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GİRİŞ 

Bölgeler arası gelişmişlik farkları ister gelişmiş, isterse de gelişmekte olan tüm ülkelerin yüz yüze 

kalabildikleri bir sorundur. Bu sorunların giderilmesi, neden olduğu ekonomik ve sosyal problemlerin 

olumsuz etkileri nedeniyle ülkelerin kalkınma politikalarının temel öncelikleri arasındadır.    

Ülkemizde kırsal alanların kalkındırılması ve gelişmişlik düzeylerinde bölgeler arasında gözlemlenen 

iktisadî, sosyal ve kültürel farklılıklarının giderilmesi, kuruluşunun yüzüncü yılını kutlayacak olan 

Cumhuriyetimizin politikalarını şekillendiren başlıca amaçlardan biri olmuştur. Bu çerçevede, Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere kalkınmada öncelikli yöre statüsü verilen bölgeler ile 

diğerleri arasındaki kalkınmışlık farklarının belirli bir program dâhilinde azaltılarak birbirleri ile 

sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde bütünleşmesi–entegrasyonu hedeflenmiştir.  

Bu hedef doğrultusunda hazırlanarak hayata geçirilen projelerin başında, hiç kuşkusuz ki Güneydoğu 

Anadolu Projesi (GAP) gelmektedir. Proje kapsamında ilk aşamalarda su ve toprak, bilahare de insan 

kaynaklarının geliştirilmesinin, tarımsal üretimi arttırmaya yönelik daha fazla sulama imkânları 

oluşturulmasının, taşkınların önlenmesinin, içme suyunun garanti altına alınmasının ve temiz/ 

yenilenebilir enerji üretiminin birincil bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Bu minvalde de barajlar ayrı 

bir yere sahip olmaktadır. Silvan Barajı ve HES Projesi de GAP’ın son ve en önemli/ temel 

yapılarından biridir. Projenin sulama yönünün yanı sıra yöre halkının refah düzeyini, istihdam ve 

sosyo–kültürel olanaklarını, verimliliğini artırma, gelir düzeyini artırma, yaşam standartlarını 

geliştirme ve kaynakların optimum kullanma hedefleri de bulunmaktadır. Balıkçılık ve turizm 

faaliyetleri ile durgun su sporları gibi ikincil faydalarından da söz etmek mümkündür.  

Kitabımızda genelden özele gidilerek GAP kapsamında Silvan Barajının Türkiye ekonomisi üzerine 

etkileri araştırılmıştır. İlk olarak GAP’ın, tarihsel süreçte ortaya çıkışı ve gelişimi, GAP’a dahil olan 

barajların Türkiye ekonomisine ve istihdama katkıları ele alınmıştır. Ardından Diyarbakır ilinin ve 

Silvan ilçesinin tarihi, sosyo ekonomik durumu analiz edilmiştir. Daha sonra GAP kapsamındaki 

barajların ekonomiye, kalkınmaya, istihdama faydaları Silvan Barajı örneği üzerinden irdelenmiştir. 

Son olarak da Silvan Barajının bölgeye etkilerinin analiz edilmesi amacıyla çiftçilere uygulanan anket 

çalışması sonuçları değerlendirilmiştir. 
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1. BÖLÜM 

1.1. GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) 

Kırsal alanların kalkınması; bölgelerarası ekonomik, toplumsal, kültürel gelişme farklılıklarının 

giderilmesini amaçlayan politikalarla yakından bağlantılıdır (Ökten ve Çeken, 2008: s.13). Bu 

bağlamda Türkiye’de çeşitli politikalar uygulanmış ve çeşitli projeler hayata geçirilmiştir. Türkiye’nin 

batı bölgelerine nazaran daha az gelişmiş olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge’lerine son yıllarda 

ciddi yatırımlar yapılmıştır. Bunların en önemlilerinden biri de kuşkusuz ki Güneydoğu Anadolu 

Projesi’dir. GAP kapsamında bölgeye çok sayıda baraj inşa edilmiş olup, bu barajlar bölge 

ekonomisine önemli katkılarda bulunmuştur. Barajların olumlu etkileri yanında çevreye olumsuz 

etkilerinin olduğu gerçeğini göz ardı etmemek gerekir. Son yıllarda, ülkemizde baraj yapımı hızlanmış 

ve bu alanda hem nicelik hem de nitelik olarak büyük projeler gerçekleştirilmiştir (Bilgen, 2018).  

Bu projelerden biri olan ve GAP kapsamında yapımı devam eden Silvan Barajı, bölgenin en önemli 

projelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Silvan projesiyle hedeflenen amaçlara ulaşılması 

durumunda sosyo-ekonomik alanda bölgeye önemli katkıları olacaktır. 

Doğal kaynaklar, oluşumunda insanların etkisinin olmadığı yani doğada kendiliğinden var olan aynı 

zamanda doğal ortamlarda belirli şartlara bağlı olarak oluşan ve insan ihtiyaçlarını karşılayan elzem 

varlıklardır. Doğal kaynakların yeryüzünde dağılımı eşit değildir. Doğal kaynaklarının dünyada 

dağınık bulunmasının sebepleri arasında coğrafi konum, jeolojik sebepler, yeryüzü şekilleri ve iklim 

koşulları etkin rol oynamaktadır. Doğal kaynakların dünyada eşit dağılmaması ülkeler arasında hatta 

aynı ülkede bulunan bölgeler arasında bile gelişmişlik farkları ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu 

farkların sebepleri arasında bölgelerin doğal kaynak bakımından taşıdığı potansiyeller, ülkenin ve/veya 

bölgenin coğrafi koşulları, sosyal yapısı ve siyasi durumu önem arz etmektedir.  

Türkiye’de özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra ekonomide meydana gelen olumlu gelişmelere 

karşın, bölgelerarası gelişmişlik farkları azalmamış, aksine daha çok artış göstermiştir. Öteden beri, 

Türkiye’nin doğu bölgelerinin batı bölgelerine kıyasla birçok yönden geri kalmış özelliği değişim 

göstermemiştir. Ancak bölgeler arası gelişmişlik farklarının varlığının yalnızca Türkiye’ye özgü bir 

durum olmadığı da başka bir gerçektir. Günümüzde dünyanın tüm ülkelerinde farklı yoğunlukta olsa 

da, söz konusu ülkelerin bölgeleri arasında önemli gelişmişlik farkları görülmektedir. Bölgeler 

arasındaki gelişmişlik farklarının ortaya çıkışı ekonomik gelişmenin yarattığı negatif bir dışsallık 

olarak her ülkede mutlaka yaşanan bir olgudur. Bölgeler arası dengesizlikleri gidermek için genel 

olarak Batı ülkelerinde 1930’lu yıllarda Türkiye’nin batı kesiminde ise 1960’lu yıllarda önemli 

projelere (Doğu Marmara Planlama Projesi-1960, Antalya Projesi-1960, Zonguldak Projesi-1961, 

Çukurova Projesi-1962, Keban Projesi-1964) başlanırken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise 1990’lı 
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yıllarda (GAP Master Planı-1989) başlanmış ve günümüzde halen devam etmektedir (Benek, 2009: 

s.47).  

1.1.2. GAP’ın Tarihsel Süreçte Ortaya Çıkışı ve Gelişimi  

GAP, bölgenin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir 

düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgeler arası farklılıkları gidermeyi ve ulusal düzeyde 

ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır (Karahocagil, 

2010: s.1). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, 

Şanlıurfa, Şırnak ve Kilis illerinin kapsadığı alan "GAP Bölgesi" olarak tanımlanmaktadır.  

 

Şekil 1: GAP Bölgesi 

Güneyde Suriye, güneydoğuda ise Irak ile sınırı bulunan bu bölgenin yüzölçümü 75.561 km2 olup, 

nüfusu 6.128.973’tür. Ülke topraklarının yüzde 9,69’u, nüfusun da yüzde 9,75’i bu bölgede 

bulunmaktadır. Ülke genelinde ve bölgede km2 başına 81 kişi düşmektedir. Türkiye'deki 8,5 milyon 

hektar sulanabilir arazinin yüzde 20’si aşağı Fırat ve Dicle havzalarındaki geniş ovalardan oluşan GAP 

bölgesinde bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu Projesi; Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapımı 

öngörülen barajlar, hidroelektrik santralleri ile sulama tesislerinin yanı sıra kentsel ve kırsal altyapı, 

tarımsal altyapı, ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık, konut, turizm ve diğer sektörlerdeki yatırımları da 

içeren, sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesini değil, tüm ülkeyi etkileyecek değişimleri de beraberinde 

getiren ve getirecek olan çok yönlü bir bölgesel kalkınma projesidir (Sarıca, 2001: s.167). 
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Şekil 2: GAP’ın kapsamı 

GAP’ın sadece teknik bir su ve toprak kaynakları geliştirme projesinden bir bölgesel planlama 

projesine dönüştürülmesi çerçevesinde projeyi yönlendirme görevi 1986’da Devlet Planlama 

Teşkilatına (DPT) verilmiştir. 1989’da projeyi bir sosyoekonomik kalkınma projesine dönüştürme 

amacıyla GAP Master Planı hazırlanmıştır ve bu planla birlikte proje tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim, 

sağlık, kırsal ve kentsel altyapı yatırımlarını da kapsayan, GAP bölgesindeki illerin topyekün 

kalkınmasını hedefleyen çok sektörlü entegre bir bölgesel kalkınma projesine dönüştürülmüştür. Bu 

çerçevede yapılması düşünülen uygulamaların geniş kapsamlı olması nedeniyle planlama, 

projelendirme, uygulama ve izleme-değerlendirme işlevlerinin bütünlük içinde yapılması için yine 

1989’da merkezi Ankara’da ve bölge müdürlüğü Şanlıurfa’da olmak üzere 15 yıllık görev süresiyle 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı kurulmuştur. Kurulduğu dönemde teşkilatın siyasi ayağını 

GAP Yüksek Kurulu, teknik ayağını da GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı oluşturmuştur. 

Ayrıca GAP Koordinasyon Kurulu da projeyle ilgili farklı fikirlerin ve sorunların tartışıldığı bir forum 

görevi görmüştür.  

1990’lı yıllarda ise tüm dünyaya yayılmaya başlayan kalkınmada sürdürülebilirlik, katılımcılık, yerel 

kapasitenin geliştirilmesi, eşitlik ve adalet gibi ilkeler GAP bünyesindeki uygulamaları da etkilemiştir. 

Bu sebeple GAP çerçevesinde sosyal ve insani kalkınmanın sağlanması adına toplumsal değişim, 

kadının statüsü, nüfus hareketleri gibi konularda 1992-1994 yılları arasında yapılan araştırmaların 

senteziyle 1994 yılında GAP Sosyal Eylem Planı hazırlanmıştır. 2002 yılında ise, 2002-2010 yıllarını 

kapsayan ve insani kalkınma, sürdürülebilirlik, katılımcılık ilkeleri üzerine kurgulanan yeni bir GAP 

Bölge Kalkınma Planı hazırlanmış ama uygulan(a)mamıştır. 2007’de GAP kapsamındaki yatırımlar 

gözden geçirilmiş ve projeyi hızla bitirmek amacıyla 2008-2012 yıllarını kapsayan GAP Eylem Planı 

hazırlanmış ve uygulamaya koyulmuştur. Uygulamaya konulan bu planın temel eksenlerini; ekonomik 
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kalkınmanın gerçekleştirilmesi, sosyal gelişmenin sağlanması, bölge altyapısının ve kurumsal yapının 

geliştirilmesi oluşturmaktadır. 2014 yılında yarım kalan yatırımları tamamlamak için 2014-2018 

yıllarını kapsayan yeni bir GAP Eylem Planı hazırlanmış ve yukarıda bahsedilen temel eksenlere ek 

olarak ‘‘Şehirlerde Yaşanabilirliğin Arttırılması’’ eklenmiştir (Bilgen, 2018).  

2014 yılında hazırlanan eylem planında temel hedef, Fırat ve Dicle nehirlerindeki suların ekonomiye 

katkıda bulunacak olan verimli toprakları sulamak ve böylece ülkemizin bölgesel açıdan geri kalmış 

olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sürdürülebilir su ve toprak kaynaklarına dayalı kalkınma 

sağlamaktır. Ortaya konan projeler paketi öngörülen hedefler doğrultusunda tamamlandığında, kişi 

başına düşen gelirin %209 artması, tüm sektörlerde ortalama %445’lik bir büyüme ve yaklaşık 4 

milyon kişiye istihdam sağlanacağı düşünülmektedir (Aydoğdu, 2006: s.12). 

1.1.3. GAP’ın Türkiye Ekonomisine ve İstihdama Katkıları 

Türkiye’nin bölgesel kalkınmayı sağlamak, ekonomisini ve istihdam alanlarını geliştirmek için yaptığı 

en büyük yatırım değerine sahip proje GAP’tır. GAP’ın projeleri tamamlandığında birçok yeni alan 

sulamaya açılacak, yüksek tarım rekoltesi, sanayi ve enerji potansiyeli elde edilecektir. Böylece 

bölgede ekonomik hasıla yaklaşık 4,5 kat artış gösterecek ve 3,8 milyon kişiye de istihdam 

sağlanacaktır. GAP sadece Güneydoğu Anadolu bölgesine değil Türkiye ekonomisine de büyük 

katkılar sağlayacaktır.  Temelleri yaklaşık yarım asır önce atılan GAP, başlangıçta Türkiye’nin 

güneydoğusundaki 9 ilde (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, 

Şırnak) sulama ve hidroelektrik enerji üretimine yönelik 13 alt projeden oluşan entegre bir bölgesel 

kalkınma projesiydi. 1989 yılına gelindiğinde ise, bölgesel kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek 

amacıyla sanayi, ulaştırma, kentsel ve kırsal altyapı, çevre koruma ve sosyal faktörler gibi alanlar da 

proje kapsamına alınmıştır. 

GAP’ın genel kalkınma hedefleri arasında, GAP illerinde bölgesel kalkınmayı sağlamak, bölgelerarası 

farklılıkları gidermek, bölgede ekonomik ve sosyal koşulları iyileştirmek yöre halkının refah düzeyini 

ve yaşam standartlarını yükseltmek vardır. Bu bağlamda, projeler kapsamında söz konusu bölgelerde 

toprak ve su potansiyelinin geliştirilmesi, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmanın 

gerçekleştirilmesi (eğitim, sağlık, istihdam olanaklarının arttırılması, insan kaynağının geliştirilmesi, 

turizm, çevre ve kültürel mirasın korunması) bölge kentlerinin kendi arasında ve diğer kentler arasında 

süregelen dengesizliğin giderilmesi öncelikli hedefler arasındadır (Yıldız, 2008: s.289).  

Sonuç itibariyle GAP’ın temel amacı kuru toprakların suya kavuşturulması ile tarımsal üretimi ve 

çeşitliliği artırmak, bölgenin sahip olduğu kaynakları bölge insanının katkılarıyla geliştirmek ve 

sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Tarımsal üretimin artmasıyla birlikte tarıma dayalı sanayi gelişecek, 

ekonomi canlanarak bölge halkına yeni istihdam alanları açılacak ve böylece bölgeden dışarıya olan 
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göç önlenecek, aynı zamanda bölge halkının gelir ve refah düzeyi yükselerek diğer bölgelerle 

arasındaki gelişmişlik farkı azalacaktır. GAP’ın amacı maddeler halinde özetlenecek olursa;  

• Kuru toprakları suya kavuşturmak, 

• Tarımsal üretimi ve çeşitliliği artırmak,  

• Bölgenin sahip olduğu kaynakları bölge insanın katkılarıyla geliştirmek ve kaynakların 

sürdürülebilirliği sağlamak şeklindedir.  

Türkiye, sahip olduğu zengin doğal kaynaklar ve devletin hidroelektrik alanında bireylere/şirketlere 

sağladığı desteklerle gelecek yıllarda Avrupa pazarlarında önemli bir yer edinmeyi hedeflemektedir. 

Ülkemiz, Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren, Dicle ve Fırat nehirlerinin de aralarında olduğu birçok 

nehir havzasına sahip olan bir ülkedir (Albayrak ve Turanlı, 2022: s.70). GAP; toprak, su ve insan 

kaynaklarını optimum gelişmişlik seviyesine taşımayı amaçlayan entegre, sosyoekonomik ve 

sürdürülebilir bir bölgesel kalkınma projesidir. Bölge kaynaklarının optimum seviyede kullanımı 

yoluyla bölgedeki büyük illerin nüfus emme kapasitesini artırarak ekonomik büyüme, sosyal istikrar 

ve ihracatın teşviki gibi ulusal amaçlara katkıda bulunmak da GAP’ın genel kalkınma hedefleri 

arasında yer almaktadır (GAP Genel Sunumu, GAP-BKİ).  

Güneydoğu Anadolu Projesi, yaklaşık olarak 74.000 km²’lik bir alandan oluşan, Dicle ve Fırat 

nehirlerinin aşağı bölümleri ile bu nehirler arasındaki ovaları kapsayan bir projedir. Güneydoğu 

Anadolu Projesinde; Aşağı Fırat Havzası’nda 7 ve Dicle Havzası’nda 6 adet olmak üzere, sulama ve 

enerji amaçlı toplam 13 ana proje demeti yer almaktadır. Proje, öncelikle sulama ve enerji yatırımları 

amacıyla düşünülmüş ancak tarımsal gelişmelerin nihayetinde diğer sektörleri de etkileyeceği dikkate 

alınarak entegre bir kalkınma projesine dönüştürülmüştür. Proje kapsamında bölgede toplam güç 

miktarları 7.640 mw olan 22 baraj ve 19 hidroelektrik santrali inşa edilecektir. İnşa edilecek olan 19 

hidroelektrik santralden yılda tahmini 27 milyar kw’lık enerji üretimi amaçlanmıştır. Bu miktar, 1981 

yılında ülkede üretilen toplam enerji üretim miktarına denktir. Projenin gerçekleştirilmesiyle birlikte, 

yaklaşık olarak 1,7 milyon hektarlık tarım arazisinin sulanması öngörülmüş olup, bu alan Cumhuriyet 

döneminden günümüze kadar geliştirilen kamu sulamaları alanlarından fazladır (Açma, 1992). 
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Şekil 3: Bazı GAP Bölgesi Barajları 
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Şekil 4: Bazı GAP Bölgesi Sulama Kanalları 

Proje alanının güneyinde olan Harran, Suruç, Ceylanpınar, Silopi, Nusaybin ve Mardin’in geniş 

ovalarında yıllık yağış miktarı 300 mm kadardır. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 

neredeyse hiç yağış yoktur. Ortalama günlük sıcaklık ise çoğu zaman 25 derecenin üzerindedir ve 

buharlaşma çok fazladır. Bu yağış niteliği ise bölgede ancak iki yılda bir ürün alınan kuru tarıma 

olanak tanımaktadır. Bölgenin tarımsal üretimini sekteye uğratan en büyük problem yağış 

yetersizliğidir. Bölgede tarımsal üretim rekoltesinin yükseltilmesi ve üretim optimizasyonu ancak 

alternatif sulama sistemleri ile giderilebilir. Yapılan çalışmalara göre Güneydoğu Anadolu Projesinin 

gerçekleşmesi ile üretim miktarının günümüz verilerine göre ilk durumda 15-20 kat son durumda ise 

50-60 kat artması imkân dahilinde görülmektedir (Acar, 1986). 

GAP idaresi “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sürdürülebilir ve adil kalkınma ferasetiyle toplumsal 

refahı yükseltmek için kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayarak planlar yapmak ve 

koordinasyonu sağlamak, insana ve çevreye duyarlı, inovatif model projeler uygulamaya yönelik bir 

misyon, “Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kalkınma Çalışmalarına Ulusal Alanda Olduğu Gibi 

Uluslararası Alanda da İlham Kaynağı Olmak” amaçlı bir vizyon belirlemiştir (GAP Genel Sunumu, 

GAP-BKİ).  

GAP, gerçekleştirdiği eylem planı ve kalkınma programları kapsamında Genel Kalkınma Hedeflerini 

ise aşağıda belirtildiği şekilde düzenlemiştir: 

• Ekonomik yapıyı geliştirerek GAP Bölgesi’ndeki gelir düzeyini yükseltmek ve böylece 

bölgeler arasındaki gelir farklılığını azaltmak, 

• Kırsal alandaki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırmak, 

• Bölgedeki büyük kentlerin nüfus emme kapasitesini artırmak, 
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• Bölge kaynaklarının etkin kullanımı yoluyla ekonomik büyüme, sosyal istikrar ve ihracatın 

teşviki gibi ulusal amaçlara katkı sağlamaktır.   

GAP’ın hedeflerinden de görüleceği üzere bölgesel gelişmişlik farkının giderilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu farkların ortaya çıkmasının başlıca nedenleri arasında bölgelerin potansiyelleri, coğrafi koşulları, 

sosyal yapısı ve siyasal yapılanma içerisindeki konumları gibi faktörler yer almaktadır. Olumlu ya da 

olumsuz koşulların her biri bölgeyi daha müreffeh hale getirebileceği gibi gelişmeleri önemli oranda 

olumsuz da etkileyebilir. Bu nedenle kaynak tahsisini pozitif yönde etkileyecek kamu politikalarının 

tasarımı büyük önem kazanmaktadır (Benek, 2009: s.46). 

Proje hedeflerinde aynı zamanda kırsal alanda kalkınma da göze çarpmaktadır. Devlet Planlama 

Teşkilatı Sekizinci Kalkınma Planının Kırsal Kalkınma Raporunda kırsal alan; yaşamsal ve ekonomik 

faaliyetlerin ciddi anlamda doğal kaynakların değerlendirilmesine ve kullanılmasına dayalı olduğu, 

toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişimin ağır ilerlediği, kökleşik değer yapısının hayatı 

şekillendirdiği, yüz yüze iletişimin önemini koruduğu, teknolojik gelişmelerin üretime ve hayata 

aktarılmasının nispeten vakit aldığı, sosyoekonomik özellikleriyle kentsel alanların dışında yer alan 

ortamlar şeklinde tanımlanmaktadır (Ökten ve Çeken, 2008: s.14). Sulama ve hidroelektrik enerji 

üretimine yönelik 13 alt projeyi kapsayan bütünleşik bir bölgesel kalkınma projesi olan GAP’ın 

kapsamına 1989 yılında bölgesel kalkınma planlarını gerçekleştirmek amacıyla kentsel ve kırsal 

altyapı, ulaştırma, sanayi, çevre koruma ve sosyal değişkenler gibi konular da dâhil edilmiştir (Yıldız, 

2008: s. 288-289). 

Kırsal alan tanımına dayanarak kırsallık olgularından biri olan kırsal kalkınma kavramına bir açıklık 

getirilebilir. Çünkü kırsal kalkınmanın ana konusu kırsal sayılan yerlerdir. Dolayısıyla kırsal kalkınma 

kavramını, kırsal bölgelerde yaşayanların kültürel ve sosyoekonomik yapılarını dönüştürecek şekilde 

üretim, refah ve gelir seviyelerinin artırılması, istikrarsızlıkların giderilmesi, kentsel alanlarda var olan 

toplumsal ve fiziki alt yapının kırsal alanlarda da oluşturulması, tarımsal ürünlerin değerlendirilme 

süreçlerinin iyileştirilmesi, etkinlik ve örgütlenmeleri şeklinde tanımlayabiliriz (Ökten ve Çeken, 

2008: s.14).  

Kırsal kalkınma, bölgelerarası toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişme farklılıklarını azaltmayı 

hedefleyen politikalarla yakından ilişkilidir. Bu bağlamda beşinci beş yıllık kalkınma planında, başta 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile kalkınmada öncelikli bölgelerin ele alınması ve 

nihayetinde bu bölgeler ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının giderek azalmasını 

sağlayacak ilke ve politikalarla kırsal alan ve kırsal sanayi problemleri işlenmiştir. Bugün Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde devam eden ve geniş muhteviyatlı bir bölgesel kalkınma projesi olan GAP bu 

görüşün eseridir. İlaveten GAP Bölgesi'nde kırsal kalkınma kapsamında olmayan yalnızca bölgedeki 

kırsal alanda yaşamını sürdüren insanlara yönelik küçük çaplı birtakım çalışmalar sürdürülmektedir. 
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Bu çalışmalar, kırsal alanda yaşayanların yaşam, eğitim, örgütlenme ve gelir seviyelerinin artırılmasını 

hedeflemektedir (Ökten ve Çeken, 2008: s.17). 

Master Planı oluşturulduktan sonra çok sektörlü ve bütünleşik bir bölgesel kalkınma projesi haline 

gelen GAP, yalnızca hidroelektrik santrali, sulama ve baraj gibi fiziksel yapıları içermeyip, 

birbirleriyle koordineli biçimde yürütülecek tarımsal ve endüstriyel gelişme, kırsal ve kentsel altyapı, 

ulaşım, haberleşme, sosyal hizmetler, eğitim, sağlık, kültür, turizm, konut vb. sektörlerdeki gelişme 

yatırımlarını da kapsamaktadır (Ökten ve Çeken, 2008: s.17). 

1990’lı yılların ikinci yarısında ortaya çıkan ekonomik krizler ile dünya çapında beliren gelişmelere 

dayalı olarak GAP Master Planının yeni gereksinimler doğrultusunda düzenlenmesine karar verilmiş 

ve 4 Haziran 1998’de Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda plan yeniden şekillendirilmiştir. 

Bu çerçevede gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının ardından 2000 yılında düzenlenen GAP Master 

Planının değişen şartlar, yeni gereksinimler ve kalkınma değerleri göz önünde bulundurularak 

Katılımcı Planlama ilkesi ile düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Böylelikle GAP, katılımcı ve 

sürdürülebilir insani gelişme yaklaşımı düşüncesiyle revize edilmiştir. Buna göre GAP Master Planı, 

teorik olarak insani gelişmeyi baz alan bir kalkınma projesi haline gelmiştir (Benek, 2009: s. 54).  

Yıldız (2008)’a göre yeniden düzenlenen GAP Master Planı’nın temel kalkınma stratejisi, bölgenin 

tarıma dayalı ihracat bölgesi haline gelmesidir. Bu doğrultuda; 

• Toprak ve su kaynaklarını gerek sulama gerekse kentsel ve endüstriyel kullanıma yönelik 

geliştirmek ve yönetmek, 

• Daha iyi tarımsal işletme yönetimi, tarımsal uygulamalar ve bitki çeşitliliği uygulayarak 

toprak kullanımını geliştirmek,  

• Tarımla ilişkili ve yerel kaynaklara dayalı üretime özel ağırlık vererek imalat sanayilerini 

teşvik etmek,  

• Bölge halkının ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak,  

• Nitelikli personeli bölgeye cezbetmek ve bölgede kalmasını sağlamak için sosyal hizmetleri ve 

kentsel altyapıyı iyileştirmek temel amaçlar arasındadır.  

GAP genel sunumu verilerine göre GAP’ta 2000 yılı sonrasında gerçekleşen eylem planları ve 

kapsadıkları yıllar aşağıdaki şekildedir: 

• 2002 GAP Bölge Kalkınma Planı (2002-2010) 

• GAP Eylem Planı (2008-2012) 

• GAP Eylem Planı (2014-2018) 

• GAP Bölge Kalkınma Programı (2021-2023).  
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GAP, planlamada iki yaklaşım içermektedir. Bu yaklaşımlardan ilki bütünleşik planlama yaklaşımı, 

diğeri ise sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı olmak üzere birbirini tamamlayıcı nitelikte yaklaşımlardır. 

Bütünleşik yaklaşım, farklı sektörlerin birlikte ve koordineli biçimde yürütülmesini hedeflemektedir. 

Sürdürülebilir kalkınma ve insani gelişme bu tür bir yaklaşımın ayrılmaz bir parçası ve sonucu olarak 

görülmekte, tüm kalkınma çabalarının temelini "insan" oluşturmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda, 

GAP sadece ekonomik büyüme amacına yönelik bir proje olmayıp, toplumsal bir dönüşüm projesi 

kimliğini taşımaktadır. 

Tüm kalkınma gayretlerinin insan temeline dayandığı düşüncesinden hareketle GAP'ın esas niteliği, 

şüphesiz proje kapsamındaki bölge ile daha gelişmiş bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını gidermeyi 

ve dengeli bir gelişime fayda sağlamayı hedefleyen GAP'ın başarısı, ciddi anlamda uygulandığı 

bölgedeki halkın iyi tanınmasına, projeye katılımına ve desteğine dayalıdır. Bu sebeple sosyal 

araştırmalar ve uygulamalar GAP'ın en önemli tamamlayıcısı konumundadır (Ökten ve Çeken, 2008: 

s.18).  

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) dünyadaki benzerleriyle kıyaslandığında kapsadığı coğrafi alan, 

fiziksel büyüklükleri ve amaçları bakımından göz alıcı niteliktedir. GAP giderek önemli hale gelen 

bölgelerarası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmayı amaçlayan devletin genel politikaları 

doğrultusunda kendi amaçlarını düzenlemiştir. GAP, az gelişmiş bölgelerdeki kalkınma kapasitesinin 

açığa çıkarılmasının kendi başına ekonomik büyüme, toplumsal istikrar ve ihracatın özendirilmesi gibi 

ulusal amaçlara yarar sağlayacağına ilişkin devlet politikası ile uyuşmaktadır.  

GAP Bölgesi kapsamına alınan kentlerin yüzölçümü toplamı 75.410 km2, ülke yüzölçümünün 

(779.452 km2) %9,7’sini oluşturmaktadır. Bölge, Türkiye’deki tarımsal alanların %11,7’sini, otlak 

(çayır-mera) alanlarının %10,3’ünü, orman-fundalık alanlarının %6,2’sini ve diğer alanlara ayrılan 

alanın ise %11,4’ünü oluşturmaktadır. Yüzölçümleri içerisinde bölgedeki tarım alanları (%43,6), 

Türkiye’deki tarım alanlarına (%36) göre daha avantajlı bir durumdadır (Benek, 2009: s. 50). 

