böylece çocuklar hem ödevle-
rini en verimli biçimde yerine getirmekte hem de dünyanın her yerindeki bilgiye anında ulaşarak teknolojik olanak-
lardan yararlanmaktadır. 
Eğitim faaliyetleri kapsamında etüt, bilgisayar eğitimi, matematik kursu, çocuk hakları ve yurttaşlık eğitimi, kitap 
okuma- anlatma seansları yapılmaktadır. Ayrıca zekâ oyunları ve bilişsel ve eğitsel amaçlı çocuk filmlerinin izlenmesi 
gibi faaliyetler düzenlenmektedir. Fritolay çalışanları GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezlerine devam etmiş ve 8. 
sınıfı bitirmiş başarılı kız çocuklarına “Kızlarımız Okuyor” adlı kampanya kapsamında burs desteği vermektedir. Burs 
desteği alan öğrenci sayısı 77’dir. 
 
Çocuk Okuma Odaları ve GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri’nde yürütülen sosyal faaliyetler ile çocukların; 
• Sorumluluk alma ve yerine getirme alışkanlıkları kazanması, 
• Birlikte çalışma, grup içinde görev alması, 
• Özgüven duygusunun gelişmesi, 
• Çevrelerindeki insanlarla iyi iletişim içerisinde olması, 
• Sahip oldukları yetenekleri keşfetme ve ilerletmenin çabası içerisine girmesi, 
• Araştırmayı öğrenmesi, 
• Yeni fikirlere sahip olarak sorgulayabilme yeteneğine sahip olabilmesi amaçlanmaktadır. 
 
Spor Faaliyetleri (basketbol, masa tenisi vb.) ile çocukların; 
•  Bedensel, zihinsel ve sosyal gelişiminin sağlanması, 
•  Bedensel enerjinin ve duygusal gerilimin boşaltılması, 
•  Özgüvenin gelişmesi, 
•  Sorumluluk alma yetisinin gelişmesi, 
•  Takım sporlarında paylaşmayı, yardımlaşmayı, takım halinde hareket ederken bireysel  hırsların takımın önü-

ne geçmesini kontrol etmesi amaçlanmaktadır. 



 57 

Batman Çocuk Gelişim Merkezi’nde Şubat 2009’da Batman’daki okullar arası masa tenisi yarışmasında minik kızlar 
ve minik erkekler il birincisi olmuşlardır. 2009 1-4 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Batman’daki tüm okulların 
katıldığı satranç turnuvasında gelişim merkezi öğrencileri grup halinde il birincisi olmuşlardır. 2010 yılında Batman 
Merkezinde Minik Kızlar Takımı Çorumda MEB Türkiye masa tenisi şampiyonasına katılmıştır. Batman Merkezinde 
MEM Satranç turnuvalarında minik kızlar il birincisi, yıldız kızlar il ikincisi ve yıldız erkekler il birincisi olmuştur. 
Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezinde 5. ve 6. sınıflara yönelik kısa film ve fotoğrafçılık eğitimleri verilmiştir. 20 çocu-
ğun 5 günlük eğitimi sonucunda kısa film ve fotoğraflar çekilmiştir. 2009 yılı Uluslar arası Kısa Film Yarışması’nda 
birinci olunmuştur. Nusaybin Gelişim Merkezi’nde Kaymakamlık Masa Tenisi Turnuvasına 15 çocuk katılmıştır. Ço-
cuklar 3 kategoride derece almışlardır. Minikler birinci, ikinci ve üçüncü, Yıldızlar birinci ve ikinci, Gençler ikinci ol-
muşlardır. 2010 Mayıs ayında 50 öğrencinin katılımıyla uçurtma şenliği düzenlenmiştir. Yarışta dereceye giren öğ-
rencilere hediyeler verilmiştir. Nusaybin Merkezinde film gösterimi, Söz küçüğün oyunu oynatılmış, Çocuklara tarihi 
cami ve kiliseler gezdirilmiş, izci yürüyüşü yapılmıştır. İlde gerçekleşen Masa Tenisi turnuvasına Yıldızlar ve Minikler 
grubu katılmış ve Yıldızlar takımı İl birincisi olmuştur. Yıldızlar Takımı Samsun’da yapılan Türkiye Yıldızlar Turnuvası-
na katılmıştır.  
Mayıs 2010 tarihinde Gölbaşı Çocuk Gelişim Merkezinde Söz küçüğün oyunu düzenli olarak oynatılmıştır. Dönem 
sonu etkinliklerine hazırlıklar başlatılmıştır. Bu hazırlıklar kapsamında; Cha Cha Dansı, Folklor, ve Tiyatro gruplarıyla 
gösteriler hazırlanmış ve gece düzenlenmiştir.  
Ömerli Çocuk Gelişim Merkezi’nde Mart 2009’da Mardin’de düzenlenen masa tenisi turnuvasında yıldız erkekler 
grubu Mardin ikincisi, minik kızlar grubu da Mardin birincisi olmuştur. 2010 yılında den Masa Tenisi turnuvasına 
Yıldızlar ve Minikler grubu katılmıştır. İlde gerçekleşen ve Yıldızlar Kız Takımı ve Minikler Kız Takımı İl birinci-
si olmuştur. 
Açık Kapı Programları 
Okula devam eden çocuklar, herhangi bir programa dâhil olmaksızın, söz konusu odalardan faal olduğu süreler içe-
risinde yararlanabilmektedirler. Çocuklar okuma odalarında; ders çalışabilmekte, kitap okuyup ödevlerini yapabil-
mekte, bilgisayar ve internet bağlantısını kullanarak araştırmalarını gerçekleştirebilmektedirler. 
Annelere Yönelik Faaliyetler (sağlık, anne- çocuk eğitimi, işlevsel okur-yazarlık eğitimi) 
Çocuk Gelişim Merkezleri’nde çocuklara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlere ailelerde dâhil edilmektedir. Çeşitli 
amaçlarla aileler sık sık ziyaret edilmekte, çocukların gelişimi üzerinde aile toplantıları gerçekleştirilmektedir. So-
runlu çocukların aileleri ile birebir görüşülmekte ve ailelere rehberlik hizmeti verilmektedir. Yoksul aileler, sorunlu 
çocukları olan aileler ilgili kuruluşlara yönlendirilmektedir. Ailelere özellikle de annelere okuma-yazma, ana-çocuk 
sağlığı gibi eğitimler verilerek bilgilenmeleri sağlanmaktadır. 
Çocuk Okuma Odaları’nda eğitici olarak; çocuk gelişimciler, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, ana sınıfı öğret-
menleri görev almaktadır. 
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Ortaklıklar 
GAP İdaresi koordinatörlüğünde yürütülen GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri’nin kurulmasında ve 
işletilmesinde Valiliklerle, Kaymakamlıklarla ve Belediyelerle işbirliği yapılmakta olup finansal destek Pepsi
-co Türkiye Ofisi tarafından sağlanmaktadır. 
Çocuk Gelişim Merkezleri yapmış oldukları faaliyetler ile model bir proje haline gelmiştir. Pepsi-co Türkiye 
Ofisi de İdaremizin teknik desteğiyle Kocaeli-Suadiye’de 1 Çocuk Gelişim Merkezi açmıştır. Ayrıca 2014 yılı 
içinde Manisa-Soma’da yaşanan maden kazasından sonra İlçede, GAP İdaresi Başkanlığının teknik ve Pepsi
-co Türkiye’nin finansal desteğiyle, Soma Kaymakamlığı ve Belediyesinin ev sahipliğinde madenci çocukla-
rına hizmet sunumu yapmak amacıyla 1 Çocuk Gelişim Merkezi açmıştır. 
Elde Edilen Başarılar 
 
• 2002 ile 2014 yılları arasında GAP-Cheetos Gelişim Merkezleri Projesi aracılığıyla 30.000’nin üzerin-

de çocuğa ulaşılmıştır. Ayrıca birçok çocuk açık kapı programlarından yararlanmıştır. 
• Yoksul ailelerin çocukları başta kitap olmak üzere eğitim araç-gereçlerine ulaşa bilirlikle-

ri artırılmış, Yoksul çocukların eğitime katılımlarına destek verilmiş,  

• Okula giden çocukların okul başarılarının arttığı saptanmış,  

• Okul çağında okula kaydolmamış çocukların özellikle kız çocuklarının okula kayıtlarının yapılması 
sağlanmış,  

• Okul öncesi çocukların okula hazırlanmaları sağlanmış,  

• Nüfusa kayıtlı olmayan çocuklar tespit edilip nüfusa kayıtları yapılmış, 
• Çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı sağlanmış, 

• Yoksul çocuklar ve haneler lehine model oluşturulmuş ve sinerji örnekleri yaratılmıştır. 



