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ÖZET 

 

Doğu Anadolu Projesi (DAP) 1998 ile 2000 yılları arasında Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve Yüzüncü Yıl 

Üniversitelerinin aralarında oluşturdukları bir konsorsiyum aracılığı ile yürütülen ve Kalkınma Bakanlığınca 

desteklenen bir bölgesel kalkınma projesidir. Bu proje kapsamında Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 14 İl'e 

ilave olarak Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Bayburt ve Gümüşhane illeri de incelenmiştir. 

 

Doğu Anadolu Projesinde hedef ve stratejiler belirlenirken; Genel Stratejiler, Sektörel Stratejiler ve Mekansal 

Stratejiler sınıflandırılmaları yapılmıştır. Sektörel Stratejiler altında ise Eğitim ve Sağlık, Tarım, Sanayi, 

Madencilik, Ulaştırma ve Haberleşme, Enerji, Çevre ve Turizm alanları incelenmiştir. DAP projesi kapsamında 

Mevcut Durum ve Analizi, Strateji ve Yeniden Yapılanma Senaryoları, Ön Fizibiliteler, Ana Plan ve Yönetici 

Özeti raporları hazırlanmıştır.  

 

DAP Bölgesinin göreceli geri kalış nedenleri üç kısımda incelenmiştir. Bunlar, tarım ve diğer sektörler arasında 

iş gücü verimliliği farklılıkları; yeterli ölçüde sanayiye, özellikle imalat sanayine sahip olmaması; sanayide ve 

diğer sektörlerde, alt sektörler ve bölgeler arası verimlilik farklılıkları olarak belirlenmiştir.  

 

DAP Bölgesi coğrafik ve ekonomik gelişmişlikleri göz önüne alınarak üç alt bölgeye ayrılmıştır. Bunlar 

Erzurum, Malatya-Elazığ ve Van alt bölgeleridir. Her alt bölge için A1, A2 ve A3 kodları ile üç farklı senaryo 

hazırlanmıştır. Bu senaryolarda, şehir ve kırsal ayırımı, kısa, orta ve uzun dönemde her alt bölgenin geçmişteki 

büyüme performansı göz önünde tutularak, gelecekte mümkün olabilecek büyüme hızları belirlenmiştir. 

 

Bu çalışmada Doğu Anadolu Bölgesinin geri kalış nedenleri DAP kapsamında sektörel bazda irdelenmiştir. DAP 

Projesi kapsamında son yıllarda bölgede yapılan çalışmalar ve Kalkınma Ajansları aracılığı ile sürdürülen 

projeler göz önüne alınarak, DAP projesinde belirlenen strateji ve hedeflerin gerçekleşme potansiyeli ele alınmış 

ve belirlenen hedeflere ulaşabilmek için bazı öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar Sözcükler: Bölgesel Kalkınma, DAP Projesi, Sektörel Stratejiler. 

 

ABSTRACT 

Eastern Anatolia Project (DAP) was a regional project supported by the Development Ministry. The project is 

conducted between 1998 and 2000 by a consortium of Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas and Yüzüncüyıl 
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Universities. In this project 14 provinces located in Eastern Anatolia Region, additionally including Bayburt and 

Gümüşhane provinces were investigated.   

 

General, sectoral, and spatial strategy classifications were done for determining the scopes and strategy in the 

Eastern Anatolia Project (EAP). Under sectoral strategies Education and Health, Agriculture, Industry, Mining, 

Transportation and Communication, Energy, and Environment and Tourism fields were evaluated. The reports of 

Current Situation and Analysis, Strategies and Resettlement Scenarios, Pre-feasibilities, Master Plan and 

Executive Summary were created and prepared.      

 

The reasons for the not developed EAP Region were investigated within three stages. These were: agriculture 

and the work power efficiency differences of other sectors; insufficient industrialization (especially insufficient 

manufacturing industry); and efficiency differences between subsectors and inter regions in the industry and in 

other sectors.     

 

EAP region were divided in three sub-regions based on the geographic and economical development. These are 

Erzurum, Malatya-Elazığ and Van sub-regions. Three different scenarios were prepared for each sub-regions 

under the codes A1, A2 and A3. In these scenarios, possible growth rate of each sub-regions were estimated 

based on the current and past differences between city and rural county, and growth rate of each region. 

 

In this study, the reasons why Eastern Anatolia Region was not fully developed were investigated in sectoral 

manner under EAP Project. Considering the projects in the region sustaining under the EAP Project and under 

the Development Agencies in last decades, the realization potential of the strategy and targets mentioned by EAP 

Project are discussed and some recommendations are submitted to reach the defined targets.     

Keywords: Regional Development, EAP Project, Sectorial Strategies. 

1. PROJENİN OLUŞUM SÜRECİ 

Doğu Anadolu Projesi’nin temeli, 7 Temmuz 1997 günü DPT’nin 20. katında bulunan toplantı 

salonunda atılmıştır. Bu toplantıya Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas 

ve Yüzüncü Yıl Üniversitelerinden temsilciler katıldılar. Dönemin Müsteşarı Necati Özfırat 

başkanlığında açılan toplantıya üniversiteler; rektörleri veya yardımcıları başkanlığında heyetler 

halinde katılmışlardır.  Toplantıda bulunan toplam 27 kişinin 17'si üniversiteleri, 10 kişisi ise DPT 

(Devlet Planlama Teşkilatı) kurumunu temsil etmiştir. Toplantıda Fırat Üniversitesi 9; Atatürk 

Üniversitesi 3; Kafkas Üniversitesi 2; İnönü Üniversitesi 2 ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi ise 1 kişi ile 

temsil edilmiştir (Varol,1998a). 