Çalışan işgücünün büyük çoğunluğunu tarım sektöründe istihdam etmek durumunda olan Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi, pazara dönük tarımsal imalatı gerçekleştirememenin zorluklarını 

deneyimlemektedir. Tüketime özgü geleneksel tarım işletmeleri niteliğine sahip birçok küçük aile 

işletmesi özelliği gösteren tarım sektörü, Türkiye’de tarımda en iddiasız kentlerini içerisinde 

bulundurmakta ve Türkiye’nin tarımsal katma değer toplamındaki payı bir hayli düşük kalmaktadır. 

Bu durum, GAP’ın en temel amacı olan bölgenin toprak ve su kapasitesinin geliştirilmesi ve tarımsal 

verimliliğin artırılması ile pazara dönük tarımsal ürünlerin üretilmesi, kırsal alanlardaki gelir 

seviyesinin artırılması yöntemiyle kırsal nüfusun göç etme isteğinin azalması olduğunu göstermektedir 

(Yıldız, 2008: s. 292). 
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GAP tamamlandığında, ikisi beraber yılda 50 milyar m3 ten fazla su akıtan Fırat ve Dicle Nehirleri 

üzerindeki tesislerle, Türkiye toplam su potansiyelinin %28’ini kontrol altına almış olacaktır. Bunun 

sonucunda ise sahada 1,82 milyon hektarlık bir tarım arazinin sulanması sağlanmış olacaktır. Bölgede 

sulamaya açılacak toplam alan, Türkiye’de ekonomik olarak sulanabilir toplam alanın (8,5 milyon 

hektar) %21,4’üne karşılık gelmektedir. Bunun yanında, ekonomik olarak gerçekleşebilir hidroelektrik 

enerjisi potansiyeli (118 milyar kilovatsaat) de %25’e ulaşacaktır. Türkiye’nin yeraltı kaynaklarından 

petrol ve fosfatın tamamı ise, sadece GAP Bölgesi’nde bulunmaktadır (Benek, 2009: 52). 

GAP yatırımlarına; 1990-2021 döneminde 2021 yılı fiyatlarıyla merkezi bütçeden toplam 224,5 milyar 

TL kaynak ayrılmış ve 199,4 milyar TL harcama yapılmıştır. Bunun 165,7 milyar TL’si 2003-2021 

döneminde tahsis edilmiştir. 2008-2018 Eylem Planları döneminde ise 120,9 milyar TL tahsis 

edilmiştir. Bölge yatırımlarının merkezi bütçe içindeki payı önceki yıllarda % 7 düzeyinde iken, 2003-

2018 dönemi ortalaması % 9,5 olmuştur. Eylem Planları döneminde ise bu oran % 10,8’lere kadar 

yükselmiştir. 2021 yılında GAP Bölgesine toplam 10,1 milyar TL kaynak tahsis edilmiştir (GAP’ta 

Son Durum, 2021: s.58).  

Ekonomik kalkınma bir bütün olarak değerlendirildiğinden tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin tek 

başına ilerlemesinden söz etmek doğru değildir. Tarım ve sanayi sektörleri karşılıklı etkileşim 

içerisinde olan ve birbirini tamamlayan sektörlerdir. Zira tarım sektörü bir yandan sanayi sektörüne 

hammadde sağlarken diğer yandan sanayi ürünleri için pazar oluşturmaktadır. Bu çerçevede, tarım 

sektörü ülkenin sanayileşme sürecine hammadde sağlayarak, işgücü ve sermaye aktararak, sanayi 

mallarını talep ederek fayda sağlamaktadır. Bu durum, özellikle GAP Bölgesi’nin kalkınarak diğer 

bölgelerle bütünleşik hale gelebilmesi, bölgenin doğal zenginlikleri itibariyle “olmazsa olmaz” ilkesi 

konumundadır. Dolayısıyla tarım ve sanayi sektörleri birbirlerinin hem tamamlayıcısı hem de 

destekleyicisi durumundadırlar. Nitekim, GAP Bölgesi’nde var olan sanayi kuruluşlarının yaklaşık 

dörtte üçünün tarıma dayalı olması bu durumu desteklemektedir (Benek, 2009: s. 60). 

GAP kapsamında, 18 yıllık (1989–2007) bir zaman zarfında sürdürülen çalışmaların, sözü edilen 

projelerin planlanan zamanda tamamlanmamış olması ve bu yapısal problemlerin çözümlenemeyişi 

projenin çok düşük bir düzeyde gerçekleşmesine yol açmış yani istenilen düzeye ulaşılamamıştır. 

Buna ek olarak, GAP Master Planı’nda bölgenin tarım ve tarıma dayalı sanayi ile kalkınması 

planlanmasına rağmen, 2007 yılı itibariyle GAP toplamında tamamlanma oranı % 59,3 iken, tarım 

sektörü alanında sürdürülen projelerin gerçekleşme oranı yalnızca % 15’tir. Bunun sonucunda, GAP 

kapsamında tarım sektörüne yönelik projelerin tamamlanma oranının düşük olmasından dolayı, GAP 

Bölgesi’nde tarımın esas yapısal problemlerinin çözülerek, tarımın modernleşmesi gecikmektedir 

(Benek, 2009: s.69).  
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1.1.4. Ekonomik Açıdan GAP Bölgesi  

Yüzölçümleri içerisinde bölgedeki tarım alanları (% 43,6) Türkiye’deki tarım alanlarına (% 36) göre 

daha avantajlı bir durum arz etmektedir. Öte yandan GAP illerinde 2002-2020 yılları arasında bazı 

sosyoekonomik gelişmişlik verileri Tablo 1 ile gösterilmiştir. Özellikle dikkat çeken en önemli 

gösterge ihracat ve istihdam göstergesidir. 2002 yılında yaklaşık 689 milyon dolar olan GAP bölgesi 

ihracat rakamı, 2020 yılında 13 milyar dolara yükselmiştir.  18 yıllık süreçte istihdamın yaklaşık 

olarak 6 kat, ihracatın 20 kat, ithalatın 11 kat ve üniversite öğrenci sayısının 6 kat artmış olduğu 

gözlemlenmektedir. 

Tablo 1. GAP İllerinde Bazı Sosyoekonomik Göstergeler 

Göstergeler 2002 2020 

İşletme Sayısı 1.102 5.208 

İstihdam 39.102 247.395 

İhracat GAP 

(Milyon $) 

689 13.123 

İhracat GAP/TR (%) 1.91 5.8 

İthalat GAP 

(Milyon $) 

773 8.455 

İthalat GAP/TR (%) 1.50 3.1 

Nüfus (milyon) 6,6* 9,1 

Nüfus Artış Hızı (Binde) 24,8 15,8 

Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) 88 * 121 

Net Göç - -17.501 

Hane Halkı Büyüklüğü (kişi) 6,5* 4,6 

Bebek Ölüm Hızı (binde) 48,3* 12,9** 

Okullaşma Oranı (%) 

(Okul Öncesi Eğitim) 

3,0 61,2 

İlköğretim 94,1 97,0 

Ortaöğretim 27,3 100,1 

Derslik Başına Düşen Öğrenci 

Sayısı (İlköğretim) (kişi) 

50*** 28 

Üniversite Sayısı (adet) 3 9 

Üniversite Öğrenci Sayısı (kişi) 32.278 183.489 

Not: (*)2000 yılı verisini, (**)2019 yılı verisini ve (***)2004 yılı verisini ifade etmektedir.  

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, GAP bölgesinde yer alan illerin hala diğer bölgelerde bulunan illere 

kıyasla birçok sosyoekonomik göstergede en son sıralarda yer almaktadır. Bunun temel nedeni, GAP 

bünyesinde bu süre zarfında yürütülen çalışmaların söz konusu projelerin gerek hedeflenen süre 

içerisinde tamamlanmaması gerekse bu yapısal sorunların çözüme kavuşturulması noktasında istenilen 

düzeye henüz ulaşılamadığı, hatta çok düşük bir seviyede gerçekleştiği görülmektedir (Benek, 2009: s. 

69).  
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Tablo 2. GAP İllerinin Alt Boyutlar İtibarıyla Gelişmişlik Sıralamaları 

İl SEGE DEM İST EĞT SAĞ RYK MAL ERİ YKL 

Adıyaman 66 69 70 63 70 48 72 57 67 

Batman 72 57 77 69 69 70 73 69 79 

Diyarbakır 68 49 76 72 67 49 68 72 65 

Gaziantep 30 28 54 66 60 6 43 20 46 

Kilis 62 64 71 51 57 62 66 34 59 

Mardin 74 55 80 77 77 58 71 59 78 

Siirt 75 75 79 73 72 71 70 73 74 

Şanlıurfa 73 62 78 79 74 47 79 52 68 

Şırnak 81 72 81 75 81 79 76 67 81 

Not: Değişkenler sırasıyla; sosyoekonomik gelişmişlik endeksi, demografi, istihdam, eğitim, sağlık, rekabetçi ve 

yenilikçi kapasite, mali, erişilebilirlik ve yaşam kalitesi şeklindedir. 2017 yılına ait verileri içermektedir (Acar ve 

ark. 2019). 

 

1.2. BARAJLAR 

Barajlar insanoğlunun var olduğu günden bugüne dek çeşitli sebeplerle inşa edilmiştir. İnsan 

nüfusunun az ve teknolojinin gelişmediği zamanlarda bile barajlar yapılmıştır. İnsanlık tarihinin ilk 

barajları içme suyunu karşılamak, sel ve su taşkınlarını önlemek, tarım için sulama faaliyetlerini 

sürdürebilmek için suları kontrol altına almak için yapılmıştır. Sanayinin ve teknolojinin gelişmesiyle 

beraber baraj göllerinin yapım amaçları da değişmiştir. Barajların taşkınları önlemek, sel felaketine 

karşı hazırlıklı olmak, tarım için sulama faaliyetlerini sürdürebilmek, içme suyunu karşılamak gibi 

amaçlar dışında sosyoekonomik birçok amacı olmuştur. Günümüzde barajları yapım amaçları arasında 

gün geçtikçe çoğalan enerji ihtiyacını karşılamak, balıkçılık faaliyetleri, durgun su sporları, turistik 

aktiviteler vb. sosyoekonomik aktiviteler vardır.  

Hem enerji üretimi hem de su taşkınlarının kontrol altına alınabilmesi amacıyla baraj inşa etme 

ihtiyacı ilk olarak gelişmiş ülkelerde ortaya çıkmıştır. Uygun iklim koşulları olmasına rağmen 

barajlara bu ülkelerde daima ihtiyaç duyulmuştur. Ancak gelişmiş devletlerde hidrolik enerji üretimi, 

gelişmiş sanayilerinin su ihtiyacını karşılamak, sağlıklı ve güvenilir içme suyu temini ve taşkınlardan 

korunma ihtiyacı ön plana çıkmıştır. Belirtilen amaçlarla sayısız baraj tesisi edilmiştir. Barajlarda 

depolanan ve yeraltından çıkarılan dünyadaki kullanılabilir suyun % 10’u evsel kullanımda, % 20’ si 

sanayide ve % 70’i tarımda kullanılmaktadır. Tabii ki sanayide kullanım oranı gelişmiş ülkelerde 

artmakta, tarımda kullanım oranı ise daha çok ilkel tarım uygulayan üçüncü dünya ülkelerinde 

artmaktadır. Dünyadaki barajların üçte biri gelişmiş kuzey ülkelerinde bulunmaktadır. Fransa, İtalya 

ve İspanya gibi Avrupa ülkeleri ile ABD barajlar sayesinde sulamaya da büyük önem vermiştir. 

ABD’nin batı ve güney kesimlerinde 21,4 milyon hektar sulu tarım yapılmaktadır. Bu çalışmalar 

1990’lı yıllarda büyük oranda tamamlanmıştır. Gelişmiş ülkeler su potansiyellerinin geliştirilmesini 

büyük oranda tamamlamışlar ve elde edilen enerji sayesinde sanayilerini geliştirerek, halkın refah 

seviyesini yükseltmişlerdir (Küçükbaşol, 2015: s.136).   
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Mevsimlere bakıldığında düzensiz olan su kaynaklarının verimli kullanımı, hidroelektrik enerji 

üretimi, turizm ve eğlence, su temini, selleri önleme, balıkçılık, vb. barajların ve baraj gölü 

inşaatlarının sebeplerindendir. Bunların arasında en önemli sebebin, dünya genelinde barajlardan elde 

edilen enerji ve karşılanan enerji gereksinim miktarına bakıldığında elektrik üretiminin olduğu 

söylenebilir (Koçyiğit ve Emiroğlu, 2016: s. 92). Enerji, ekonomik ve sosyal gelişmişliğin bir 

göstergesi olarak insanoğlunun vazgeçilmez bir ihtiyacıdır. Enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği 

geçmişten bugüne dünyanın en önemli konularından ve sorunlarından biri olmuştur. Enerji yaşam 

kalitesinin artırılmasında önemli bir etken olduğu gibi, teknolojik üretim ve gelişim için hayati 

derecede önemlidir. Enerji kaynaklarının hızla tükenmesi, petrol, kömür, nükleer enerji gibi kendini 

yenileme durumu olmayan kaynakların bilinçsizce kullanılması, bu kaynakların çevreye ve atmosfere 

verdiği kirlilik gibi etkenler insanları yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya yönlendirmiştir 

(Bars ve ark., 2016: s.2242).  

 

Şekil 5: GAP Bölgesi Su Kaynağı 

Yenilenebilir enerji kaynakları: Hidrolik enerji, güneş enerjisi, jeotermal enerji, rüzgâr enerjisi, 

biokütle enerjisi, hidrojen enerjisi ve biyogazdır. Bu bağlamda suyun hareket gücünün kullanılmasıyla 

üretilen hidroelektrik enerji yenilenebilir enerji kaynağı olarak mevcutların yanında yeni HES’lerin ve 

barajların yapımını gündeme getirmektedir. Barajlar; sulama, su temini, hidroelektrik enerji üretimi, 

ulaşım ve su akışının kontrollü olması gibi birçok amaca yönelik olarak inşa edilmektedir. Ancak bu 

yapılar yeraltı sularının azalması, fiziksel ve biyolojik çevrenin olumsuz etkilenmesi gibi istenmeyen 

sonuçları da beraberinde getirmektedir. Buna karşın, hidroelektrik enerji kullanımı sonucunda doğaya 

herhangi bir zararlı gaz karışmamaktadır. Sıfır emisyonu olan hidroelektrik enerji bu özelliğinden 

dolayı temiz enerji olarak adlandırılmaktadır. Hidroelektrik enerjinin önemli avantajları göz önünde 

bulundurulduğunda; akarsuların rejimlerini kontrol altına alarak taşkın zararlarını önler, depolanan 

sulardan içme suyu sağlar, diğer tip santrallere göre ekonomik ömrünün uzun olmasının yanı sıra 

işletme kolaylığı ve esnekliği vardır, ucuz elektrik üreterek rekabetçi elektrik piyasasının oluşmasına 

katkı sağlar, işletme gideri düşüktür ve herhangi bir yakıt gideri yoktur, yöre halkına istihdam, sulu 

tarım, taşımacılık, su sporları gibi sosyal ve ekonomik fayda sağlar ve en önemli avantajlarından biri 

de enerji depolama kapasiteleri olduğundan dışa bağımlılığı azaltırlar ve bu bağlamda arz güvenliğinin 

sağlanmasına da katkıda bulunurlar (Bars ve ark., 2016: s.2242).  
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1.2.1. Barajlar ve Ekonomi Arasındaki İlişki  

Barajların ekonomiye faydaları ele alındığında; diğer tür enerji santrallerine göre doğaya zararı daha 

azdır, ekonomik ömrü diğer enerji santrallerinden daha çoktur, işletme kolaylığı vardır, ekonomik 

olarak enerji ihtiyacını daha uygun karşılar, bulunduğu ülkeye yeni istihdam alanları sağlar, enerjide 

dışa bağımlılığı azaltır ve bu şekilde ekonomiye katkı sağladığı düşünülmektedir.  

Baraj projelerinin pek çoğu sadece ekonomik yarar için değil, yöre insanlarının sosyo-ekonomik 

gelişmeleri de düşünülerek amaçlanmıştır. Bu açıdan baraj projeleri yöre insanlarının kendi doğal 

ortamlarında daha iyi hayat standartlarına kavuşmalarını sağlayarak büyük şehirlere olan göçü 

önlemede önemli bir faktör olur (Altınbilek, 2013: s.4).  

1.2.1.1. Barajların Türkiye Ekonomisine Katkıları 

Türkiye gelişmekte olan bir ülke ve enerjide dışa bağımlı olduğu için yeni enerji kaynaklarına ihtiyacı 

duyan bir ülkedir. Artan enerji ihtiyacı ve azalan doğal kaynaklar sebebiyle enerji ithalatı yaparak dışa 

bağımlı bir ülke konumuna gelmiştir. Bu durum çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yeni enerji 

arayışına girmeyi gerektirmiştir. Bu bağlamda barajlar Türkiye için de hayati önem taşımaktadır. Sel 

ve su taşkınlarının verdiği zararları minimuma indirmek, balıkçılık faaliyetleri, durgun su sporları gibi 

faaliyetlerde ekonomik açıdan fayda sağlar.  

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak hızlı gelişme ve 

endüstrileşme sonucu enerji açığı oldukça önemli bir şekilde kendini hissettirmeye başlamıştır. Bu 

nedenle enerji üretiminde ülkenin öz kaynakları arasında hidrolik potansiyel; yenilenebilir kaynak 

olması, işletme ve bakım masraflarının az olması, çevre kirliliği yaratmaması (fosil yakıt enerjisine 

göre) ve en önemlisi ulusal niteliği ile güvenilir enerji arzını sağlayan kaynak oluşu gibi özellikleri 

dolayısıyla son yıllarda ilk sırayı almaktadır (Özgen ve Karadoğan, 2012: s.148). 

Geçtiğimiz yüzyılda pek çok yeni baraj inşasının planlanması dünyada yükselen su krizine işaret 

etmekte ve ucuz yenilebilir enerjiyi sağlamaktadır. Ülkemizde de DSİ bu barajların planlanması ve 

inşasının çevresel, toplumsal ve iktisadi açıdan anlamlı olmasını temin ederek gerçekleştirmektedir. 

Mevsimlere ve yıllara göre değişen yağış miktarları da düşünülecek olursa Türkiye’nin büyük nehirleri 

üstünde kullanım suyu temini için baraj inşa etmek kaçınılmazdır (Altınbilek, 2013: s.4).  

Son yıllarda, ülkemizde baraj yapımı hızlanmış ve bu alanda hem nicelik hem de nitelik olarak büyük 

projeler gerçekleştirilmiştir. Nitekim Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na göre son on yılda Türkiye’de 

268 tane baraj yapıldığı ifade edilmektedir. Ülkemizdeki elektrik enerjisi tüketiminin geçmiş yıllara 

göre önemli oranda arttığı ve günümüzde enerji olarak büyük oranda dışa bağımlı olduğumuz göz 

önüne alındığında, bu tür yerli yatırımların önemli olduğu söylenebilir (Orhan, 2015: s.381).  
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Türkiye enerjide net ithalatçı ülke konumundadır. Ülke nüfusundaki artış, gelişen ekonomi ve 

teknoloji ile bu ihtiyaç giderek artmaktadır. Ülkenin yeraltı kaynakları yönünden (petrol, doğalgaz vs.) 

zengin olmaması sebebiyle dışardan fosil yakıtlar ithal ederek enerji ihtiyacını karşılamaya 

çalışılmaktadır. Ancak hem dünya nüfusunun artışıyla enerjiye olan talebin artması hem de dünya 

konjonktüründe politik değişim ve istikrarsızlıkla fosil yakıtları arzu edilen miktar ve fiyatta tedarik 

etmek zorlaşmaktadır. Bu durumda ülkeleri yeni enerji kaynakları arayışına sokmaktadır. 

Yenilenemeyen enerji kaynaklarından (petrol, doğalgaz, kömür), yenilenebilir enerji kaynaklarına 

doğru eğilim artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından da en dikkati çeken hidrolik enerji 

kaynağıdır. Hidrolik enerjinin; yerli ve yenilenebilir bir kaynak olması, diğer enerji santrallerine göre 

verimliliğin yüksek, bakım giderleri düşük, ekonomik ömrünün uzun olması, düşük karbon salınımı, 

yatırımda daha az dışa bağımlılık ve depolamaya elverişli olması gibi çok önemli getirileri vardır 

(Bars ve ark., 2016: s.2247).  

Doğada bulunan suyu, insanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale getirmek için ihtiyaç duyulan en 

önemli su yapılarından birisi barajlardır. Akarsuların önlerinin, herhangi bir dolgu malzemesi ile 

tıkanması sonucu oluşan set veya engele baraj denir. Bu set bir dağ göçmesi, volkanik püskürme veya 

buzul aşındırması gibi doğal çevre süreçlerinin eseri olarak oluşmuşsa bu barajlara doğal baraj, insan 

emek ve teknolojisinin eseri ise yapay baraj adı verilir. Barajlar, suyun ihtiyaçtan fazla geldiği 

zamanlarda biriktirerek, ihtiyaç duyulduğu zamanlarda kullanmak (içme, sulama, sanayi), 

hidroelektrik santrallerinde elektrik üretmek, sel sularını toplayarak barajdan aşağıdaki akarsu yatağı 

ve çevresini taşkınlardan korumak amaçları için yapılır. Bunun gibi ülkemizde bu sayılan amaçlara 

uygun olarak pek çok baraj yapılmıştır. Bunlardan birini de Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yer alan 

Silvan Barajı oluşturur (Koca, 2005: s.211). 

Son yıllarda ortaya çıkan enerji açığı ve enerjide dışa bağımlılık Türkiye’yi, aslında uygulaması 

gereken uzun vadeli enerji politikaları yerine, kısa vadede çabuk sonuç almayı hedefleyen yöntemler 

kullanmaya veya kullanılan mevcut yöntemin üretimdeki payını arttırmaya yönelik çalışmalara 

yönlendirmektedir. Bu kapsamda, 2007 yılı elektrik üretiminde toplam payı %18,7 olan hidroelektrik 

santrallerin payının arttırılması ülkemizde son dönemde en çok başvurulan seçeneklerden biri 

olmuştur. Günümüzde barajların yapılış amaçlarının başında enerji üretimi gelmektedir. Hidroelektrik 

santraller, diğer üretim tipleri ile kıyaslandığında en düşük işletme maliyetine, en uzun işletme ömrüne 

ve en yüksek verime sahiptirler. Bu sebeple Türkiye’nin diğer enerji alternatifleri karşısında 

hidroelektrik santrallere gerekli önceliğin verilmesi ekonomik ve stratejik bir yaklaşım olarak uygun 

görülebilir. Ancak, hidroelektrik enerjinin, yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak dünyadaki su 

döngüsüne bağlı olduğunu ve yapıldığı coğrafi mekâna olumsuz etkilerinin de olabileceği göz ardı 

edilmemelidir (Özgen ve Karadoğan, 2012: s.147). 
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GAP kapsamında önemli yatırım alanlarının başında hidroelektrik santralleri (HES) gelmektedir. 

Büyümeyle birlikte artan enerji ihtiyacı, hidroelektrik potansiyeline olan ilgiyi de arttrmıştır. GAP 

kapsamında HES enerji projelerinde %91 oranında fiziki gerçekleşme olup, HES projelerinin %3’ü de 

inşaat halindedir. 2021 yılı sonuna kadar 506 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilmiş olup, 

üretilen bu enerjinin parasal değeri 30,4 milyar ABD dolarıdır. HES’lerin yalnızca enerji hedeflerine 

yönelik projeler özelinde noktasal olarak incelenmesi doğru olmayacaktır. Üretim yerinin yakın ve 

uzak çevresi bağlayıcı niteliktedir. HES ve benzeri tesislerin yapım aşamalarında, bilhassa akarsu 

havzaları doğal mekân bakımından bir bütün olarak ele alınarak, havzanın hidrolojik niteliklerinin yanı 

sıra jeolojik, jeomorfolojik, biyolojik, toprak gibi diğer yapısal nitelikleri de göz önünde 

bulundurulmalıdır. İlginç bir çelişkidir ki, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tarımsal taban 

arazilerin dolayısıyla toprak örtüsünün çok değerli ve kısıtlı olduğu alanlar, inşa edilen baraj suları 

altında kalmaktadır (Keban, Atatürk ve Karakaya barajlarındaki gibi). Dünya çapında olduğu gibi 

ülkemizde de hızlı bir şekilde artan nüfusa dayalı olarak gerçekleşen hızlı endüstrileşme ve gelişme 

sonucunda enerji açığı ciddi oranda görülmeye başlanmıştır. Bu sebeple enerji üretiminde ülkenin öz 

kaynakları kapsamında hidrolik potansiyel; yenilenebilir kaynak olması, işletme ve bakım giderlerinin 

azalması, çevre kirliliği oluşturmaması (fosil yakıt enerjisine göre) ve en önemlisi ulusal niteliği ile 

güvenilir enerji arzını sağlayan kaynak oluşu gibi özellikleri ile son yıllarda ilk sırayı almaktadır 

(Özgen ve Karadoğan, 2012: s.148). 

Türkiye’nin teorik hidroelektrik kapasitesi dünya teorik kapasitesinin %1’ini oluştururken, ekonomik 

potansiyeli açısından Avrupa ekonomik potansiyelinin %16’sını oluşturmaktadır. Türkiye’de teorik 

hidroelektrik potansiyel 433 milyar kw, teknik olarak değerlendirilebilir potansiyel ise 216 milyar kw 

olarak ölçülmüştür. Türkiye’de işletmede olan 267 adet hidroelektrik santralin kurulu gücü 15.660 mw 

ve yıllık ortalama üretimi 54.000 gw olup, toplam teknik potansiyelin %25’ini oluşturmaktadır. 

(Özgen ve Karadoğan, 2012: s. 148)  

  

Şekil 6: Bazı GAP Bölgesi HES Tesisleri 

Diyarbakır’da hidroelektrik enerji üreten birkaç tesis vardır. Devegeçidi Barajı, Devegeçidi Çayı 

üzerinde sulama için 2009-2010 yılları arasında inşa edilen bir barajdır. 10.600 hektarlık araziye 

sulama olanağı sağlamaktadır. Dicle Barajı ve hidroelektrik santrali ise Maden ve Dibni çaylarının 
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birleşerek Dicle Nehrini oluşturduğu konumdan 800 m uzaklıkta ve Kralkızı Barajı aksının 22 km 

mansabında yer almaktadır. Projenin hedefi sulama ve enerji olup, Dicle sağ sahil ovalarından 126.080 

hektarlık arazi sulanacaktır. İlaveten santral yılda 298 milyon kw elektrik enerjisi üretecek potansiyele 

sahiptir. Kralkızı-Dicle tümleşik projesinin bir bölümü olan Dicle Barajı ve hidroelektrik projesinin 

gerçekleşmesi ile birlikte, Dicle Barajı ve HES' ten yılda 298 milyon kw elektrik enerjisi üretilerek, 

ekonomiye 1997 yılı fiyatlarıyla 2 milyon 980 bin TL, sulamadan yılda 9 milyon 800 bin TL olmak 

üzere toplam 12 milyon 780 bin TL fayda sağlanmaktadır. 25 Ekim 1997’de su tutulmaya başlayan 

projede 30 Aralık 1997’de inşaat bitirilmiştir. 1997 yılı fiyatlarıyla hesaplanan proje maliyeti yaklaşık 

22 milyon TL’dir (Kurtuluş ve ark., 2016: s.4). 

  

Şekil 7: Bazı GAP Bölgesi Barajları ve HES Tesisleri 

1.3. TÜRKİYE'DE KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI 

Kırsal kalkınma politikalarının amacı, kırsal alanlarda yaşayan insanların ekonomik ve sosyokültürel 

olanaklarını geliştirmektir. Bu politika doğrultusunda dünyada geri kalmış toplum veya toplulukların 

tarımsal, ekonomik ve sosyokültürel alanlarda kendi aralarında işbirliği ve dışarıdan destek yöntemi 

ile kalkınmaları amaçlanmaktadır. Değişen ekonomik koşullara bağlı olarak kırsal kalkınma 

politikalarının gündemde olduğu tüm ülkelerde, köylü veya kırsal nüfusa kalkınma açısından birinci 

planda yer ayrılmıştır. Türkiye’de kırsal alanların kalkındırılması ve kırsal nüfusun yaşam koşullarının 

iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, Cumhuriyetin kuruluş yıllarına kadar gitmektedir. Cumhuriyetin 

kuruluşu ile başlayan modernleşme ve çağdaşlaşma hareketleri tarımda ve kırsal kesimde kalkınma 

çabalarında da etkili olmuştur (Ökten ve Çeken: 2008, s.15). 

Kalkınmada öncelikli yörelerin önemli bir bölümünü oluşturan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 

güven ortamının büyük ölçüde sağlanmış olmasına rağmen; komşu ülkelerdeki siyasi sorunların bu 

yörelerdeki pazar ekonomisini olumsuz yönde etkilemiş olması, bu bölgelerde kişi başına düşen 

GSYİH’nın düşük seviyelerde bulunması; iç talebin daralmasında, yeni yatırım girişimlerinin 

azalmasında ve mevcut tesislerin düşük kapasitede çalışmasında etkili olmuştur. Ayrıca, bu yörelerde; 
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yayla ve mera hayvancılığına ilişkin sorunlar, bölge içi göçün devam etmesi ve işsizliğin artma 

eğilimine girmiş olması, sosyal ve ekonomik gelişmenin önünde duran önemli engeller olarak 

görülmektedir. Kalkınmada öncelikli yörelerde nitelikli işgücü ve sermaye yetersizliği ile pazarlama 

güçlükleri, özel girişimcilerin yatırım yapma isteklerini sınırlamaktadır. Aynı nedenlerle, fiilen 

üretimde olan kamuya ait 187 ve özel kesime ait 3170 sanayi tesisi düşük kapasitede çalışmaktadır 

(SARICA, 2001). 