 59 

4. SAĞLIKLI GÖZ VE EĞİTİMDE BAŞARI PROJESİ 

Sağlık hizmetlerinin sunumunda yönetim aksaklıkları, donanım eksikliği, sağlık personelinin sayıca ve nitelikçe yeter-
sizliği nedeniyle birinci basamak temel ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli ölçüde aksadığı görülmektedir.   
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görme kusurlarının tespiti ile ilgili yapılan çalışmaların da yeterli olmadığı 
görülmektedir. Görme kusurları, Türkiye’de örgün eğitime 7 yaşında başlayan çocukların eğitimini olumsuz bir şekil-
de etkilemektedir. Sağlıklı Göz ve Eğitimde Başarı Projesi, sosyal güvencesi olmayan, yoksul ve yoksun, sosyo-
ekonomik koşullarda eğitimini sürdürmeye çalışan öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltmeye yönelik olarak uygu-
lanmaktadır. 
Projenin Amacı ve Hedefi 
Çocukların görme kusurlarının en aza inmesini sağlamak, göz kusuru nedeni ile eğitimden yeteri kadar yararlanama-
yan öğrencilerin başarı seviyesini artırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca kalıcı göz kusuruna neden olan basit göz hasta-
lıkları erken teşhis ve tedavi ile önlenebilmektedir. 
Sosyal güvenceden yoksun ve sosyo-ekonomik durumu iyi olmayan, ilköğretime devam etmekte olan 7-15 yaş arası 
öğrenciler ile anasınıfına devam eden öğrenciler hedef alınmıştır. Projenin uygulandığı her ilde dezavantajlı mahalle-
ler seçilerek 20.000 öğrenciye ulaşılması hedeflenmiştir. 
Şanlıurfa Uygulaması 
2003 yılında Şanlıurfa’da 10 ilköğretim okulunda 21.200 çocuk göz taramasından geçirilmiştir. Bunlardan 1.126 öğ-
rencide göz kusuru tespit edilmiştir. Proje kapsamında göz kusuru bulunan öğrencilere gözlük temin edilmiş ve 85 
öğrencinin ameliyat edilmesi sağlanmıştır. 
Diyarbakır Uygulaması 
2008 yılında Diyarbakır’da uygulanan proje kapsamında 16 ilköğretim okulunda 20.000 öğrencinin göz taraması ya-
pılmış, göz kusuru tespit edilen öğrencilerin ilaç ve gözlük ihtiyaçları karşılanmıştır. Ameliyat olması gereken öğren-
ciler Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde göz ameliyatı edilmiştir. 
Mardin Uygulaması 
Sağlıklı Göz ve Eğitimde Başarı Projesi kapsamında 2009-2010 eğitim öğretim yılında yapılan tarama sonucunda 
17.709 öğrenciye ulaşılmıştır. Göz kusuru bulunan 1.530 öğrencinin gözlük ihtiyacı ile göz hastalığı bulunan 593 öğ-
rencinin ilaç ihtiyacı karşılanmış 216 öğrenci ise hastaneye yönlendirilmiştir. 
Gaziantep Uygulaması 
Gaziantep uygulaması 2011-2012 eğitim döneminde gerçekleştirilmiş olup, 20.000 çocuk göz taramasından geçiril-
miştir. 
Adıyaman Uygulaması 
Adıyaman uygulaması 2012-2013 eğitim döneminde gerçekleştirilmiş olup, 20.000 çocuk göz taramasından geçiril-
miştir. 
Batman Uygulaması 
Batman uygulaması 2013-2014 eğitim dönemi içinde başlamış olup, aynı yıl tamamlanmış ve 20.000 çocuk göz tara-
masından geçirilmiştir. 
Şırnak Uygulaması 
Projenin Şırnak uygulaması, Şırnak İli Cizre İlçesi’nde 2014-2015 eğitim yılında gerçekleştirilmiş, 4.198 çocuk göz ta-
ramasından geçirilmiştir. 
Şanlıurfa Uygulaması (İkinci Uygulama) 
2003 yılında ilk olarak Şanlıurfa’da yürütülen projenin ikinci uygulaması, 16 Aralık 2015 tarihinde, Şanlıurfa’da başla-
tılmış ve 11.374 çocuk göz taramasından geçirilmiştir. Ayrıca 2016 yılında Suruç İlçesi’ne bağlı 5 kırsal mahallede 
Suruç Kaymakamlığı ile gerçekleştirilen gezici göz taraması faaliyetinde 432 çocuk göz taramasından geçirilmiştir. 
Projenin başından bu yana 7 ilde toplam 137.000’ e yakın çocuğa ulaşılmıştır.  

Batman'da McDonald's Çocuk 

Vakfı'nın GAP Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı'nın koordinas-

yonuyla hayata geçirdiği 'Sağlıklı 

Göz ve Eğitimde Başarı Proje-

si', Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, 

Gaziantep, Adıyaman'ın ardından 

Batman'da start aldı.  

https://www.haberler.com/sanliurfa/
https://www.haberler.com/diyarbakir/
https://www.haberler.com/mardin/
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5. SU MUTLULUĞUMUZ OLSUN, SU HAYATTIR, HAYATTA KALALIM PROJESİ 

GAP İdaresi Başkanlığı, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa il Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle uygulanan projenin 
amacı; Şanlıurfa Merkez ve ilçelerinde sulama kanallarında, baraj göletlerinde, nehirlerde çeşitli nedenler-
le (bilinçsizlik, tedbirsizlik ve imkânsızlıktan kaynaklanan sebeplerle) yaşanan ölümlerin engellenmesidir. 
Proje, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü “Su Altı Grup Amirliği” koordinesinde uygulanmıştır. 
 
Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

• Farkındalık çalışmaları yoluyla sulama kanallarının bulunduğu köylerde öğretmen, muhtar, ana-baba 
ve öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır. 

• Boğulma vakalarında ve eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere 2 araç satın alınmış ve donanımı 
yapılmıştır. 

• Proje kapsamında yapılan çalışmalar yoluyla her yıl Ocak-Haziran döneminde boğulma vakası 25 
iken, 2013 yılı içinde aynı dönemde boğulma vakalarında %35’lik bir azalma olmuş ve boğulan kişi 
sayısı 16’ya düşmüştür. Her yıl Haziran-Ekim  döneminde ortalama boğulma vakası 33 iken 2013 yılı 
aynı döneminde, bu sayı 10’a düşmüştür.   

• Aralık 2013 itibarıyla sona eren proje kapsamında oluşan kamuoyu etkisiyle, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü’nce 20.000 TL bütçe ayrılarak ilk etapta Şanlıurfa Harran Sulama Kanallarına 357 km ve 
Şanlıurfa-Mardin-Ceylanpınar sulama hattına 200 km olmak üzere toplam 561,55 km tel örgü çekti-
rilmiştir. 

• Sulama birliklerinin maddi destekleri ile içinden yerleşim bölgelerinin geçtiği sulama kanallarında ve 
köprü geçişlerinde bulunan hava paylarına beyaz zemin üzerine fosforlu kırmızı yazıyla “KANALA 
GİRMEK ÖLÜMCÜL VE YASAKTIR, 182 TL Para Cezası” konulu uyarı levhaları yazdırılarak belirlenen 
kara noktalara sabitlenmiştir. 

• Sulama birliklerinin katkısıyla 40 adet can simidi, ucunda 20 metre halatı ile birlikte belirlenen kara 
noktalarına, acil durumlarda kullanılmak üzere emniyet müdürlüğü devriye ekiplerine, il jandarma 
devriye ekiplerine, sulama birliği görevlilerine, muhtarlara ve köy kahvelerine dağıtılmış, kullanılma-
sı ile ilgili gerekli eğitimler verilmiştir. 

• Proje kapsamında yapılan çalışmalar yoluyla boğulma vakalarında 2013 yılında %70’lik bir azalma 
meydana gelmiştir. 



 61 

Sıra Başlık Tarih 

1 Aday Temel Eğitim Kursu 2012-2013-2014 

2 Kamu İhale Kanunu 2012-2013-2014 

3 EKAP, 2018 ve Mali Sorumluluk Projesi 2012-2013-2014 

4 Kamuda İşlevsel Denetim Semineri Şubat 2012 

5 İzleme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar Mart 2012 

6 
6111 Sayılı Torba Yasa ile diğer 667 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki Değişik-

ler ve Sosyal Güvenlik Mevzusu 
Nisan-Mayıs 2012 

7 Sosyal Medya Eğitim Semineri Eylül 2012 

8 Protokol Yönetim Semineri Eylül 2012 

9 Kamu İnsan Hakları Performans Yönetim Eğitimi Kasım 2012 

10 Etkili Toplantı ve Sunum Teknikleri Semineri Aralık 2012 

11 Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi Aralık 2012 

12 Harcama Yönetim Sistemi (HYS) Geliştirme Eğitimi Şubat 2013 

13 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Nisan 2013 - Ocak 2014 

14 Disiplin Soruşturmaları Mevzuat Eğitimi Aralık 2013 

15 KBS Ürün Devri Eğitimi (say2000i) Maaş Programı Network Aralık 2013 

16 Moderatörlük Eğitimi Şubat 2014 

17 Temel Düzey Fotoğraf Eğitim Semineri Mayıs 2014 

18 Proje Raporlama Teknikleri Ekim 2014 

19 Uygulamalı e-imza semineri Ekim 2014 

            KURUMSAL KAPASİTE 

GAP İdaresi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla mevcut insan kaynağının niteliklerine ve 
kurumsal ihtiyaçlara göre eğitimler düzenlenmektedir. Düzenlenen bu eğitim ve seminerlere son üç yılda 
433 personel katılmıştır.   