 

11 Mart 1998 tarihinde DPT’de; Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve 

100. Yıl Üniversitelerinin rektörleri, DAP Üniversite Koordinatörleri ve DPT yetkilileri bir araya 

gelerek, önemli bir projenin portresini çizmişlerdir. “Doğu Anadolu Bölgesi Ana Planı” adını taşıyan 

bu proje ile DPT; daha önceden “Zonguldak – Bartın – Karabük Bölgesel Gelişme Projesinin” bir 

benzerini Doğu Anadolu Bölgesi için de yaptırmayı hedeflemiştir. Bu projenin en önemli özelliği; o 

bölgede yer alan üniversitelerimizden yararlanılmak istenmesidir (Varol, 1998b).  

 

9 Mart 1998 tarihinde DPT’de Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Oral; Fırat Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Eyüp G. İsbir; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Şarlak; Kafkas 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Bayşu; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz 

Andiç; Üniversite Koordinatörleri Prof. Dr. Asaf Varol (Fırat Üniv.); Prof. Dr. Yılmaz Özbek (Atatürk 

Üniv.); Prof. Dr. Satılmış Kaya (İnönü Üniv.); Doç. Dr. Şaban Maraşlı (Kafkas Üniv.); Prof. Dr. 

Hasan Ceylan (Yüzüncü Yıl Üniv.) ve DPT’den Genel Müdür İsmail Sarıca başkanlığındaki heyetin 

katılımı ile sektörlerin üniversitelere dağılım görüşmeleri yapılmış ve üniversiteler arasında 

imzalanacak konsorsiyum anlaşma taslağı oluşturulmuştur (Varol, 1998a) 

 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan üniversitelerimizin hazırladıkları teklifler birleştirilerek “Teknik 

Teklif” başlığında 500 sayfalık bir kitap oluşturulmuştur. Teknik ve Mali teklifler DPT’ye sunulmuş 

ve hazırlanan “Teknik Teklif” olumlu görülerek, Mali Teklif konusunda görüşme yapmak üzere 

DPT’de 10.06.1998 günü Genel Müdür İsmail Sarıca başkanlığında toplanılmıştır (Varol, 1998a).   



 

Bölgeler arasında gelişmişlik farklarının azaltılması ve gelişme imkanlarının belirlenmesi amacıyla, 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Ardahan, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Erzincan, 

Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van ve ayrıca Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 

Bayburt ve Gümüşhane illerini de içine alacak şekilde; Doğu Anadolu Projesi Ana Planı hazırlıkları 27 

Ağustos 1998 tarihinde resmen başlatılmıştır (Varol, 1998c).   

 

 
 

Harita 1: Doğu Anadolu Projesi Kapsamına Giren İller 

 

2. ÖRGÜTLENME 

 

Doğu Anadolu Projesi o dönemde Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan üniversitelerin (Atatürk, Fırat, 

İnönü, Kafkas ve Yüzüncü Yıl) içerisinde yer aldığı bir ortak girişim (konsorsiyum) tarafından 

yürütülmüştür. Çalışmaların koordineli şekilde yürütülebilmesi için bir örgütlenme şeması 

geliştirilmiştir. Şekil 1'de Doğu Anadolu Projesi için oluşturulan örgütlenme şeması görülmektedir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Doğu Anadolu Projesi Örgütlenme Şeması 

 

DAP Yürütme Kurulu, konsorsiyum içerisinde yer alan üniversite rektörlerinden oluşturulmuştur.  

Konsorsiyum üyesi beş üniversite olmasına karşın, yürütme kurulunda yer alan rektörlerin sayısı 

10'dur. Bu sayının fazla olmasının nedeni, rektörlerin görev sürelerinin bir dönem içerisinde 4 yıl ile 

sınırlandırılmasının sonucudur. Tablo 1'de Doğu Anadolu Projesinde görev alan üniversite 

rektörlerinin isimleri ve görev aldıkları tarihler verilmiştir.  

DAP YÜRÜTME KURULU 

GENEL KOORDİNATÖR 

ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLER KURULU 

ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRÜ 

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ 



 

Üniversiteler arasında bir protokol oluşturulmuş ve bu protokolde, Doğu Anadolu Projesinin Genel 

Koordinatörünün Fırat Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülmesi konusunda mutabık kalınmıştır.  

 
Tablo 1: Doğu Anadolu Projesinde Görev Alan Üniversite Rektörleri 

 
Adı ve Soyadı Üniversitesi Başlama Bitiş 

Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir Fırat 

 

27 Ağustos 1998 06 Ağustos 2000 

Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl 07 Ağustos 2000 31 Aralık 2000 

Prof. Dr. Erol Oral Atatürk 

 

27 Ağustos 1998 06 Ağustos 2000 

Prof. Dr. Yaşar Sütbeyaz 07 Ağustos 2000 31 Aralık 2000 

Prof. Dr. Ömer Şarlak İnönü 

 

27 Ağustos 1998 06 Ağustos 2000 

Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu 07 Ağustos 2000 31 Aralık 2000 

Prof. Dr. Cengiz Andiç Yüzüncü Yıl 

 

27 Ağustos 1998 25 Nisan 1999 

Prof. Dr. Yücel Aşkın 26 Nisan 1999 31 Aralık 2000 

Prof. Dr. Nihat Bayşu Kafkas 

 

27 Ağustos 1998 02 Kasım 1998 

Prof. Dr. Necati Kaya 03 Kasım 1998 31 Aralık 2000 

 

Doğu Anadolu Projesinde her üniversite bünyesinde Üniversite Koordinatörleri görev almıştır. 

Üniversite Koordinatörleri, her üniversitenin Senatosu tarafından seçilmiştir. Fırat Üniversitesi 

Koordinatörü, aynı zamanda Genel Koordinatörlüğün yer aldığı üniversitenin mensubu olmasından 

ötürü, tüm organizasyon ve koordinasyondan sorumlu olmuştur (Tablo 2).   