1.3.1. Bölgesel Kalkınma Projesi Olarak GAP 

Bugün çok boyutlu entegre bir nitelik kazanmış olan GAP Projesi, bölgenin zengin toprak ve su 

kaynaklarından yararlanmak amacıyla önce kendi içinde bir enerji ve sulama projesi olarak 

başlamıştır. Daha sonra özellikle sulama projelerinin uygulamaya konulmasıyla bölgede her alanda 

büyük değişiklikler olacağı düşüncesinden hareketle, projeden beklenen en yüksek yararın en az 

maliyetiyle alınabilmesi için farklı sektörlerdeki gelişmelerin zaman ve mekan itibariyle birbiriyle 

uyumlu olarak planlanması ve gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Tarım, bölgenin su ve toprak kaynaklarının rasyonel bir şekilde işletilmesi fikrinden hareketle 

tasarlanan GAP'ın en önemli boyutudur. GAP çerçevesinde tarımsal kalkınma amaçları; kırsal kesimde 

gelir düzeyini arttırmak, bölge sanayi için girdi sağlamak, kırdan kente göçü asgariye indirerek 

istihdam sağlamak ve üretimi ihracata yönelik olarak arttırmaktır. Sulama projelerinin 

tamamlanmasıyla beklenen yüksek tarım ve sanayi potansiyeli ile bölgede gelir seviyesini beş misli 

arttırması, nüfusu 9-10 milyona ulaşacak bölge halkının yaklaşık 3-5 milyonuna istihdam 

sağlamasıdır. 

Tarım ve sanayi alanlarında olduğu gibi enerji alanında da GAP, ülkemiz için son derece büyük bir 

önem taşımaktadır. GAP'ın bir başka önemli boyutu, GAP ile “enflasyon ve istikrar sorunlarıyla geri 

plana itilen büyüme, kalkınma sorunları tekrar güçlü olarak gündeme gelmiş, üstelik ilk kez genel 

kalkınma sorunları yerine bölgesel kalkınma olarak ön plana çıkmıştır.” 

Son olarak, bütün kalkınma çabalarının insan için yapıldığı gerçeğinden hareketle GAP'ın en temel 

boyutu, kuşkusuz Proje bölgesi ile Türkiye'nin daha gelişmiş bölgeleri arasındaki gelişmişlik farkını 

ortadan kaldırmayı ve dengeli bir gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan GAP'ın başarısı, büyük 

ölçüde uygulandığı alandaki toplumun iyi tanınması ve halkın projeye katılım ve desteğine bağlıdır. 

Bu nedenle sosyal araştırmalar ve buna dayalı uygulamalar GAP'ın en önemli bileşeni konumundadır 

(Ökten ve Çeken, 2008, s.17-18). 

1.3.1.1. GAP'ta Temel Hedef ve Stratejiler 

GAP Projesi’nin temel hedef ve stratejileri dört ana başlıkta toplanmaktadır. Bunları şu şekilde 

sıralayabiliriz. 
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1. Genel kalkınma Hedefleri 

2. Tarımsal Kalkınma Hedefleri 

3. Sanayi Kalkınma Hedefleri 

4. Sosyal Politika Hedefleri 

5. GAP Planlama yaklaşımı 

Bu hedefler, bir bakıma bölgenin potansiyel dinamiklerini topyekün harekete geçirmeyi 

amaçlamaktadır. Her ne kadar GAP, bölgenin ekonomik, sosyal, toplumsal yönden kalkınmasını 

amaçlamaktaysa da dolaylı yoldan Türkiye’nin kalkınmasına hizmet etmektedir. 

Bölgesel kalkınma projesi olarak GAP, öncelikle, kırsal-tarımsal yapının dönüşümüne 

odaklanmaktadır. Büyük ölçekli sulama projeleri aracılığıyla tarımsal işletmeleri ve dolayısıyla 

tarımsal üretim biçim ve tekniklerini geliştirerek bölgede tarımsal faaliyetlerle uğraşan kesimin yaşam 

standardını yükseltmeyi hedeflemektedir (Yıldız, 2008: s.289). 

1.3.1.2. İstihdam 

GAP Projesi, ülke ortalamalarının üstünde olan kayıtlı işsizlik oranını azaltmak, daha önce göç etmiş 

olanlar başta olmak üzere sermaye sahibi ve nitelikli işgücünün bölgeye çekilmesini özendirmek, 

kadının istihdamını engelleyici uygulamaların kaldırılması ve istihdama katılımının özendirilmesi 

yolunda önlemler almak, toplam geliri artırıcı ve gelirin dengeli dağılımını sağlayıcı ekonomik ve 

sosyal önlemler almak, yerinde istihdam yaratacak tarıma dayalı ve tarım dışı sanayi ve örgütlenmeleri 

desteklemek, doğal ve kültürel zenginlikleri, istihdam ve gelir artırıcı üretken yatırımlara 

yönlendirmek, teknoloji seçiminde verimlilik ve üretkenlik yanında, istihdam, sağlık ve çevre 

boyutlarını da göz önüne almak gibi istihdama yönelik temel hedeflere sahiptir (Ökten ve Çeken, 

2008: s.19). 

Sonuç olarak baktığımızda, GAP; Bölge’nin sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmek, bölgelerarası 

dengesizliği gidermek ve Türkiye ekonomisine yapacağı katkılarıyla ulusal kalkınmayı hızlandırmak 

amacıyla ortaya çıkmıştır. GAP olgusunun ortaya çıkmasıyla, özellikle 1990’lı yıllarda, bölgenin 

sektörel yapısında, hedeflenen ve istenilen düzeyde olmasa da, ekonomik alanda değişimler başlamış 

ve bu değişim devam etmektedir. Tarımsal alanda görülen değişme ve gelişmelerin paralelinde diğer 

sektörlerde de bu süreç gözlenmektedir (Benek, 2009: s. 69). 
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2. BÖLÜM 

2.1. DİYARBAKIR İLİNE AİT GENEL BİLGİLER 

Nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye ortalamasına yakın iller içerisinde yer alan Diyarbakır, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en kalabalık ili konumundadır. Türkiye genelinde olduğu gibi, 

kentsel nüfus oranı (%48), kırsal nüfus oranına göre (%52) düşüktür. Diyarbakır ili nüfusu 

2021 yılına göre 1.791.373'dir. Bu nüfusun 904.188’i erkek ve 887.185’i kadın nüfusundan 

oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %50,47’si erkek, %49,53’ü kadındır. Diyarbakır’ın 2022 nüfusu 

tahminlere göre 1.805.306 şeklindedir (Diyarbakır İli Nüfusu, 2021). 

Bilindiği üzere tarım sektörünün yapısını belirleyen faktörlerden biri mülkiyet ve mülk topraklarının 

dağılımıdır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük ikinci ili olan Diyarbakır ili, mülkiyet 

konusunun iktisadi gelişmişlik düzeyindeki belirleyicilik unsuru, ülkenin diğer bölgelerine göre, daha 

da öne çıkmaktadır. Diyarbakır, aşiret bağlarının ve göçebe yaşam tarzının, eskiye göre nispeten 

çözülmüş olmakla birlikte yine de varlığını koruduğu bir bölgedir. Dolayısıyla bölgedeki tüm öteki 

iller gibi, Diyarbakır’ın toplumsal ve ekonomik yapısı, Türkiye’nin orta ve batı kesimlerinden çok 

daha farklıdır (Güneş ve Sarı, 2005: s.72). 

Diyarbakır ili, Dicle Irmağı’nın batı kıyısında, deniz düzeyinden 650 m yükseltide geniş bir düzlük 

üzerinde kuruludur. Eski ve yeni şehir olmak üzere iki bölümden oluşan Diyarbakır’ın eski bölümü 

surlarla çevrilidir. Yeni şehir ise sur dışında Elâzığ-Mardin Karayolu üzerinde ilerlemektedir. İl, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ve Türkiye’nin gelişme hızı en yüksek şehirlerinden biridir. 

Gelişme hızı en yüksek ilçe merkezleri ise Bismil, Ergani ve Silvan’dır. Ekonomi, tahıl ağırlıklı 

tarıma, küçükbaş hayvan besiciliğine dayanır. İl topraklarının %48’ini oluşturan ekili-dikili alanlarda 

nadas yaygın olarak uygulanmaktadır. 508.500 hektarlık tarım alanlarının 366.000 hektarı (%72) tahıl 

tarımına, 123.500 hektarı baklagillere, 14.150 hektarı endüstri bitkileri ekimine ayrılmıştır 

(Diyarbakır’ın Toplumsal Yapısı ve Ekonomisi, 2022). 
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Şekil 8: Diyarbakır Dicle Nehri Görüntüleri 

Ekimi en yaygın tahıl türü olan buğdayı arpa takip eder. Türkiye mısır üretiminin %23,6’sını 

Diyarbakır karşılar. Özellikle, Ergani İlçesi’nde mısır üretimi yılda 5.100 tonu bulur. Pirinç tarımı ise 

sulama imkânı olan alanlarda, geniş, düz verimli topraklarda parçalı olarak yapılır. Baklagillerden 

mercimek, nohut, hayvan yemi olarak kullanılan burçak üretimleri önemlidir. Bismil, Kulp, Lice ve 

Silvan ilçelerinde yetiştirilen ve “Silvan tütünü” olarak bilinen tütün oldukça sert içimlidir. Silvan 

tütünü, Doğu tipi kara tütünler grubuna aittir. Sebzelerden domates, salatalık, patlıcan, biber, ve 

kabak yetiştirilir. Diyarbakır, her biri 20 kg’ı bulan kavun ve 75 kg’a yaklaşan karpuzları ile 

ünlenmiştir. Yıllık karpuz üretimi 180 bin ton, kavun üretimi 65 bin tondur. Bağcılık ve meyveciliğin 

gelişmiş olduğu şehirde; bağcılık, genelde Çüngüş, Çermik, Eğil, Ergani, Silvan, Dicle ilçelerinde 

yapılır. Bir kısmı pekmez ve pestil yapımında kullanılan, bir bölümü ilde ve çevrede yaş olarak 

tüketilen üzümün bir bölümü de (özellikle Ergani İlçesi’nde yetiştirilen siyah üzümler) Elazığ Tekel 

Şarap Fabrikası’na gönderilir. Badem, ceviz, armut, nar, dut yaygın olan ürünlerdir. 

Diyarbakır, yeraltı kaynakları açısından da zengin bir şehirdir. Hazro İlçesi’ne bağlı köylerde 

çıkarılan linyit, şehrin yakıt gereksinimini karşılar. Türkiye’nin hâlihazırda en zengin petrol yatakları 

Diyarbakır-Siirt sınırında, Batman ile Diyarbakır’ın Bismil ilçesi sınırları içindedir. Kurukan, 

Beykan, Kayaköy, Batıkayaköy ve Sahaban köylerinde işletilen petrol yataklarından yılda 40 bin 

varil petrol elde edilir. 

İl, eğitim, kültür, sağlık hizmetleri, spor tesisleri ve etkinlikleri bakımından, Türkiye ortalaması 

düzeyine yakındır. Eski çağlarda kervan yollarının önemli bir kavşak noktası olan şehir, günümüzde 

https://www.nkfu.com/diyarbakir-tarihi-tarihi-eserleri-kalesi-gezilecek-tarihi-yerleri-hakkinda-bilgi/
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de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni İç Anadolu, Doğu Anadolu ve öteki bölgelere bağlayan yollar 

üzerindeki konumuyla önemli bir ulaşım merkezi konumundadır. Bu nedenle ulaşım açısından çok 

elverişli bir şehirdir. Bütün komşu illere asfalt yollar ile bağlı olmasının yanında, Elazığ-Mardin 

karayolu ile Urfa-Siirt-Bitlis karayolları da Diyarbakır’da kesişmektedir. Yolları bakımlı ve düzgün 

olup kış mevsiminde dahi sürekli açıktır (Diyarbakır Ekonomik Faaliyetler). Şehir, Diyarbakır-

Bingöl, Diyarbakır-Kahramanmaraş Karayolu ile Akdeniz Bölgesi’ne bağlanır. Bismil ve Ergani 

ilçeleriyle demiryolu, tüm ilçeleriyle de düzgün karayolu bağlantısı vardır. Şehir merkezi 

Diyarbakır, Elazığ’a 165 km, Bingöl’e 159 km, Bitlis’e 225 km, Mardin’e 86 km, Adana’ya 536 km, 

Van’a 397 km uzaklıktadır. İlin, Türkiye’nin büyük illeriyle düzenli havayolu bağlantısı vardır 

(Diyarbakır’ın Toplumsal Yapısı ve Ekonomisi, 2022). 

  

  

Şekil 9: Tarihi Diyarbakır Surları 

2.1.1. Tarıma ilişkin rakamlar  

1890 yılında Şemsettin Sami’nin verdiği bilgiye dayanarak bu bölgede; buğday, arpa, fasulye, 

mercimek, pirinç, susam, keten, pamuk, meyankökü, soğan vs. pek çok meyvenin yetiştirildiği ve 

Dicle kenarında yetiştirilen karpuzun emsalsiz olduğu belirtilmektedir (Diyarbakır Valiliği Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü - Çalışma Raporu, Ocak 2013: s.2). 

Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır ilindeki tarım işletmeleri, hızlı nüfus artışı ve artan 

nüfusun tarım dışı sektörde istihdam edilmesi zorunluluğuna karşılık bu sektörlerde işgücü talebinin 

nüfus artışına uygun düzeyde arttırılamaması; tarımın gelişim hızının nüfus artışını karşılamada 

yetersiz kalması ve miras yoluyla arazilerin bölünmesi gibi nedenlerle giderek küçülmüştür 

(Diyarbakır Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü - Çalışma Raporu, Ocak 2013: s.14). 

https://www.nkfu.com/elazig-ili-hakkinda-bilgi-yuzey-sekilleri-iklim-ve-bitki-ortusu-ekonomisi/
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İlin ekonomisi tarıma dayanır. Brüt gelirin %40’ı tarımdan ve %10’u sanâyiden sağlanır (Diyarbakır 

Ekonomik Faaliyetler). Kentin ekonomisi daha çok tarım ve hayvancılığa dayansa da, 

azımsanmayacak ölçüde sanayi işletmeleri ve girişimleri de bulunmaktadır.  Bir tarafta tarım ve 

hayvancılık diğer tarafta sulanabilir arazilerin varlığı, tarıma dayalı sanayinin gelişmesine imkan 

tanımaktadır. Diyarbakır ilindeki tarım işletmelerinin %25’sinde yalnız bitkisel üretim, %61’ inde 

bitkisel ve hayvansal üretim, %14’inde ise sadece Hayvansal üretim faaliyeti yapılmaktadır 

(Diyarbakır Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü - Çalışma Raporu, Ocak 2013: s.14). 

Diyarbakır’da 650 bin hektar civarında bir alan ekilmektedir. Tahıl üretimi başta gelmektedir. Sebze 

ve meyvecilik gelişmektedir. Tahıl ürünü 20 sene içinde 3 misli artmıştır. Başlıca tarım ürünleri ise 

buğday, arpa, susam, pirinç, mercimek, baklagiller, saf pamuk, mısır, tütün ve keten tohumudur. Son 

10 yıl içerisinde sebzecilik çok ilerlemiştir. Salatalık, domates, biber, kabak, patlıcan, fasulye ve tâze 

soğan yetişir. Diyarbakır karpuzu ve kavunu iri olmasının yanında çok lezzetlidir. Türkiye’de yetişen 

karpuzun %10’a yakını ve kavunun ise %5’i Diyarbakır’da yetişir. Meyvecilikte daha çok badem, 

ceviz, üzüm, nar, dut ve armut yetişir. Suni gübre kullanımı modern tarım araçları kullanımını 

artırmıştır (Diyarbakır Ekonomik Faaliyetler). 

Kentin arazilerinin yüzde 45’i tarıma elverişli alan olup, yaklaşık 696 bin hektara denk gelmektedir. 

Kentin 159 bin hektarlık çayır mera alanı, 323 bin hektarlık da orman alanı bulunmaktadır. 

Diyarbakır tarımsal üretimde Türkiye’de büyük bir öneme sahiptir. Hayvansal üretim geliri açısından 

Türkiye’de 4’üncü sırada yer alan kent, bitkisel üretim bakımından ise 14’üncü sırada bulunmaktadır. 

Kırmızı mercimek üretiminde ise Türkiye birincisidir. Bunun yanında buğday üretiminde 3’üncü, 

pamuk ve karpuz üretiminde ise 4’üncüdür (Diyarbakır Ekonomisinin Dinamikleri / Dizi-1, 2020).  

Tarımsal gelirlerin Silvan Barajı ve HES Projesi’nin tamamlanmasıyla katlanması ve çok yoğun 

istihdam olanaklarının açılması öngörülmektedir. Projede 8 adet baraj ve 23 adet de sulama tesisi 

yatırımı bulunmakta olup, Atatürk Barajı’nın ardından Türkiye’deki en büyük sulama ve enerji barajı 

olarak dikkat çekmektedir. Barajın toplam kurulu gücü 160 mW, yıllık elektrik üretimi ise 681 

milyon kW’dır. Baraj tamamlandıktan sonra 235 bin hektar alan suyla buluşacak, tarımsal arazilerin 

yüzde 60’ı sulamaya geçecektir.  Barajın kentin ekonomisine yıllık 1,2 milyar TL katkı sağlaması, 

300 bin kişiye de doğrudan ya da dolaylı yollarla istihdam sağlaması beklenmektedir. Ancak GAP 

Projesi kapsamındaki proje yatırımları henüz tamamlanmamış olduğundan hedeflenen sulama 

kapasitesine ulaşılamamıştır. Dolayısıyla ürün çeşitliliği istenen düzeyde olmamış, tarıma dayalı 

sanayi ve katma değerli üretim gerektiği gibi gelişmemiştir (Diyarbakır Ekonomisinin Dinamikleri / 

Dizi-1, 2020). 
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Şekil 10: Dicle Nehri Üzerinde Tarihi On Gözlü Köprü 

Hayvancılık açısından 350 bin hektara yaklaşan çayır ve meraları ile hayvancılığa çok elverişli bir 

kenttir. Hayvancılıkta verim henüz düşüktür, kalite ıslahıyla üretimin artacağı düşünülmektedir. 

Koyun, eşek, sığır, kıl keçisi ve katır beslenmektedir. 7 bini aşan arı kovanı ile arıcılık alanında da 

gün geçtikçe gelişme göstermektedir. 

Orman alanı 500 bin hektar olarak görülmekteyse de, ormanların önemli bir bölümü fundalıktır. 

Mevcut ormanların da verimi düşüktür. Ağaçlandırma faaliyetleri devam etmektedir. 220 köy orman 

içinde ve 103 köy orman kenarındadır. Mevcut ormanların %70’i normal baltalıktır.  

Son yıllarda en büyük gelişme inşaat sektöründe olmuştur. Sanayi, demircilik, bakırcılık, 

dokumacılık ve kuyumculuk da gelişmiştir. İl ekonomisine ayrıca taşa, toprağa dayalı üretim de 

önemli bir gelir sağlamaktadır. Mermercilik alanında güçlü bir merkez olarak, üretilen mermerin 

çoğunu ihraç etmektedir (Diyarbakır Ekonomik Faaliyetler). 

2.2. SİLVAN İLÇESİNE AİT GENEL BİLGİLER 

Silvan nüfusu 2021 yılında 86.745’tir. Bu nüfusun 43.805’i erkek ve 42.940’ı kadından oluşmaktadır. 

Yüzde olarak ise %50,50’si erkek, %49,50’si de kadındır (Silvan İlçesi Nüfusu, 2021). 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte Silvan, Diyarbakır iline bağlı olarak kurulan ilçenin 

merkezi olmuştur. İlçe, 1927’de yapılan nüfus sayımında 2605 nüfusa sahipti. Bu dönemde küçük bir 

kasaba görünümündeydi. Ancak 1950’li yıllardan itibaren hem ülkede hem de yörede gelişen 

ekonomik ve sosyal şartlar neticesinde Silvan etrafındaki kırsal kesimlerden önemli oranda göç 

alarak nüfusunu artırmıştır. Bu dönemde kasaba niteliğinde olan Silvan, 1950’li yıllardan sonra 

fonksiyonlarının ve nüfusunun artışıyla birlikte değer kazanmıştır. Bu devirden sonra Silvan, artan 
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yatırımların da etkisi ile ciddi bir nüfus barındırmıştır. Günümüzde ise 44.324 nüfusu ile nispeten 

orta büyüklükte şehir niteliğine sahip bir idari merkezdir. Tarımsal faaliyetler daha çok kırsal 

karakterli köy ve kasabalarda hakim olan faaliyet türüdür. Ancak şehir olgusunun iyi gelişmediği ve 

gelişimini tamamlayamamış yerlerde, tarımsal faaliyetler vazgeçilmezdir. İhtisaslaşmanın 

gelişememiş olduğu şehirlerde hala tarımın ekonomik sektörler içinde önemli bir yere sahip oluşu bir 

gerçekliktir. Bu olgu gecekondulaşmayı da teşvik edici özelliktedir. Kırsal kesimden gelen nüfus, 

şehrin arsa ve daire fiyatlarının nispeten düşük olduğu kesimlerini tercih etmekte ve geldiği yerdeki 

yaşam tarzını ve geçim faaliyetlerini burada devam ettirmektedir. Silvan, hizmet fonksiyonu ile ön 

plana çıkmasına rağmen kırsal etkilerden de önemli ölçüde etkilenmiştir. Özellikle şehrin kenar 

mahallerinde tarımsal faaliyetler önemli bir geçim kaynağıdır. Daha çok çevredeki köy ve 

mezralardan göç edenlerin yerleştiği bu mahallelerde bahçe tarımı, dar alanda tahıl tarımı, 

hayvancılık, ormancılık gibi tarımsal faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Ülkemizdeki birçok yer gibi 

kırsal karakterinden sıyrılamamıştır. 2000 yılı genel nüfus sayımında elde edilen bilgiler 

incelendiğinde mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile yapılan anket ve mülakatlar neticesinde 

ziraat, hayvancılık, ormancılık, madencilik gibi tarımsal faaliyetlerde çalışan işgücü sayısı 756 

kişiydi. Bu çalışanların büyük bir kısmı, bahçe tarımı ve hayvancılık ile uğraşmaktaydı. Günümüzde 

yapılan araştırmalar sonucunda bu oranın arttığı görülmektedir. Bu verilere dayanarak mahalle 

muhtarları, Ziraat Odası Başkanlığı ve ilçede ikamet edenlerle yapılan anket ve mülakatlarda tarım 

sektöründe çalışan kişi sayısının yaklaşık 1600 kişi olduğu tahmin edilmektedir. Şehirde çalışan 

işgücünün %19,8’i tarımsal faaliyet alanında çalışmaktadır (Alkan ve Arınç, 2018: s.64-96). 

Silvan Projesinin uygulamaya başlanmasıyla sulanabilir tarım alanları 2,4 milyon dekara çıkacak ve 

bölgede sulanan alanlardaki artış beraberinde önemli oranda ekim ve üretim faaliyetlerinde artışı 

getirecektir. Özellikle kütlü pamuk üretiminin artması hammadde olarak pamuk kullanan sanayide de 

kapasite artırımı ve ek işletme, tesis, fabrika anlamına gelmektedir. En önemlisi lif teknolojik 

özellikleri bakımından ilk sıralarda yer alan bölgemizin pamuğunun kirlilik sorununun da bertaraf 

edilmesi ile artan lif üretimi tekstil sanayi için yeterli miktarda, kaliteli, hazır hammadde anlamına 

gelecek, cazip olacaktır. Yanı sıra sulanabilen alanların artmasıyla mısır ekiminde artış olacak ve bu 

da yem bitkisi sanayisinin gelişmesini sağlayacaktır. Yine sulanabilir alanların artışı bu bölgelerdeki 

bağcılığın gelişmesini sağlayacaktır. Bağ alanı yaklaşık 200.000 dekar civarında olup, genelde eski 

bağlardır ve verim oldukça kısıtlıdır. Eski bağların yenilenmesi ile üretimde önemli artışlar 

görülecektir. Dolayısıyla ilgili sanayii kollarının (pekmez, şarap, üzüm sucuğu, pestil, sirke, kuru 

üzüm, üzüm suyu) oluşum ve gelişimini tetikleyecektir. Eğitimli genç nüfus oranının yüksek ve 

işçiliğin ucuz olması tarımsal alanda yatırım yapacaklar için önemli bir avantaj sağlamaktadır 

(Diyarbakır Tarımsal Yatırım Rehberi, 2022). 

Ziraate ek olarak; hayvancılık, balıkçılık, arıcılık, ipek böcekçiliği, kültür mantarcılığı, ormancılık 

gibi etkinliklerle birlikte bütün bu faaliyetler tarım içinde yer almaktadır. Tarımsal faaliyetlerin 
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ilçedeki tarihi neredeyse yerleşme tarihi kadar eskidir. Bu bölge, göçebe toplumların yerleşim sahası 

olduğu dönemde hayvan yetiştirme faaliyetlerine sahne olurken, sedanter yerleşmelerin ortaya çıktığı 

dönemden itibaren ise zirai faaliyetler esas geçim kaynağını oluşturmuştur (Alkan, 2013: s.363). 

  

  

  

Şekil 11: Silvan İlçesi ve İlçenin Tarihi Yapıları 

Ekonomik sektörlere göre istihdam edilenler incelendiğinde, toplam çalışan işgücünün %70,2’sinin 

hizmet sektöründe, %8,9’unun sanayi sektöründe ve %20,9’unun tarım sektöründe istihdam edildiği 

görülmektedir (Tablo 3). Silvan hizmet sektörü ile ön plana çıkmaktadır. Hizmet ve sanayi 

sektörünün istihdamdaki payının %80’i geçmesi, Silvan’ın bir şehir yerleşmesi olduğunu 

göstermektedir (Alkan ve Arınç, 2018: s.28).  
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Tablo 3: 2015 Yılı Silvan ilçesinde iktisaden faal nüfusun ekonomik sektörlere göre dağılımı  

Ekonomik Sektörler İstihdam Edilen İşgücü Alt Grup %’si Sektör %’si 

Hizmetler 

Yönetim 1866 34,6   

Eğitim 850 15,8   

Sağlık 300 5,6   

Ticaret 2220 41,2   

Diğer Hizmetler 150 2,8   

Toplam 5386 100,0 70,2 

Sanayi 

Atölye Tipi Sanayi 623 91,0   

Modern Sanayi 59 9,0   

Toplam 682 100,0 8,9 

Tarım 

Toplam 1600 100,0 20,9 

Genel Toplam 7668 100,0 100,0 

 

Öte yandan bölgede tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesinde karşılaşılan en önemli sorunların başında 

sulama gelmektedir. Bu sebeple yapımı devam eden Silvan Barajı’nın daha kısa sürede hizmete 

alınması ile hızlı bir şekilde sulama kanallarının açılması tarımsal dönüşümü hızlandıracaktır. 

Nitekim Silvan İlçesi’nin geleceğini tarım ve turizmin ulaşacağı seviye şekillendirecektir (Alkan ve 

Arınç, 2018: s.64-96). 

Sahada yağış azlığı ve düzensizliğinden kaynaklanan su yetersizliği, yetiştirilen tarım ürünlerini, 

tarlaların boş bırakılmasını ve uygulanan tarım metodları gibi birçok faktörü etkilemektedir. Bölgede 

suyun yetersiz olması sebebiyle daha çok kuru tarım faaliyetleri uygulanmaktadır. Sulamalı tarım 

ancak su kaynaklarının yeterli olduğu, sulama kanallarının olduğu bölgelerde uygulanabilmektedir. 

Kurak geçen uzun yaz mevsimi boyunca kurutucu rüzgârlar, bitki yaşamını olumsuz yönde etkiler. 

Bu nedenle bölgede kurak koşullara uyum sağlayan tahıllar ile mercimek, nohut gibi bitkiler egemen 

zirai faaliyetleri oluşturur. Ancak bölgede sulama olanaklarının geliştiği dar bir alanda verimlilik, 

tarımsal çeşitlilik ve üretim miktarı oldukça yüksektir. Başta mısır olmak üzere pamuk, buğday gibi 

ürünler yoğun bir şekilde yetiştirilmektedir (Alkan, 2013: s.371).  

Sulamalı tarımın yapıldığı alanlarda yapılan sulama kanalları aracılığı ile suyun ulaşabildiği 

düzlükler ve hafif eğimli yamaçlarda mısır ve pamuk tarımı, kanal suyunun ulaşamadığı tepeler ve 

eğimli yamaçlarda ise buğday tarımı görülmektedir. Ek olarak bahçe tarımı şeklinde yapılan 

sebzecilik de bu alanlarda önemli zirai faaliyetler arasında yer alır. Bölgede son dönemlerde yoğun 

olarak üretimi yapılan mısır ve pamuk, gelişen sulama tekniklerinin sonucunda ortaya çıkan 

ürünlerdir. Bu ürünler tahıl ürünlerine göre çok daha fazla gelir sağlayan ve çiftçinin ekonomik 
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düzeyini artıran ürünlerdir. Bölgede yapılacak olan sulama barajları ve kanalları ile tarımsal 

faaliyetler çok daha verimli bir şekilde sürdürülebilir hale gelecektir. Silvan’da sulu tarım 

faaliyetlerinin ilçe geneline yayılması, sanayi bitkilerinin üretimini artırarak, bu bitkilerin üretimine 

dayalı gelişecek sanayi tesislerinin kurulumunu da sağlayacak bir gelişme olarak görülebilir (Alkan, 

2013: s.372). 