GAP İDARE’SİNDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 
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          ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

1. DIŞ KAYNAKLI PROJELER 

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) yenilikçi bir yaklaşım olan sürdürülebilir insani kalkınma felsefesini benimse-
mesi ile projeye uluslararası ilgi artmış ve özellikle 1995’ten sonra yabancı ülke ve kuruluşların teknik ve mali katkı-
ları da yoğunlaşmıştır. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile GAP İdaresi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği "GAP Bölgesi’nde Sür-
dürülebilir Kalkınma Programı" proje paketinin yürürlüğe girdiği 1997 yılı bu anlamda bir başlangıç yılı olmuştur. 
GAP’ta Sürdürülebilir Kalkınma Programı’nın temel amacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sosyo-ekonomik eşitsiz-
liklerin azaltılmasıdır. Program, temel sosyal hizmetler (eğitim, sağlık, konut), cinsiyet grupları arasında eşitlik, kent-
sel yönetim, çevresel sürdürülebilirlik, kurumsal ve toplumsal düzeyde kapasite oluşturulması ve halk katılımı alan-
larındaki pilot projeler aracılığıyla kalkınmanın insani boyutunu vurgulamaktadır. Başlangıçta 28 alt projeden oluşan 
ve  toplam bütçesi 5,2 milyon dolar olan program, 2000 yılında İsviçre Hükümeti’nden sağlanan finans desteği ile 
33 alt-projeden oluşan daha geniş kapsamlı bir hal almıştır. 
Dünya Bankası, GAP Bölgesi'ndeki kentsel ve kırsal altyapının geliştirilmesine ilişkin iki projeye hibe sağlamıştır. 
Bunlar; "Şanlıurfa-Harran Ovaları Tarla-içi ve Köy Geliştirme Hizmetleri Projesi" ile "GAP Kentsel Planlama ve Sani-
tasyon Projesi" hazırlık çalışmalarıdır. Bu iki proje için Dünya Bankası'ndan toplam 650 bin dolar hibe finansmanı 
sağlanmıştır. GAP İdaresi ile BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasında 1997 yılında başlayan ilişkiler, 10 alt proje-
den oluşan "GAP-FAO Kırsal Kalkınma Programı" kapsamında devam etmiş, proje 2000- 2001 yıllarında gerçekleş-
tirilmiştir. 
GAP İdaresi’nin Avrupa Birliği (AB) ile 1996 yılında başlayan ilişkisi günümüze kadar devam etmiştir. AB tarafından 
bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi, bölgesel ekonomik büyümenin sağlanması, çevre koşullarının iyileştirilmesi ve 
kültürel mirasın korunması hedeflerine yönelik "GAP Bölgesel Kalkınma Programı" için 43,5 milyon avro hibe sağ-
lanmıştır. 7 Aralık 2002 tarihli antlaşma ile 3,5 milyon avro ek kaynak ile 47 milyon avro temin edilmiştir. Program 
2007 yılında sona ermiştir. 
AB finansman desteğiyle gerçekleştirilen “GAP Bölgesi’nde Sele Maruz Kalan Bölgelerde Sel Riskinin Azaltılması 
Projesi” Ekim/Kasım 2006 tarihlerinde GAP Bölgesi’nde meydana gelen sel felaketinin fiziksel ve sosyal etkilerini 
azaltmak, sel riskini önlemek ve yerel idarelerin kapasitelerini artırmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu tarihte sele ma-
ruz kalan altı ili kapsamıştır: Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Diyarbakır. Projenin bütçesi 17,2 milyon avro-
dur (14 milyon avro AB finansmanı, 3,2 milyon avro ulusal eş finansman). 
AB finansmanı ile yürütülen Türkiye’nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki (Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu 
Karadeniz) Kadınların ve Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Projesi ile az gelişmiş üç bölgede ka-
dınların ve kadın sivil toplum örgütlerinin kapasitesini geliştirerek ve farkındalık yaratarak kamu hizmetlerine erişi-
min kolaylaştırılması ve artırılması amaçlanmıştır. Projeler üç bölgede toplam 30 ilde uygulanmıştır. Projenin bütçe-
si 5 milyon avrodur. Proje 2013 yılında sona ermiştir. 

http://www.worldbank.org/
http://www.fao.org/
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GAP İdaresi ve UNDP işbirliğiyle Mart 2008 tarihinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler: Türkiye'nin Güneydo-

ğu Anadolu Bölgesi’ndeki Kadınlar İçin Gerçekleştirilebilir Bir Model adlı yeni bir proje başlamıştır. Söz konusu 

proje 25 Mart 2008 tarihinde GAP İdaresi, T.C. Dışişleri Bakanlığı ve UNDP tarafından imzalanmış ve yürürlüğe gir-

miştir. İsveç Uluslararası Kalkınma Kuruluşu’nun (SIDA) finansal desteğiyle hayata geçen proje; yenilikçi üretim-

pazarlama ile ilgili stratejiler yoluyla Güneydoğu Anadolu’da kadınların sosyal ve ekonomik yaşamını güçlendirmeyi 

amaçlamıştır. Proje ile kadınların işgücü piyasasına katılımı, ürünlerin markalaştırılması ve yeni pazarlama fırsatları-

nın yaratılması hedeflenmiştir. Projenin bütçesi 907 bin 668 dolardır. Projenin 2. fazı 2012-2016 yılları arasında uy-

gulanmıştır. Bu faz için tahsis edilen bütçe 110 bin 550 $’dır. Proje Güneydoğu Anadolu Bölgesi kapsamında yer 

alan 9 ilde (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) uygulanmıştır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yaşayan Suriyeli Kadınların Sosyal ve Ekonomik Yaşama Adaptasyon Proje-

si GAP İdaresi Başkanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın teknik, Kuveyt Hükümeti Fonu’nun 

finansman desteği ile Gaziantep, Kilis, Mardin ve Şanlıurfa illerinde hayata geçirilmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölge-

si‘nde yaşayan Suriyeli kadınların, Bölgenin sosyal ve ekonomik yaşamına adapte olması amacıyla hazırlanan proje-

nin süresi 18 ay olup Mart 2016-Aralık 2017 tarihleri arasında uygulanmıştır. Projenin bütçesi 250 bin $’dır. 

Relief International (RI) ve GAP İdaresi, UNICEF’ten alınan fonla RI tarafından yürütülen Gaziantep'teki Eğitime Eri-

şimin ve Psiko-sosyal Hizmetlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında Gaziantep'te bulunan Suriyeli mültecilere 

eğitim ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin en yüksek kalitede sunulmasına yönelik bir işbirliği yapmıştır. Proje kap-

samında gençler ve çocukların faydalanacağı “Gençler ve Çocuklar İçin Eğitim ve Sosyal Uyum Merkezi” adıyla bir 

merkez kurulmuştur. Proje çerçevesinde ayrıca, GAP İdaresi Başkanlığı’na bağlı Gaziantep’te faaliyet gösteren ÇA-

TOM, Çocuk Gelişim Merkezi ve Gençlik ve Kültür Evi’nde kadın, çocuk ve gençlere yönelik Türkçe dil kursları, okul 

öncesi eğitim hizmeti, kamusal hizmetlere erişim vb. konularda hizmet sunumu yapılmış olup proje tamamlanmış-

tır. 

Türkiye’de yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeli nüfusunun yaklaşık yarısına ev sahipliği yapan Güneydoğu Ana-

dolu Bölgesi’nde, Suriyeli nüfusunun yoğunluğu eğitim, sağlık gibi temel hizmetler, kentsel alt yapı, yerel işgücü 

piyasası, belediye hizmetleri ve diğer kamusal hizmetler üzerinde baskı oluşturmuştur. Bu gerekçe temelinde, GAP 

İdaresi Başkanlığı ve UNICEF işbirliğiyle “Suriyeli Çocukların ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalışma Pla-

nı” hazırlanmıştır. Planın amacı; Türk vatandaşları ve Suriyelilerin uyum içinde birlikte yaşayacakları bir ortam oluş-

turulmasına katkı sağlamaktır. Sosyal Uyum Eğitimleri, Erken Çocukluk Gelişimi, Çocuk Dostu Belediyeler olmak 

üzere üç bileşenden oluşan ve UNICEF’ten sağlanan fon ile yürütülen projenin bütçesi 18 Milyon TL’dir.  
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GAP Bölgesi’nde Suriye Krizinin Etkilerinin Azaltılması Projesi; Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kal-
kınma Programı (UNDP) ve Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanlığı tarafından, Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve Şanlıurfa Belediyesi ile 
işbirliği içinde yürütülmektedir. Proje ile Suriye kriziyle birlikte artan nüfusa bağlı olarak özellikle Gaziantep ve Şanlı-
urfa illerinde yerel kaynaklar üzerindeki baskının hafifletilmesi, bölge halkı ve geçici koruma altındaki Suriyeli nüfu-
sun desteklenmesi amaçlanmaktadır. 5.7 Milyon ABD Doları tutarında olan projenin tamamı Avrupa Birliği finans-
manıyla desteklenmektedir.  
Japonya Hükümeti finansmanıyla, GAP İdaresi Başkanlığı ve UNDP işbirliğinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sos-
yal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi yürütülmektedir. 2 bileşenden oluşan projenin amacı; Suriyeli ve ev sahibi 
topluluklar için istihdam ve yaşam standartlarının arttırılması ve yerel/belediye hizmetlerinin yüksek kapasite ve 
kaynaklar ile her iki topluluk için hazır hale getirilmesi amaçlanarak yerel düzeyde gerginliğin azaltılmasına katkı 
sağlanmasıdır. Projenin süresi 12 ay (Mart 2016- Mart 2017) olup, bütçesi 10.1 Milyon ABD Doları’dır. 
Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için Geçim Kaynakları ve İnsana Yakışır İş Fırsatları-
nın Geliştirilmesi ve  Türkiye’de  Suriyeli Akınına ILO’nun Yanıtı Projesi kapsamında Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis’te 
faaliyet gösteren ÇATOM ve Gençlik ve Kültür Evleri’nde mesleki eğitim, Türkçe dil kursları, temel beceri geliştirme 
faaliyetleri ve girişimcilik eğitimleri verilmektedir.  Projenin amacı, Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların istihdam 
edilebilirliklerinin artırılması için çalışma hayatındaki temel prensipler ve haklar çerçevesinde Türkçe dil kursları, 
mesleki eğitim, beceri geliştirme, girişimcilik faaliyetleri yürütmek ve yerel ekonomik kalkınmayı desteklemek-
tir.  ABD Hükümeti’nden sağlanan fon ile ILO tarafından yürütülen projenin GAP İdaresi ile işbirliği yapılan kısmı için 
harcanan bütçe 800 bin TL’dir. 

2. ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ 

1.ULUSLARARASI SU KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER 

GAP’ın, suya dayalı sürdürülebilir entegre ve bölgesel bir kalkınma projesi olarak, su kaynaklarının küresel boyutta 
öneminin kavrandığı 21. yüzyıl başlangıcında, uluslararası platformlarda çeşitli uluslararası su kuruluşları ile karşılıklı 
görüş alış verişinde bulunarak ve bu kuruluşların karar mekanizmalarında yer alarak temsili büyük önem taşımakta-
dır.Bu doğrultuda GAP İdaresi; Küresel Su Ortaklığı (GWP), Tokyo Kulübü, Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu, 
Uluslararası Hidrolik Enerji Birliği (IHA), Dünya Su Konseyi (WWC) gibi uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmiş-
tir.  Uluslararası Su Kaynakları Birliği’nin “Genel Sekreterliği” ve “Finans ve Tüzük Yönetmeliği” Komite Başkanlığı; 
Dünya Su Konseyi “Guvernörler Heyeti” üyeliği ve “Sayman”lık görevleriyle su kuruluşlarının yönetim organlarında 
aktif olarak yer almıştır. Bu kuruluşlara üyeliği devam etmektedir. 
Uluslararası Su Kaynakları Birliği bir kez 2000 yılı için düzenlediği “Milenyum Ödülü’nü; GAP’ın su yönetimi, çevre-
nin korunması ve kadının katılımı konularındaki başarılı çalışmalarından dolayı GAP İdaresi’ne vermiştir. 
GAP İdaresi, dünyada üst karar alıcıları içerecek biçimde küresel, bölgesel ve yerel düzeylerde su konusunda bilinç 
ve duyarlılığı artırmak, etkin koruma, planlama ve yönetim geliştirmek ve çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde 
suyun tüm boyutlarıyla kullanımını sağlamak misyonuna sahip Dünya Su Konseyi’ne, 1997 yılında üye olmuştur. Bu 
kapsamda, Fransa’nın Marsilya kentinde her yıl düzenlenen Dünya Su Forumu Yöneticiler Toplantısı’na ve entegre 
su kaynakları yönetimine dayalı stratejik bir vizyon geliştirmek, uygulamaya yönelik etkin politikalar ve stratejileri 
teşvik etmek amacıyla her 3 yılda bir düzenlenen Dünya Su Forumu dizilerine katılım sağlanmaktadır. 
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2. AVRUPA EKONOMİK KALKINMA AJANSLARI BİRLİĞİ 

1992 yılında kurulan ve GAP Bölge Kalkınma 
İdaresinin 2017 yılında işbirliğine başladığı Av-
rupa Ekonomik Kalkınma Ajansları Birliği, Avru-
pa Birliği ve dışında 21 ülkede 65 üyeden oluşan 
geniş bir ağa sahiptir. EURADA genel anlamda; 
üyeleri diğer bölgesel kalkınma ajansları, iş or-
takları ve Avrupa makamlarıyla bir araya getire-
rek üyeler arasında koordinasyon görevini yü-
rütmektedir. Üyeliğimiz 2017 yılı itibariyle baş-
lamıştır. 
3. ULUSLARARASI KURUM, KURULUŞ VE ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ 
GAP İdaresi 2000’li yıllarda bir çok yabancı kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum örgütleriyle entegre bölgesel 
kalkınma sürecinde bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, karşılıklı uzman değişimi ve teknoloji transferi amacıyla işbir-
liği içinde olmuştur. 
GAP İdaresi aşağıda yer alan kurum, kuruluş ve üniversitelerle birer mutabakat zaptı imzalamıştır: 

• Arizona State Üniversitesi (ASU), 

• San Diego Üniversitesi (SDSU), 

• Tennessee Vadisi Otoritesi (TVA), 

• Kent Eyalet Üniversitesi (KSU), 

• Portland Eyalet Üniversitesi (PSU), 

• Oklahoma Eyalet Üniversitesi (OSU), 

• Packard Humanities Institute (PHI), 

• HASNA Inc, 

• Merkezi Suriye'de bulunan Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırmalar Merkezi (ICARDA), 

• Merkezi Sri-Lanka'da bulunan Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü (IWMI), 

• Mısır Güney Vadi Kalkınma İdaresi (TOSHKA), 

• Bari'de (İtalya) bulunan Akdeniz Tarımsal Araştırma Örgütü (CHIEAM-IAMB), 

• Suriye Sulama Bakanlığı Arazi Islah Müessesesi (GOLD), 

• İsrail Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Merkezi (MASHAV), 

• Çin Yun Nan Eyaleti Valiliği 

• Danimarka Teknoloji Enstitüsü (DTI), 

• Hollanda Wageningen Üniversitesi 
Son olarak, 2014 yılında Hollanda Wageningen Üniversitesi ile imzalanan mutabakat zaptı, GAP Bölgesi’nde Tarımsal 
Sanayinin Geliştirilmesi, Organik Tarım ve Yenilenebilir Enerji konularında işbirliği geliştirilmesini kapsamaktadır. 

4. EĞİTİM PROGRAMLARI 
GAP İdaresi benzer nitelikte projelere sahip Mısır, Çin, Bos-

na, Makedonya, Bangladesh gibi yabancı ülkelerden ulusla-

rarası ve ulusal düzeyde birçok katılımcı ile eğitim programı 

gerçekleştirmiştir. Buna ilaveten; Arizona State Üniversitesi, 

Kent Eyalet Üniversitesi, Portland Eyalet Üniversitesi, Kana-

da Uluslararası Kalkınma Araştırma Merkezi (IDRC) ve US 

Army Corp.'s of Engineers, International Program for Tech-

nology and Research in Irrigation and Drainage (IPTRD) ve 

Hollanda Wageningen Üniversitesi gibi yabancı ortakları/

paydaşları ile çeşitli çalıştay (workshop), seminerler ve eği-

tim programları organize etmiştir.  

http://www.asu.edu/
http://www.sdsu.edu/
http://www.tva.gov/
http://www.kent.edu/
http://www.pdx.edu/
http://pio.okstate.edu/
http://www.icarda.cgiar.org/
http://www.cgiar.org/iwmi
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Son dönemde kaydedilen bilimsel ve teknolojik geliş-
melere rağmen yeni yüzyıl birçok yeni problemi de beraberin-
de getirmiştir. Bilimsel gelişmeler, geçmişte birçok insanın 
ölümüne sebep olan hastalıklara çözüm üretmiş olsa da mo-
dern dönemde ortaya çıkan bazı hastalıkların tedavisi mevcut 
imkânlarla tam olarak sağlanamamaktadır. Bu durum, aslında 
her dönemin kendine ait zorlukları ve çözümleri beraberinde 
getirdiği düşüncesini zihinlerimizde güçlendirmektedir. Bu 
noktada şu ifadeleri kullanmamız yerinde olacaktır: Modern 
tıp, hastalıkları tedavi etmede günümüz insanına çeşitli kolay-
lıklar sağlamakla birlikte bazı hastalıkları tedavi etmede çare-
siz kalmaktadır.  

Modern hekimliğin pek çok hastalığın tedavi edilme-
sinde çok önemli bir yeri bulunduğunu söyleyebiliriz. Ancak 
Hz. Peygamberin (sav) dünya ve ahiret hayatı için biz insanlara 
önemli bir rehber olduğunu da asla unutmamamız gerekir. 
“Nebevi Tıp”, “Alternatif Tıp” veya “İslami Tıp”, adına ne der-
sek diyelim Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin, sağlıklı bir 
hayat için koruyucu hekimliği ve dengeli beslenmeyi tavsiye 
ettiği bir gerçektir. Burada şunu ifade etmek gerekir ki bu kı-
yaslamanın amacı, modern tıp ile nebevi tıbbı yarıştırmak ve-
ya birini diğerine alternatif yapmak değildir.  

1. Aşağıda Yüce Allah’ın sağlıklı ve huzurlu olmak için dik-
kat edilmesi gerekenler hakkında Kur'an-ı Kerim’de dile 
getirdiği bazı önemli prensipler dile getirilecektir:  
“Mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin.” (Bakara 
Suresi, 188) 

2. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların iyi ve temiz 
olanlarından yiyin.” (Bakara Suresi,172) 

3. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenle-
ri sevmez.” (A'raf Suresi 31) 

4. “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olan-
larından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o 
sizin için apaçık bir düşmandır.” (Bakara suresi, 168) 

5. “Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz 
nimetleri (kendinize) haram etmeyin ve (Allah'ın koy-
duğu) sınırları aşmayın. Çünkü Allah, haddi aşanları 
sevmez.” (Maide Suresi, 87) 

Yukarıda zikredilen ayetlere baktığımızda insanoğlunun iyi ve 
temiz olanı tercih etmesine, Allah’ın verdiği nimetlerin şükre-
dilerek yenilmesine, Kur'an-ı Kerim’de ifade edilen haramlar-
dan uzak durularak, harama bulaşmadan rızkın temin edilme-
sine dikkat çekildiği görülmektedir. Yine Kur'an-ı Kerim’de 
temiz ve helal olan nimetlerden ölçülü bir şekilde yararlanmak 
ve israf etmemeye özen göstermek, insan bedenine ve ruhuna 
zarar verecek şeylerden uzak durmak, etleri helal olan hay-
vanlar ile beslenmek ve bu hayvanları Allah’ın ismini zikrede-
rek kesmek, eti haram olan hayvanlardan, murdar leşlerden, 
domuz etinden uzak durmak bizlere hatırlatılan önemli konu-
lar arasındadır.  