 
Tablo 2: Doğu Anadolu Projesi Üniversite Koordinatörler Kurulu 

 
Adı ve Soyadı Üniversitesi Başlama Bitiş 

Prof. Dr. Asaf Varol Fırat 27 Ağustos 1998 31 Aralık 2000 

Prof. Dr. Yılmaz Özbek  Atatürk 27 Ağustos 1998 31 Aralık 2000 

Prof. Dr. Satılmış Kaya İnönü 27 Ağustos 1998 31 Aralık 2000 

Prof. Dr. Hasan Ceylan Yüzüncü Yıl 27 Ağustos 1998 31 Aralık 2000 

Doç. Dr. Şaban Maraşlı Kafkas 27 Ağustos 1998 31 Aralık 2000 

 

 

3. DAP HAZIRLAMA SÜRECİNDEKİ BAZI YAZIŞMALAR VE ETKİNLİKLER 

 

Doğu Anadolu Projesinin hazırlanması sürecinde bazı önemli gelişmeler yaşanmıştır. Proje ile ilgili 

önemli bazı yazışmalar ile bu süreç zarfında düzenlenen bazı etkinlikler Tablo 3'te verilmiştir.  

 
Tablo 3: DAP ile ilgili Ortak Girişimin Yaptığı Bazı Tasarruflar 

 
Faaliyetin adı Etkinliğin 

tarihi 

Yazının tarih ve sayısı 

 

Açıklama 

Sözleşme imzalandı 

ve proje başlatıldı. 

27 Ağustos 

1998 

DAP Ana Planı Yapımı 

Ortak Girişiminin 

27.08.1998 tarih, 

B.02.1.DPT.0.10.01-218-

303/001 sayılı ve DAP-İşe 

başlama tarihi konulu yazısı 

Doğu Anadolu Projesinin resmen 

başlatıldığı tarih, Ortak Girişim Mevcut 

Durum Ön Raporunu hazırlamaya başladı. 

Mevcut Durum Ön 

Raporu DPT’ye teslim 

edildi. 

20 Ekim 

1998 

DAP Ana Planı Yapımı 

Ortak Girişiminin 

20.10.1998 tarih, 

B.02.1.DPT.010.01.-218-

303/003-9238 sayılı ve 

Mevcut Durum Ön Raporu 

Kitabı konulu yazısı 

Ortak Girişim tarafından hazırlanan 800 

sayfalık Mevcut Durum Ön Raporu 

DPT’ye teslim edildi ve DPT’deki 

uzmanlar raporu incelemeye aldılar. 

Cumhuriyet 

Döneminde Doğu 

Anadolu 

Sempozyumu yapıldı. 

22-24 

Ekim 1998 

 DAP projesinin tanıtıldığı bu 

sempozyumda; DPT Müsteşar Yardımcısı 

Timuçin Sanalan ve Daire Bşk. Lütfi 

Elvan; DAP Genel Koordinatörü Prof. Dr. 



Faaliyetin adı Etkinliğin 

tarihi 

Yazının tarih ve sayısı 

 

Açıklama 

Eyüp G. İsbir ve Fırat Üniversitesi 

Koordinatörü Prof. Dr. Asaf Varol, DAP 

projesini tanıtıcı konuşmalar yaptılar. 

Başbakanlık 

Genelgesi yayımlandı. 

13 Kasım 

1998 

Başbakanlık Personel ve 

Prensipler Genel 

Müdürlüğünün 13.11.1998 

tarih ve B.02.0.PPG.0.12-

320-20330 sayılı ve 1998/29 

nolu genelgesi 

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarından veri 

toplamada yaşanan sıkıntıları aşmak için 

Başbakanlık, söz konusu bu genelgeyi 

yayınlamıştır. 

Mevcut Durum Ön 

Raporu ile ilgili 

DPT’nin 

değerlendirmesi 

yapıldı. 

..... Kasım 

1998 

Başbakanlık DPT 

Müsteşarlığının .... Kasım 

1998 Tarih, 

B.02.1.DPT.0.10.01-299-

363/5065 sayılı ve Doğu 

Anadolu Projesi Mevcut 

Durum Ön Raporu konulu 

yazısı 

Mevcut Durum Ön Raporu ile ilgili DPT 

tarafından yapılan değerlendirmeyi içeren 6 

sayfalık yazı gönderildi. 

Elazığ'da Doğu 

Anadolu Projesi 

(DAP) Mevcut Durum 

Sempozyumu yapıldı. 

03-05 

Aralık 

1998 

 Mevcut Durum Ön Raporunun tartışılması 

amacıyla Elazığ'da sempozyum düzenlendi. 

Sempozyuma projeyle ilgili DPT Daire 

Başkanları, Uzmanları, Rektörler, Proje 

Yürütücü ve Yardımcıları katıldılar 

Düzeltilmiş son 

Mevcut Durum Ön 

Raporu DPT’ye teslim 

edildi. 

14 Aralık 

1998 

 Mevcut Durum Ön Raporuna son şekli 

verilerek, DPT’ye yeniden teslim edildi. 

Mevcut Durum Ön 

Raporu ile ilgili tekrar 

düzeltmeler yapılarak 

CD üzerinde DPT’ye 

teslim edildi. 

06 Mart 

1999 

1 Şubat 1999 tarih, 

B.02.1.DPT.0.10.01-9-

16/167 sayılı ve DAP 

Mevcut Durum Ön Raporu 

konulu DPT’nin yazısı 

Söz konusu CD, 08.03.1999 günü elden 

DPT’ye teslim edildi. 

Mevcut Durum ve 

Analiz Raporları 

DPT’ye teslim edildi. 