Yağlı tohumlu bitkilerden soya ayçiçeği ve mısır Diyarbakır koşullarında yetiştirilebilirliği olmakla 

beraber son derece sınırlı üretim yapılmaktadır. Ayçiçeği ekim alanı 11.000 dekar, soya ise yaklaşık 

1.000 dekar civarındadır. Silvan Barajı projesiyle birlikte sulanan alanlardaki artış ile bitki deseni 

içerisinde kendine yer bulacak soya, ayçiçeği ve mısır gibi endüstri bitkilerinde de üretimi 

tetikleyebilecektir. Sulanan alanlardaki artış soya, ayçiçeği ve mısır üretimini teşvik edebilecek olup, 

atıl durumdaki veya düşük kapasite ile çalışan işletmeleri çalışır hale getirmekle kalmayıp, yeterli 

miktarda üretim, yağ sanayi başta olmak üzere ilgili yeni sanayi işletmelerinin kurulmasını 

sağlayacaktır (Diyarbakır Tarımsal Yatırım Rehberi, 2022). 
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3. BÖLÜM 

3.1. SİLVAN PROJESİ 

Silvan Projesi, GAP’ın en büyük ünitelerinden birisi olarak 1970’li yıllarda su kaynaklarının etkin 

kullanımını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Zamanla proje çok sektörlü bir sosyo-ekonomik gelişim 

projesi haline gelmiş ve Silvan Projeleri 2001’de Güneydoğu Anadolu Projesi Silvan Projeleri 

Planlama raporu ile şimdiki halini almıştır. DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı 

yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, 

musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine 

karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her 

damlasına sahip çıkmaktadır (Haylı, 2022). DSİ ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 

sürdürülen proje, tamamlandığında ortalama 2,570 km2 sulanabilir arazi, yaklaşık 320,000 kişilik 

istihdam olanağı, 460 milyon doları tarımsal ve ekonomik gelişme ve 63 milyon doları da enerji 

üretiminden olmak üzere yaklaşık olarak bölge ekonomisine yıllık 520 milyon dolarlık bir gelir 

sağlama amacı gütmektedir (Planlanmasından Yapım Aşamasına Silvan Barajı, 2016). DSİ projelerin 

yapılmasından, Kalkınma İdaresi ise daha geniş bir kapsamda bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel 

gelişimi için koordinasyon işlerinden sorumludur (Ankara İMO, 2022).  

Silvan Projesi birçok baraj, iletim kanalı ve çok ciddi sulama tünellerin yapımını kapsamaktadır. 

Babakaya ve Silvan gibi kapasiteli tünellerin oluşturulması ve 100 kilometreyi aşan ana sulama 

kanalının yapılması planlanmıştır. Tarımsal sulamada Silvan Projesinin kilit ünitelerinden biri olan ve 

2 milyon 350 bin dekar arazinin sulanacağı ovalara suyu iletecek olan “Babakaya Tüneli” inşaatında 

çalışmalar hızla devam etmektedir. Tünelin % 39’lık kısmı tamamlanmış olup, tünel delme makinesi 

(TBM) ile 2.620 metre ilerleme sağlanmıştır. 2023 yılı sonunda tünel inşaatının tamamlanması 

hedeflenmektedir (DSİ Genel Müdürlüğü, 2021).  
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Şekil 12: Silvan Barajı Projesi 

3.1.1. Projenin Tanımı ve Aşamaları 

Silvan Projesinin geniş bir alanı kapsaması ve yapılacak imalatların büyük hacimli olması nedeniyle 

sulama tesisleri kısımlara ayrılmıştır. Öncelikli olarak 7 adet depolama barajı ve sulaması 

tamamlanarak sulamaya açılacaktır. Silvan Projesinin toplam inşaat maliyeti 2021 yılı fiyatları ile 20 

Milyar TL olup, bugüne kadar % 14 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 

Proje; 8 baraj, 1 HES, Karacalar, Kıbrıs, Bulaklıdere, Başlar, Pamukçay, Kuruçay ve Ambar 

Depolama Barajları ile sulama yapılacak alan için tasarlanan 242,000 metre sulama kanalı, 

toplam15,360 metre uzunluğunda iki su iletim tüneli, 21 adet pompa istasyonundan oluşmaktadır. 

(Planlanmasından Yapım Aşamasına Silvan Barajı, 2016). Proje muhtevasında Silvan Barajı başta 

olmak üzere 8 adet baraj ve 23 adet sulama tesisi olmak üzere toplam 31 adet iş mevcuttur.  

Toplam iş sayısı : 31 adet 

Tamamlanan  : 2 adet 

İnşaatı devam eden : 9 adet 

Programda olan  : 15 adet 

Programa girmeyen : 5 adet (Pompaj Sulamaları) 

Proje Kapsamında Yer Alan Baraj ve Sulama Tesisleri: 

1. Silvan Barajı  

2. Ambar Barajı  

3. Ambar Barajı Sulaması  

4. Pamukçay Barajı 

5. Pamukçay Barajı Sulaması 

6. Başlar Barajı 

7. Başlar Barajı Sulaması 

8. Kuruçay Barajı 

9. Kuruçay Barajı Sulaması 

10. Kıbrıs Barajı 

11. Kıbrıs Barajı Sulaması 
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12. Karacalar Barajı 

13. Karacalar Barajı Sulaması 

14. Bulaklıdere Barajı 

15. Bulaklıdere Barajı Sulaması 

16. İletim Kanalı 1.Kısım (Babakaya Tüneli) 

17. İletim Kanalı 2.Kısım (Silvan Tüneli) 

18. Sol Sahil ve Babakaya Sulaması 

19. Sağ Sahil Cazibe Ana Kanalı 1.Kısım (Km:0+000 - 36+180) 

20. Sağ Sahil Cazibe Ana Kanalı 2.Kısım (Km:36+180 - 68+442) 

21. Sağ Sahil Cazibe Ana Kanalı 3.Kısım (Km:68+442 - 97+655) 

22. Sağ Sahil Cazibe Sulaması 1.Kısım Şebeke 

23. Sağ Sahil Cazibe Sulaması 2.Kısım Şebeke 

24. Sağ Sahil Cazibe Sulaması 3.Kısım Şebeke 

25. Sağ Sahil Cazibe Sulaması 4.Kısım Şebeke 

26. Sağ Sahil Cazibe Sulaması 5.Kısım Şebeke 

27. Sağ Sahil Pompaj Sulaması 1. Kısım (P1, P2, P3, P4, P7, P9) 

28. Sağ Sahil Pompaj Sulaması 2. Kısım (P11,P12,P13,P14-A,P14-B,P15,P16) 

29. Sağ Sahil Pompaj Sulaması 3. Kısım (P17, P18) 

30. P5 Pompaj Sulaması 1. Kısım (P5-1, P5-2, P7-1B, P20, P21) 

31. P5 Pompaj Sulaması 2. Kısım (P5-3, P5-4)  

Proje Kapsamında Yapımı Devam Eden İşler:  

1. Silvan Barajı   

2. Babakaya Tüneli  

3. Silvan Tüneli   

4. Pamukçay Barajı Sulaması  

5. Ambar Barajı İnşaatı   

6. Ambar Barajı Sulaması İnşaatı   

7. Kuruçay Barajı İnşaatı   

8. Kuruçay Barajı Sulaması 

9. Başlar Barajı Sulaması 

Proje Kapsamında Tamamlanan İşler:  

1. Pamukçay Barajı  

2. Başlar Barajı   

Silvan Projesi kapsamında Diyarbakır İli Silvan, Sur, Bismil, Hazro, Kocaköy ve Eğil İlçelerine bağlı 

268 mahalleye ait ovalarda 1.689.950 da cazibe, 660.630 da pompaj olmak üzere toplamda 2.350.580 
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da alanın sulanması hedeflenmiştir. Diyarbakır ilinin ekonomik olarak sulanabilen arazisi 4.163.910 da 

olup, Silvan Projesi bu alanın % 56 sına tekabül etmektedir. Kullanılacak suyun büyük kısmı Silvan 

Barajı rezervuarından alınacaktır. Ayrıca Silvan Barajı diğer depolama barajlarına da su sağlayacaktır. 

Babakaya ve Silvan tünellerinden alınan su ana sulama kanalına aktarılacaktır. Doğu tarafında kalan 

kanalın kapasitesi 5,38 m3/s ve uzunluğu 15773 metre iken batı tarafında kalan kanalın uzunluğu 

116.534 metre ve kapasitesi 208,32 m3/s’dir. Ana kanala ilave olarak 26,36 m3/s kapasiteli ve 126.846 

metre uzunluğunda bir kanalda pompa istasyonları ile beslenecektir. Silvan Barajından alınacak 212 

m3/s sulama suyu, 19 km uzunluğundaki iletim tünelleri vasıtasıyla 97,6 km uzunluğundaki cazibe ana 

kanalına aktarılacak ve inşa edilecek sulama ve depolama tesisleri ile toplamda 235.058 ha alan 

sulanacaktır.  

 

 

Şekil 13: Silvan Proje Planları 
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Bu denli büyük bir projenin yapımı ise uzun bir süre ve yüksek miktarda maliyet getirdiği için 

projenin yapımı her birisi 6 yıllık 4 aşamaya göre planlanmıştır (Bkz, Tablo 4). Her aşamanın 

tamamlanmasıyla birlikte sulanabilir alan miktarı artacaktır. Aşamalar ilerledikçe Silvan Barajı 

kapsamında yapılacak olan HES enerji üretimini azaltacak ve enerji üretiminde kullanılmayan su, 

aşamalar tamamlandıkça sulamaya yönlendirilecektir (Ankara İMO, 2022).  

Tablo 4: Silvan Projeleri Aşamaları (Planlanmasından Yapım Aşamasına Silvan Barajı ,2016) 

Aşamalar Yapılacak İşler 

Aşama 1 

• Silvan Barajı ve HES 

• Babakaya ve Silvan Tünelleri 

• Silvan doğu ve batı ana iletim kanalı inşaatlarının başlaması 

Aşama 2 

• Karacalar, Kıbrıs, Bulaklıdere ve Başlar depolama barajları ve ilgili bileşenlerinin 

yapılması 

• Batı ana iletim kanalının 71.6 km’si ve ilgili bileşenlerinin yapılması 

• Doğu iletim kanalı ve ilgili bileşenlerinin yapılması 

Aşama 3 

• Pamukçay, Kuruçay ve Ambar depolama barajları ve ilgili bileşenlerinin yapılması 

• Batı ana iletim kanalının yapılması 

• Çeşitli pompa istasyonlarının yapılması 

Aşama 4 
• P5 pompajlı sulaması ve ilgili bileşenlerin yapılması 

 

Projenin Uygulama Prensipleri: 

• Uzun ve kısa vadede çevresel etkilerin minimize edilmesi,  

• Sürdürülebilir tarımsal ve endüstriyel gelişme planları uygulanması, 

• Kamu ve özel sektör katılımının maksimize edilmesi,  

• Kentsel ve kırsal alanlarda gelişim merkezleri belirlenmesi ve bu merkezlere özel 

yaklaşımların uygulanması,  

• Ekonomik ve sosyal gelişimde kendi kendine yeterlilik prensiplerinin esas alınması,  

• Kaynaklar zamana bağlı önem sırasına göre kullanılarak kaynak kullanımı verimliliğinin 

maksimize edilmesi,  

• Yerel Yönetimler projenin uygulanması ve koordinasyonuna dahil edilecektir. Sürdürülebilir 

bir gelişim için halkın projeye katılımının sağlanması. Bu katılımın sağlanması için eğitim ve 

organizyonlara önem verilmesi Proje uygulanmasının zaman ve maliyetini minimize 

edebilmek için proje planlayıcıları, uygulayıcıları ve kullanıcıları arasında sürekli bilgi akışı 

ve koordinasyon sağlanması, 

• Kamu Kurumlarının proje gelişimine destek vermesi Kamu finansmanı dışında özel sektör, 

özel-sektör kamu işbirliği ve doğrudan yabancı yatırım olanaklarının değerlendirilmesine 

destek olunması, 

 projenin uygulama prensipleri içerisinde yer almaktadır (Ankara İMO, 2022).    
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Projenin Eylem Planı: 

• Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından bölgenin ihracat kapasitesinin arttırılabilmesi için özel 

programların uygulanması,  

• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, kurumlar ve kuruluşlar arası işbirliği, 

• Hazine Bakanlığı, Kamu ve Özel Bankalar aracılığıyla finansal olanakların geliştirilmesi, 

• KOSGEB tarafından yatırım projelerinin desteklenmesi, 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültürel varlıkların korunması ve tanıtılması, 

• Çevre ve Orman Bakanlığı aracılığı ile orman alanlarının genişletilmesi, 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından tarımsal üretimin arttırılması ve tarıma dayalı 

endüstrinin desteklenmesi, 

• Milli Eğitim Bakanlığı’nca eğitim oranın %95’e kadar yükseltilmesi çalışmaları, 

• Türk İş Kurumu’nun istihdam için özel eğitimlerin verilmesini sağlaması ve kendi işini 

kurmak isteyen vatandaşlar için danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermesi, 

• Dicle Üniversite tarafından sürekli eğitim merkezleri kurulması, 

• Sağlık Bakanlığı’nca sağlık altyapısının iyileştirilmesi, 

• Valilikler ve GAP İdaresi işbirliği ile kadınların toplumdaki sosyal statüsünün iyileştirilmesi, 

• DSİ tarafından ana kanal inşaatlarının aciliyetle tamamlanması ve sulama alanlarına sulama 

sistemlerinin kurulması, 

• Belediyelerin atık su sistemleri ve arıtma tesislerini iyileştirmesi şeklinde sıralanabilir (Ankara 

İMO, 2022). 

 

3.2. SİLVAN BARAJI 

GAP kapsamında Türkiye'nin Diyarbakır ilinde yapımı devam eden Silvan Barajı ve Hidroelektrik 

Santrali, Silvan ve Kulp ilçeleri arasında yer almaktadır (Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 

2021). Baraj, Kulp ve Göderni çaylarının birleşim yerinin yaklaşık 900 metre mansabında ve 

Diyarbakır Silvan ilçe merkezinin yaklaşık 18 km kuzeyindedir. Projenin temel hedefi Dicle Nehri’nin 

kollarından olan Ambar, Kuruçay, Pamukçay, Salat, Sinan ve Batman derelerinin su kaynaklarının 

etkin kullanılmasını sağlayarak bölgenin gelişimini desteklemektir (Planlanmasından Yapım 

Aşamasına Silvan Barajı, 2016). Dicle Nehri’nin hidro gelişim potansiyelini kullanarak tarımın, 

sulamanın, taşkın kontrolünün ve enerji üretiminin sürdürülebilir hale gelmesini planlamaktadır.  

2012 yılında temelleri atılan Silvan ve Ambar barajları ile Silvan Sulama Tüneli,  GAP’ın en önemli 

bileşenlerinden biri olan çok sektörlü gelişim ve kalkınma projesidir. Diyarbakır ve ilçelerinde son 

dönemde yapılan su yapılarının artması ile tarımsal, endüstriyel ve sosyal gelişme temel alanlarında 

gelişim gözlenecektir. Bu nedenle proje, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde ve tarımsal 

endüstrinin ilerlemesine önemli rol oynamaktadır. Silvan Barajı projesinin tamamlanmasıyla birlikte, 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
https://tr.wikipedia.org/wiki/Diyarbak%C4%B1r
https://tr.wikipedia.org/wiki/Silvan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kulp
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başta tarımsal faaliyetler ve üretimde olmak üzere ilçenin coğrafi manzarasının ciddi ölçüde de pozitif 

anlamda değişeceği beklenmektedir (Haylı, 2022). Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel alanlarda, 

eğitim düzeyinde ve istihdam olanaklarında gelişim olacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel 

Müdürlüğü, Diyarbakır'ın çılgın projesi olan Silvan Barajı’nda hedefin iki yıl içinde barajı su tutmaya 

hazır hale getirmek olduğunu ve toplam 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşan Silvan Projesi 

kapsamında Silvan, Pamukçay, Ambar, Kuruçay, Başlar, Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklıdere barajlarının 

inşa edilmesi olduğunu söylemektedir (Tarım ve Orman Bakanlığı Haber, 2021).  

Silvan barajının 2021 yılı fiyatlarıyla toplam inşaat maliyeti 2,3 Milyar TL olup, % 85 fiziksel 

gerçekleşme sağlanmıştır. Ayrıca baraj göl alanında kalan yol, içme suyu, ENH, Telekom vb. 

tesislerin deplase işlemleri ve kültürel varlıklarla ilgili arkeolojik çalışmaların toplam maliyeti ise 1,8 

Milyar TL’dir. 2021 GAP Son Durum Raporu’na göre GAP’ın anahtar yapılarından biri olan, 235 bin 

hektar alanı sulayacak Silvan projesi kapsamındaki Pamukçay, Kuruçay ve Başlar barajları 

tamamlanmış olup, Ambar Barajı’nın fiziki gerçekleşmesi %95 olmuştur  (GAP’ta Son Durum, 2021: 

s.58). Projenin tamamlanmasıyla beraber ekonomiye yıllık 2 milyar liralık katkı sunacağını 

belirtilmektedir. 

Silvan Barajı birçok farklı fonksiyonu daha bünyesinde barındıracak olup hem kendisi su kaynağı 

toplayacak hem de diğer küçük barajlara su verilmesini sağlayacaktır. Atatürk Barajı'ndan sonra GAP 

içerisinde yer alan en büyük sulama barajı olacağı düşünülen Silvan Barajı 7 milyar metreküp göl 

hacimli olacaktır. Proje kapsamında, her aşamada Silvan Barajı rezervuarından sulamaya verilen su 

miktarı artırılacak, dolayısıyla Silvan Barajı'ndan üretilen elektrik enerjisi kademe kademe azalacak ve 

zaman içerisinde enerji üretimi 681 GWh’dan 88,41 GWh’a inerken sulamaya verilen su 1,791 milyon 

m3’e çıkacaktır. Kademeli olarak artırılacak olan sulamaya ayrılan su ile baraj hizmete girdiğinde 245 

bin hektarlık alanın sulanması sağlanacaktır. Bu barajların tamamlanması ile bölgede 7 milyar 500 

milyon metreküp suyun depo edileceği devasa bir kapasite oluşturulacaktır.   

Önyüzü beton kaplamalı kaya dolgu olarak inşa edilecek olan baraj, temelden yüksekliği 175,5 metre, 

kret kotu 823,5 metre ve kret uzunluğu 429,16 metre ve gövde hacmi 8,7 milyon m3 olacaktır. Gövde 

tipi bakımından Avrupa’nın en yüksek önyüzü beton kaplı kaya dolgu barajıdır. Barajın genel fiziki 

gerçekleşmesinde %77 seviyelerine ulaşılmıştır. Baraj gövde dolgusunun tamamı bitmiştir. Dolusavak, 

ön yüz betonu, enerji tüneli ve santral binasında çalışmalar devam etmektedir. 2021 yılı Haziran 

ayında baraj gövdesi ön yüz betonu kaplama imalatlarına başlanmış olup, 2022 yılı içerisinde ön yüz 

betonu imalatları tamamlanacaktır. 2022 yılı sonunda baraj inşaatının tamamlanarak su tutmaya 

başlanması hedeflenmektedir. Baraj rezervuarında 7,3 milyar m³ suyun depolanması yaklaşık 3,5 yıl 

sürecektir.  
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Şekil 14: Silvan Barajı Vaziyet Planları 

3.2.1. Baraj Kapsamında Yapılan İşler 

• Baraj inşaatı (Gövde, dolusavak, batardolar, derivasyon tünelleri, ulaşım ve enjeksiyon 

galerileri vb. imalatlar) 

• 36.740 m uzunluğunda baraj ana ulaşım yolu 

• 3 adet üs bölgesi, 7 adet yaşam alanlı nöbet kulesi ve 19 km güvenlik yolu imalatı  

• 97 km uzunluğunda köy yolları rölekasyonu  
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• 518 m açıklıklı Taşköprü Viyadüğü yapımı 

• 46 km uzunluğunda karayolu rölekasyonu 

• Baraj göl alanında yer alan 44 adet köyde kamulaştırma işlemlerinin yapılması 

• Baraj göl alanında yer alan 3 adet köyde kültürel varlıklarla ilgili arkeolojik çalışma yapılması 
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Şekil 15: Silvan Barajı Kapsamında Yapılan İşler 

3.2.1.1. Silvan Barajı Kamulaştırmaları                    

Göl Alanında Kalan Yerleşim Yerleri 

Kamulaştırılacak Alan  : 9.814 ha 

Kamulaştırma Maliyeti  : 4 Milyar TL 

Gerçekleşme   : % 10 

 

 

 

Tablo 5: Silvan Baraj Projesinden Etkilenen Köyler 

İLİ İLÇESİ 

YERLEŞİMİ VE 

ARAZİSİ ETKİLENEN 

KÖY 

ARAZİSİ ETKİLENEN 

KÖY 

DİYARBAKIR SİLVAN   3 

LİCE 9 7 

KULP 2 23 

     TOPLAM 11  33 

GENEL TOPLAM 44 

 

3.2.1.2. Karayolları Rölekasyonları 
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Silvan Barajı Devlet ve İl yolları rölekasyon çalışmaları 2013/5 sayılı Başbakanlık Genelgesine 

istinaden Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Silvan Barajı Rölekasyonları 

kapsamında; 

 Kulp – Lice İl Yolu : 14 km   

 Kulp - Muş İl Yolu : 12 km  

 Kulp - Hamzalı İl Yolu : 20 km 

olmak üzere toplam 46 km uzunluğunda rölekasyon yolu yapılması öngörülmektedir.  

3.2.1.3. Köy Yolları Rölekasyonları 

Yapım ihalesi 31.05.2021 tarihinde yapılmış ve 18.06.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

08.07.2021 tarihi itibariyle çalışmalara başlanmış olup, iş kapsamında 97 km rölekasyon yolu 

yapılacaktır.  

 

Şekil 16: Karayolu ve Köy Yolları Rölekasyonu 

3.2.1.3. Kültürel Varlıklar 

Silvan Barajı rezervuar alanında (Taşköprü, Güleç ve İnkaya köyleri) kalacak olan kültür varlıklarının 

tespiti, belgelenmesi, kurtarılması, taşınabilir kültür varlıklarının devlet müzelerine nakli, 

taşınmazların ise alınacak kararlar doğrultusunda yerinde korunması, sağlamlaştırılması, taşıma ve 

yeniden montaj işlemlerinin ve yayın çalışmalarının yürütülmesi doğrultusunda yapılan çalışmalar 

sonucunda ‘‘Silvan Barajı Kültür Varlıkları Planı” oluşturulmuştur. 
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Bu çalışmaların yapılabilmesi için DSİ ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü adına Diyarbakır Müze Müdürlüğü arasında protokol yapılabilmesi için Tarım ve 

Orman Bakanlığı Makamınca 11.12.2019 tarih ve 1093 sayılı olur verilmiş ve 01.07.2020 tarihinde 

protokol imzalanmıştır. Diyarbakır Müze Müdürlüğü’nce 11.08.2021 tarihinde İnkaya Köyünde saha 

çalışmalarına başlanmıştır. 

 

Şekil 17: Silvan Barajı Kültürel Varlıkları 

Silvan Kültürel Varlıkları: 

1. Goderne Köprüsü (Taşköprü Köyü), 

2. Sere Dıke Kaya Mezarı (Taşköprü Köyü), 

3. Kaniya Sıpi Çeşmesi (Taşköprü Köyü), 

4. Kaniya Sıpi Kaya Mezarı (Taşköprü Köyü), 

5. Su Koşan Taş Köprü Kaya Yerleşimi (Güleç Köyü), 

6. Kaniya Masiya Kaya Mezarı (Güleç Köyü), 

7. İnkaya Sarnıcı (İnkaya Köyü), 

8. Kaya Mezarları ve Su Sarnıcı (Antik Taş Ocağı), 

9. İnkaya Kaya Niş Mezarı (İnkaya Köyü). 
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Şekil 18: Goderne Köprüsü 

  

Şekil 19: Kaniye Sipi Çeşmesi ve Mezarı 

 

 

Şekil 20: Serı Dike Kaya Mezarı 
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Şekil 21: Sukoşan Yerleşim Yeri 

3.2.1.4. Babakaya Tüneli  

Babakaya Tüneli projesi, 2.350.580 da alanın sulanması amacıyla, Silvan Barajı rezervuarından 

başlayıp Silvan İlçesi Babakaya Köyü’nde sonlanacaktır. İç çapı 7 m ve uzunluğu 2*5.320 m olan 

dairesel tipteki tünel TBM kullanılarak açılmaktadır. 

 

Şekil 22: Babakaya Tüneli Mevkii 

2021 yılı fiyatlarıyla tünelin toplam inşaat maliyeti 630 Milyon TL olup, % 23 fiziksel gerçekleşme 

sağlanmıştır. TBM ile 980 m ilerleme yapılmıştır. 
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Şekil 23: Tünel Delme Makinesi (TBM) 

2023 yılı sonunda tünel inşaatının tamamlanması hedeflenmektedir. Silvan Barajı rezervuarından 

alınacak 212 m3/s sulama suyu bu tünel vasıtası ile Silvan Tüneline iletilecek, oradan da ana kanal ile 

sulanacak ovalara aktarılacaktır.  

 

  

Şekil 24: Babakaya Tüneli Çalışmaları 
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3.2.1.5. Silvan Tüneli 

Silvan Tüneli projesi, 2.350.580 da alanın sulanması amacıyla Babakaya Tüneli çıkışından başlayıp, 

Silvan ilçe merkezi güneydoğusunda sonlanacaktır. İç çapı 10 m ve uzunluğu 13.236 m olan dairesel 

tipteki tünel TBM kullanılarak açılmaktadır. 

 

Şekil 25: Silvan Tüneli Mevkii 

2021 yılı fiyatlarıyla tünelin toplam inşaat maliyeti 1,58 Milyar TL olup, % 2 fiziksel gerçekleşme 

sağlanmıştır. TBM ile 2021 yılı sonunda delgiye başlanmıştır. 2024 yılı sonunda tünel inşaatının 

tamamlanması hedeflenmektedir. 

Babakaya Tüneli çıkışından alınacak 212 m3/s sulama suyu bu tünel vasıtası ile Silvan Sağ Sahil 

Cazibe Ana Kanalına iletilecek, oradan da sulanacak ovalara aktarılacaktır.   

3.2.1.6. Ambar Barajı 

Ambar Barajı projesi, 12.325 ha alanın sulanması amacıyla Diyarbakır-Silvan karayolunun Lice-

Bingöl yol ayrımından itibaren 26 km mesafede Ambar Çayı üzerinde yapılmaktadır. Gövde tipi kil 

çekirdekli zonlu dolgulu olan barajın gövde hacmi 3,6 milyon m3 olup temelden yüksekliği 45 m’dir. 

Ambar Barajı’nın göl hacmi ise 132 milyon m3’tür.  

2021 yılı fiyatlarıyla barajın toplam inşaat maliyeti 152 Milyon TL olup, % 94 fiziksel gerçekleşme 

sağlanmıştır.  2021 yılı Ekim ayı sonunda baraj inşaatı tamamlanarak su tutmaya başlanmıştır.  
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Şekil 26: Ambar Barajı Vaziyet Planı 

 

 

  

Şekil 27: Ambar Barajı Çalışmaları 
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Ambar Barajı İnşaatı: Kültürel Varlıklar 
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Şekil 28: Ambar Barajı Kapsamında Kalan Kültürel Varlıklar ve Kazı Çalışmaları 

Ambar Barajı Sulaması 

 Şekil 29: Ambar Barajı Sulaması 

2021 yılı fiyatlarıyla toplam inşaat maliyeti 650 Milyon TL olup, % 49 fiziksel gerçekleşme 

sağlanmıştır. Projenin toplam sulama alanı 12.325 hektardır.  2022 yılı içerisinde 2500 ha alanın 

sulamaya açılması hedeflenmektedir. Diyarbakır İli Sur ve Bismil İlçelerine bağlı 24 mahalle bu 

projeden faydalanmaktadır. Proje Kapsamında 464 km uzunluğunda boru döşemesi yapılacak ve 

modern sulama sistemi ile (yağmurlama ve damlama) araziler sulanacaktır. Projenin tamamlanmasıyla 

16 bin kişiye iş imkânı ve yıllık 105 milyon TL ekonomiye ilave katkı sağlanacaktır.  
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Şekil 30: Ambar Barajı Kapsamında Boru Döşeme Çalışmaları 

3.2.1.7. Kuruçay Barajı İnşaatı 

Kuruçay Barajı projesi, 5.030 ha alanın sulanması amacıyla Diyarbakır ilinin 35 km kuzeyinde 

Kuruçay Deresi üzerinde yapılmaktadır. Gövde tipi kil çekirdekli kum çakıl dolgulu olan barajın 

gövde hacmi 900 bin m3 olup temelden yüksekliği 35 m’dir. Kuruçay Barajı’nın göl hacmi ise 41 

milyon m3’tür. 2021 yılı fiyatlarıyla barajın toplam inşaat maliyeti 44 Milyon TL olup, % 98 fiziksel 

gerçekleşme sağlanmıştır.  22.07.2021 tarihinde su tutmaya başlanmıştır. 

 

 

Şekil 31: Kuruçay Barajı Vaziyet Planı 
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Şekil 32: Kuruçay Barajı Çalışmaları 

Kuruçay Barajı Sulaması 

 

Şekil 33: Kuruçay Barajı Sulaması 

2021 yılı fiyatlarıyla toplam inşaat maliyeti 262 Milyon TL olup, % 50 fiziksel gerçekleşme 

sağlanmıştır.  Projenin toplam sulama alanı 5.030 hektardır.  2021 yılı sonunda 1400 ha alan sulamaya 

hazır hale getirilmiştir. Diyarbakır ili Sur ve Bismil ilçelerine bağlı 13 adet mahalle bu projeden 

faydalanmaktadır. Proje Kapsamında 180 km uzunluğunda boru döşemesi yapılacak ve modern 

sulama sistemi ile (yağmurlama ve damlama) araziler sulanacaktır. Projenin tamamlanmasıyla 6.500 

kişiye iş imkânı ve yıllık 43 milyon TL ekonomiye ilave katkı sağlanacaktır.  
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Şekil 34: Kuruçay Barajı Kapsamında Boru Döşeme Çalışmaları 

3.2.1.8. Pamukçay Barajı 

 

Şekil 35: Pamukçay Barajı 

Pamukçay Barajı projesi, 5.100 ha alanın sulanması amacıyla Diyarbakır-Silvan Karayolunun 40. 

km’lik yolu ile Pamukçay’ın kesişim noktasından 1,5 km’sine kadar kuzeyinde Pamukçay deresi 

üzerinde yapılmaktadır. Gövde tipi kil çekirdekli zonlu dolgulu olan barajın gövde hacmi 1,4 milyon 

m3 olup temelden yüksekliği 37,5 m’dir. Pamukçay Barajı’nın göl hacmi ise 33 milyon m3’tür. 2021 

yılı fiyatlarıyla barajın toplam inşaat maliyeti 68 Milyon TL’dir. Baraj inşaatı tamamlanmış ve su 

depolanmış durumdadır.   
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Pamukçay Barajı Sulaması 

 

Şekil 36: Pamukçay Barajı Sulaması 

2021 yılı fiyatlarıyla toplam inşaat maliyeti 280 Milyon TL olup, % 93 fiziksel gerçekleşme 

sağlanmıştır. Projenin toplam sulama alanı 5.100 hektardır. Diyarbakır ili Sur ve Bismil ilçelerine 

bağlı 13 mahalle bu projeden faydalanmaktadır. Proje Kapsamında 186 km uzunluğunda boru 

döşemesi yapılacak ve modern sulama sistemi ile (yağmurlama ve damlama) araziler sulanacaktır.   