Hz. Peygamberin yeme içme sünnetine baktığımızda 
Hz. Peygamber, hayatının her safhasında hem dünya hem de 
ahiret saadeti yolunda sağlıklı ve mutlu olmak için aşağıdaki 
prensiplerle bizlere referans olmaktadır: 

 “Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıka-
maktır.” (Ebu Davud)  

 “Biriniz yemek yerken “Bismillah” desin; başta söyle-
meyi unutursa sonunda “Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi 
“Başında da sonunda da Bismillah” desin.” (Ebu Davud, 
Tirmizi) 

 “Biriniz sol el ile ne yemek yesin ve ne de su içsin. Çün-
kü şeytan sol eliyle yer ve içer.” (Müslim, Ebu Davud) 

 “Ey çocuk! Besmele çek, sağ elinle ve sana yakın olan 
taraftan ye!” (Buhari, Müslim)  

 “Bir yere dayanarak yemek yemeyiniz.” (Buhari) 

 Âdemoğlu, mideden daha şerli bir kap doldurmaz. Âde-
moğluna belini doğrultacak birkaç lokmacık yeterlidir. 
Ancak illa da yiyecekse bari midesini üçe ayırsın: Üçte 
birini yemeğe, üçte birini suya, üçte birini de nefesine 
ayrısın. (Tirmizi) 

 

Yukarıda Hz. Peygamberin tavsiyelerine baktığımızda 
onun bizlere yemekten önce ve sonra elleri yıkamayı, yemeğe 
besmele ile başlamayı, herhangi bir yere dayanmadan sağ elle 
ve önünden yemeyi, az yemeyi, sofrada bulunan nimetlerde 
kusur bulmamayı, verilen nimetlerden dolayı şükretmeyi, 
ayakta su içmemeyi, israfa düşmemeyi, yenilen yiyeceklerin 
temizliğine dikkat etmeyi, ekmeğe hürmet etmeyi, gece yiye-
cek ve içecek kaplarının üzerlerini örtmeyi, yani açıkta bırak-
mamayı, beraber ailece ve dostlarla yemeyi, yemekleri çok 
sıcak yememeyi, az az ve sık sık yemeyi, acıkmadan yememe-
yi, doymadan sofradan kalkmayı öğütlediğini görmekteyiz. 

 

Sonuç olarak Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin tav-
siyeleri, koruyucu, destekleyici, mikroplara karşı engelleyici bir 
yöntem geliştirerek bugün modern tıbbın destekleyicisi olma 
konumundadır. İnsan bedeninin maddi ve manevi yönünün 
bulunduğu dikkate alındığında, maddi ve manevi yani ruhsal 
ve bedensel hastalıkların tedavi edilmesinde Kur'an-ı Kerim ve 
sünnette, alternatif tedavi önerilerinin bulunduğu görülmek-
tedir. Allah ve peygamberin tavsiyeleri dikkate alınarak ismi 
zikredilen bitki ve hayvanlardan yemeyi ve onlardan şifa ara-
mayı, sadaka vererek, iyilik yaparak, gülümseyerek selam ver-
meyi, sosyal ilişkileri iyileştirmeyi ve insanı sosyal bir varlık 
haline getirmeyi, az yiyerek veya oruç tutarak bedeni ve ruhu 
zaman zaman dinlendirmeyi, “oruç tut sıhhat bul” ilkesiyle 
günümüz insanının en büyük problemi olan stresi ortadan 
kaldırmayı amaçlamıştır. Ayrıca bugün milyonlarca insanın 
ölümüne sebep olan ölümcül hastalıkların doğal olmayan yiye-
cek ve içeceklerle bağlantılı olduğunu unutmamamız gerekir. 
Bugün insanlık Hz. Peygamberin sağlık ile ilgili tavsiyelerini, 
yani tıbb-ı nebevîyi, yeme içme adabını, bilimsel yöntemlerle 
incelemeli ve bu konudaki ilahi ve nebevî uyarılara kulak ver-
melidir. 

  Doç. Dr. Fevzi RENÇBER 
  

ALTERNATİF TIP  

“TIBB-I NEBEVÎ” 

ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 
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Bitlis’li bir mütevazı bir ailenin çocuğu olan Fuat 
Sezgin 24 Ekim 1924’te Bitlis’te doğdu. İlkokulunu Do-
ğubeyazıt’ta, Ortaokul ve liseyi ise Erzurum’da bitirdi. 
Üniversite eğitimini tamamlamak için İstanbul’a gelen 
Fuat Sezgin, İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları 
Enstitüsünde Alman Şarkiyatçı Helmut Ritter’in öğrenci-
si olmuş ve İslami Bilimler üzerine araştırmalar yapmaya 
başlamıştır. Fuat Sezgin, 1954 yılında ‘’Buhari’nin Kay-
nakları’’ başlıklı doktora tezi ile Buhari’nin ortaya çıkar-
dığı hadislerin sözlü kaynaklara değil yazılı kaynaklara 
dayandığını savunmuştur. Bu tez 1956 yılında yayınlan-
mıştır.  1960 askeri darbenin yapılmasından sonra Fuat 
Sezgin’in de içinde bulunduğu 147 akademisyen 
‘’zararlı’’ ilan edilerek üniversiteden atılmışlardır. Fuat 
Sezgin bunun üzerine Türkiye’yi terk etmek zorunda kal-
mıştır. Almanya’nın Frankfurt şehrine giden Fuat Sezgin 
bilimsel çalışmalarına burada devam etmiştir. 1965 yılın-
da Frankfurt Üniversitesi Institut für Geschicte der Na-
turwissenschaften’da ‘’Cabir İbn Hayyan’’ adlı ikinci bir 
doktora tezini daha yazdı ve bir yıl sonrada profesör ol-
du. Fuat Sezgin 17 ciltten oluşan Kur’an ilimleri, hadis 
ilimleri, tarih, kelam, fıkıh, tasavvuf, zooloji, veteriner-
lik, tıp, kimya, matematik, meteoroloji ve astronomi gibi 
birçok alanlarda eserini tamamlamıştır. Ayrıca bunların 
dışında dilbilgisi, matematiksel coğrafya, İslam’da kar-
tografya, İslam felsefe tarihi gibi konuları da içeren 
‘’Arap İslam Tarihi ‘’ adlı kitabının ilk cildini 1967 yılın-
da yayınladı. 1978 yılında Kral Faysal İslami İlimler 
Ödülü’nü aldı. Bu ödülden elde ettiği maddi destek ile 
1982 yılında Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi Insti-
tut für Geschichte der Arabisch İslamischen Wissensc-
haften’ı kurmuştur. 

Prof.Dr. Fuat Sezgin Alman Fizikçi Eilhard Wei-
demann’ın İslam bilim aletlerini tanıtma ve bu konudaki 
amaçlarını gerçekleştirmek için tarih boyunca İslam Kül-
tür ve Medeniyetinin yetiştirdiği bilim adamlarının bu-
luşlarını, onların bilim namına keşfettiği alet, araç ve ge-
reçleri Frankfurt’ta kurduğu İslam Bilim Tarihi Müze-
si’nde sergilenmesi için büyük gayret sarfetmiş ve bunu 
başarmıştır. Fuat Sezgin böylece Müslümanların bulduk-
ları alet ve cihazları tanıtarak Avrupa’ya İslam dünyası-
nın geçmişte ne kadar başarılı işler başardığını ortaya 
koymaya çalışmıştır. Bu müzede yaklaşık 800 aletin mo-
delleri yapılarak sergilenmiştir. Bu müzeyi gezen misa-
firler dehşete kapılarak ‘’Peki Müslümanlar bilimde bu 
kadar ileri olduklarına göre neden bugün bu kadar ileri 
değiller’’ diye sorgulamaya başlamışlardır. Fuat Sezgin 
bu müzenin açılmasından sonra başta Almanya olmak 
üzere diğer Avrupa ülkelerinden ve dünyanın birçok ül-
kesinden gelip bu müzeyi gezenler üzerinde çok büyük 
bir etki uyandırdığını söylüyor. Bu müzedeki aletlerin 
çoğunun daha önceleri Yunanlılar tarafından bulunduğu-
nu insanlar yanlış olarak öğrenmişler ve bunların Müslü-
manlar tarafından bulunduğunu anlayınca hayretler için-
de kaldıklarını da ilave ediyor.  Ayrıca O, hayatı boyunca 
büyük gayret sarf ederek dünyanın çeşitli yelerinden bü-
yük sıkıntılar çekerek topladığı 45 bin cilt kitabı kurduğu 
Bilimler Tarihi Kütüphanesi’nde sergilemeyi başarmıştır. 