01 Nisan 

1999 

2 Şubat 1999 tarih, 

B.02.1.DPT.0.10.01-10-

21/210 sayılı ve Süre 

Uzatımı Talebi konulu 

DPT’nin yazısı 

Mevcut Durum ve Analizi raporları dört 

ayrı cilt halinde DPT’ye 05.04.1999 günü 

elden teslim edildi. 

Doğu Anadolu Projesi 

Bölge Tanıtma 

Toplantılarının 

Birincisi Kars’ta 

yapıldı. 

29-30 

Nisan 1999 

 Kars, Erzurum, Iğdır, Ardahan ve Ağrı 

illerinin valileri, sivil toplum örgütlerinin 

temsilcileri, kaymakamlar, üniversite 

rektörleri, üniversite koordinatörlerinin 

katılımıyla gerçekleşen bu toplantıda, 

yörenin sorunları belirlendi. 

Mevcut Durum ve 

Analizi raporlarının 

yeniden gözden 

geçirilmesi için Ortak 

Girişime İade edildi. 

11 Mayıs 

1999 

DPT’nin 

B.02.1.DPT.0.10.01-44-76 

sayılı ve Doğu Anadolu 

Projesi Mevcut Durum ve 

Analizi Raporu konulu yazısı 

DPT’nin yazısı gereğince sektörler ve Plan 

Grubu söz konusu raporları yeniden gözden 

geçirmişlerdir.  

Mevcut Durum ve 

Analizi Raporlarının 

yeniden gözden 

geçirilmesi amacıyla 

Gazi Üniversitesi ve 

DPT’de toplantılar 

düzenlendi. 

13-14 

Mayıs 

1999 

 Bu toplantıya DPT uzmanları, Üniversite 

Koordinatörleri, Plan Grubu elemanları, 

Proje Yürütücüleri katılmışlardır. 

Doğu Anadolu Projesi 

Bölge Tanıtma 

Toplantılarının 

İkincisi Van’da 

01-03 

Haziran 

1999 

 Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinin 

valileri, sivil toplum örgütlerinin 

temsilcileri, kaymakamlar, üniversite 

rektörleri, üniversite koordinatörlerinin 



Faaliyetin adı Etkinliğin 

tarihi 

Yazının tarih ve sayısı 

 

Açıklama 

yapıldı. katılımıyla gerçekleşen bu toplantıda, 

yörenin sorunları belirlendi. 

Mevcut Durum ve 

Analizi Raporlarının 

düzeltilmiş son hali 

DPT’ye teslim edildi. 

10.06.1999 DPT Müsteşarlığı’nın 11 

Mayıs 1999 tarih, 

B.02.1.DPT.0.10.01-

44.76/1530 sayılı ve DAP ve 

Analizi konulu yazısı 

Mevcut Durum ve Analizi Raporları DPT 

Müsteşarlığına teslim edildi. 

Doğu Anadolu Projesi 

Bölge Tanıtma 

Toplantılarının 

Üçüncüsü Malatya'da 

yapıldı. 

02.08.1999  Malatya’daki toplantıya Erzincan, Malatya 

ve Tunceli illerinin valileri; Bayburt, 

Bingöl, Elazığ ve Gümüşhane illerinin Vali 

Vekilleri; Atatürk, Fırat, İnönü 

Üniversitelerinin Rektörleri; Kafkas ve 

Yüzüncü Yıl Üniversitelerinin Rektör 

vekilleri; DAP Üniversite Koordinatörleri; 

DPT Müsteşarı, DPT Kalkınmada 

Öncelikli Yöreler Genel Müdürü, daire 

başkanları ve uzmanları, belediye 

başkanları, yardımcıları, ilçe kaymakamları 

ve sivil toplum örgüt yöneticileri katıldı. 

İller için hazırlanan 

Fizibilite konuları 

belirdi. 

04.07.2000  Devlet Planlama Teşkilatı binasında 

yapılan toplantıya Devlet Planlama 

Teşkilatından Lütfi Elvan (Halen 

Milletvekili), Halil İbrahim Akça, Cevdet 

Yılmaz (Şu anda Kalkınma Bakanı) , 

Mustafa Epikman, Cemalettin Kaymak, 

Nevin Sorguç ile DAP Genel 

Koordinatörlüğünden Prof. Dr. Asaf Varol 

katıldılar. 

Tunceli İlinde yapılan 

DAP toplantısı 

02.05.2001  DPT Müsteşarı Dr. Akın İzmirlioğlu, 

Müsteşar Yardımcısı Şevki Emin Kahyagil, 

Daire Başkanları Cüneyd Düzyol ve İsmail 

Hakkı Yücel; ayrıca Diyarbakır İlinde 

bulunan DPT elemanlarından Genel Müdür 

İsmail Sarıca, Dr. N. Cemal Çizmeci, 

Uzmanlar Nuray Tanrıtanır, Nurettin 

Konaklı, Metin Özaslan ile DAP Genel 

Koordinatörü Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl ve 

DAP Fırat Üniversitesi Koordinatörü Prof. 

Dr. Asaf Varol’un katılımlarıyla, heyet ilk 

toplantısını Tunceli İli’nde gerçekleştirdi. 

Elazığ ve Malatya'da 

DAP Toplantıları 

03.05.2001  DPT Müsteşarı Dr. Akın İzmirlioğlu ve 

beraberindeki elemanları  3 Mayıs 2001 

tarihinde Elazığ ve Malatya’da toplantılar 

yaptılar. Elazığ’daki toplantı FIRAT 

Televizyonundan canlı olarak Elazığ 

halkına da seyrettirildi. Elazığ Valisi 

Osman Aydın, DPT Müsteşarı Dr. Akın 

İzmirlioğlu, Elazığ Belediyesi Başkanı 

Hamza Yanılmaz ve Fırat Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl’ün 

konuşmalarına ilave olarak Halk Ekmek 

Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 

Kızılelma, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı 

Suat Öztürk, DSİ Bölge Müdürü 

Yardımcısı A. Bekir Demirel ve diğer bazı 

konuşmacılar ilin sorunları hakkında 

görüşlerini bildirdiler. 