Projenin tamamlanmasıyla 6.600 kişiye iş imkânı ve yıllık 43 milyon TL ekonomiye ilave katkı 

sağlanacaktır. 
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Şekil 37: Pamukçay Barajı Kapsamında Boru Döşeme Çalışmaları 

3.2.1.9. Başlar Barajı 

  

Şekil 38: Başlar Barajı 

Başlar Barajı projesi, 3.820 ha alanın sulanması amacıyla Diyarbakır-Silvan Karayolunun 48. 

km’sinde Akçay Deresi’nin yol ile kesiştiği noktadan 1,3 km kuzeyinde Başlar Deresi üzerinde 

yapılmaktadır. Gövde tipi kil çekirdekli homojen dolgulu olan barajın gövde hacmi 944 bin m3 olup 

temelden yüksekliği 30 m’dir. Başlar Barajı’nın göl hacmi ise 29 milyon m3’tür. 2021 yılı fiyatlarıyla 

barajın toplam inşaat maliyeti 35 Milyon TL’dir. Baraj inşaatı tamamlanmış ve su depolanmış 

durumdadır.   
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Başlar Barajı Sulaması 

 

Şekil 39: Başlar Barajı Sulaması 

2021 yılı fiyatlarıyla toplam inşaat maliyeti 253 Milyon TL olup, % 35 fiziksel gerçekleşme 

sağlanmıştır. Projenin toplam sulama alanı 3.820 hektardır. 2021 yılı sonunda 1380 ha alan sulamaya 

açılmıştır. Diyarbakır ili Silvan ve Bismil ilçelerine bağlı 9 mahalle bu projeden faydalanmaktadır. 

Proje Kapsamında 148 km uzunluğunda boru döşemesi yapılacak ve modern sulama sistemi ile 

(yağmurlama ve damlama) araziler sulanacaktır. Projenin tamamlanmasıyla 5 bin kişiye iş imkânı ve 

yıllık 33 milyon TL ekonomiye ilave katkı sağlanacaktır.  

 

Şekil 40: Başlar Barajı Kapsamında Boru Döşeme Çalışmaları 
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3.3. SİLVAN BARAJI PROJESİ’NİN BÖLGEYE ETKİLERİ 

3.3.1. Sosyal Etkiler 

1990-2012 yılları arasında kadınlar arasındaki okur-yazarlık oranı %71.90’dan %90’a çıkmıştır. 

Katılımcı bir kültür ortaya çıkmaktadır. Çok amaçlı toplum merkezlerinin kurulması ile birlikte 

kadınlar hijyen, ev ekonomisi ve gelir elde etme konularında eğitilmektedir. Uzun vadede bu 

eğitimden ailelerin çocuklarına da bilgi aktarımı olacak ve sosyal ve ekonomik olarak kadınların da 

toplum ve ekonomiye kazandırılma oranı artacaktır. 1990-2012 yılları arasında öğretmen başına düşen 

öğrenci sayısı 31,1’den 30,4’e düşmüştür. 1990-2012 yılları arasında doktor başına düşen hasta sayısı 

2.152’den 750’ye düşmüştür. Bebek ölüm oranı 0,066’dan 0,031’e düşmüştür (Ankara İMO, 2021). 

Silvan ilçesi ekonomik gelişmişlik düzeyinin kentsel ve kırsal nüfus üzerinde incelenmesi amacıyla 

1927 yılı verileri ile 2020 yılı süreci karşılaştırıldığında, 1940 yılına kadar kırsal nüfusun artış 

gösterdiği, 1945 yılında II. Dünya Savaşı dönemine girildiğinden nüfus artışının hızlı bir düşüş 

yaşadığı, 1950 yılı ile 2000 yılı arasında kırsal nüfusun artmaya devam ettiği gözlemlenmektedir (Bkz. 

Tablo 6). Kentsel nüfus oranı ilk kez 1980 yılında kırsal nüfus oranını geçmiş kırsal nüfustaki bu 

azalış 2000 yılından sonra giderek artmıştır (Haylı, 2022, s.376). Bu durumun yaşanmasındaki en 

önemli etkenler; ekonomik gelir düşüklüğü, güvenlik sorunları, kentte yaşam şartlarının daha iyi 

olması, sağlık, eğitim, iş gücü gibi faktörler olmuştur. Halkın birçoğunun geçim kaynağının tarım ve 

hayvancılık olması ve bu sektörlerde yaşanan daralmanın da göçleri kaçınılmaz kıldığı bir gerçektir.  

Tablo 6: Silvan 1927-2020 yılları arasındaki Kırsal ve Kentsel nüfus gelişim oranları (Türkiye 

İstatistik Kurumu, 2021) 

Yıllar Kırsal Yüzdelik Kent Yüzdelik Toplam Nüfus 

1927      10.040 79                 2.605   21           12.645 

1940 26.317 89                3.118 11          29.435 

1945 23.671        88                3.155   12          26.826 

1950  28.991  87               4.254    13           33.245 

1955      22.869     80               5.715        20          28.584 

1960      26.339      80                6.492       20          32.831 

1965      30.627      72              12.158       28          42.785 

1970      33.604      64               18.592      36         52.196 

1975     38.544       57                29.599     43         68.143 

1980       39.075         47          43.624      53        82.699 

1985       44.983         50           45.825     50        90.808 

1990       50.088        46            59.865     54       109.953 

2000       52.162        45            64.136      55      116.298 

2010       43.391        51             41.451      49      84.842 

2020       39.233        45             48.406      55      87.639 

 

1980 yılına kadar artış gösteren kırsal nüfus oranının 2020 yılına kadar yerini kent nüfusu artışına 

bırakması kırsal ve kent nüfusu arasında dengesizliğe neden olmuştur. Yaşanan bu dengesizliği 
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gidermek adına geliştirilen Silvan projesi kapsamında, kırsal kesimde tarımsal alanların verimliğini 

artırarak kente göçün önüne geçmek, ekonomik kalkınma ve istihdam sağlayıp iş gücünü artırmak, 

ulaşım ağını geliştirmek, sanayi faaliyetleri, eğitim ve sağlık alanlarında iyileştirme hedeflenmektedir. 

Böylelikle mevsimsel göçün ve kentsel göçün azalmasına imkan tanınacak ve Silvan ilçesi göç veren 

bölge imajından göç alan bölge konumuna gelecektir. Silvan Projesi’nin tamamlanmasıyla beraber 

ekonomiye sunulacak katkı sayesinde Diyarbakır’da tersine göç yaşanacağı bir gerçektir.  

3.3.2. Ekonomik Etkiler 

Ekonomik gelişmişlik düzeyinde beşeri faktörlerin ön planda olduğu döngünde kaliteli yaşam 

sürdürebilme çalışmalarının hız kazanmasıyla başlatılan proje çalışmaları, özellikle tarımsal 

ekonominin iklime bağlı verimliliğin azaldığı bölgelerde yoğunlaşırken bu kasamda yürütülen 

projelerden biri olan Silvan barajı projesi GAP kapsamında Diyarbakır ilinin Silvan ilçesinde 

yapılması planlanan büyük bir proje olarak lanse edilmekte, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı 

tarafından ‘’Çılgın Proje‘’ olarak tanımlanmaktadır. Silvan projesi ile Dicle nehrinden yararlanarak 

elde edilen hidroelektrik potansiyeli ile enerji üretiminin, taşkınların ve tarımsal sulamanın kontrol 

edilmesinin amaçlandığı bir sistemin oluşması, bunun yanı sıra tarımsal faaliyetlerin artırılması, 

endüstriyel, sosyal ve kültürel çalışmalar ve istihdam sağlanması amaçlanırken, sanayi kollarını 

şekillendirmek bölgesel ekonominin ülke ekonomisine katkısını artırmak, şehrin refah seviyesini en iyi 

düzeye getirmek maksadıyla girişilen proje alnında çalışmalar sürdürülmektedir. Silvan Barajı, ara 

depolamaları ve sulama tesislerinin tamamen bitirilip hayata geçirilmesi ile yaklaşık 305 bin kişiye iş 

imkânı, yılda 2,11 Milyar TL (Sulama 2,00 Milyar TL + Enerji 0,11 Milyar TL) ekonomiye katkı 

sağlayacaktır. 

Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla, bölgede yaşanan işsizlik probleminin çözümü, bölgeler arası 

farklılıkların giderilmesi ve köyden kente göçün azalması konusunda büyük mesafe alınacaktır.  

İşgücü ihtiyacının günlük 78.15 kişi artacağı ve bunun da istihdamı geliştireceği bir gerçektir. 

Projenin tamamlanması halinde, kuru tarımdan sulu tarıma geçilerek ürün deseninde çeşitlilik 

meydana gelecek, tarım ve tarıma dayalı sanayide istihdam sağlanacaktır. Böylece hem bölgede 

yaşanan işsizlik probleminin çözümüne, hem de bölgeler arası farklılıkların giderilmesine ve köyden 

kente göçün azalmasına katkı sağlanacaktır. Silvan Projesi tamamlandığında tarımsal gelirlerin %640 

artacağı, aile bazında gelirin ise %475 artacağı düşünülmektedir. Yıllık 63 milyon dolar enerjiden, 460 

milyon dolar da tarımsal ve endüstriyel gelişmeden kaynaklı gelir sağlanacaktır (Ankara İMO, 2021). 

Kısaca ekonomik etkileri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

• Silvan Projesi tamamlandığında tarımsal gelirler %640 oranında, aile bazında gelir 

seviyesinin ise %475 artacağı öngörülmektedir. 
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• Silvan Projesi tamamlandığında işgücü ihtiyacı günde 78.15 kişi artacak ve nihayetinde 

istihdamın gelişimine katkıda bulunacaktır. 

• Yıllık 63 milyon dolar enerjiden, 460 milyon dolar da tarımsal ve endüstriyel gelişmeden 

kaynaklı gelir elde edilmesi planlanmaktadır. 

3.3.2.1. Ekonomideki Faaliyet Alanlarına Etkisi 

1. Tarımsal Faaliyet Alanına Etkisi: Silvan İlçesinde en önemli paya sahip olan tarım 

faaliyetleri ilçede bulunan verimli tarım arazilerinin fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Bu 

doğrultuda ilçede yaşayanlar geçimlerini karşılayabilmek amacıyla tarımsal ekimler 

gerçekleştirmektedir. Bölgede tarımsal faaliyetler genellikle kuru tarım şeklinde ve iklim 

özelliklerine göre şekillenmektedir. Bu durumun yarattığı verim düşüklüğü ile başa çıkmak ve 

verim kalitesini artırmak amacıyla Silvan Baraj yapımı ile gerekli destekler sağlanıp sulama 

kanalları vasıtasıyla kuru tarıma gerek kalmaksızın ekilen her alandan rahatlıkla verim 

alınabilecektir. 

  

  

Şekil 41: Silvan Sulama Kanalları ve Arazi Örnekleri  

Şekil 42’den anlaşılacağı üzere bölgede tarımsal faaliyetler büyük paya sahiptir ve baraj projesi 

kapsamında yapılacaklar ile ürün çeşitliğinin artacağı ve bunlara bağlı sanayi kollarının geliştirilerek 

istidam sağlanacağı, yetiştirilecek ürünlerin tohumundan ekimine, ekimden ıslahına ve toplanmasına 

kadarki süreçte birçok alanda iş gücü sağlanıp köyden kente göçün önüne geçileceği öngörülmektedir. 
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Şekil 42: Silvan Köyleri Verileri (Silvan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2021) 

Görselden anlaşılacağı üzere Silvan baraj projesinde yapılacak kollar neticesinde birçok alana su 

yoları yapılarak tarım alanlarının su ihtiyacı fazlasıyla karşılanarak tarımsal verimin yılda iki üç kat 

artması planlanmakta ve böylelikle bölgeden elde edilecek ürünler ile hem bölge ekonomisine hem de 

ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Yetiştirilecek ürünler kapsamında, daha çok sanayi kolunda 

hammadde ihtiyacı olan ürünler olan pamuk ve mısırın yanı sıra bölgede önemli ulaşım yolları 

üzerinde olan buğday pazarı içinde, ürün yetiştiriciliği yapılacaktır. Mevsimlik olarak tarımsal ürün 

işçiliği için bölge dışına yapılan göçün azaltılması, hatta bölgeye göçün artması da yapılacak tarımsal 

faaliyetler doğrultusunda olacaktır (Haylı, 2022, s.387). 

 

Şekil 43: DSİ Silvan Proje Planı 
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2. Ticari Faaliyet Alanına ve Sanayiye Etkisi: 

Diyarbakır bölgesinin önemli konumuna sahip Silvan ilçesi, tarihi dönemlerden beri önemli ticaret 

merkezlerinden biridir. Özellikle Mervani ve Artuklular zamanında ekonomik ve siyasi gelişmeler 

yaşanmış, çok sayıda bilim adamı ve zanaatkarlar yetişmiştir. İlçede üretilen tahıllar, kumaş, 

hayvansal gıdalar ve deriler önemli ekonomik faaliyet alanlarıdır. Ayrıca Silvan’ın önemli bir ticaret 

merkezi olduğunu alınan vergilerden de anlayabiliriz.  İç ve dış ticaret ağı oldukça gelişmiş bir 

konumda olan Silvan, günümüzde Diyarbakır, Kafkaslar, Azerbaycan ve Van gölü havzasını birbirine 

bağlayan transit bir geçit görevi üstlenmektedir. Bölgede ticari faaliyetler arttıkça, elde edilen 

ekonomik gelirin nüfus artışına da neden olduğu gözlemlenmiştir. Bölgedeki sanayi kolunda ise daha 

çok atölye tipi sanayi faaliyetleri öne çıkmakta olduğundan sanayi yok denecek kadar azdır. Bunun en 

önemli nedeni ise yeterli sermaye birikiminin olmayışıdır. Daha çok marangozluk, oto tamiri, kapı ve 

pencere doğrama gibi küçük atölye şeklinde sanayi kolları mevcutken modern anlamda sanayi kolları 

da mevcuttur. Bunlar; un fabrikası, Silvan beton farikası, meyve ve tohum fabrikalarıdır. Silvan 

projesinin bu faaliyet alanlarına ne gibi katkı sağlayacağı sorusuna gelirsek projenin, Silvan’ın 

günümüze kadarki süreç içerisinde önemini kaybetmesi, bölgesel göçün artması, yaşanan güvenlik 

sorunları neticesinde yitirilen önemi tekrar kazandıracağı, ulaşım üzerindeki ticareti canlandıracağı, 

modern fabrika sayılarını artıracağı, iş gücü ve istihdam olanaklarını geliştireceği ve tarımda suya 

duyulan ihtiyacı en aza indireceği, böylelikle tarıma bağlı sanayi kollarını geliştirerek ticari canlılığı 

tekrar eskisinden daha iyi bir şekilde sağlayacağı beklenmektedir (Alkan, 2013). 
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4. BÖLÜM 

Ankete ilişkin bulguların elde ediliş aşamasında katılımcıların sorulara verdiği cevaplardan elde edilen 

veriler IBM SPSS Statistics 21 paket programında analiz edilmiş ve bu bölümdeki sonuçlara 

ulaşılmıştır. 

4.1. ANKETİN HAZIRLANMASI VE ÖRNEKLEM SEÇİMİ 

4.1.1. Anket Formu Hakkında Bilgi 

Anket formu, bir A4 kağıdı genişliğinde arkalı önlü 4 sayfa olarak düzenlenmiştir ve ardışık sorulmuş 

38 adet sorudan oluşmuştur. Ayrıca anket formu elektronik ortama aktarılarak katılımcıların kendi 

telefonları ile ankete katılımları sağlanmış, böylece kağıt ve zaman israfının önüne geçilmiştir. Bu 

sorgulamada Diyarbakır ili Silvan ilçesinde faaliyet gösteren çiftçilerin ekonomik ve sosyal 

hayatlarına ilişkin sorgulamalar yapılmıştır. Ayrıca çiftçilerin sulama konusundaki bilgi durumları ve 

Silvan Baraj projesi ile ilgili beklentileri ele alınmıştır.  Anketin 38 soru ile sınırlı tutulması, hem 

katılımcıları sıkmamış, hem de soruları yanıtlamak için kısa sayılabilecek bir zaman dilimi 

ayırılmasını sağlamıştır. Ankete katılım gösteren bireylerden isim ve kişisel telefon bilgisi 

istenmemesi de anketle ilgili endişe oluşmasının önüne geçtiğinden anketlerin daha özenli yapılmasını 

ve gerçek düşüncelerin rahatlıkla paylaşılmasını sağlamıştır. Sorular, şıkları işaretleme biçiminde 

tasarlanmıştır. 

4.1.2. Araştırma Örnekleminin Hesaplanması 

Araştırma evreninin tamamına ulaşılamayan bilimsel araştırmalarda doğru bilgi sahibi olmak ve doğru 

bilgilere ulaşmak için elde edilen bilgilerin genelleştirilmesi gerekir. Bunun en önemli nedeni ise 

evrendeki bütün elemanların ayrıntılarıyla incelenmesinin, zaman ve maliyet yükünü artıracak 

olmasıdır. Belirli bir zaman, emek, para vb. harcanırken çok bilgi getiren araştırma, en iyi 

araştırmadır. Gereğinden fazla bilgi toplanması ekonomik yönden israfa yol açtığı gibi, gereğinden az 

bilgi toplanması da amaca ulaşamama tehlikesine yol açar (Özçelik, 1981: 74). Bu amaçla istatistikte 

araştırmalar belirli kurallara göre, belirli bir evrenden seçilmiş ve seçildiği evreni temsil yeterliği 

kabul edilen örneklem kümeleri üzerinde yapılır ve elde edilen sonuçlar ilgili evrenlere genellenir. 

Örneklem evrenin bir parçası olup hem araştırma, hem de istatistiksel bakımdan büyük önem taşır. 

Örneklemin en önemli özelliği yansız ve temsili olmasıdır (Kaptan, 1983: 135). 

Olasılıklı ve olasılıksız olmak üzere iki şekilde sınıflandırılan örnekleme türleri bulunmaktadır. 

Olasılıklı örnekleme, evreni oluşturan birimlerin hepsine eşit seçilebilme şansının verildiği örnekleme 

türüdür. Olasılıklı örneklemede, olasılıklı olmayan örneklemeden farklı olarak yapılan tahminlerin 

doğruluk derecesi ve hata payları istatistiksel olarak hesaplanabilirdir (Arıkan, 2004: 140). 
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Hangi büyüklükteki bir örneklemin evreni temsil etmek için yeterli olabileceği önemlidir. Yeterli bir 

örneklem, güvenilir sonuçlar sağlayacak kadar eleman kapsayan örneklemdir (Young, 1968: 324). 

Diyarbakır ili Silvan ilçesinde çiftçiler çalışmamızın hedef grubunu oluşturmaktadır. Bu çerçevede 

çalışmamızda ilçede kaç çiftçinin bulunduğu, bunlardan kaçının Silvan Baraj projesinden etkilendiği 

ve detaylı bir şekilde sulama bilgi düzeyleri dikkate alınarak bu çiftçilerin projeye bakış açıları 

belirlenmeye çalışılmıştır. Mevcut durumu belirlemek üzere anket yöntemi uygulanmıştır. Ayrıca 

GAP kapsamında yapılan diğer barajlardan etkilenen çiftçilerin barajların yapılmasından kaynaklı 

temel sorunlarının neler olduğu, ne gibi ihtiyaçlarının olduğu, sorunlar için tercih ettikleri çözüm 

önerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Silvan bölgesi için elde edilen verilerde alt tabakalar 

belirlenmiştir. Hangi büyüklükteki bir örneklemin evreni temsil etmek için yeterli olabileceği 

önemlidir. Silvan Tarım İlçe Müdürlüğü verileri Silvan'da 3200 çiftçi olduğunu belirtmektedir. 

Çalışmamızda %90 anlamlılık düzeyinde 0.10 hata toleransı ile elde edilen örneklem büyüklüğü; 

𝑛 =
𝑡2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2
= 97 

bulunmuştur. Bu bilgilerin ışığında tabakalı örnekleme yöntemiyle Diyarbakır ili Silvan İlçesi’nde 67 

çiftçi seçilerek anket uygulanmıştır. Kamuoyu seçim araştırmalarında milyon büyüklüğünde kitlelerin 

eğilimini belirlemek için 1000 kişilik örneklerden hareket edildiği düşünüldüğünde, bu araştırma için 

anket sayısının yeterli olduğu görülebilir. 

4.2. SONUÇLAR 

Silvan ilçesinde arazi işleten çiftçilere yapılan anketle üç temel bileşen konusunda görüşler 

ölçülmeye çalışılmıştır: 

Bileşen 1: Su ve gelişmiş tarım arazilerinin altyapısı ve yönetimi,  

Bileşen 2: Suyun değerlendirilmesi ve gelişmiş tarım arazileri,  

Bileşen 3: Tarım ürünlerinin ekonomik olarak değerlendirilmesi.  

Bu bileşenlerin çıktıları ise sırasıyla aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. 

Bileşen 1için: 

Çıktı 1: Tarım ve balık üretim kapasiteleri ve araçlarının gelişeceği, 

Çıktı 2: Su kaynaklarından ve gelişmiş tarım arazilerinden daha yüksek verim alınacağı 

düşünülmektedir. 

Bileşen 2 için:  
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Çıktı 1: Tarımsal üretim ve verimliliğin artacağı, 

Çıktı 2: Tatlı su balıkçılığının artış göstereceği düşünülmektedir. 

Bileşen 3 için:  

Çıktı 1: Ürünlerin iyi bir hasat sonrası yönetiminin sağlanacağını ve satılan miktarların artacağı, 

Çıktı 2: Paydaşların pazara daha iyi erişimi olacağı, 

Çıktı 3: Ürün tedarikinin iyileşeceği, 

Çıktı 4: Kadınların ekonomik statüsü ve sosyal rolünün iyileşeceği düşünülmektedir.  

Metodolojide belirlenen örneklem dahilindeki çiftçilerin sosyodemografik özelliklerine göre çiftçilerin 

%94’ü erkek, %6’sı kadındır. Görüldüğü üzere Silvanlı çiftçilerin büyük bölümü erkeklerden 

oluşmaktadır. Bu durum ülkemizde de olduğu gibi bölgede aile geçiminin öncelikle erkek bireylerin 

üzerinde olduğunu göstermektedir. Sonuçlar ataerkil aile yapısı ve kültürünün yansımaları olarak da 

değerlendirilebilir. 

 

Şekil 44: Cinsiyet Değişkeni Daire Grafiği 

Ankete katılanların %35,8’i 21-35 yaş aralığında, %26,9’u 36-45 yaş aralığında, %19,4’ü 46-55 yaş 

aralığında ve %14,9’u da 56 yaş üstündedir. Görüldüğü gibi katılımcıların büyük çoğunluğu 20-45 yaş 

arasında genç kategorisinde değerlendirilebilir. Bu da gençlerin kalkınmada tarımın tartışmasız 

rolünün farkında olduklarını ve tarımla uğraşmaktan vazgeçmediklerini göstermektedir. 
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Şekil 45: Yaş Değişkeni Daire Grafiği 

Çiftçilerin eğitim seviyeleri %22,4 ilkokul, %23,9 lise, %44,8 ise üniversite mezunu olarak 

belirlenmiştir. Ülkemizde son yıllarda eğitim seviyesinin artmış olmasının çalışmamıza yansıması 

olarak görülmektedir. Gerek ön lisans gerekse açık öğretim gibi üniversitelerin sayısının artmış olması 

da bu durumu olumlu etkileyen diğer bir faktördür.  

Eğitimli gençlerin çiftçilikle uğraşmaları sayesinde teorik bilgilerin uygulamaya aktarma noktasında 

daha verimli olacaklardır ve bu verim hem ürün kalitesine hem de sürdürülebilir tarıma katkı 

sunacaktır. 

 

Şekil 46: Öğrenim Durumu Değişkeni Daire Grafiği 

Çiftçilik dışında başka gelir kaynaklarının olup olmadığını belirlemeye yönelik oluşturduğumuz 

soruda %28,4’nün esnaf, %11,9’unun emekli, %11,9’unun memur, %10,4’ünün hayvancılık ile ek 

gelir elde ettikleri belirlenmiştir. Bölgede tarım sektörel bazda başat aktör olsa da tarımdan elde edilen 

gelirin yeterli olmadığı ve ikinci bir işte çalışmak zorunda kalındığı görülmektedir. Ayrıca tarımın 
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dönemsel olarak yapılmasının tarım sektöründe mevsimsel işsizliğe neden olduğu ve bu dönemlerin 

diğer iş sahalarıyla kapatılmak istenmesi de diğer bir nedendir. 

 

Şekil 47: Gelir Kaynağı Değişkeni Çubuk Grafiği 

Gelir durumları ise %38,8 ile 5000-10.000 TL arası, %14,9 ile 10.000-15.000 TL arası, %11,9 ile 

20.000-25.000 TL arası ve %29,9 ile 25.000 TL üzeri şeklinde belirlenmiştir. Gelir seviyeleri asgari 

ücretin üzerinde görülse de emek yoğun bir sektör olduğundan dolayı gelirin yeterli olduğu 

düşünülmemektedir. Alt gelir seviyesi dağılımı Türkiye’nin genel gelir dağılımına uyum sağlasa da üst 

gelir seviyesi dağılımı uyum sağlamamaktadır.  

 

Şekil 48: Gelir Durumu Değişkeni Daire Grafiği 
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Katılımcıların %23,9’unun oturdukları ev kira iken %76,1’i oturdukları evin kendilerine ait olduğunu 

belirtmiştir. Doğup büyünen yerde yaşamaya devam edilmesi temel ihtiyaçlardan önemli bir yere 

sahip olan barınma için gelirin ayrıldığını ve oturulan konuta sahip olunduğu görülmektedir.

 

Şekil 49: Oturulan ev Durumu Değişkeni Daire Grafiği 

Evde yaşayan kişi sayısı sorulduğunda %52,2 oranla 4-6 kişi arası, %19,4 oranla 7-9 kişi arası ve 

%23,9 oranla 3 ve daha az cevabı alınmıştır. Yaşanılan evlerde kişi sayısının oldukça fazla olduğu, 

çekirdek aile olarak tabir edilen aile modelinin ise düşük kaldığı görülmektedir. Bölgenin sosyo-

kültürel yapısının bir parçası olan çok çocuklu aile modelinin yanı sıra evlenen aile bireylerinin de 

aynı hanede yaşamaya devam etmesi, hane nüfusunun artmasına neden olabilmektedir.    

 

Şekil 50: Evde Yaşayan Kişi Sayısı Değişkeni Daire Grafiği 

Katılımcıların %98,51 gibi büyük bir çoğunluğu Diyarbakır ili doğumludur. İlçelere göre doğum 

yerleri incelendiğinde %80,6 oranla Silvan, %7,46 oranla Diyarbakır merkez ilçeleri ve %4,48 oranla 

Bismil ve Çınar doğumlu oldukları gözlemlenmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun yerleşik 
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olması, bulundukları yerelin ihtiyaç ve sorunlarına hakimiyetlerinin de daha fazla olmasını 

sağlayabilmektedir. 

 
 

Şekil 51: Doğum Yeri Değişkeni Daire Grafikleri (İl ve İlçe) 

Yerleşim yerlerine göre katılımcıların dağılımı %80,6 oranla Silvan, %8,96 oranla Diyarbakır merkez 

Kayapınar ilçesi ve %5,97 oranla diğer Diyarbakır merkez ilçeleri şeklindedir. Bölgede doğup 

büyünen yerin terkedilmediği ve alışkanlıklardan vazgeçilmediği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Katılımcıların il merkezini daha iyi yaşam koşulları nedeniyle tercih ettikleri söylenebilir. İstihdam 

imkanları ve koşulları, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim gibi ihtiyaçların bu tercihi etkilediği 

belirtilebilir. 

 

Şekil 52: Yerleşim Yeri Değişkeni Daire Grafiği (İlçe) 

Yerleşim yerinin cazip olma nedenleri, %80,6 oranla doğup büyünen yer olması, %56,7 oranla tarla 

bahçeyi terk edememe, %19,4 oranla havasının temiz olması şeklinde sıralanmıştır. Katılımcıların 

doğdukları yerden memnun oldukları ve yaptıkları iş nedeniyle bölgeye bağlı kaldıkları görülmektedir. 

Burada da geleneksel toplum yapısının bir parçası olarak toprağa ve aileye bağlılığın fazla olması, 

üretim ile doğrudan ilişki içerisinde olma ve çoğunlukla kendi gıda/tüketim ürününü kendisi üretme 

belirleyici görülmektedir. 



GAP KAPSAMINDA SİLVAN BARAJI’NIN SOSYOEKONOMİK ETKİLERİ ve Geleceğe Dair Projeksiyonların İstatistiksel 
Yöntemlerle Değerlendirilmesi | 72 

 

Şekil 53: Yerleşim Yerinin Cazip Olma Nedenleri Değişkeni Çubuk Grafiği 

Yerleşim yerinden memnun olmama nedenleri, %68,7 oranla kısıtlı iş imkanları, %49,3 oranla halk 

arasındaki geçimsizlik, %37,3 oranla zor yaşam şartları, %32,8 oranla kısıtlı sağlık koşulları ve %26,9 

oranla kısıtlı eğitim şeklinde sıralanmıştır. Tarım ve hizmet sektörü dışında istihdam olanaklarının az 

olması ve bu sektörlerde de tam istihdamın olmaması önemli nedenlerin başında gelirken, sağlık ve 

eğitime erişimde nispeten kısıtlılık da yerleşim yerinden memnun olmama nedenleri arasındadır. 