Bu kütüphanede bulunan bazı kitaplar sahasında tek nüs-
ha olma özelliği taşımaktadır. Böylece bu kütüphane özel 
bir kütüphane sayılmaktadır. Prof. Dr. Fuat Sezgin şimdi-
ye kadar yaptığı faaliyetleri hep yurtdışında yapmaya 
çalıştı. Onun asıl hedefleri arasında kendi ülkesi için de 
bir şeyler yapabilmekti. Bunun için bir projesi vardı ve 
bunu gerçekleştirmek için harekete geçerek İslam Bilim 
Tarihi Araştırmaları Vakfı’nı 2010 yılında kurdu.  Böyle-
ce Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde 
kurulan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitü-
sü çalışmalarına başlamıştır.  Fuat Sezgin hocayla söyleşi 
yapan Sefer Turan adlı bir Türk gazeteci hocaya günde 
kaç saat çalıştığını soruyor. Fuat hoca 82 yaşında iken 
ona cevap veriyor ve günde 17 saat çalıştığını söylüyor. 
Fuat Sezgin hoca benim hocam Brockelmann ise güne 24 
saat çalışıyordu ve gün daha uzun olsaydı daha çok çalı-
şırdı diyor. 

Fuat Sezgin Hocanın bilim adamlarına tavsiyele-
ri; yabancı dil öğrenmelerini özellikle tavsiye ediyor ve 
kendisi için 27 dili çok iyi derecede bildiği söylenmekte-
dir. Fuat Sezgin’in bildiği diller arasında; Süryanice, İb-
ranice, Latince, Arapça ve İngilizce bu dillerden bazıları. 
Fuat Sezgin Müslüman bilim adamlarının aşağılık komp-
leksinden kurtulmaları gerektiğini ve Batı bilim adamları 
karşısında eziklik hissetmemelerini özellikle tavsiye edi-
yor ve çalışma temposunu artırmalarını söylüyor. Ayrıca 
o dinin bir gerileme sebebi olarak gösterilemeyeceğini ve 
her şey için Kur’an’dan delil getirmeye çalışıldığını, bu-
nun ise yanlış olduğunu ve Kur’an’ın bir ‘’ el kitabı’’  ve 
bir ansiklopedi olmadığını vurguluyor.  Fuat Sezin, İslam 
medeniyetinin büyük ve köklü bir medeniyet olduğunu 
ve bu medeniyetin yıllardır görmezden gelindiğini ifade 
ediyor. Kendisi İslam medeniyetinin dünya bilimine yap-
tığı büyük katkıları ve bunun farkında olmayan milletlere 
ve toplumlara bu medeniyeti tanıtmak için ömrünü adadı-
ğını söylüyor. Kendisini bilim tarihine ve özellikle de 
İslam Bilim Tarihine adayan Fuat Sezgin, bilim tarihinin 
amacının bilimsel düşünmenin insan ile olan ilişkisi bağ-
lamında bir bilinç oluşturduğunu ifade etmektedir. Ona 
göre bilim tarihçisi, bilimsel keşifleri sadece art arda sıra-
layarak yazan kişi değil, aynı zamanda bilimsel keşiflerin 
gelişim süreçlerini de onlarla birlikte anlamaya çalışan 
kişidir demektedir. Fuat Sezgin, İslam bilim tarihi alanın-
da çalışmış ve bu alana büyük katkılar sağlamıştır. Fuat 
Sezgin’in yaptığı şey İslam bilim ve medeniyetinin in-
sanlık tarihine yaptığı katkıları ve çalışmaları objektif bir 
değerlendirme ile ele almak olmuştur. Fuat Sezgin bu 
süreçte Batının bilim tarihi anlayışını kabul etmemiş ve 
onların eksikliklerini ortaya koymaya çalışmıştır.  O, bi-
lim tarihindeki amacını şu şekilde ifade etmiştir, ‘’…Tek 
amacım, İslam topluluğuna bağlı insanlara özellikle 
Türklere, ister dindar ister dinsiz olsunlar, İslam bilimle-
rinin gerçeğini tanıtmak, onları benlik duygularını hırpa-
layan yanlış yargılardan kurtarmak ve onlara ferdin yara-
tıcılığına karşı olan inancı kazandırmaktır.’’ O, İslam 
medeniyetinin ilmi yönden yapmış olduğu çalışmaları 
Batı dünyasındaki düşünürler, sürekli olarak olumsuz 
düşünceler çerçevesinde ele almaya çalıştıklarını özellik-
le vurgulamak istemiştir. Fuat Sezgin ise Batı uygarlığı 
tarafından yanlış anlaşılan bu algıyı değiştirmek ve Müs-
lümanların insanlık tarihindeki konumlarını ortaya çıkar-
mak için çok gayret sarf etmiştir.  

Fuat Sezgin’le ilgili bu yazımızı burada sonlan-
dırmak istiyorum. Fuat Sezgin bu ülkenin yetiştirdiği 
ender bilim adamlarımızdan birisidir. 2018 yılında vefat 
etmiştir. Rabbim mekanını ve makamını cennet eylesin.  

    Doç. Dr. Bahattin KELEŞ 

“DÜNYACA ÜNLÜ BİR BİLİM      

ADAMIMIZ PROF. DR. FUAT 

SEZGİN’İ NE KADAR  

TANIYORUZ” 
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Toplumsal cinsiyet, 1990’lı yıllarla birlikte feminist akımlar ve kadın hareketle-
ri aracılığıyla sosyal bilimler literatürüne giren ve günümüzde de tartışılmaya 
devam edilen bir kavram olarak, esasında bir topluma özgü cinsiyet kültürü-
nün “kadınlık” ve “erkeklik” tanımlarına, her iki cinsiyete özgü cinsiyet rolleri-
ne odaklanmaktadır. Başka bir deyişle toplumsal cinsiyet, bir kadına ve erke-
ğe toplumsal düzlemde nasıl düşünmeleri, konuşmaları, giyinmeleri, davran-
maları, ilgi ve ihtiyaçları, bedenlerini nasıl kullanacakları, hangi mesleklere 
yönelmesi gerektikleri gibi gündelik hayata dair birçok alanda bilgiler, yöner-
geler ve talimatlar vermektedir. Kısacası toplumsal cinsiyeti, bireyin çocukluk-
tan yetişkinliğe kadarki toplumsallaşma sürecinde egemen cinsiyet kültürü-
nün kadınlık ve erkeklikten beklentilerini içselleştirilmesi olarak anlamlandıra-
biliriz.  

Bununla ilişkili olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ise, toplumsal cinsiyet rolleri 
gereği daha çok ev-içi/özel alan/aile ile ilişkilendirilen kadının kamusal haklar 
olan eğitim görme, sağlıklı yaşama, çalışma, siyasal yaşama katılım, bilimsel, 
sanatsal ve sportif etkinliklere katılım  gibi temel insan haklarından erkeklere 
oranla daha az faydalandığı gerçeğini kadınlar lehine düzeltme arzusu ve bu 
yöndeki politikalar-girişimler olarak değerlendirilebilir. Öte yandan dünya 
nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, günümüzde hala en temel insan 
hakkı sayılan yaşama hakkından yoksun bırakılarak küresel bir sorun haline 
gelen kadın cinayetleri ve  kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evlendi-
rilme gibi hak gaspları ile mücadele ettiikleri herkesçe bilinmektedir. Söz 
konusu bu küresel/toplumsal sorunlar ışığında Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı “Sürdürülebilir Küresel Kalkınma Hedefleri” olarak tanımladığı 17 
hedef başlığından beşincisini “toplumsal cinsiyet eşitliği”ne ayırmıştır. Küresel 
hedeflerle Dünyanın insanlar için toplumsal bağlamda daha yaşanılır bir geze-
gen haline dönüşmesi amaçlanırken, diğer yandan iklim, doğa ve çevreye 
verilen zararın minimize edilmesi planlanmaktadır.  

 

5. Hedef olarak toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına ve kız çocuklarına yönelik 
her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmayı amaç edinmekte; kadınlar ve kız 
çocuklarına yönelik her türlü şiddet ve istismarın ortadan kaldırılmasını talep 
etmektedir. Nitekim  Birleşmiş Milletler, 1979 tarihli “Kadına Yönelik Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”nin (CEDAW) kabulü, 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddetle Uluslar arası Mücadele Günü, 11 Ekim Dünya Kız 
Çocukları Günü gibi deklarasyonlarla sosyal farkındalık ve bilinçlendirmenin 
güçlendirilmesini hedefleyerek toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına 
katkıda bulunmaktadır. Kadınlar ve kız çocuklarının hak kayıplarına yönelik 
ilan edilen böylesi günlerin elbette var olan eşitsizliklerden kaynaklı bir küre-
sel “ihtiyaç” olarak açığa çıktığını belirtmek gerekmektedir. 

  Kalkınma hedeflerine göre, Dünyanın birçok yerinde özellikle Afrika kıtası ve 
Orta Doğu coğrafyasının büyük bölümünde kanunen yasaklanmasına rağmen 
bir cinsiyet kültürü pratiği olarak kadın bedeni üzerinde uygulanmaya devam 
eden kadın sünneti ve zorla evlendirme uygulamalarının son bulması bir diğer 
toplumsal cinsiyet eşitliği pratiği olarak belirlenmiştir. Kadın sünneti geleneği, 
kadın cinsel organına sağlıksız ve ilkel koşullarda müdahale sonucu çoğunluk-

la  bir genital sakatlanma biçimi olarak değerlendirilmekte, dahası buna ma-
ruz kalan kadınlar yoğun kan kaybı ya da enfeksiyondan kaynaklı yaşamlarını 
kaybedebilme riski ile karşı karşıya kalabilmektedirler.   