 



4. DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN GERİ KALMASININ BAŞLICA NEDENLERİ 

 

Kalkınma Bakanlığı (O dönemlerde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) Doğu Anadolu Projesini 

yaptırmasının ana nedeni, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan bazı illerin diğer bölgelerdeki illere 

nazaran sosyo-ekonomik açıdan daha geri kalmış olmasıdır. Doğu Anadolu Bölgesinde toplam 14 il 

bulunmasına karşın, Doğu Anadolu Projesi kapsamına Bayburt ve Gümüşhane illerinin de ekonomik 

durumları göz önüne alınarak, proje kapsamına dahil edilmiştir. Ekonomik göstergeler incelendiğinde; 

1997 yılı öncesinde bölgenin son on yıllık gelişme hızı, Türkiye ortalamasının altında kaldığı görülür. 

Bu geri kalmışlığın temel sebepleri arasında bölge ekonomisinin sektörel yapısı ve bu sektörler 

arasında büyük verimlilik farklarının mevcudiyeti sayılabilir (DAP, Ana Planı, 2000). 

 

Bölgeye bakıldığında bazı iller hariç, tarım ağırlıklı bir ekonomi görülmekte birlikte, tarımsal 

organizasyonların ve verimli tarım gereksinimlerinin yeterince yapılaması yüzünden, tarım açısından 

başarısız bir sürecin yaşandığı saptanmıştır. Bölgede hüküm süren iklim, coğrafi açıdan ele alındığında 

bazı illerimizde tarıma elverişli arazilerin azlığı (Tunceli örneği), bölgede sarp ve yüksek dağların 

bulunması, yöre halkının eğitim düzeylerinin yeterli olmaması nedenleriyle, hâlâ ilkel yöntemlerle 

tarım yapılmaya çalışılması, tarıma dayalı ekonominin gelişmesinin önündeki başlıca engeller olarak 

görülmüştür.  

 

Doğu Anadolu Projesinin gündeme geldiği yılların öncesinde bölgede hüküm süren terör nedeniyle, 

köylü arazilerini ekip biçmekten ve mera alanlarında hayvanlarını otlatmaktan çekinmişlerdir. 

 

Bir dönemler bölge hayvancılık merkezi olarak yansımıştır. Ancak, meraların bilinçsizce ve aşırı 

otlatılması, meralardaki ot verimliğini düşürmüş ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların 

diğer besin kaynaklarına yönelmesine neden olmuştur. Bazı dönemlerde doğada yeterince beslenme 

yapılamadığından, hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için maliyeti yüksek besin kaynaklarına 

yöneldiği görülmüştür. Maliyetlerin yükselmesi ve hayvan yetiştiriciliğine verilen emekler karşılığının 

alınamaması yüzünden, geçimini hayvancılıkla sağlayan bir kısım vatandaşın bu işlerden vazgeçmeleri 

söz konusu olmuştur. 

 

Yetiştiriciler büyük emekler vererek besledikleri hayvanlarını, Kurban Bayramlarında dahi maliyet 

yüksekliği nedeniyle satamadıkları ve hatta maliyetlerinin çok altında satmak zorunda kaldıkları 

dönemler yaşanmıştır. 1980 yılından itibaren hayvancılıkla geçinenlerin maddi koruma altına 

alınmamış olması ve ülke içinde yetiştirilen hayvan maliyetlerinin dış ülkelerden kaçak yollarla giren 

hayvan potansiyeli karşısında rekabet etme gücünü yitirmesi, hayvancılık sektörünü olumsuz 

etkilemiştir.     

 

Hayvancılıkta ırk ıslahının yeterince yapılmaması, meralarla ilgili gerekli tedbirlerin sürdürülebilir 

olmaması, son yıllarda canlı büyükbaş hayvan ithaline müsaade edilmesi, hâlâ bölgenin hayvancılık 

alanında başarısız bir gidişat sergilemesine neden olmaktadır.  

 

Doğu Anadolu Projesi başlatılmadan önce, bölgede karayolu, havayolu ve demiryolu ulaşımı sıkıntılı 

bir süreç geçirmiştir. Karayollarının tek gidiş gelişli ve yolların dar olması ve yol kalitelerinin yetersiz 

olmaları, her ilde bir havaalanının bulunmaması, havaalanı olan bazı illere de genellikle pist 

kısalığından ötürü büyük uçakların inememesi ve uçak yolculuğunun sadece çok sınırlı bir halk 

gurubuna hitap etmesi, ulaşım sektörünün olumsuzları olarak o dönemlerde gündeme gelmiştir. 

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz Bölgesi ekseninde güney-kuzey karayolu 

güzergahlarının ulaşıma elverişli olmaması, Tunceli-Erzincan-Erzurum bağlantılarını sağlayan 

karayollarının gerek iklim şartları ve gerekse terör nedeniyle ulaşıma sınırlı imkân verebilmesi, DAP 

Projesi öncesinde ulaşımda sıkıntılı bir süreç yaşanmasına neden olmuştur. 

 

Bölgede demiryolu ağının çok eski ve tek hatlı olması, bu güzergahta çalıştırılan lokomotiflerin 

demiryolunun kalitesiz olması nedeniyle çok yavaş seyretmek zorunda kalmaları, vatandaşı demiryolu 

taşımacılığından uzaklaştırmıştır.  