 

Şekil 54: Yerleşim Yerinin İtici Olma Nedenleri Değişkeni Çubuk Grafiği 

Katılımcıların %52,2’sinin arazisi kendisine ait iken, %28,4’ü kiralanan arazi ile ve %19,4’ü ortak 

işletilen arazi ile çiftçilik yapmaktadır. Katılımcıların kendilerine ait olmasa da arazi kiralayıp çiftçilik 

işi yaparak geçimlerini kazanmaya çalıştıkları görülmektedir. 
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Şekil 55: Arazinin Mülkiyet Durumu Değişkeni Daire Grafiği 

Araziler %92,5 oranla tarla olarak, %43,3 oranla sebze ve %13,4 oranla meyve üretimi için 

kullanılmaktadır. Katılımcıların, bölgenin klasik üretim tarzı olan sezonluk ürün ile tarla üretimi ve 

bostancılık yapmaya devam ettikleri görülmektedir. 

 

Şekil 56: Arazi Kullanım Şekli Değişkeni Çubuk Grafiği 

Katılımcı çiftçiler arazilerinde %82,1 oranla buğday, %20,9 oranla domates, %10,4 oranla pamuk, %9 

oranla dane mısır, %7,5 oranla mercimek, %4,5 oranla silajlık mısır ve arpa ürettiklerini 

belirtmişlerdir. Katılımcıların, genel olarak bölgenin geçmişten gelen ürün üretim kalemlerini büyük 

ölçüde devam ettirdikleri, bölgenin sulama ve iklim koşullarının da bu durumda etkin olduğu 
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gözlemlenmektedir.

 

Şekil 57: Yetiştirilen Ürünler Değişkeni Çubuk Grafiği 

Sulama geldikten sonra ise çiftçilerin %35,8’i pamuk ve tahılgiller, %28,4’ü ayçiçeği ve antep fıstığı, 

%25,4’ü badem, %17,9’u üzüm, %14,9’u karpuz üretimini planladıklarını belirtmişlerdir. Çiftçiler 

birden fazla çeşit ürün yetiştirmeyi planladıklarından toplam oran fazla görünmektedir. Sulama ile 

çiftçilerin yeni ürün yelpazesi oluşturmayı ve bölgede tarımsal çeşitliliği arttırmayı, aynı zamanda 

piyasa değeri daha yüksek tarımsal ürünler yetiştirmeyi hedeflediği gözlemlenmektedir. 

Planlamalardan, bölge tarımında yüksek katma değerli ürünlere geçişin sulama ile bağlantılı bir 

biçimde artacağı görülmektedir. 
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Şekil 58: Sulama Geldikten Sonra Yetiştirilmesi Düşünülen Ürün Değişkeni Çubuk Grafiği 

Çiftçilerin tarımsal deneyimleri 16,64 ortalama ve 9,784 standart sapma ile normal dağılmaktadır.  

Çiftçiliğin, daha önceki nesillerden yeni nesillere bilgi aktarımı ile devam etmesinin ve bu bilgi 

aktarımın teorik düzeyde kalmayarak tarımsal üretim ile doğrudan uygulamaya geçilmesinin çiftçilerin 

tarımsal deneyimlerini güçlendirdiği görülmektedir. 

 

Şekil 59: Tarımsal Deneyim Değişkeni Histogram Grafiği 

Çiftçiler sulama konusunda %52,2 oranla az bilgili, %31,3 oranla orta bilgili ve %16,4 oranla tam 

bilgili olduklarını belirtmişlerdir. Çiftçilerin sulama konusunda ortalama bilgi düzeylerinin düşük 
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olduğu, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinden sorumlu olan kurum/kuruluşlar ile doğrudan çiftçiye 

erişimine ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. 

 

Şekil 60: Sulama Konusundaki Bilgi Düzeyi Değişkeni Daire Grafiği 

Yine çiftçilere sulama yöntemleri arasında hangi yöntemin sulama suyunun tasarrufunu daha fazla 

sağladığı konusundaki bilgi düzeyleri sorulduğunda %53,7 oranla az bilgili, %26,9 oranla orta bilgili 

ve %19,4 oranla tam bilgili olduklarını belirtmişlerdir. Vahşi veya ilkel sulama yöntemlerinin 

azalmakla birlikte bölgede varlığını hala devam ettirdiği göz önüne alındığında çiftçilerin tasarruflu 

sulama yöntemleri konusunda bilgi düzeylerinin düşük olduğu gözlemlenmektedir.    

 

Şekil 61: Sulama Yöntemleri Arasında Hangi Yöntemin Sulama Suyunun Tasarrufunu Daha Fazla 

Sağladığı Konusundaki Bilgi Düzeyi Değişkeni Daire Grafiği 

Sulu tarıma geçildiğinde çiftçilerin %37,3’ü yüzey sulama, %35,8’i damla sulama, %20,9’u 

yağmurlama sulama ve %6’sı hareketli sulama sistemleri ile sulama yapmak istediklerini 
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bildirmişlerdir. Tasarruflu sulama sistemlerinin başında gelen damlama ve yağmurlama sistemlerinin 

de çiftçilerin gelecekteki tercihleri arasında yer aldığı, sulu tarıma geçildiğinde, suyun bilinçli ve 

tasarruflu kullanılma oranının yükselebileceği görülmektedir. 

 

Şekil 62: Sulu Tarıma Geçildiğinde Hangi Sulama Yönteminin Tercih Edileceği Değişkeni Daire 

Grafiği 

Şekil 63’te birleştirilmiş olarak verilen 12 grafik sırasıyla;  

1. Sulamanın tarımsal üretime etkisi var mıdır?  

2. Sulamanın gerektiği gibi yapılmaması durumunda üretime olabilecek etkisi ne kadardır?  

3. Hangi ürünü yetiştireceğinizi belirlerken yeterli suyun olması kararınızı etkiler mi? 

4. Hangi ürünü yetiştireceğinizi belirlerken sulama suyunun kalitesi kararınızı etkiler mi? 

5. Sulama, ürün kalitesini etkiler mi? 

6. Sulama ürün verimini etkiler mi? 

7. Sulu tarıma geçince mevcut tarım bilgi düzeyiniz yeterli olacak mı? 

8. Sulu tarımdan önce sulama ve teknolojileri konusunda eğitim almak ister misiniz? 

9. Daha az sulama suyu kullanmak sizin için ne kadar önemlidir? 

10. Uygun sulama yapılmazsa (eğim aşağı gibi vahşi veya yüzey sulama) oluşabilecek toprak kaybı (erozyon) 

konusunda bilgili misiniz? 

11. Sulama suyunun size m3 üzerinden satılarak verilmesi, su tasarrufu için ne kadar önemlidir? 

12. Sulama suyunun size m3 üzerinden satılarak verilmesini ister misiniz? 

 

sorularına verilen ve çok az (mavi), biraz (kırmızı) ve çok (sarı) şeklinde ölçeklendirilen yanıtları 

göstermektedir. 
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Şekil 63: Maddeler Değişkenleri Sütun Grafikleri 

Yanıtlar incelendiğinde sulamanın tarımsal üretime etkisinin, sulamanın gerektiği gibi yapılmaması 

durumunda üretime olabilecek etkisinin, yetiştirilecek ürünün belirlenmesinde yeterli suyun olmasının 

karara etkisinin, sulamanın ürün kalitesine ve verimine etkisinin çok olacağına inanıldığı 

görülmektedir. Çiftçilerin çoğu sulu tarımdan önce sulama ve teknolojileri konusunda eğitim almak 

istediklerini ve daha az sulama suyu kullanmak istediklerini belirtmişlerdir. Yetiştirilecek ürün 

belirlenirken sulama suyunun kalitesinin kararı biraz etkileyeceğini ve sulu tarıma geçince mevcut 

tarım bilgi düzeyinin biraz yeterli olacağını bildirmektedirler. Ayrıca çiftçiler her ne kadar sulama 

suyunun satılarak verilmesinin su tasarrufu için çok önemli olduğunu düşünseler de sulama suyunun 

kendilerine m3 üzerinden satılarak verilmesini istemediklerini belirtmişlerdir. 

Barajın yaratacağı genel etkiler yönündeki görüş ve beklentiler ise büyük oranda olumludur (İlk altı 

seçenek). Olumsuz görüş bildirenlerin sayısı ise oldukça düşüktür (Son beş seçenek). Tarımsal 

verimlilik ve ürün çeşitliliğinde artış ile gelir ve iş olanaklarında artış olumlu beklentiler olarak öne 

çıkarken, taşınmazların/tarlaların su altında kalması ve göç/yeniden iskan ise olumsuz beklentiler 

olarak ön plandadır. 

 

Şekil 64: Barajın Yaratacağı Genel Etkiler Değişkeni Çubuk Grafiği 
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Barajın çevreye etkileri konusundaki görüş ve beklentiler ise büyük oranda olumludur (İlk altı 

seçenek). Sel ve su taşkınları bölgede fazla yaşanmadığı için bu durumdan etkilenilmesinin 

önlenmesinde de barajın etkisi düşünülmemiştir. Olumsuz görüş bildirenlerin sayısı ise oldukça 

düşüktür (Son altı seçenek). Katılımcılar, baraj yapımının iklim ve çevre üzerinde olumlu etkiler 

yaratacağı, bunun da turizm, balıkçılık, görsellik vb. açısından bölgeye olumlu katkı yapacağı 

görüşündedir. 

 

Şekil 65: Barajın Çevreye Etkileri Değişkeni Çubuk Grafiği 

Barajın yapılması konusundaki fikirler ise büyük oranda olumludur (İlk altı seçenek). Olumsuz görüş 

bildirenlerin sayısı ise oldukça düşüktür (Son yedi seçenek). Katılımcıların, baraj yapımını faydalı 

buldukları ve bölge ekonomisini canlandıracağı inancını taşıdıkları görülmektedir. 
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Şekil 66: Barajın Yapılması Konusundaki Fikirler Değişkeni Çubuk Grafiği 

Barajın yapımı sırasında karşılaşılan sorunlar %58,2 oranla servis yollarının yeterince düzenli ve 

düzgün yapılmaması, %37,3 oranla çevre kirliliğine sebep olması, %14,9 oranla şehirlerarası yolların 

trafiğe kapanması, istimlâk paralarının sosyo-ekonomik açıdan yöre halkını olumsuz etkilemesi, 

yerleşim alanlarının daralması ve sık yaşanan elektrik kesintileri iken, %35,8 oranla gürültü kirliliği 

yaşanması, %34,3 oranla doğanın tahrip edilmesi, %11,9 oranla bölgenin çok göç vermesi, %13,4 

oranla bölge ekonomisinde dalgalanmalar yaşanması ve %29,9 oranla bazı bölgelerde belirsizlik 

yaşanmasına sebep olması olarak belirtilmiştir. Baraj yapım süreçlerinin teknik açıdan daha iyi 

planlanması (yapım süresi vd.), planlamalarda doğaya en az zarar verecek şekilde gelişmiş 

yöntemlerin kullanımına öncelik verilmesi ve uygulamanın takibi, bir yöre halkının etkilenme 

düzeyinin en aza indirilmesi için sosyo-ekonomik fizibilite çalışmalarının yapılması ve zararların 

tazmininin kapsamının genişletilerek mağduriyetlerin en aza indirilmesi gibi önlemler sorunların 

azaltılmasında etkili olabilir. 

 

Şekil 67: Barajın Yapımı Sırasında Karşılaşılan Sorunlar Değişkeni Çubuk Grafiği 

Baraj projelerinin doğal ve beşeri çevreye olumlu etkileri konusunda çiftçilerin düşünceleri %83,6 

oranla bölgenin ikliminde önemli değişiklikler yaşanması, %86,6 oranla bölge halkı için yeni iş 

imkânları sağlaması ve %82,1 oranla bölgenin ekonomisinin canlanması olarak belirlenmiştir. 
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Şekil 68: Baraj Projelerinin Doğal ve Beşeri Çevreye Olumlu Etkileri Değişkeni Çubuk Grafiği 

Baraj projelerinin doğal ve beşeri çevreye olumsuz etkileri konusunda çiftçilerin düşünceleri %23,9 

oranla yeşilin yok olması, %40,3 oranla yapımı esnasında oluşan tozdan dolayı tarım ürünlerinin zarar 

görmesi, %29,9 oranla kültürün yok olması, %16,4 oranla göç olayının yaşanması sonucu yerli halkın 

azalması, %32,8 oranla bezginliğe yol açması ve %43,3 oranla toprak kayması yaşanması olarak 

belirlenmiştir. Baraj yapım sürelerinin yıllar süren uzunluğu, doğa tahribatının fazla olması, göç ve 

yeniden iskan ile geleneksel aile bağlarının kopması, toplumsal yapının çözülmesi, yerel halkın 

oluşturduğu kültürel dinamiklerin dağılması, çevre kirliliği nedeniyle tarım ürünlerinin zarar görmesi 

ve kalitelerinin düşmesi vb. sonuçlar, çiftçilerin hem kendi deneyimlerinin hem de çevre ilçelerdeki 

baraj yapım deneyimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

Şekil 69: Baraj Projelerinin Doğal ve Beşeri Çevreye Olumsuz Etkileri Değişkeni Çubuk Grafiği 
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Katılımcı çiftçilerin baraj yapımı sırasındaki beklentileri %77,6 oranla bölgede işsizlik oranının 

azalması, %47,8 oranla daha ucuz elektrik kullanımı, %29,9 oranla şehirlerarası yolların ve servis 

yollarının düzgün yapılması, %49,3 oranla doğanın daha az tahrip edilmesi, %65,7 oranla halka yeterli 

bilgilendirme yapılması, %55,2 oranla baraj yapımının daha az zamanda tamamlanması, %40,3 oranla 

alt yapı sorununun giderilmesi, %28,4 oranla istimlâk paralarının yeterli olması ve zamanında 

verilmesi, %37,3 oranla bölge turizminin gelişmesi ve %29,9 oranla iş kazalarına karşı gereken 

tedbirlerin alınması olarak bildirilmiştir. %10,4 katılımcının ise baraj yapımı sırasında herhangi bir 

beklentisi yoktur. Beklentilerin bir kısmı bölgesel kalkınma ile yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile 

ilgili iken bir kısmı da ekonomik büyüme ve gelir artışına yöneliktir. Doğanın daha az tahrip 

edilmesine yönelik yüksek beklenti ayrıca vurgulanmaktadır. Olumsuz bir dışsallık olarak 

değerlendirilebilecek bu durumda hem baraj yapımı projelerinin doğaya en az tahribat verecek şekilde 

düzenlenmesi ve seçilmesi hem de kontrollerin düzenli olarak yapılması önem taşımaktadır. 

 

Şekil 70: Barajın Yapımı Esnasındaki Beklentiler Değişkeni Çubuk Grafiği 

4.3. İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER 

4.3.1. Ki-kare Bağımsızlık Testi 

İsimsel olarak ya da sıralı ölçekli olarak tablolaştırılmış verilerin birbirleri arasındaki bağımsızlık 

analizlerini yapan yöntem Ki-kare bağımsızlık testidir. 𝑟 × 𝑐 değişkenle oluşturulan tablo 𝑟, 𝑐 ≥ 2 

olmak üzere bu değişkenlerin frekanslarını içeren bir çapraz tablodur. 𝑟, 𝑐 = 2 şeklinde belirtilen ikili 

kategorilere sahip iki değişkenin alt kategorilerinin birlikte gözlendiği birim sayılarını gösteren 

çapraz tabloya 2 × 2 tablo, 𝑟, 𝑐 > 2 şeklinde belirtilen çoklu kategorilere sahip iki değişkenin alt 

kategorilerinin birlikte gözlendiği birim sayılarını gösteren çapraz tabloya 𝑟 × 𝑐 tablo denir. 
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4.3.1.1. İlişki Analizi ve Tabloları 

Bu bölümde iki değişkenin birlikte incelenmesi amacıyla çapraz tablolar oluşturulmuş ve ilişkili 

değişkenler için Ki-Kare analiz sonuçları verilmiştir. Ki-kare tabloları incelendiğinde sütun sayısı 

2’den fazla olduğunda ve 5’ten küçük beklenen hücre sayısı %25’ten büyük olduğundan Exact test 

sonuçlarına bakılmıştır. İlgili 𝑝 değerleri tablolarda belirtilmiştir.  

Cinsiyetin yaş ve öğrenim durumu arasındaki ilişkisi anlamlı çıkmamıştır (𝑝 > 0,05). Bu nedenle bu 

değişkenlerin tabloları Tablo 7 ve Tablo 9 ile verilerek ankete katılan katılımcıların cinsiyet-yaş ve 

cinsiyet-öğrenim durumu verileri birlikte değerlendirilebilmiştir. 

Tablo 7: Cinsiyet * Yaş Çapraz Tablosu 

 Yaş  Toplam 

20 yaş altı 21-35 yaş arası 36-45 yaş arası 46-55 yaş arası 56 yaş üstü 

Cinsiyet 
Erkek 2 22 16 13 10 63 

Kadın 0 2 2 0 0 4 

 Toplam 2 24 18 13 10 67 

Tablo 8: Cinsiyet * Yaş Ki-Kare Testi 

 Değer sd P Exact P 

Pearson Ki-Kare 2,674a 4 ,614 ,621 

Olabilirlik Oranı 3,977 4 ,409 ,577 

Fisher's Exact Test 2,541   ,715 

N 67    

a. 6 cells (60,0%) have expected   less than 5. The minimum expected   is ,12. 

 

Tablo 9: Cinsiyet * Öğrenim durumu Çapraz Tablosu  

 Öğrenim durumu  Toplam 

İlkokul Lise Okur-Yazar 

değil 

Ortaokul Üniversite 

Cinsiyet 
Erkek 15 14 3 3 28 63 

Kadın 0 2 0 0 2 4 

 Toplam 15 16 3 3 30 67 

Tablo 10: Cinsiyet * Öğrenim durumu Ki-Kare Testi  

 Değer sd P Exact P 

Pearson Ki-Kare 2,575a 4 ,631 ,563 

Olabilirlik Oranı 3,551 4 ,470 ,507 

Fisher's Exact Test 2,667   ,629 

N 67    
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a. 7 cells (70,0%) have expected   less than 5. The minimum expected   is ,18. 

 

Gelir durumunun oturulan evin durumu (kira olup olmaması) ve arazinin mülkiyet durumu arasındaki 

ilişkisi anlamlı çıkarken (𝑝 < 0,05) evde yaşayan kişi sayısı arasındaki ilişkisi anlamlı çıkmamıştır 

(𝑝 > 0,05). Tablo 11 incelendiğinde gelir durumu 15.000 TL’nin üzerinde olan her katılımcının 

evinin kendine ait olduğu gözlemlenmiştir. Tablo 15’te kiralanan arazi kullanan katılımcıların da yine 

gelir durumunun 15.000 TL’nin altında olduğu görülmüştür. 

Tablo 11: Gelir durumu * Oturulan ev durumu Çapraz Tablosu   

 Oturulan ev durumu  Toplam 

Evet Hayır 

Gelir durumu 

10000-15000 5 5 10 

15000-20000 0 3 3 

20000-25000 0 8 8 

25000 üzeri 0 20 20 

5000-10000 11 15 26 

 Toplam 16 51 67 

Tablo 12: Gelir durumu * Oturulan ev durumu Ki-Kare Testi  

 Değer sd P Exact P 

Pearson Ki-Kare 18,335a 4 ,001 ,001 

Olabilirlik Oranı 24,371 4 ,000 ,000 

Fisher's Exact Test 18,470   ,000 

N 67    

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,72. 

 

Tablo 13: Gelir durumu * Evde yaşayan kişi sayısı Çapraz Tablosu  

 Evde yaşayan kişi sayısı  Toplam 

10 ve daha fazla 3 ve daha az 4-6 arası 7-9 arası 

Gelir durumu 

10000-15000 0 5 5 0 10 

15000-20000 1 0 1 1 3 

20000-25000 0 0 5 3 8 

25000 üzeri 1 2 12 5 20 

5000-10000 1 9 12 4 26 

 Toplam 3 16 35 13 67 

 

Tablo 14: Gelir durumu * Evde yaşayan kişi sayısı Ki-Kare Testi  
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 Değer sd P Exact P 

Pearson Ki-Kare 19,693a 12 ,073 ,069 

Olabilirlik Oranı 21,044 12 ,050 ,063 

Fisher's Exact Test 16,817   ,074 

N 67    

a. 15 cells (75,0%) have expected   less than 5. The minimum expected   is ,13. 

 

Tablo 15: Gelir durumu * Arazinin mülkiyet durumu Çapraz Tablosu  

 Arazinin mülkiyet durumu  Toplam 

Kiralanan arazi Mülk arazi Ortak işletilen arazi 

Gelir durumu 

10000-15000 4 4 2 10 

15000-20000 0 3 0 3 

20000-25000 0 8 0 8 

25000 üzeri 0 15 5 20 

5000-10000 15 5 6 26 

 Toplam 19 35 13 67 

Tablo 16: Gelir durumu * Arazinin mülkiyet durumu Ki-Kare Testi  

 Değer sd P Exact P 

Pearson Ki-Kare 32,295a 8 ,000 ,000 

Olabilirlik Oranı 41,801 8 ,000 ,000 

Fisher's Exact Test 32,453   ,000 

N 67    

a. 9 cells (60,0%) have expected   less than 5. The minimum expected   is ,58. 

 

Katılımcıların sulama konusundaki bilgi düzeyleri ve sulama yöntemlerinden hangilerinin daha fazla 

tasarruf sağladığı bilgisi arasındaki ilişkisi anlamlı çıkmıştır (𝑝 < 0,05). Bu durumda sulama 

konusundaki bilgi düzeyleri ve sulama yöntemlerinden hangilerinin daha fazla tasarruf sağladığı 

bilgisi arasında paralellik gözlemlenmektedir. 

 

 

 

 

Tablo 17: Sulama konusundaki bilgi düzeyi * Sulama yöntemleri arasında tasarruf sağlayanların 

bilgisi Çapraz Tablosu  
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 Sulama yöntemleri arasında tasarruf sağlayanların bilgisi  Toplam 

Az bilgili Orta bilgili Tam bilgili 

Sulama konusundaki 

bilgi düzeyi 

Az bilgili 33 2 0 35 

Orta bilgili 3 16 2 21 

Tam bilgili 0 0 11 11 

 Toplam 36 18 13 67 

Tablo 18: Sulama konusundaki bilgi düzeyi * Sulama yöntemleri arasında 

tasarruf sağlayanların bilgisi Ki-Kare Testi 

 Değer sd P Exact P 

Pearson Ki-Kare 95,180a 4 ,000 ,000 

Olabilirlik Oranı 89,558 4 ,000 ,000 

Fisher's Exact Test 79,128   ,000 

N 67    

a. 3 cells (33,3%) have expected   less than 5. The minimum expected   is 2,13. 

 

Katılımcıların sulama yöntemlerinden hangilerinin daha fazla tasarruf sağladığı bilgisi ve sulu tarıma 

geçildiğinde tercih edilecek sulama yöntemi arasındaki ilişkisi anlamlı çıkmıştır (𝑝 < 0,05). Bu 

durumda sulama yöntemlerinden hangilerinin daha fazla tasarruf sağladığı konusunda tam bilgili 

olanlar çoğunlukla damla sulamayı tercih ederken az bilgili olanların yüzey sulamasını (karık veya 

tava sulaması) tercih ettiği gözlemlenmiştir. 

Tablo 19: Sulama yöntemleri arasında tasarruf sağlayanların bilgisi * Sulu tarıma geçildiğinde 

tercih edilecek sulama yöntemi Çapraz Tablosu  

 Sulu tarıma geçildiğinde tercih edilecek sulama yöntemi  

Toplam Damla 

sulama 

Hareketli 

sulama 

sistemleri 

Yağmurlama 

Sulama 

Yüzey sulama 

(karık veya 

tava sulaması) 

Sulama yöntemleri arasında 

tasarruf sağlayanların 

bilgisi 

Az bilgili 6 2 6 22 36 

Orta bilgili 8 0 7 3 18 

Tam bilgili 10 2 1 0 13 

 Toplam 24 4 14 25 67 
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Tablo 20: Sulama yöntemleri arasında tasarruf sağlayanların bilgisi * Sulu 

tarıma geçildiğinde tercih edilecek sulama yöntemi Ki-Kare Testi  

 Değer sd P Exact P 

Pearson Ki-Kare 29,760a 6 ,000 ,000 

Olabilirlik Oranı 33,910 6 ,000 ,000 

Fisher's Exact Test 29,171   ,000 

N 67    

a. 7 cells (58,3%) have expected   less than 5. The minimum expected   is ,78. 

 

Sulamanın tarımsal üretime etkisi ve yanlış sulamanın üretime etkisi arasındaki ilişki anlamlı 

çıkmıştır (𝑝 < 0,05). Tablo 21’de sulamanın ve özellikle doğru sulamanın tarımsal üretime etkisinin 

çok olduğunun düşünüldüğü gözlemlenmiştir. 

Tablo 21: Sulamanın tarımsal üretime etkisi * Yanlış sulamanın üretime etkisi 

Çapraz Tablosu  

 Yanlış sulamanın üretime etkisi  Toplam 

Biraz Çok Çok az 

Sulamanın tarımsal üretime 

etkisi 

Biraz 2 0 1 3 

Çok 5 56 0 61 

Çok az 1 0 2 3 

 Toplam 8 56 3 67 

Tablo 22: Sulamanın tarımsal üretime etkisi * Yanlış sulamanın üretime 

etkisi Ki-Kare Testi  

 Değer sd P Exact P 

Pearson Ki-Kare 49,121a 4 ,000 ,000 

Olabilirlik Oranı 30,496 4 ,000 ,000 

Fisher's Exact Test 29,647   ,000 

N 67    

a. 7 cells (77,8%) have expected   less than 5. The minimum expected   is ,13. 

 

Ürün belirlemede su yeterliliğinin etkisi ve ürün belirlemede su kalitesinin etkisi arasındaki ilişki 

anlamlı çıkmıştır (𝑝 < 0,05). Tablo 23’e göre çiftçilerin yetiştirecekleri ürünlerini belirlemede hem 

su yeterliliği hem de su kalitesine göre karar verdikleri görülmektedir. 
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Tablo 23: Ürün belirlemede su yeterliliğinin etkisi * Ürün belirlemede su kalitesinin 

etkisi Çapraz Tablosu  

 Ürün belirlemede su kalitesinin etkisi  Toplam 

Biraz Çok Çok az 

Ürün belirlemede su 

yeterliliğinin etkisi 

Biraz 3 2 1 6 

Çok 37 18 4 59 

Çok az 0 0 2 2 

 Toplam 40 20 7 67 

Tablo 24: Ürün belirlemede su yeterliliğinin etkisi * Ürün belirlemede su 

kalitesinin etkisi Ki-Kare Testi  

 Değer sd P Exact P 

Pearson Ki-Kare 18,342a 4 ,001 ,008 

Olabilirlik Oranı 10,312 4 ,035 ,034 

Fisher's Exact Test 9,563   ,019 

N 67    

a. 6 cells (66,7%) have expected   less than 5. The minimum expected   is ,21. 

 

Sulamanın ürün kalitesine etkisi ile sulamanın ürün verimine etkisi arasındaki ilişki anlamlı çıkmıştır 

(𝑝 < 0,05). Çiftçilere göre sulamanın hem ürün kalitesine hem de ürün verimine etkisi çoktur. 

Tablo 25: Sulamanın ürün kalitesine etkisi * Sulamanın ürün verimine etkisi 

Çapraz Tablosu  

 Sulamanın ürün verimine etkisi  Toplam 

Biraz Çok Çok az 

Sulamanın ürün kalitesine 

etkisi 

Biraz 3 3 0 6 

Çok 1 57 1 59 

Çok az 0 1 1 2 

 Toplam 4 61 2 67 

Tablo 26: Sulamanın ürün kalitesine etkisi * Sulamanın ürün verimine etkisi 

Ki-Kare Testi  

 Değer sd P Exact P 

Pearson Ki-Kare 38,408a 4 ,000 ,001 

Olabilirlik Oranı 16,707 4 ,002 ,001 

Fisher's Exact Test 19,380   ,000 

N 67    

a. 7 cells (77,8%) have expected   less than 5. The minimum expected   is ,06. 
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Sulu tarıma geçince mevcut tarım bilgi düzeyi yeterliliği ve sulu tarımdan önce sulama teknolojileri 

eğitimi alma isteği arasındaki ilişki anlamlı çıkmıştır (𝑝 < 0,05). Bu durumda, sulu tarımla ilgili 

mevcut bilgi düzeyinin yeterli olmadığını düşünen çiftçilerin çoğu sulama teknolojileri ile ilgili 

eğitim almak istemektedir sonucuna ulaşılabilir. 

Tablo 27: Sulu tarıma geçince mevcut tarım bilgi düzeyi yeterliliği * Sulu tarımdan önce 

sulama teknolojileri eğitim isteği Çapraz Tablosu  

 Sulu tarımdan önce sulama teknolojileri eğitim 

isteği 

 Toplam 

Biraz Çok Çok az 

Sulu tarıma geçince mevcut 

tarım bilgi düzeyi yeterliliği 

Biraz 10 7 2 19 

Çok 2 15 2 19 

Çok az 2 25 2 29 

 Toplam 14 47 6 67 

Tablo 28: Sulu tarıma geçince mevcut tarım bilgi düzeyi yeterliliği * Sulu 

tarımdan önce sulama teknolojileri eğitim isteği Ki-Kare Testi  

 Değer sd P Exact P 

Pearson Ki-Kare 17,378a 4 ,002 ,001 

Olabilirlik Oranı 16,382 4 ,003 ,004 

Fisher's Exact Test 15,662   ,001 

N 67    

a. 5 cells (55,6%) have expected   less than 5. The minimum expected   is 1,70. 

 

Daha az sulama suyu kullanımı konusuna verilen önem ve uygun sulama yapılmazsa (eğim aşağı gibi 

vahşi veya yüzey sulama) oluşabilecek toprak kaybı (erozyon) konusunda bilgili düzeyi arasındaki 

ilişki anlamlı çıkmıştır (𝑝 < 0,05). Çiftçiler daha az sulama kullanarak ve uygun sulama teknikleriyle 

toprak kaybının önleneceği konusunda bilgilidirler. 