Geleneksel kültürde kadının toplumsal cinsiyet rolü gereği ev-içi sorumluluk-
ları tek başına üstlenmesinin yerine ailenin/hanenin diğer üyelerince paylaşıl-
ması, kadının ev-içi rollere hapsedilmemesi gerekliliği de bir toplumsal cinsi-
yet eşitliği kriteri olarak tanımlanmıştır. Kadının anne ve eş rolleri evin diğer 
üyelerinin bakımı ve sorumluluğunu kadına yüklemiş olup, ev-içi emek bu 
anlamda “kadınsı” bir değer olarak çoğunlukla görmezden gelinen ve kıymeti 
küçümsenen “karşılıksız” bir emek biçimidir. Aile içi sorumluluk ve rolleriin 
ağırlığından kaynaklı kadının kendine boş zaman yaratamaması ve bireysel 
gelişimine olanak bulamaması, ev dışında kendini kanıtlamasının önündeki en 
büyük engellerden biridir. Bu anlamda ev-içi sorumlulukların ailenin diğer 
üyeleri arasındaki dağılımı kadın için bir fırsat olarak değerlendirilebilir.  

Öte yandan kadınların siyaset kurumunda ve kamusal alanda liderlik ve karar 
alma mekanizmalarında yer almasının teşvik edilmesi, üreme sağlığı ve hakla-
rına, mülkiyet ve miras edinme hakkına erişimleri de cinsiyet eşitliği gösterge-
leri arasında yer almaktadır. Siiyasetteki düşük temsil oranları, eril hukuki 
düzenlemeler, karar verici mekanizmalardaki cam-tavan uygulaması gibi 
faktörler kadının kamusal alandaki varlığını sekteye uğratmaktadır. Öte yan-
dan üreme sağlığı, erken yaşta doğum ve annelik, anne ölümleri, jinekolojik 
rahatsızlıklar gibi kadına özgü sağlık problemlerinin asgariye çekilmesi beklen-
mektedir. Ayrıca geleneksel kültürel kodlardan dolayı özellikle de Doğu top-
lumlarında hoş karşılanmayan ve olanak tanınmayan kadınların mülk edinme 
ve mirastan yararlanma haklarının tesisi de cinsiyet eşitliğinde önemli göster-
gelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Çağımızın temel gereklilikleri arasında yer alan bilgi ve iletişim teknolojilerine 
erişimlerini sağlayarak  

kadınların teknoloji aracılığıyla güçlenmelerine olanak tanımak da eşitlik için 
elzem görülmektedir. Nitekim yeni medya teknolojilerinin birçok kadın için 
aile içinde, çalışma ve eğitim hayatında ve gündelik yaşamında kolaylaştırıcı 
etkilere sahip olduğu bilinmektedir. 

Son olarak devletlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini mümkün kılmak için uygu-
lanabilir bir mevzuat ve hukuki düzenlemeler ve sosyal politikalar üretmesi 
gerekli görülmektedir. Sürdürülebilir küresel kalkınmayı mümkün kılmak için 
dünya ülkelerinin hak temelli kadın-erkek eşitliğini sağlayabilecek ulusal-
hukuki iyileştirmeler, sosyal hizmet uygulamaları ve politik düzenlemeler 
geliştirmeleri beklenmekted 

Özetle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın üye ülkeler için hazırladığı 
“sürdürülebilir kalkınma için küresel hedefler” doktrininin önemli sac ayakla-
rından biri olarak toplumsal cinsiyet eşitliği fikrinin, toplumdaki kadın ve 
erkeklerin bir arada, daha eşitlikçi, daha paylaşımcı, birbirine karşı daha em-
patik bir iletişim içinde olmalarına olanak tanıyan, dünyayı her iki cinsiyet için 
de daha yaşanılır bir yer kılmayı hedefleyen bir içeriğe sahip olduğu söylene-
bilir. 

 

Öğr. Gör. Dicle ÖZCAN ELÇİ 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜRESEL KALKINMA 

HEDEFLERİNDEN BİRİ OLARAK 

“TOPLUMSAL CİSİYET EŞİTLİĞİ” 
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Değerli okuyucular, bu yazımızda Nuh’un Gemisini, Me-

laye Ceziri’yi, Şeyh Seyda’yı, Basret’i, Melaye Bate’yi, 

Kırmızı Medrese’yi, Ulu Cami’yi, Meryem Ana Kilise-

si’ni, Keldani’yi, Süryani’yi, Ezidi’yi ve Müslüman’ı, 

Cudi’yi, Tanin’i, Faraşin’i, Cehennem Deresi’ni, Dic-

le’yi, Hilal’i, Finik’i bağrında saklayan, medeniyetin be-

şiği Mezopotamya’ya komşu Botan’ın çok kültürlü, renk-

li şehrinden, Şırnak’tan ve turizmden kısaca bahsedece-

ğim. Bu arada Şırnak derken merkez ve bütün ilçelerini 

kastettiğimi belirteyim. 

İnsanoğlu var olduğundan beri çeşitli nedenlerle (bu ne-

denler günümüze gelene kadar oldukça değişmiştir) seya-

hat etmektedir. Bu seyahatler bazı gereksinimleri doğur-

makta ve bu gereksinimleri karşılayacak işletmeler ve 

örgütlenmeler ortaya çıkarmaktadır (Elbette turizm sek-

törü bu kadar masumane bir amaç çerçevesinde gelişmi-

yor).  Ortaya çıkan bu örgütlenme turizm sektörü sistemi-

ni günümüze kadar gelmesini sağlamış ve neredeyse her 

yıl (küresel olaylar haricinde -pandemi-ekonomik kriz 

vb. gibi) büyüme göstermiştir. Tabi turizm sektörü bü-

yürken veya çeşitli ülke ve kurumlar tarafından kapata-

lizmin en önemli aracı olarak büyütülürken etkileri, hem 

olumlu hem olumsuz yönde, çok büyüktür. Özellikle 

ekonomik faydaları birçok ülkeyi, bölgeyi ve hatta el 

değmemiş cennet köşesi köyleri bile turizmde pay sahibi 

olmak için harekete geçirmiştir. Gerçekten de turizmin 

cari açığı ve işsizliği azaltmada döviz girdisinin sağlan-

masında ve diğer sektörlere olan dolaylı katkısı (çarpan 

etkisi) ile önemli ekonomik etkileri olmaktadır. Ancak 

sadece ekonomik etkilerini göz önünde bulundurmak 

yanlış olur. Çevresel, sosyo-kültürel, ekolojik ve sosyo-

psikolojik etkilerini de dikkate alarak turizme odaklanıl-

masında fayda var. Dikkate alınmadığı takdirde, para 

karşılığında inancın, kültürün, değerlerin, doğanın ve en 

önemlisi geleceğin bozulması ve yok olması kaçınılmaz 

bir sonuç olacaktır. 

Şırnak için düşündüğümde, neden burada turizm olmalı? 

sorusunun bende üç önemli nedeni var; 

1. Turizmin sosyo-psikolojik etkisi 

2. Turizmin ekonomik etkisi 

3. Şırnak’ın var olan potansiyeli 

Herkesin bildiği üzere, maalesef, Şırnak pek kimsenin 

gelmek istemediği ama gelip gördükten sonra düşüncesi-

nin değiştiği bir yer. Nitekim yaptığım bilimsel araştır-

mada buraya gelen turistlerin tutumlarında, düşüncelerin-

de olumlu yönde önemli değişimlerin olduğu ortaya çık-

mıştır. Yani demem o ki turizm önyargılarımızı azaltma-

da önemli bir araçtır. Ban Ki Moon’un deyimi ile 

“Turizm önyargının panzehridir” ve turizmin bu yönü 

beni ekonomik faydalarından daha çok cezbetmektedir. 

Şırnak işsizlik, eğitim, sanayii gibi önemli istihdam sağ-

layıcı ve entelektüel sermayeyi geliştirici etmenlerden 

oldukça uzakta maalesef. Dolayısı ile turizmin ekonomik 

açıdan Şırnak’a katacağı değere ihtiyaç var. Aynı zaman-

da turizmin etkisi ile özelde bireylerin genelde ise toplu-

mun sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkı sağlaya-

cağı unutulmamalıdır.  

Bunları söylerken tabii ki güvendiğim bir nokta var, o da 

Şırnak’ın var olan doğal, kültürel, otantik değerleri ve 

misafirperverliğidir. Çok kültürlü yapısı ve inanç unsur-

ları ile doğal oluşumları ve tarihe tanıklık etmiş mekanla-

rı ile insanları cezbedebilecek bir potansiyeli barındıran 

Şırnak için turizm önemli bir sektör olabilir. Nitekim 

2019 yılı bahar aylarında, bazı gönüllü kişilerin el birliği 

ile, takip edebildiğim kadarıyla, 8 paket turla 113 turist 

Şırnak ve ilçelerini görmek için geldiler.  Bu turların et-

kisi ile birlikte 2019 sonbahar ve 2020 bahar aylarında 

her hafta sonu dolu bir şekilde paket tur rezervasyonları 

yapılmıştı. Ama maalesef pandemi bu süreci baltaladı. 