 



DAP Bölgesinde yer alan 16 ilden sadece birkaçı sanayi bakımından nispeten iyi konumda sayılabilir. 

Bölge illeri genelde sanayi fakiridir. Bölgenin imkânlarını kullanarak zengin olan bazı vatandaşların 

da bölgeyi terk ederek batıya göç etmeleri ve sanayi tesislerini batı illerinde kurmuş olmaları, Doğu 

Anadolu Bölgesinin sanayi açısından da gelişmesinin önünde büyük bir engel teşkil etmiştir. Doğulu iş 

insanlarının bölgeden kaçışlarının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerin başında maalesef 

gene terör birinci sırayı almıştır. Sanayici Doğu Anadolu Bölgesinde güvenlik nedeniyle yatırım 

yapmaya cesaret edememiştir. Bu işin sadece bir boyutudur. Sık sık elektrik kesintileri ve kaliteli 

enerji verilememesi, üretilen malların pazarlanacağı yerlerden uzaklığı ve nakliyat bedellerinin 

maliyetleri aşırı etkilemesi, sanayicinin rekabet edebilme gücünü zorlaştırmıştır.  

 

O dönemlerde verilen bazı teşviklerin, devletten haksız kazanç elde etmek amacıyla yapıldığı, alınan 

teşviklerle sadece kaba inşaatların bitirildiği ve devletin dolandırıldığı durumlar da meydan gelmiştir. 

Bu tür olaylar nedeniyle teşvik ile yatırımcıların desteklenmesi tasarruflarına kuşku ile yaklaşılmış ve 

teşvik yasaları bir dönem ertelenmiştir.     

  

Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan bazı illerde sanayileşme kısmen sınırlı olarak gerçekleşebilmiştir. 

Bu illere örnek olarak Malatya, Elazığ, Erzurum ve Van verilebilir. Bu illerde kurulu bulunan organize 

sanayi bölgelerinde orta ölçekli bazı sanayi kuruluşları, o dönemlerde yeterli teşvikler verilmediği için 

batıda yer alan emsal işletmelerle coğrafi dezavantajlık yüzünden rekabet edememiş ve ekonomik 

darboğaza girmeleri sonucunda bazı işletmeler iflas etmişlerdir.    

 

Bölgede orta ölçekli sanayi tesisleri çalıştıran işverenlerin yaşadığı en önemli sıkıntılardan birisi, 

kalifiye ara eleman bulmada çektikleri güçlüklerdir. Batı illerinden kalifiye eleman getirmek, işveren 

için maliyetin artması ve dolayısıyla rekabet edebilirliğin azalması anlamını taşımaktadır. Bölgede 

yaşayan ve iş gücünü sağlayan vatandaşların önemli bir bölümünün yeterince kalifiye olmaması, 

eğitim düzeylerinin düşüklüğü vb. nedenlerle bir dezavantaj olarak ortaya çıkmaktadır.   
 
DAP Projesi öncesinde kırsal kesimlerde güvenilir elektrik enerjisi temin etmek çoğu zaman mümkün 

olamamıştır. Sık sık kesilen elektrikler, verilen elektriğin voltaj dalgalanmalarının fazlalığı yüzünden 

cihazlar ve makineler bozulabilmiş ve orta büyüklükteki sanayiciler büyük zararlar yaşayabilmiştir. O 

dönemlerde elektrik kesintileri yüzünden hayvan kümeslerinde topluca telef olan kanatlı hayvanlar 

olmuştur. 

 

Bölgedeki birçok ilin ekonomisi, kamu hizmetlerine dayandırılmıştır. Öyle ki bazı iller tamamen 

memur ağırlıklı bir konuma dönüşmüştür. Örneğin, Elazığ kentinde birçok kamu kurumunun o 

dönemlerde bölge müdürlükleri yer almıştır. Bu durum, insanların girişimci olmalarını engellemiştir. 

Birçok aile, çocuklarının bir devlet kapısında garantili iş bulmasının peşine düşmüştür. Bazı ailelerin 

yastık altı variyetleri olmasına karşın, bu potansiyel bölge ekonomisine katkıya dönüştürülememiştir. 

Çünkü daha önceden kurulan bazı sanayi tesisleri sonradan iflas etmişlerdir.  

 

Elazığ'da 1970'li yılların başında Keban Barajı inşaatı nedeniyle ileride sular altında kalacak birçok 

arazi istimlak edilmiş ve aniden birçok zengin türemiştir. Bu ani zenginleşme sonucunda elde edilen 

maddi potansiyel yeterince değerlendirilememiş ve maalesef büyük meblağlarda paralar, zevk ve 

eğlence amacıyla tüketilmiştir. Aniden zenginleşen bazı aileler ise o dönemlerde kurulan çeşitli 

holdinglerden hisse almışlardır (Elazığ'da Keban Holding örneği). Ancak, plansız ve programsız 

kurulan tesisler iyi yönetilememiş, bilahare iflas etmiş ve ailelerin arazi istimlakinden elde ettiği 

meblağlar yok olmuştur. Bu kötü örnek yüzünden bölge insanı, artık şirketlere ortak olma cesaretini 

gösterememiş ve ellerindeki potansiyeli yastık altında muhafazaya yönlenmiştir.  

 

Bölge genç bir nüfusa sahip olmasına karşın, işsizlik yüzünden gençlerin önemli bir bölümünün kahve 

köşelerinde vakitlerini geçirmelerine sebep olmuştur. Bu tür yoksul gençlik, kötü emelli kişiler 

tarafından suiistimal edilebilmiş ve yasadışı işlerde çok düşük ücretler karşılığı kullanılmalarına neden 

olabilmiştir. 