Tablo 29: Daha az sulama suyu kullanmanın önemi * Uygunsuz sulamada erozyon konusunda 

bilgi Çapraz Tablosu  

 Uygunsuz sulamada erozyon konusunda bilgi  Toplam 

Biraz Çok Çok az 

Daha az sulama suyu 

kullanmanın önemi 

Biraz 8 5 1 14 

Çok 11 12 23 46 

Çok az 2 3 2 7 

 Toplam 21 20 26 67 
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Tablo 30: Daha az sulama suyu kullanmanın önemi * Uygunsuz sulamada 

erozyon konusunda bilgi Ki-Kare Testi  

 Değer sd P Exact P 

Pearson Ki-Kare 9,868a 4 ,043 ,038 

Olabilirlik Oranı 11,064 4 ,026 ,040 

Fisher's Exact Test 10,376   ,024 

N 67    

a. 5 cells (55,6%) have expected   less than 5. The minimum expected   is 2,09. 

 

Sulu tarıma geçince mevcut tarım bilgi düzeyi yeterliliği ve uygun sulama yapılmazsa (eğim aşağı 

gibi vahşi veya yüzey sulama) oluşabilecek toprak kaybı (erozyon) konusunda bilgili düzeyi 

arasındaki ilişki anlamlı çıkmıştır (𝑝 < 0,05). Çiftçilerin sulu tarıma geçtiklerinde mevcut bilgi 

düzeyleri uygun sulama teknikleriyle toprak kaybının önlenmesi konusunda yeterlidir. 

Tablo 31: Uygunsuz sulamada erozyon konusunda bilgi * Sulu tarıma geçince mevcut tarım 

bilgi düzeyi yeterliliği Çapraz Tablosu 

 Sulu_tarıma_geçince_mevcut_tarım_bilgi_düzeyi

_yeterliliği 

Toplam 

Çok az Biraz Çok 

Uygunsuz_sulamada_erozyon

_konusunda_bilgi 

Çok az 23 2 1 26 

Biraz 2 12 7 21 

Çok 4 5 11 20 

Toplam 29 19 19 67 

Tablo 32: Uygunsuz sulamada erozyon konusunda bilgi * Sulu 

tarıma geçince mevcut tarım bilgi düzeyi yeterliliği Ki-Kare Testi  

 
Değer sd P 

Pearson Ki-Kare 41,124a 4 ,000 

Olabilirlik Oranı 43,825 4 ,000 

N 67   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 5,67. 

 

Sulama suyunun m3 üzerinden satılarak verilmesinin su tasarrufu üzerinde etkisi ile sulama suyunun 

m3 üzerinden satılarak verilmesi isteği arasındaki ilişki anlamlı çıkmıştır (𝑝 < 0,05). Çiftçiler her ne 

kadar sulama suyunun m3 üzerinden satılarak verilmesinin su tasarrufu üzerinde etkisinin olduğunu 

düşünse de sulama suyunun kendilerine m3 üzerinden satılarak verilmesini istememektedir. 
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Tablo 33: Sulama suyunun satılarak verilmesi tasarruf etkisi * Sulama suyunun satılarak 

verilmesi isteği Çapraz Tablosu  

 Sulama suyunun satılarak verilmesi isteği  Toplam 

Biraz Çok Çok az 

Sulama suyunun satılarak 

verilmesi tasarruf etkisi 

Biraz 8 1 6 15 

Çok 3 8 24 35 

Çok az 2 3 12 17 

 Toplam 13 12 42 67 

Tablo 34: Sulama suyunun satılarak verilmesi tasarruf etkisi * Sulama 

suyunun satılarak verilmesi isteği Ki-Kare Testi  

 Değer sd P Exact P 

Pearson Ki-Kare 14,660a 4 ,005 ,005 

Olabilirlik Oranı 12,877 4 ,012 ,019 

Fisher's Exact Test 11,962   ,011 

N 67    

a. 4 cells (44,4%) have expected   less than 5. The minimum expected   is 2,69. 

Barajın yapılması ile ilgili çiftçilerin görüş ve beklentilerin ölçüldüğü anket sorularında çiftçilerin 

cevapları olumlu ve olumsuz olarak yeniden ölçeklendirilmiştir. Ki-kare tabloları incelendiğinde satır 

ve sütun sayısı 2 olduğundan en küçük beklenen frekansa bakılmış ve 25’ten küçük değerler 

gözlemlendiğinden Yates test sonuçlarına bakılmıştır. İlgili 𝑝 değerleri tablolarda belirtilmiştir. 

Barajın yaratacağı genel etki ve barajın çevreye etkileri arasındaki ilişki anlamlı çıkmamıştır (𝑝 >

0,05). Genel olarak barajın etkileri konusunda olumlu düşüncelere sahip çiftçilerin barajın çevreye 

etkileri konusunda da olumlu düşünceye sahip olduğu söylenebilir.  

Tablo 35: Barajın yaratacağı genel etki * Barajın çevreye etkileri Çapraz 

Tablosu  

 Barajın çevreye etkileri  Toplam 

olumlu olumsuz 

Barajın yaratacağı genel 

etki 

olumlu 49 14 63 

olumsuz 1 3 4 

 Toplam 50 17 67 
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Tablo 36: Barajın yaratacağı genel etki * Barajın çevreye 

etkileri Ki-Kare Testi  

 Değer sd P 

Pearson Ki-Kare 5,533a 1 ,019 

Yates 3,097 1 ,078 

Olabilirlik Oranı 4,656 1 ,031 

N 67   

a. 2 cells (50,0%) have expected   less than 5. The minimum 

expected   is 1,01. 

 

Barajın yaratacağı genel etki ve barajların yapılması konusundaki fikirler arasındaki ilişki anlamlı 

çıkmıştır (𝑝 > 0,05). Barajın etkileri konusunda olumlu düşüncelere sahip çiftçilerin barajların 

yapılması konusundaki fikirlerinin de olumlu, olumsuz düşünceye sahip çiftçilerin ise barajların 

yapılması konusundaki fikirlerinin de olumsuz olduğu görülmektedir. 

Tablo 37: Barajın yaratacağı genel etki * Barajların yapılması konusundaki 

fikirler Çapraz Tablosu   

 Barajların yapılması konusundaki 

fikirler 

 Toplam 

olumlu olumsuz 

Barajın yaratacağı genel 

etki 

olumlu 55 8 63 

olumsuz 1 3 4 

 Toplam 56 11 67 

Tablo 38: Barajın yaratacağı genel etki * Barajların 

yapılması konusundaki fikirler Ki-Kare Testi  

 Değer sd P 

Pearson Ki-Kare 10,639a 1 ,001 

Yates 6,583 1 ,010 

Olabilirlik Oranı 7,380 1 ,007 

N 67   

a. 2 cells (50,0%) have expected   less than 5. The minimum 

expected   is ,66. 

 

Barajın çevreye etkileri ve barajların yapılması konusundaki fikirler arasındaki ilişki anlamlı 

çıkmıştır (𝑝 > 0,05). Barajın çevreye etkileri konusunda olumlu düşüncelere sahip çiftçilerin 

barajların yapılması konusundaki fikirlerinin de olumlu, olumsuz düşünceye sahip çiftçilerin ise 

barajların yapılması konusundaki fikirlerinin de olumsuz olduğu görülmektedir.  
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Tablo 39: Barajın çevreye etkileri * Barajların yapılması konusundaki fikirler 

Çapraz Tablosu  

 Barajların yapılması konusundaki 

fikirler 

 Toplam 

olumlu olumsuz 

Barajın çevreye etkileri 
olumlu 48 2 50 

olumsuz 8 9 17 

 Toplam 56 11 67 

Tablo 40: Barajın yaratacağı genel etki * Barajların 

yapılması konusundaki fikirler Ki-Kare Testi  

 Değer sd P 

Pearson Ki-Kare 22,144a 1 ,000 

Yates 18,721 1 ,000 

Olabilirlik Oranı 19,533 1 ,000 

N 67   

a. 1 cells (25,0%) have expected   less than 5. The minimum 

expected   is 2,79. 

 

4.3.2. Çoklu Uygunluk Çözümlemesi 

Uygunluk analizi iki yönlü çapraz tablolarının seviyeleri arasındaki ilişkileri resmeden istatistiksel bir 

görüntüleme metodudur. Uygunluk analizi, verilerin geldiği dağılım hakkında herhangi bir 

varsayımda bulunmaz. Ayrıca grafiksel bir teknik olduğu için hem satırlar hem de sütunlar açısından 

dışta kalan (aykırı-outlier) değerlere karşı oldukça duyarlıdır (Bayram, 2000: 20). Uygunluk 

çözümlemesinin amacı, tercih eden ve edilen kategorilere özgü soyut nicelikleri sayısallaştırabilmek 

ve karesel veri matrisini dikkate alarak öz değer ayrışımı ile boyut indirgemesi yapmaktır. Öz değer 

ayrışımının sonucu olarak öz değerler 𝑘 = 0,1,2, . . . , 𝑘 olmak üzere 𝜆1 > 𝜆2 > ⋯ > 𝜆𝑘 > 0 şeklinde 

elde edilir. Uygunluk analizi bu değerlere karşılık gelen boyutlar tarafından açıklanan varyansın 

değerini işaret eder. Örneğin 𝑘’ıncı öz değer 𝜆𝑘, 𝑘’ıncı boyut ile açıklanan değişimi ifade eder. Öz 

değerler uygunluk analizinde hareketsizlik (inertia) değerini göstermektedir (Filiz ve Çemrek, 2007: 

210). 

Çoklu uygunluk analizinde, değişkenler arasındaki fark bir kayıp fonksiyonu ile verilmektedir. 

Burada amaç, kayıp fonksiyonunu minimum ve değişkenler arası homojenliği maksimum kılmaktır. 

İlgili kayıp fonksiyonu dalgalı en küçük kareler yöntemi kullanılarak minimum kılınır ve maksimum 

homojenliği sağlayan nesne skorları ile kategori nicelleştirmelerine ulaşılmış olunur. Analizde 

kullanılan tüm değişkenlerin ölçüm düzeyi çoklu sınıflayıcıdır (multiple nominal). Bu durumda 

yapılan analizde çoklu nicelleştirmelere veya çoklu çözümlere ulaşılır (Aytaç ve Bayram, 2001). 
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4.3.2.1. Çoklu Uygunluk Analizi 

Silvan Bölgesinde faaliyet gösteren çiftçilerin Silvan Barajı Projesi’nin yapılan iş ve bulunulan 

çevreye etkileri konusundaki kanıları pek çok noktada ölçülebilir.  

Burada çiftçilerin sulama konusundaki ve sulu tarıma geçince mevcut tarım bilgi düzeyleri 

yardımıyla sulu tarıma geçince tercih edilecek sulama yöntemini ölçme yoluna gidilmiştir.  

 

Şekil 71: Çoklu Uygunluk Analizi Grafiği 1 

Grafiğe göre; sulama konusunda tam bilgili olan çiftçilerin sulu tarıma geçtiklerinde damlama sulama 

sistemlerini tercih edeceklerini ve sulu tarıma geçince mevcut tarım bilgi düzeylerinin etkisinin çok 

olduğunu düşündükleri görülmektedir. Sulama konusunda az bilgili olanların yüzey sulama 

sistemlerini tercih edecekleri ve sulu tarıma geçince mevcut tarım bilgi düzeylerinin etkisinin çok az 

olduğunu, sulama konusunda orta bilgili olanların yağmurlama sulama ve hareketli sulama 

sistemlerini tercih edecekleri ve sulu tarıma geçince mevcut tarım bilgi düzeylerinin etkisinin biraz 

olduğunu düşündükleri görülmektedir.  

Öz değerler, gerçek grafik ile elde edilen iki boyutlu grafik arasındaki uyumun tam bir ölçümünü 

vermektedir (Aytaç ve Bayram, 2001). Tablo 41’deki değerlere göre gerçek grafik ile elde edilen iki 

boyutlu grafik arasındaki uyumun (0,768+0,547=1,315) çok iyi olduğu söylenebilir.  
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Tablo 41: Öz değerler Tablosu 1 

Boyut Cronbach 

Alpha 

Varyans Değerleri 

Toplam 

(Öz değer) 

Durağanlık Varyans %’si 

1 ,849 2,304 ,768 76,795 

2 ,586 1,641 ,547 54,706 

Toplam 
 

3,945 1,315 
 

Ortalama ,740a 1,973 ,658 65,750 

 

3 × 3 × 4 çok yönlü tablonun analizi sonucunda her bir değişkenin ve her bir boyutun ayrışım 

ölçüleri Tablo 42’de görülmektedir.  

Tablo 42: Ayrışım Ölçüleri Tablosu 1 

 
Boyut Ortalama 

1 2 

Sulama_konusundaki_bilgi_düzeyi ,771 ,599 ,685 

Sulu_tarıma_geçildiğinde_tercih_edilecek

_sulama_yöntemi 

,736 ,383 ,560 

Sulu_tarıma_geçince_mevcut_tarım_bilgi

_düzeyi_yeterliliği 

,797 ,659 ,728 

Aktif Toplam 2,304 1,641 1,973 

Varyans %’si 76,795 54,706 65,750 

 

Ayrışım ölçüleri kareleri alınmış korelasyon katsayılarıdır (Aytaç ve Bayram, 2001). Tablo 42 

incelendiğinde; tüm değişkenlerinin birinci boyutun açıklanmasında daha fazla katkıda bulunduğu 

görülmektedir. 

Şekil 72’ye göre; sulama yöntemleri arasında tasarruf sağlayanlar konusunda tam bilgili olan 

çiftçilerin sulu tarıma geçtiklerinde hareketli ve damlama sulama sistemlerini tercih edeceklerini ve 

daha az sulama suyu kullanma ile sulama suyunun satılarak verilmesinin su tasarrufu üzerinde 

etkisinin çok olduğunu düşündükleri görülmektedir. Yöntemler konusunda az bilgili olanların yüzey 

sulama sistemlerini tercih edecekleri ve daha az sulama suyu kullanma ile sulama suyunun satılarak 

verilmesinin su tasarrufu üzerinde etkisinin çok az olduğunu düşündükleri, yöntemler konusunda orta 

bilgili olanların yağmurlama sulama sistemlerini tercih edecekleri ve daha az sulama suyu kullanma 

ile sulama suyunun satılarak verilmesinin su tasarrufu üzerinde etkisinin biraz olduğunu düşündükleri 

görülmektedir. Bu da sulama konusunda eğitimsiz olan çiftçilerin sulu tarıma geçilmeden önce 

eğitilmesi gerektiğinin önemini kanıtlamaktadır. 
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Şekil 72: Çoklu Uygunluk Analizi Grafiği 2 

Tablo 43’teki değerlere göre gerçek grafik ile elde edilen iki boyutlu grafik arasındaki uyumun 

(0,463+0,394=0,857) oldukça iyi olduğu söylenebilir. Buna göre 1. boyut %46 oranla, 2. boyut ise 

%39,5 oranında açıklanabilmektedir. 

Tablo 43: Öz değerler Tablosu 2 

Boyut Cronbach 

Alpha 

Varyans Değerleri 

Toplam 

(Öz değer) 
Durağanlık Varyans %’si 

1 ,613 1,851 ,463 46,266 

2 ,488 1,578 ,394 39,445 

Toplam 
 

3,428 ,857 
 

Ortalama ,556a 1,714 ,429 42,856 

 

Tablo 44’e göre; daha az sulama suyu kullanmanın önemi değişkeninin ikinci boyutun 

açıklanmasında, diğer değişkenlerin de birinci boyutun açıklanmasında daha fazla katkıda bulunduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 44: Ayrışım Ölçüleri Tablosu 2 

 
Boyut Ortalama 

1 2 

Sulama_yöntemleri_arasında_tasarruf_sağlayanların_bilgisi ,657 ,677 ,667 

Sulu_tarıma_geçildiğinde_tercih_edilecek_sulama_yöntemi ,458 ,498 ,478 

Daha_az_sulama_suyu_kullanmanın_önemi ,151 ,325 ,238 

Sulama_suyunun_satılarak_verilmesi_tasarruf_etkisi ,584 ,078 ,331 

Aktif Toplam 1,851 1,578 1,714 

Varyans %’si 46,266 39,445 42,856 

 

Sulama konusunda ve sulama yöntemleri arasında tasarruf sağlayanlar konusunda tam bilgili, 

uygunsuz sulamada oluşabilecek erozyon konusunda da çok bilgili olan çiftçilerin sulu tarıma 

geçtiklerinde hareketli ve damlama sulama sistemlerini tercih edecekleri görülmektedir. Sulama ve 

tasarruf konularında az bilgili, erozyon konusunda çok az bilgili olanların yüzey sulama sistemlerini 

tercih edecekleri, sulama ve tasarruf konularında orta bilgili, erozyon konusunda biraz bilgili 

olanların yağmurlama sulama sistemlerini tercih edecekleri görülmektedir. Bu da sulama konusunda 

eğitimsiz olan çiftçilerin erozyon konusunda da eğitilmesi gerektiğinin önemini kanıtlamaktadır 

(Bkz. Şekil 73). 

 

Şekil 73: Çoklu Uygunluk Analizi Grafiği 3 

Tablo 45’teki değerlere göre gerçek grafik ile elde edilen iki boyutlu grafik arasındaki uyumun 

(0,725+0,535=1,260) çok iyi olduğu söylenebilir.  
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Tablo 45: Öz değerler Tablosu 3 

Boyut Cronbach 

Alpha 

Varyans Değerleri 

Toplam 

(Öz değer) 
Durağanlık Varyans %’si 

1 ,873 2,899 ,725 72,475 

2 ,711 2,142 ,535 53,549 

Toplam 
 

5,041 1,260 
 

Ortalama ,804a 2,520 ,630 63,012 

 

Tüm değişkenlerin birinci boyutun açıklanmasında katkıda bulunduğu görülmektedir.  

Tablo 46: Ayrışım Ölçüleri Tablosu 3 

 
Boyut Ortalam

a 1 2 

Yanlış_sulamanın_üretime_etkisi ,598 ,170 ,384 

Sulamanın_tarımsal_üretime_etkisi ,849 ,721 ,785 

Ürün_belirlemede_su_yeterliliğinin_etkisi ,855 ,853 ,854 

Ürün_belirlemede_su_kalitesinin_etkisi ,597 ,399 ,498 

Aktif Toplam 2,899 2,142 2,520 

Varyans %’si 72,475 53,549 63,012 

 

Şekil 74 incelendiğinde; sulamanın tarımsal üretime etkisi, yanlış sulamanın üretime etkisi ve ürün 

belirlemede su yeterliliğinin etkisinin ortak bir paydada buluşabildiği görülmektedir. Ürün 

belirlemede su kalitesinin etkisinin ise bu değişkene ‘’çok’’ ve ‘’biraz’’ cevaplarını verenler ile diğer 

değişkenlere ‘’çok’’ cevabını verenlerle birlikte değerlendirildiği, ‘’çok az’’ cevabını verenlerin diğer 

değişkenlere ‘’biraz’’ veya ‘’çok az’’ cevabını verenlerle birlikte değerlendirilebileceği 

görülmektedir. Bu da sulama konusunun öneminin çiftçiler tarafından bilindiğini kanıtlamaktadır. 

Ürün kalitesine etkisi konusunun ise özellikle eğitimlerde üzerinde durulmalıdır.  
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Şekil 74: Çoklu Uygunluk Analizi Grafiği 4 

Tablo 47’deki değerlere göre gerçek grafik ile elde edilen iki boyutlu grafik arasındaki uyumun 

(0,703+0,366=1,068) çok iyi olduğu söylenebilir.  

Tablo 47: Öz değerler Tablosu 4 

Boyut Cronbach 

Alpha 

Varyans Değerleri 

Toplam 

(Öz değer) 
Durağanlık Varyans %’si 

1 ,859 2,810 ,703 70,255 

2 ,422 1,463 ,366 36,580 

Toplam 
 

4,273 1,068 
 

Ortalama ,709a 2,137 ,534 53,417 

 

Tüm değişkenlerin birinci boyutun açıklanmasında katkıda bulunduğu görülmektedir.  

Tablo 48: Ayrışım Ölçüleri Tablosu 4 

 Boyut Ortalam

a 1 2 

Yanlış_sulamanın_üretime_etkisi ,715 ,321 ,518 

Sulamanın_tarımsal_üretime_etkisi ,867 ,751 ,809 

Ürün_belirlemede_su_yeterliliğinin_etkisi ,645 ,321 ,483 

Ürün_belirlemede_su_kalitesinin_etkisi ,584 ,071 ,327 

Aktif Toplam 2,810 1,463 2,137 

Varyans %’si 70,255 36,580 53,417 
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Barajların yapılması konusundaki fikirler, barajın çevreye etkileri ve barajın yaratacağı genel etki 

değişkenleri hakkında fikir belirten katılımcıların cevapları ‘’olumlu’’ ve ‘’olumsuz’’ olarak 

sınıflandırılmış ve bu sınıflandırma sonucunda elde edilen çoklu uygunluk analizi grafiği Şekil 75’te 

verilmiştir. 

 

Şekil 75: Çoklu Uygunluk Analizi Grafiği 5 

Buna göre olumlu fikir beyan edenler tüm değişkenlerde aynı kanıya sahipken, olumsuz fikir beyan 

edenler de tüm değişkenlerde aynı kanıya sahiptir. Gerçek grafik ile elde edilen iki boyutlu grafik 

arasındaki uyumun (0,617+0,246=0,864) oldukça iyi olduğu söylenebilir.  

Tablo 49: Öz değerler Tablosu 5 

Boyut Cronbach 

Alpha 

Varyans Değerleri 

Toplam 

(Öz değer) 
Durağanlık Varyans %’si 

1 ,690 1,852 ,617 61,742 

2 -,531 ,738 ,246 24,616 

Toplam 
 

2,591 ,864 
 

Ortalama ,342a 1,295 ,432 43,179 

 

Ayrıca barajın yaratacağı genel etki değişkeninin ikinci boyutun açıklanmasında, diğer değişkenlerin 

de birinci boyutun açıklanmasında daha fazla katkıda bulunduğu görülmektedir. 
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Tablo 50: Ayrışım Ölçüleri Tablosu 5 

 
Boyut Ortalama 

1 2 

Barajın_yaratacağı_genel_etki ,456 ,528 ,492 

Barajın_çevreye_etkileri ,654 ,181 ,418 

Barajların_yapılması_konusundaki_fikirler ,742 ,029 ,386 

Aktif Toplam 1,852 ,738 1,295 

Varyans %’si 61,742 24,616 43,179 
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SONUÇ VE ÖNERİLER  

Ekonomileri tarıma dayalı bölgelerde tarımsal verimliliği artırmak amacıyla birçok proje hayata 

geçirilmiş/ geçirilmektedir. Silvan Barajı ve HES Projesi de bunlardan biridir. Proje kapsamında 

tarımsal üretim miktarı ve çeşitliliğinin artırılması ve tarıma dayalı sanayi faaliyetlerin geliştirilmesi 

başta olmak üzere, çok yönlü/ boyutlu sosyo–ekonomik faydaların bölge ve ülke halkına sağlanması 

öngörülmüştür.  

2025’e kadar bitirilmesi planlanan proje kapsamında, yılda iki–üç kata kadar verim artırılması, tarıma 

dayalı sanayilerin hayata geçirilmesi ile iş olanaklarının geliştirilmesi, böylelikle bölgesel göçün 

azaltılması amaçlanmıştır. Daha spesifik olmak gerekirse, tarımda % 640, tarımsal gelirde aile 

bazında ise % 475 artış sağlanması, iş gücüne duyulan günlük ihtiyaçta 78,15 kişi sayısına ulaşılarak 

toplamda 305 bin kişi istidam edebilmesi, hem bölge hem de ülke ekonomisine yılda 2 milyar liralık 

katkı sağlanması hedeflenmiştir.  

Ayrıca projenin mülkiyet dağılımındaki dengesizlik ve eşitsizlikleri azaltması, hinterlandının 

tamamını yapısal olarak dönüştürmesi, üretilen tarımsal ürünleri çeşitlendirmesi, ziraî makineleşmeyi 

ve girdi kullanımını artırması, çağdaş tarımsal üretim ve pazarlama tekniklerinin kullanımını 

artırması gibi faydalar sağlaması da beklenmektedir.  

Bölgenin doğal, fiziksel, sosyal kaynaklarının optimize edilmesi ve kuru tarımdan sulu tarıma 

geçilmesi suretiyle bölgeyi “tarıma dayalı ihracat üssü” haline getirilmesi de projenin hedefleri 

arasında bulunmaktadır. GAP kapsamında inşa edilen ve Atatürk Barajı’ndan sonra en ikinci büyük 

baraj olma özelliğine sahip olan Silvan Barajı, sözü edilen hedeflerin peyderpey/ tedricen hayata 

geçirilmesi sayesinde yörenin, ülkenin ve hatta sınır ötesindeki bölgelerin de kaderini değiştirecek 

niteliktedir. Eksik olan altyapı ve tesis ayağı ile fiziksel sermaye açığını tamamlayacak olan Silvan 

Barajı ve HES Projesi, yetiştirilecek insan gücü ile de beşeri sermaye boyutunun tamamlanması 

akabinde amacına ulaşmış olacaktır. 

Projenin geldiği aşamanın sahaya somut/ spesifik yansımalarının ölçülmesi amacıyla başlatılan 

çalışmada, Silvan’da faaliyet gösteren çiftçilere yapılan anketle üç temel bileşen konusunda ölçülen 

görüşler neticesinde ortaya çıkan sonuçları özetleyecek olursak; 

Bileşen 1; Çıktı 1: Tarım ve balık üretim kapasiteleri ve araçlarının gelişeceği: 

Silvan Barajı Projesiyle birlikte tarımsal işletmelerin üretim kapasitesinin artması, çiftçilerin ve bölge 

halkının geçim ve gelir seviyelerinin yükselmesi ve dolayısıyla tarımda kullanılan araçların 

teknolojilerinin yenilenmesi beklenmektedir. Bu teknolojik gelişme ile birlikte üretimde hız 

arttırılacak ve zamandan tasarruf sağlanacaktır.  

Yapılan analizde tatlı su balıkçılığının artması beklendiğinden buna bağlı olarak üretim tesisleri ve 

üretim araçlarının gelişeceği yönünde beklentiler oluşmuştur. Yeni oluşturulacak su ürünleri üretim 
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tesislerindeki üretim kapasitesinin artırılması suretiyle balıklandırma miktarı da arttırılmış olacaktır. 

Hâlihazırda amatör olarak yapılan balıkçılık, su kanallarının artması ve baraj gölünün büyük olması 

sebebiyle profesyonel olarak yapılır hale gelecektir.  

Bileşen 1; Çıktı 2: Su kaynaklarından ve gelişmiş tarım arazilerinden daha yüksek verim alınacak: 

Su kaynağının artacak olması suyun israf edilmesinin önüne geçilmesini gerektirmektedir. Bu 

aşamada sulama konusunda çiftçilerin bilgi düzeylerini yeterli görmemeleri ve eğitim talep etmeleri 

de su kaynaklarının verimli kullanılmak istenmesini göstermektedir.  

Sulamanın rahat yapılabilir olmasıyla birlikte, arazinin doğru kullanımına bağlı olarak yeni olanaklar 

oluşurken genel olarak daha verimli tarımsal araziler ortaya çıkacaktır. Mevsimsellikten kurtarılan 

arazide hem tarım ürünlerinin çeşitlenmesi hem de çeşitlenen ürünlerle yüksek verim sağlanması 

beklenmektedir.  

Bileşen 2; Çıktı 1: Tarımsal üretim ve verimlilik artacak: 

Yeni üretilecek katma değeri yüksek ürünler ile daha kaliteli ve verimli bir üretim 

gerçekleştirilecektir. Tarım sektörünün talepleri doğrultusunda arz çeşitliliği artacaktır. Çiftçilerin 

tohumgillerden yağlı tohuma geçmek istemeleriyle ürün yelpazesi de genişleyecektir.  

Bileşen 2; Çıktı 2: Tatlı su balıkçılığı artış gösterecek: 

Silvan Baraj Projesi kapsamında oluşturulacak sulu alanlar içerisinde oluşturulacağı düşünülen 

tesislerdeki tatlı su kaynaklarında yaşamakta olan balık envanterinin arttırılması ile tatlı su 

balıkçılığının gelişeceği ve balıklandırma miktarının artış göstereceği beklenmektedir. 

Bileşen 3; Çıktı 1: Ürünlerin iyi bir hasat sonrası yönetimi sağlanacak ve satılan miktarlar artacak: 

Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte tarla, bağ, bahçe, sera gibi üretim alanlarında kapasitelerin gelişmesi 

akabinde üreticilerin gıda güvenliği, çevre ve doğa bilinci gibi konularda bilinçlendirilmesi, 

uygulamalı eğitim, izleme ve kontrol aşamaları bilgilerinin arttırılması ile ürün yönetimi sağlanmış 

olacaktır. Böylelikle yanlış yönetim nedeniyle yaşanan kayıpların da engellenmesi ile satılan 

miktarların artış göstereceği bilinmektedir. 

Bileşen 3; Çıktı 2: Paydaşların pazara daha iyi erişimi olacak: 

Gıda güvenliğinin ve güvenirliliğinin sağlanabilmesi ve artan dünya nüfusu için verim ve kalitenin 

artırılması ve bu alanda bitki ıslahı, çeşit geliştirme ve tohum bilimi ile tohum teknolojileri alanında 

araştırma geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının yapılması sayesinde pazar ve katma değeri yüksek 

ürünlerin üretilmesi sağlanmış olacak ve çiftçilerin/üreticilerin pazara erişimi kolaylaşacaktır.  

Bileşen 3; Çıktı 3: Ürün tedariki iyileşecek: 
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Oluşturulacak olan güçlü altyapı sayesinde gıda tedarikinde sorun yaşanmaması için ürünlerin 

üretiminin ve verimliliğin arttırılması amacıyla gerekli girdilerin tedarikine ilişkin iyileştirmeler 

yapılacaktır. Üreticilerin değer fiyattan ürünlerini pazarlayabilmeleri, alıcıların ürün bulamama riski 

yaşamadan istenilen kalitede ve miktarda ürün tedarik edebilmeleri önemlidir. Tedarik zincirinin 

etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için yönetim yapısı geliştirilecek ve ürün tedarikinde 

yaşanan sorunlar giderilecektir. 