Tabiki pandemi bittikten sonra süreç normale döndüğün-

de kaldığı yerden devam edecektir turlar. Çünkü inandı-

ğım bir şey var; Şırnak çok merak edilen ama bir türlü 

gelin(e)meyen ve görülemeyen bir yer olarak insanların 

zihninde yer ediniyor. Bunun nedeni daha çok önyargı-

lardan kaynaklıdır (başka nedenlerde olabilir). Bu neden-

le önyargıların TURİZM sayesinde kırılacağına inanıyo-

rum. Bu olgu çözülürse ekonomik duruma da olumlu 

yönde yansıması olacaktır tabii ki.  

Şunu unutmayalım Turizm sihirli bir değnek gibi hep 

olumlu etkileri olan bir araç değil, kontrollü yönetilmedi-

ğinde oldukça zararı olan bir sektör. Peki bu yönetimi 

nasıl gerçekleştireceğiz? Evet turistler gelmeye başlaya-

cak, peki Şırnak buna ne kadar hazır?, bu sorunun ce-

vabını gelecek yazımızda cevaplayamaya çalışacağım.  

Bu zorlu günlerde size ve sevdiklerinize sağlık ve mutlu-
luk diliyorum. 

 

 

 

  

 Doç. Dr. Sedat Çelik 

Şırnak'ta Neden  
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Ortaokul son sınıftayken okulumuzda bir münazara konusu belirlen-
mişti. İnsan mı doğaya hakimdir, doğa mı insana hakimdir? Benim 
bulunduğum ekibe “insan doğaya hakimdir” önermesi verilmişti. 
Ekip arkadaşlarımla canla başla “insan doğaya hakimdir” önermesini 
savunduğumuzu hatırlıyorum. Karşı grup depremlerden, fırtınalardan, 
her türlü doğal felakete vurgu yaparken bizler insanın değiştirebilme 
gücüne odaklanmıştık. Bugün düşününce tam yirmi üç yıl önce ortao-
kul öğrencilerine çok anlamlı bir konu üzerinde o yıllarda düşünme 
ve tartışma ortamının oluşturulmuş olması ve bunun bir parçası ol-
muş olmam beni mutlu ediyor. Yirmi üç yıl sonra ise yaşamıma bak-
tığımda doğaya insan tarafından verilen zararlardaki payım, günlük 
tüketimlerim, fuzuli alışverişlerim vicdanımı rahatsız ediyor. Ben, tek 
bir insan olarak ne çok atık oluşmasına sebep oluyorum? Yüzleşiyo-
rum, yüzleştikçe utanıyorum. Bu yazıda bu yüzleşmenin bir ifadesi. 
Dileğim, başta ben olmak üzere, etrafımdakilerin ve tüm insanlığın 
yaşadığımız gezegene ve insanın kendisi de dahil olmak üzere tüm 
unsurlarına karşı daha bilinçli ve vicdanlı davranmasıdır. Bunun için 
de kişilerin, toplumların, devletlerin kendi ekolojik ayak izlerini he-
saplamaları ve bilinçli tüketimi, tüketmemeyi görevi olarak görmesi, 
benimsemesi şarttır. 

Ortaokuldan bugüne gelip diyebilirim ki yapay olan hiçbir şey doğa-
ya ait değildir. İnsanın üretimi olan her şey ise yapaydır. İnsanın 
kendisi ise doğaya yapay izler bırakan doğal bir parçasıdır. İnsanın 
doğayla ilişkisi, onun yaşama mücadelesi, üretim, üretilenin tüketil-
mesi, tüketilenden arta kalanların doğaya terkedilmesi gibi pratiklerle 
temelinde insanın doğaya hâkimiyet sağlama çabasıyla ilgilidir. Yal-
nız, hakimiyet sağlama çabasında yaptıkları sebebiyle doğayla bera-
ber kendi yaşamına da büyük zararlar vermektedir.  

Karnın yardım kaymayınan belinen 

Yüzün yırttım tırnağınan elinen 

Yine beni karşıladı gülünen 

Benim sadık yârim kara topraktır  

Aşık Veysel bu dizelerinde ve “işkence yaptıkça bana gülerdi” dize-
sinde toprağı sürülmeye uygun hale getirirken temsili olarak ona 
verdiği zarara rağmen toprağın karşılığında iyilikle cevap veren, ona 
yiyecek sağlayan ve ölümde de bağrına basacak bir dost olarak ta-
nımlamaktadır.  Günümüzde doğaya bu masum “işkence”nin ötesinde 
verilen zarara karşılık olarak sadık bir dost değil, acı çeken ve hırçın 
bir tavırla karşılık veren ve acısından kurtulabilmek için her şeyi 
yapabilecek gözü kara bir genç. Dünyamız genç, değişebilecek, dö-
nüşebilecek, bizlere milyarlarca yıl ev olabilecek genç bir gezegen 
oysa.  

Kaynak: youtube.com, What If, Erişim Tarihi: 15.12.2020  

National Geographic tarafından insan popülasyonunun bir anda sıfır-
lanması varsayımıyla kurgulanan Aftermath: Population Zero belge-
selinde ve What If tarafındna hazırlanan belgesellerde, insanın yok 
olmasına rağmen bıraktıkları izlerin pek de kolay yok olmayacağı 

anlatılmaktadır.  Bu fotoğraflarda görüldüğü üzere insan yok olsa da 
bıraktıklarının yok olması pek de kolay değildir. İcat ettikleri tekno-
lojiler, inşa ettikleri binalar, güç santralleri, arabalar, denizaltıları, 
buzdolabı, klimalar, diş fırçaları vs., özellikle de metal ve plastikten 
yapılan her şey. Hatta insansız bir dünyada küresel ısınmanın 40 yıl 
daha devam edeceği söylenmektedir. Paris’teki ünlü Eyfel kulesinin 
insanın olmadığı bir dünyada 1000 yıl sonra, tamamen olmasa da 
neredeyse yok olmuş olacağı tahmin edilmektedir. 

Kaynak: National geographic, Aftermath: Population Zero, Erişim 
Tarihi: 15.12.2020 

İnsanların bıraktıkları izleri tanımlayabilmek için ekolojik ayak izi 
kavramını iyi bilmek gerekir. Her bir insanın kendi ekolojik ayak 
izini hesaplaması ve kendi sorumluluğunu üstlenmesi önemlidir.  

Ekolojik Ayak İzi Nedir? 

Ekolojik Ayak İzi, insanların kereste ve kâğıt, deniz ürünleri, çiftlik 
hayvanları ve çeşitli mahsuller üretmek ve karbondioksit emisyonla-
rını absorbe etmek için kullandığı kara ve deniz alanlarını ölçmek 
için kullanılan bir hesaplama aracıdır. Ekolojik Ayak İzi küresel hek-
tar (kha) ile ifade edilmektedir.  

Ekolojik Ayak İzi hesaplamaları yapılırken iki dayanak ele alınır1: 

Tüketilen kaynakların ve üretilen atıkların izlenebilmesi,  

Atıkların yok edilmesi için gereken biyolojik üretken alanın ölçüle-
bilmesidir.  

Bu dayanaklardan yola çıkarak ulaşılan ekolojik ayak izleri, bireyle-
rin üretim ve tüketim ekseninde ne kadar biyolojik üretken alan kul-
landıklarını göstermektedir. Bu doğrultuda, Ekolojik Ayak İzi ulusal 
ölçek hesaplama formülü şu şekilde ifade edilmektedir:   

Ekolojik Ayak İzi = Tüketim x Üretim Alanı x Nüfus 

Ortalama olarak, insanlığın ihtiyaçlarını gidermesi için Dünyanın 
yenilenebilir kapasitesinin 1.7’sine ihtiyacı olacağı söylenmektedir. 
Ekolojik ayak izi bireyler için ve ülkeler için hesaplanabilir. Nitekim, 
ülkelerin yaşanılan çevresel sorunlarla beraber sürdürülebilir kalkın-
mayı hedeflemeleri kaçınılmaz olmuştur. Sürdürülebilirlik kavramı 
insanların yaşaması için ideal düşünce ve çabalar bütünlüğü olarak 
tanımlanabilir. Kalkınma ise, bir ekonomide halkın değer yargıları, 
dünya görüşü ile tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içe-
ren toplumsal ve kuramsal yapıda dönüşüme yol açan büyüme olarak 
tanımlanmaktadır2. Sürdürülebilir kalkınma, kalkınmanın süreklilik 
taşımasını ifade etmektedir. Sürfürülebilir kalkınmayı, kalkınmanın 
her aşamasında ekonomik ve sosyal politikaların çevre politikaları ile 
birlikte değerlendirilmesi gerekliliğini de vurgulayan bir yaklaşım 
olarak görmek mümkündür.  

Sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir kalkınma için şimdiki kuşakla-
rın ihtiyaçlarını, doğal kaynakları yenilenemeyecek hale getirmeden 
ve çevreyi geri dönüşü olmayacak şekilde tahrip etmeden gelecek 
kuşaklara taşıyacak şekilde kullanmanın yolu ekolojik ayak izlerin 
hesaplanması ve bilinçli tüketim/tüketmeme ile mümkündür. Yani 
kalkınma kavramının tanımında yer alan değer yargıları ve dünya 
görüşünün bu yönde değişmesi için çaba sarf edilmesi temel çözüm 
yolu gibi görünmektedir.  

1-Tosunoğlu, T. (2014). Sürdürülebilir Küresel Refah Göstergesi Olarak Ekolojik Ayak 
İzi. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3 (5): 132-143.   

2- Onaran, B. (2014). Sürdürülebilir Pazarlama. Ankara: Detay Yayıncılık. 
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