 



Bölgede o dönemlerde küçük sanayi tesislerinde çocuk istismarlığı yaygınlaşmış ve en kötü işlerde 

çocukların çalıştırıldığı görülmüştür. DAP Projesi öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının çocuk işçi çalıştırılmasına karşı önlem alamadığı da bilinmektedir. Normal şartlarda 

okula gitmesi gereken çocukların küçük ölçekli sanayi kuruluşlarında çok ağır işlerde 

çalıştırılabildikleri bir dönem yaşanmıştır.    

 

Doğu Anadolu Projesinin yapılmasının bir diğer nedeni ise sağlık sektörüdür. DAP Bölgesinde sağlık 

tasarruflarının da o dönemlerde çok sıkıntılı olduğu görülmektedir. Bazı illerde devlete ait sağlık 

kuruluşlarında yeterli uzman doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli bulunmadığı dönemler 

yaşanmıştır. Sadece Malatya, Elazığ, Erzurum ve Van illerinde sağlık hizmetleri nispeten belirli bir 

düzeyde, iyi sayılabilecek koşullarda bazı kliniklerde verilebilmiştir. Diğer illerde ve ilçelerde yeterli 

sağlık personeli ve alt yapısı olmadığı için vatandaşın hastaları yukarı sözü edilen illere sevk 

edilmişlerdir. Terör yüzünden ilçelerde ve bucaklarda faaliyet gösteren sağlık ocaklarının önemli bir 

bölümü de kapanmıştır.  

 

Aile ve kadın sağlığı önemsenmemiş, eğitimsiz ve bilinçsiz kadınlar sömürülmüş ve sadece doğum 

yapan metalar olarak görülmüştür. Çok kadınla evlilik sonrasında çocuk sayılarının bazı ailelerde çift 

rakamlarla ifade edildiği dönemler yaşanmıştır. Korunma yöntemlerini bilmeyen eğitimsiz kadınlar, 

dünyaya getirdikleri çocukları ile baş başa bırakılmış ve çocukların sağlıklı koşullarda büyümeleri 

mümkün olmayabilmiştir.  

 

Eğitim düzeyi bakımından irdelendiğinde, DAP Bölgesinde Proje çalışmaları öncesinde çok büyük 

problemler oluştuğu görülür. Özellikle kırsal kesimin kız çocuklarını okula göndermek istemediği 

dönemler yaşanmıştır. Bu kızlar evlerinde oturup çeyiz işlemek, ev ve bahçe işlerinde yardım etmek 

ve kısmetini beklemek durumu ile karşı karşıya bırakılmıştır. Çok küçük yaşlarda istekleri dışında 

evlendirilen kız çocukları, zaman zaman töre cinayetlerine maruz kalmış ya da berdel evlilikler 

yüzünden baskı ve işkence altında yaşamlarını sürdürmeleri gerekmiştir.  

 

O dönemlerde bölgede sadece 5 üniversite bulunmaktadır. Erzurum'da Atatürk, Elazığ'da Fırat, 

Malatya'da İnönü, Kars'ta Kafkas ve Van'da Yüzüncü Yıl üniversiteleri faaliyet göstermektedir. Bu 

üniversiteler, bulundukları şehirler için bacasız fabrika misali ekonomilerine katkı sağladıkları 

bilinmektedir. DAP Projesinde bu illerden Kars hariç diğerleri cazibe merkezleri olarak belirlenmiştir. 

Projede alt bölgeler oluşturulurken, bu dört il esas alınmıştır. 

 

Kırsal kesimde yer alan okullar terör nedeniyle faaliyetlerini sürdüremediği dönemlerdir. Bölge 

çocuklarına eğitim vermek için kırsal kesimde çalışmayı göze alan öğretmenlere karşı terör örgütünce 

işlenen cinayetler sonrasında birçok okul boşaltılmıştır.    

 

5. DAP PROJESİ KAPSAMINDA BÖLGE İÇİN BELİRLENEN HEDEFLER 

 

Doğu Anadolu Projesi ile DAP bölgesi için belirlenen hedefler dört grupta toplanmıştır. Bunlar 

Ekonomik, Sosyal, Çevresel ve Mekansal hedeflerdir. Bu hedeflerin her biri Temel Hedefler ve Alt 

hedefler olarak sınıflandırılmıştır (DAP Yönetici Özeti, 2000). 

 

5.1. Ekonomik Hedefler 

  

Ekonomik bağlamında temel hedef kişi başına geliri ve istihdamı artırmak olarak belirlenmiştir. Kişi 

başına düşen gelir dağılımında o dönemlerde Doğu Anadolu Bölgesi en düşük seviyelerde yer almıştır. 

Ekonomide istihdamı artırmak, o bölgeye yapılacak yatırımlarla sağlanabilir. Yatırımın artması iş 

imkanları doğuracak ve işsizliğin düşmesi kişi başına geliri arttıracaktır. 

Ekonomik alanda alt hedefler şu şekilde belirlenmiştir. Bir bölgeden dışa göç, o bölgeyi zayıflatır. 

Çünkü göç edenlerin önemli bir bölümü, nispeten maddi durumları iyi düzeyde olan ailelerdir. Kırsal 

kesimden bölge içine göçler ise kırsal kesimdeki tarımsal faaliyetlerin azalması, şehirlerin 



varoşlaşması, yoğun göç nedeniyle şehircilik faaliyetlerinin yeterli ve kaliteli yapılmasını 

engelleyebilmektedir.  