Bileşen 3; Çıktı 4: Kadınların ekonomik statüsü ve sosyal rolü iyileşecek:  

Silvan Projesinin tamamlanmasıyla birlikte kadın çiftçilerin istihdamı artacak ve dolayısıyla sosyal 

rolü iyileşecek, aynı zamanda bölgesel kalkınmada kadının rolü artacaktır. Toplumumuzda kadının 

çeşitli rolleri (ev, çocuk ve yaşlı bakımı vb.) mevcuttur. Ancak bu üretimleri karşılığında herhangi bir 

gelir elde edemeyen kadınların istihdama katılmasıyla birlikte gelir elde etmeleri söz konusu 

olacaktır. Ekonomik statülerinin gelişimiyle birlikte sadece üretim aşamasında değil daha ileri bir 

aşama olan girişimcilik aşamasında da kapasitelerinin gelişeceği ön görülmektedir.  

Anket çalışması ışığında elde edilen bulgularla: 

• Silvanlı çiftçilerin büyük bölümünün erkeklerden oluştuğu, bunun ülkemizde de olduğu gibi 

bölgede aile geçiminin öncelikle erkek bireylerin üzerinde olduğu ve ataerkil aile yapısı ve 

kültürünün yansımalarının gözlemlendiği, 

• Katılımcıların büyük çoğunluğunun genç kategorisinde olduğu, bunun da gençlerin 

kalkınmada tarımın tartışmasız rolünün farkında olduklarını ve tarımla uğraşmaktan 

vazgeçmediklerini gösterdiği, 

• Ülkemizde son yıllarda eğitim seviyesinin artmış olmasının çalışmamıza yansıması olarak 

eğitim seviyesinin yüksek olduğu, gerek ön lisans gerekse açık öğretim gibi üniversitelerin 

sayısının artmış olmasının da bu durumu olumlu etkileyen bir faktör olduğu ve eğitimli 

gençlerin çiftçilikle uğraşmaları sayesinde teorik bilgilerin uygulamaya aktarılması noktasında 

daha verimli olunacağı ve bu verimin hem ürün kalitesine hem de sürdürülebilir tarıma katkı 

sunacağı, 

• Bölgede tarım sektörel bazda başat aktör olsa da tarımdan elde edilen gelirin yeterli olmadığı 

ve ikinci bir işte çalışmak zorunda kalındığı, ayrıca tarımın dönemsel olarak yapılmasının 

tarım sektöründe mevsimsel işsizliğe neden olduğu ve bu dönemlerin diğer iş sahalarıyla 

kapatılmak istenmesinin de bu durumun bir nedeni olabileceği, 

• Çiftçilikte gelir seviyeleri asgari ücretin üzerinde görülse de emek yoğun bir sektör 

olduğundan dolayı gelirin yeterli olmadığı, alt gelir seviyesi dağılımının Türkiye’nin genel 

gelir dağılımına uyum sağlamasına rağmen üst gelir seviyesi dağılımının uyum sağlamadığı,  

• Doğup büyünen yerde yaşamaya devam edilmesi ile temel ihtiyaçlardan önemli bir yere sahip 

olan barınma için gelirin ayrılabilindiği ve oturulan konuta sahip olunduğu, 
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• Yaşanılan evlerde kişi sayısının oldukça fazla olduğu, çekirdek aile olarak tabir edilen aile 

modelinin ise düşük kaldığı, hane nüfusunun artmasına ise bölgenin sosyo-kültürel yapısının 

bir parçası olan çok çocuklu aile modelinin yanı sıra evlenen aile bireylerinin de aynı hanede 

yaşamaya devam etmesinin neden olabileceği,    

• Katılımcıların büyük çoğunluğunun yerleşik olması, bulundukları yerelin ihtiyaç ve 

sorunlarına hakimiyetlerinin de daha fazla olmasını sağlayabildiği, 

• Bölgede doğup büyünen yerin terkedilmediği ve alışkanlıklardan vazgeçilmediği, il 

merkezinin daha iyi yaşam koşulları nedeniyle tercih edildiği, istihdam imkanları ve koşulları, 

eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim gibi ihtiyaçların bu tercihi etkilediği, 

• Katılımcıların doğdukları yerden memnun oldukları ve yaptıkları iş nedeniyle bölgeye bağlı 

kaldıkları, bunun da geleneksel toplum yapısının bir parçası olarak toprağa ve aileye bağlılığın 

fazla olması, üretim ile doğrudan ilişki içerisinde olma ve çoğunlukla kendi gıda/tüketim 

ürününü kendisi üretme belirleyici rolleriyle gerçekleştiği,  

• Tarım ve hizmet sektörü dışında istihdam olanaklarının az olması ve bu sektörlerde de tam 

istihdamın olmaması, sağlık ve eğitime erişimde nispeten kısıtlılık yaşanmasının yerleşim 

yerinden memnun olmama nedenleri arasında olduğu, 

• Katılımcıların kendilerine ait olmasa da arazi kiralayıp çiftçilik işi yaparak geçimlerini 

kazanmaya çalıştıkları, 

• Katılımcıların, bölgenin klasik üretim tarzı olan sezonluk ürün ile tarla üretimi ve bostancılık 

yapmaya devam ettikleri, 

• Katılımcıların, genel olarak bölgenin geçmişten gelen ürün üretim kalemlerini büyük ölçüde 

devam ettirdikleri, bölgenin sulama ve iklim koşullarının da bu durumda etkin olduğu, 

• Sulama ile çiftçilerin yeni ürün yelpazesi oluşturmayı ve bölgede tarımsal çeşitliliği arttırmayı, 

aynı zamanda piyasa değeri daha yüksek tarımsal ürünler yetiştirmeyi hedeflediği, bölge 

tarımında yüksek katma değerli ürünlere geçişin sulama ile bağlantılı bir biçimde artacağı, 

• Çiftçiliğin, daha önceki nesillerden yeni nesillere bilgi aktarımı ile devam etmesinin ve bu 

bilgi aktarımın teorik düzeyde kalmayarak tarımsal üretim ile doğrudan uygulamaya 

geçilmesinin çiftçilerin tarımsal deneyimlerini güçlendirdiği, 

• Çiftçilerin sulama konusunda ortalama bilgi düzeylerinin düşük olduğu, eğitim ve 

bilinçlendirme faaliyetlerinden sorumlu olan kurum/kuruluşlar ile doğrudan çiftçiye erişimine 

ihtiyaç duyulduğu, 

• Vahşi veya ilkel sulama yöntemlerinin azalmakla birlikte bölgede varlığını hala devam 

ettirdiği göz önüne alındığında çiftçilerin tasarruflu sulama yöntemleri konusunda bilgi 

düzeylerinin düşük olduğu, 
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• Tasarruflu sulama sistemlerinin başında gelen damlama ve yağmurlama sistemlerinin de 

çiftçilerin gelecekteki tercihleri arasında yer aldığı, sulu tarıma geçildiğinde, suyun bilinçli ve 

tasarruflu kullanılma oranının yükselebileceği, 

• Sulamanın tarımsal üretime etkisinin, sulamanın gerektiği gibi yapılmaması durumunda 

üretime olabilecek etkisinin, yetiştirilecek ürünün belirlenmesinde yeterli suyun olmasının 

karara etkisinin, sulamanın ürün kalitesine ve verimine etkisinin çok olacağına inanıldığı, 

• Çiftçilerin çoğunun sulu tarımdan önce sulama ve teknolojileri konusunda eğitim almak ve 

daha az sulama suyu kullanmak istedikleri, yetiştirilecek ürün belirlenirken sulama suyunun 

kalitesinin kararı biraz etkileyeceği ve sulu tarıma geçince mevcut tarım bilgi düzeyinin biraz 

yeterli olacağı, ayrıca çiftçiler her ne kadar sulama suyunun satılarak verilmesinin su tasarrufu 

için çok önemli olduğunu düşünseler de sulama suyunun kendilerine m3 üzerinden satılarak 

verilmesini istemedikleri, 

• Barajın yaratacağı genel etkiler yönündeki görüş ve beklentilerin büyük oranda olumlu 

olduğu, tarımsal verimlilik ve ürün çeşitliliğinde artış ile gelir ve iş olanaklarında artışın 

olumlu, taşınmazların/tarlaların su altında kalması ve göç/yeniden iskanın ise olumsuz 

beklentiler olarak öne çıktığı 

• Barajın çevreye etkileri konusundaki görüş ve beklentilerin büyük oranda olumlu olduğu, sel 

ve su taşkınlarının bölgede fazla yaşanmamasının bu durumdan etkilenilmesini önlediği, baraj 

yapımının iklim ve çevre üzerinde olumlu etkiler yaratacağı, bunun da turizm, balıkçılık, 

görsellik vb. açısından bölgeye olumlu katkı yapacağı, 

• Barajın yapılması konusundaki fikirlerin büyük oranda olumlu olduğu, baraj yapımının faydalı 

bulunduğu ve bölge ekonomisini canlandıracağı inancının olduğu, 

• Baraj yapım süreçlerinin teknik açıdan daha iyi planlanması (yapım süresi vd.), planlamalarda 

doğaya en az zarar verecek şekilde gelişmiş yöntemlerin kullanımına öncelik verilmesi ve 

uygulamanın takibi, bir yöre halkının etkilenme düzeyinin en aza indirilmesi için sosyo-

ekonomik fizibilite çalışmalarının yapılması ve zararların tazmininin kapsamının 

genişletilerek mağduriyetlerin en aza indirilmesi gibi önlemlerin sorunların azaltılmasında 

etkili olabileceği,. 

• Baraj yapım sürelerinin yıllar süren uzunluğu, doğa tahribatının fazla olması, göç ve yeniden 

iskan ile geleneksel aile bağlarının kopması, toplumsal yapının çözülmesi, yerel halkın 

oluşturduğu kültürel dinamiklerin dağılması, çevre kirliliği nedeniyle tarım ürünlerinin zarar 

görmesi ve kalitelerinin düşmesi vb. sonuçların, çiftçilerin hem kendi deneyimlerinin hem de 

çevre ilçelerdeki baraj yapım deneyimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı, 

• Beklentilerin bir kısmının bölgesel kalkınma ile yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili 

iken bir kısmının da ekonomik büyüme ve gelir artışına yönelik olduğu, doğanın daha az 

tahrip edilmesine yönelik yüksek beklentinin vurgulandığı, hem baraj yapımı projelerinin 
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doğaya en az tahribat verecek şekilde düzenlenmesi ve seçilmesi hem de kontrollerin düzenli 

olarak yapılmasının önem taşıdığı, 

gözlemlenmiştir. 

Anket verilerinin istatistiksel analizinde ilk olarak çiftçilerin kanıları arasındaki ilişkilerin 

incelenebilmesi için Ki-kare bağımsızlık analizi yöntemi uygulanmıştır. Bu analiz sonucunda cinsiyet 

ile yaş ve öğrenin durumu değişkenleri arasında bir ilişkiye rastlanmamıştır. Gelir durumu ile evde 

yaşayan kişi sayısı arasında bir ilişkiye rastlanmazken, oturulan evin durumu ve arazinin mülkiyet 

durumu değişkenleri arasında ilişki olduğu görülmüştür. Sulama yöntemleri arasında tasarruf 

sağlayanların bilgisi değişkeni ile sulama konusundaki bilgi düzeyi ve sulu tarıma geçildiğinde tercih 

edilecek sulama yöntemi değişkenleri arasında ilişki gözlemlenmiştir. Sulamanın tarımsal üretime 

etkisi ile yanlış sulamanın üretime etkisi değişkenleri, ürün belirlemede su yeterliliğinin etkisi ile 

ürün belirlemede su kalitesinin etkisi değişkenleri, sulamanın ürün kalitesine etkisi ile sulamanın 

ürün verimine etkisi değişkenleri, sulu tarıma geçince mevcut tarım bilgi düzeyi yeterliliği ile sulu 

tarımdan önce sulama teknolojileri eğitim isteği değişkenleri, daha az sulama suyu kullanmanın 

önemi ile uygunsuz sulamada erozyon konusunda bilgi değişkenleri, sulu tarıma geçince mevcut 

tarım bilgi düzeyi yeterliliği ile uygun sulama yapılmazsa (eğim aşağı gibi vahşi veya yüzey sulama) 

oluşabilecek toprak kaybı (erozyon) konusunda bilgili düzeyi değişkenleri, sulama suyunun satılarak 

verilmesi tasarruf etkisi ile sulama suyunun satılarak verilmesi isteği değişkenleri, barajın yaratacağı 

genel etki ile barajın çevreye etkileri değişkenleri, barajın yaratacağı genel etki ile barajların 

yapılması konusundaki fikirler değişkenleri, barajın çevreye etkileri ile barajların yapılması 

konusundaki fikirler değişkenleri, arasında da ilişki gözlemlenmiştir. Sonuç olarak her bir değişkenin 

bir diğerini içerdiği ya da açıkladığı dolayısıyla ankete verilen cevapların birbirlerini destekler 

nitelikte olduğu söylenebilmiştir.  

Çiftçilerin sulama konusundaki bilgi düzeyleri ve sulama yöntemlerinden hangilerinin daha fazla 

tasarruf sağladığı bilgisi arasında paralellik gözlemlenmektedir. Sulama yöntemlerinden hangilerinin 

daha fazla tasarruf sağladığı konusunda tam bilgili olanlar çoğunlukla damla sulamayı tercih ederken 

az bilgili olanların yüzey sulamasını (karık veya tava sulaması) tercih ettiği gözlemlenmiştir. 

Sulamanın ve özellikle doğru sulamanın tarımsal üretime etkisinin çok olduğunun düşünüldüğü 

gözlemlenmiştir. Çiftçilerin yetiştirecekleri ürünlerini belirlemede hem su yeterliliği hem de su 

kalitesine göre karar verdikleri görülmektedir. Çiftçilere göre sulamanın hem ürün kalitesine hem de 

ürün verimine etkisi çoktur. Sulu tarımla ilgili mevcut bilgi düzeyinin yeterli olmadığını düşünen 

çiftçilerin çoğu sulama teknolojileri ile ilgili eğitim almak istemektedir sonucuna ulaşılabilir. Genel 

olarak çiftçiler daha az sulama kullanarak ve uygun sulama teknikleriyle toprak kaybının önleneceği 

konusunda bilgilidirler. Çiftçilerin sulu tarıma geçtiklerinde mevcut bilgi düzeyleri uygun sulama 

teknikleriyle toprak kaybının önlenmesi konusunda yeterlidir. Çiftçiler her ne kadar sulama suyunun 

m3 üzerinden satılarak verilmesinin su tasarrufu üzerinde etkisinin olduğunu düşünse de sulama 
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suyunun kendilerine m3 üzerinden satılarak verilmesini istememektedir. Genel olarak barajın etkileri 

konusunda olumlu düşüncelere sahip çiftçilerin barajın çevreye etkileri konusunda da olumlu 

düşünceye sahip olduğu söylenebilir. Barajın etkileri konusunda olumlu düşüncelere sahip çiftçilerin 

barajların yapılması konusundaki fikirlerinin de olumlu, olumsuz düşünceye sahip çiftçilerin ise 

barajların yapılması konusundaki fikirlerinin de olumsuz olduğu görülmektedir. Barajın çevreye 

etkileri konusunda olumlu düşüncelere sahip çiftçilerin barajların yapılması konusundaki fikirlerinin 

de olumlu, olumsuz düşünceye sahip çiftçilerin ise barajların yapılması konusundaki fikirlerinin de 

olumsuz olduğu görülmektedir. 

Analizde başvurulan bir diğer istatistiksel yöntem çoklu uygunluk analizidir. Bu analizle öncelikle  

çiftçilerin sulama konusundaki ve sulu tarıma geçince mevcut tarım bilgi düzeyleri yardımıyla sulu 

tarıma geçince tercih edilecek sulama yöntemini ölçme yoluna gidilmiştir. Buna göre; sulama 

konusunda tam bilgili olan çiftçilerin sulu tarıma geçtiklerinde damlama sulama sistemlerini tercih 

edeceklerini ve sulu tarıma geçince mevcut tarım bilgi düzeylerinin etkisinin çok olduğunu 

düşündükleri görülmektedir. Sulama konusunda az bilgili olanların yüzey sulama sistemlerini tercih 

edecekleri ve sulu tarıma geçince mevcut tarım bilgi düzeylerinin etkisinin çok az olduğunu, sulama 

konusunda orta bilgili olanların yağmurlama sulama ve hareketli sulama sistemlerini tercih edecekleri 

ve sulu tarıma geçince mevcut tarım bilgi düzeylerinin etkisinin biraz olduğunu düşündükleri 

görülmektedir. Sulama konusunda ve sulama yöntemleri arasında tasarruf sağlayanlar konusunda tam 

bilgili, uygunsuz sulamada oluşabilecek erozyon konusunda da çok bilgili olan çiftçilerin sulu tarıma 

geçtiklerinde hareketli ve damlama sulama sistemlerini tercih edecekleri görülmektedir. Sulama ve 

tasarruf konularında az bilgili, erozyon konusunda çok az bilgili olanların yüzey sulama sistemlerini 

tercih edecekleri, sulama ve tasarruf konularında orta bilgili, erozyon konusunda biraz bilgili 

olanların yağmurlama sulama sistemlerini tercih edecekleri görülmektedir. Bu da sulama konusunda 

eğitimsiz olan çiftçilerin erozyon konusunda da eğitilmesi gerektiğinin önemini kanıtlamaktadır. 

Ayrıca, sulama yöntemleri arasında tasarruf sağlayanlar konusunda tam bilgili olan çiftçilerin sulu 

tarıma geçtiklerinde hareketli ve damlama sulama sistemlerini tercih edeceklerini ve daha az sulama 

suyu kullanma ile sulama suyunun satılarak verilmesinin su tasarrufu üzerinde etkisinin çok olduğunu 

düşündükleri görülmektedir. Yöntemler konusunda az bilgili olanların yüzey sulama sistemlerini 

tercih edecekleri ve daha az sulama suyu kullanma ile sulama suyunun satılarak verilmesinin su 

tasarrufu üzerinde etkisinin çok az olduğunu düşündükleri, yöntemler konusunda orta bilgili olanların 

yağmurlama sulama sistemlerini tercih edecekleri ve daha az sulama suyu kullanma ile sulama 

suyunun satılarak verilmesinin su tasarrufu üzerinde etkisinin biraz olduğunu düşündükleri 

görülmektedir. Bu da sulama konusunda eğitimsiz olan çiftçilerin sulu tarıma geçilmeden önce 

eğitilmesi gerektiğinin önemini kanıtlamaktadır. 

Daha sonra incelenen sulamanın tarımsal üretime etkisi, yanlış sulamanın üretime etkisi ve ürün 

belirlemede su yeterliliğinin etkisi değişkenlerinin ortak bir paydada buluşabildiği görülmektedir. 
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Ürün belirlemede su kalitesinin etkisinin ise bu değişkene ‘’çok’’ ve ‘’biraz’’ cevaplarını verenler ile 

diğer değişkenlere ‘’çok’’ cevabını verenlerle birlikte değerlendirildiği, ‘’çok az’’ cevabını verenlerin 

diğer değişkenlere ‘’biraz’’ veya ‘’çok az’’ cevabını verenlerle birlikte değerlendirilebileceği 

görülmektedir. Bu da sulama konusunun öneminin çiftçiler tarafından bilindiğini kanıtlamaktadır. 

Ürün kalitesine etkisi konusunun ise özellikle eğitimlerde üzerinde durulmalıdır.  

Barajların yapılması konusundaki fikirler, barajın çevreye etkileri ve barajın yaratacağı genel etki 

değişkenleri hakkında fikir belirten katılımcıların cevapları ‘’olumlu’’ ve ‘’olumsuz’’ olarak 

sınıflandırılmış ve bu sınıflandırma sonucunda elde edilen çoklu uygunluk analizine göre olumlu fikir 

beyan edenlerin tüm değişkenlerde aynı kanıya sahip olduğu, olumsuz fikir beyan edenlerin de tüm 

değişkenlerde aynı kanıya sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 
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EKLER 

SİLVAN BARAJI PROJESİ ÜRETİCİ ANKET FORMU 

 

Cinsiyet Kadın 

☐ 

Erkek  

☐ 

    

Yaş  

20 yaş altı 

☐ 

 

21-35 yaş arası 

☐ 

 

36-45 yaş arası 

☐ 

46-55 yaş 

arası 

☐ 

 

56 yaş üstü 

☐ 

 

Öğrenim durumu Okur-Yazar 

değil 

☐ 

 

İlkokul 

☐ 

 

Ortaokul 

☐ 

 

Lise  

☐ 

 

Üniversite 

☐ 

 

Gelir kaynağı  

Emekli Maaşı ☐ 

 

Memur Maaşı  

☐ 

 

Esnaf  

☐ 

Tarla/ Bahçe  

☐ 

 

Hayvancılık  

☐ 

 

Diğer  

☐ 

Gelir durumu  

5000-10000 

☐ 

 

10000-15000 

☐ 

 

15000-20000 

☐ 

20000-

25000 

☐ 

 

25000 üzeri 

☐ 

 

Oturulan ev kira 

mı? 

Evet 

☐ 

Hayır 

☐ 

    

Evde yaşayan kişi 

sayısı 

 

3 ve daha az 

☐ 

 

4-6 arası 

☐ 

 

7-9 arası 

☐ 

10 ve daha 

fazla 

☐ 

  

Doğum yeri (il ve 

ilçe) 

 

Yerleşim yeri 

(ilçe ve mahalle) 

 

Yerleşim yerinin 

cazip olma nedenleri 

Doğup büyünen 

yer olması  

☐ 

 

Tarla/ Bahçeyi 

terk edememe  

☐ 

 

Havasının temiz 

olması  

☐ 

 

 

Diğer  

☐ 

  

Yerleşim yerinin    Kısıtlı sağlık Halk  

Değerli Katılımcı; 

Bu anket formu Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yapılaması devam eden baraj projesi ile ilgili görüşleri belirlemek için 

hazırlanmıştır. Bu anketin sorularını cevaplamanız için çok kıymetli olduğunu bildiğimiz 5-10 dakikanızı ayırmanızı rica 

ediyoruz. Bu ankette yer alan sorulara vereceğiniz cevaplar çalışmamıza yön vereceğinden, tüm soruları boş bırakmadan 

içtenlikle cevaplamanızı rica ederiz. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. 
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itici olma nedenleri Kısıtlı iş 

imkanları  

☐ 

Zor yaşam 

şartları  

☐ 

 

Kısıtlı eğitim  

☐ 

koşulları 

☐ 

arasındaki 

geçimsizlik ☐ 

 

Diğer  

☐ 

Arazinin mülkiyet 

durumu 

 

Mülk arazi  

☐ 

Kiralanan arazi  

☐ 

Ortak işletilen 

arazi  

☐ 

   

Arazi kullanım şekli Tarla 

☐ 

Sebze 

☐ 

Meyve 

☐ 

Zeytin 

☐ 

  

Hangi ürünleri 

yetiştiriyorsunuz 

 

Dane mısır 

☐ 

 

Pamuk 

☐ 

 

Domates 

☐ 

 

Buğday 

☐ 

Silajlık mısır 

☐ 

 

Diğer 

☐ 

Sulama geldikten 

sonra hangi ürünleri 

yetiştirmeyi 

planlıyorsunuz 

Ayçiçeği 

☐ 

Badem 

☐ 

Antepfıstığı 

☐ 

Üzüm bağı 

☐ 

Karpuz 

☐ 

Diğer 

☐ 

Tarımsal deneyim 

(yıl) 

 

Sulama 

konusundaki bilgi 

düzeyi 

Az bilgili  

☐ 

Orta bilgili  

☐ 

Tam bilgili  

☐ 

   

Sulama yöntemleri 

arasında hangi 

yöntemin sulama 

suyunun tasarrufu 

daha fazla sağladığı 

konusundaki bilgi 

düzeyi 

Az bilgili  

☐ 

Orta bilgili  

☐ 

Tam bilgili  

☐ 

   

Sulu tarıma 

geçtiğinizde hangi 

sulama yöntemini 

tercih etmeyi 

düşünüyorsunuz 

 

Yüzey sulama 

(karık veya tava 

sulaması) 

☐ 

 

 

Yağmurlama 

Sulama 

☐ 

 

 

 

Damla sulama 

☐ 

 

Hareketli 

sulama 

sistemleri 

☐ 

  

 

Maddeler 

Çok az Biraz Çok 

13. Sulamanın tarımsal üretime etkisi var mıdır?     
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14. Sulamanın gerektiği gibi yapılmaması durumunda üretime olabilecek etkisi ne 

kadardır?  

   

15. Hangi ürünü yetiştireceğinizi belirlerken yeterli suyun olması kararınızı etkiler mi?    

16. Hangi ürünü yetiştireceğinizi belirlerken sulama suyunun kalitesi kararınızı etkiler 

mi? 

   

17. Sulama, ürün kalitesini etkiler mi?    

18. Sulama ürün verimini etkiler mi?    

19. Sulu tarıma geçince mevcut tarım bilgi düzeyiniz yeterli olacak mı?    

20. Sulu tarımdan önce sulama ve teknolojileri konusunda eğitim almak ister misiniz?    

21. Daha az sulama suyu kullanmak sizin için ne kadar önemlidir?    

22. Uygun sulama yapılmazsa (eğim aşağı gibi vahşi veya yüzey sulama) oluşabilecek 

toprak kaybı (erozyon) konusunda bilgili misiniz? 

   

23. Sulama suyunun size m3 üzerinden satılarak verilmesi, su tasarrufu için ne kadar 

önemlidir? 

   

24. Sulama suyunun size m3 üzerinden satılarak verilmesini ister misiniz?    

 

Barajın yaratacağı genel etkiler yönündeki 

görüş ve beklentileriniz 

☐Verim artacak 

☐Ürün çeşitlenecek 

☐Sulama masrafı azalacak 

☐Girdi kullanımı ve maliyetleri düşecek 

☐Gelir artacak  

☐İş olanakları artacak 

☐Baraj yakınındaki tarım arazileri olumsuz etkilenecek 

☐Yeniden iskan gerekecek 

☐Göçler artacak 

☐Taşınmazlar su altında kalacak 

☐Ulaşım olumsuz etkilenecek 

 

 

 

Barajın çevreye etkileri konusundaki görüş 

ve beklentileriniz 

☐Daha yeşil bir çevre ve güzel bir görünüm olacak 

☐İklimi olumlu yönde etkileyecek 

☐Yöre turizmi canlanacak 

☐Tatlı su balıkçılığı 

☐Sel ve su taşkınları 

☐Kuraklık dönemlerinde su ihtiyacı sağlanacak 

☐Tarım alanları su altında kalacak 

☐Topraklarda tuzlanma ve çölleşme olacak 

☐Doğal yaşam ve bazı canlılar olumsuz etkilenecek 
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☐Yeraltı suları azalacak 

☐Erozyon artacak 

☐Tarihi eserler olumsuz etkilenecek 

Barajların yapılması konusundaki 

fikirleriniz nelerdir? 

☐Barajların yapılmasını faydalı buluyorum 

☐Ülkemizde enerji sıkıntısı yaşandığı için yapılmalıdır 

☐Yeni iş olanakları sağlamaktadır 

☐Bölge turizmi açısından etkili olacaktır 

☐En ucuz maliyetli, sulamada da kullanılan enerjidir 

☐Bölge ekonomisini canlandıracaktır 

☐Barajların yapılmasına gerek yoktur 

☐Doğa çok fazla tahrip edilmektedir 

☐Alternatif enerji kaynakları bulunabilir 

☐Tarım arazilerimiz yok olmaktadır 

☐Kültür tahribine neden olmaktadır 

☐Yapım aşaması çok uzun ve külfetli olmaktadır 

☐Kısa ömürlü enerji yatırımlarıdır 

Barajın yapımı sırasında karşılaştığınız 

sorunlar nelerdir? 

☐Servis yollarının yeterince düzenli ve düzgün yapılmaması 

☐Çevre kirliliğine sebep olması 

☐Şehirlerarası yolların trafiğe kapanması 

☐Gürültü kirliliği yaşanması 

☐Doğanın tahrip edilmesi 

☐Bölgenin çok göç vermesi 

☐İstimlâk paralarının sosyo-ekonomik açıdan yöre halkını olumsuz 

etkilemesi 

☐Bölge ekonomisinde dalgalanmalar yaşanması 

☐Bazı bölgelerde belirsizlik yaşanmasına sebep olması 

☐Yerleşim alanlarının daralması 

☐Sık yaşanan elektrik kesintileri 

Baraj projelerinin doğal ve beşeri çevreye 

olumlu etkileri konusunda kendi 

düşünceleriniz nelerdir? 

☐Bölgenin ikliminde önemli değişiklikler yaşanması 

☐Bölge halkı için yeni iş imkânları sağlaması 

☐Bölgenin ekonomisinin canlanması 

Baraj projelerinin doğal ve beşeri çevreye 

olumsuz etkileri konusunda kendi 

düşünceleriniz nelerdir? 

☐Yeşilin yok olması 

☐Yapım esnasında oluşan tozdan dolayı tarım ürünlerinin zarar görmesi 

☐Kültürün yok olması 
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☐Göç olayının yaşanması sonucu yerli halkın azalması 

☐Bezginliğe yol açması 

☐Toprak kayması yaşanması 

Barajın yapımı esnasındaki beklentileriniz 

nelerdir? 

☐Bölgede işsizlik oranının azalması 

☐Daha ucuz elektrik kullanımı 

☐Şehirlerarası yolların ve servis yollarının düzgün yapılması 

☐Doğanın daha az tahrip edilmesi 

☐Halka yeterli bilgilendirme yapılması 

☐Baraj yapımının daha az zamanda tamamlanması 

☐Alt yapı sorununun giderilmesi 

☐İstimlâk paralarının yeterli olması ve zamanında verilmesi 

☐Bölge turizminin gelişmesi  

☐İş kazalarına karşı gereken tedbirlerin alınması 

☐Beklentim yok 
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