Bölge ile ülke ekonomisi arasındaki yapı farkını azaltmak ve potansiyel gösteren alanlarda ekonomik 

yapıyı çeşitlendirmek, diğer bir ekonomik alt yapı hedefi olarak belirlenmiştir. Bölgeyi sadece tarımsal 

bir ekonomiye dayandırmak, ülkenin topyekun kalkınması için yeterli değildir. Bu nedenle organize 

sanayi bölgelerinde temel sanayi üretilmelerinin yolları açılmalıdır. Bölgede alt yapı zenginliklerinin 

değerlendirilmesi ve ülke sanayisine kazandırılması gerekir (DAP Yönetici Özeti, 2000).  

Bölgede ekonomik fırsatlar çıktığında bunları iyi değerlendirmek gerekir. Örneğin, Elazığ yöresi 

mermercilik alanında ekonomik bir fırsat yakalamış ve organize sanayi bölgesinde birçok mermer 

üretim tesislerinin kurulmasına vesile olmuştur. Diğer örnek verilebilecek bir alan su ürünleri 

potansiyelidir. Bölgede kurulan barajlar sayesinde su ürünleri potansiyeli artmıştır.  

Bölge içindeki sermaye birikimi hızlandırmak diğer bir hedef olarak belirlenmiştir. Maalesef DAP 

Projesi öncesinde bölgede elde edilen sermaye, bölge dışına götürülmüş ve bu durum ekonomik açıdan 

bir zayıflığa neden olmuştur. Yerel girişimcilik o dönemlerde yok denecek kadar az gelişmiştir. 

Bölgede mevcut potansiyeli değerlendirmek, yerel girişimciliği artırmak hedefler arasında 

belirlenmiştir.  

Ekonomilerde sürdürebilirlik önemli bir unsurdur. Eğer ekonomik bir tasarruf sürdürülemiyorsa, bir 

süre sonra sıkıntılar doğurabilir hatta olumsuzluklara neden olabilir.         

5.2. Sosyal Hedefler 

DAP Projesinde sosyal hedef olarak, kalkınmayı hızlandıracak aktivitelerin yaygınlaştırılması hususu 

belirlenmiştir. Alt hedefler içerisinde ise bölge içi gelir farklılıklarını azaltmak önemli görülmüştür. 

Bölge içerisinde örneğin Elazığ ile Bingöl veya Tunceli kıyaslandığında, gelir farklılıklarının fazla 

olduğu görülür. Bu farklılıkları dengelemek, DAP Projesinin hedefleri arasındadır. İller arasındaki 

ekonomik dengesizleri bertaraf etmek için, ekonomik yatırımlarda özel sektörü teşvik edici desteklerin 

sunulması gerekir (DAP Yönetici Özeti, 2000).  

Sosyal hedefler arasında bölge içi veya bölge dışına yapılan göçlerin de azaltılması hedeflenmektedir. 

Örnek vermek gerekirse, Elazığ kırsal kesimden ve hatta komşu illerden (Bingöl, Tunceli gibi) göçler 

almıştır. Bu göçler sonrasında Elazığ İlinin demografik yapısının değiştiği görülür. Göçün sebep 

olduğu sosyal tahribatın önlenmesi hedeflenmiştir.  

Bölge içerisinde hizmetlere erişimde de o dönemlerde büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Bazı illerde hizmet 

sektörünün yeterli olmaması, komşu illerde temel ihtiyaçların giderilmesini gerektirebilmiştir.   

Eğitim ve sağlık hizmetlerinde bölge illeri arasında çok büyük farklılıklar bulunmaktadır. DAP Projesi 

öncesinde her ilde bir üniversite olmaması, yoksul ailelerin çocuklarını okumak amacıyla diğer illere 

göndermesinin önünde engel teşkil edebilmiştir. Bazı illerde dershanelerin bulunmayışı, hafta sonları 

komşu illerdeki dershanelere gitmeyi gerektirmiştir. Kaliteli öğretmenlerin terör nedenleri ile Doğuda 

göreve gitmeyişleri, bölgedeki okulların eğitim ve öğretimlerini aksatmış, hatta bazı kırsal kesimlerde 

tamamen kesintiye uğratmıştır. Benzer durum sağlık sektöründe de yaşanmıştır. Acil müdahale 

gerektiren vakalarda, birçok vatandaş civar illere sevk edilirken, yolda yaşamını yitirebilmiştir.  Bu 

olumsuzlukları gidermek için sosyal hedefler arasına, eğitim ve sağlık hizmetleri ile kent alt yapısının 

kalitesi ve düzeyini yükseltmek hedefi koyulmuştur.   



29-30 Nisan 1999 Tarihleri arasında Kafkas Üniversitesinde DAP Birinci Tanıtım toplantısı 

yapılmıştır. O toplantıda Ağrı Valisi Lütfi Yiğenoğlu konuşmasında Ağrı ilinin Türkiye’nin en fakir ili 

olduğunu, ilin göç verdiğini, uçakların her gün kente gelmediğini, ilde sık sık elektrik kesintilerinin 

yaşandığını, elektrik kesintileri yüzünden özel teşebbüsün yatırım yapmak istemediğini, eğitim ve 

sağlık sorunlarının mutlaka giderilmesi gerektiğini, sıcak su çıkartmak için MTA’dan destek 

istediklerini, ancak sondaj ücretlerinin çok yüksek oluşu nedeniyle işi başlatamadıklarını, bölgeye 

öğretmen bulmada zorlandıklarını anlatmıştır. Öğretmen açığını gidermek için 350 civarında vekil 

öğretmeni de değerlendirmek zorunda kaldıklarını, 292 kapalı ortaöğretim okulunu açabildiklerini, bu 

sayede 13100 öğrenciyi sokaktan çekebildiklerini, özelleştirilen et kombinasının özelleştirme sonrası 

atıl vaziyete geldiğini görünce, tekrar geri satın aldıklarını ve bu fabrikayı başarı ile çalıştırdıklarını, 

bunun sonucu olarak Eleşkirt ilçesinde bir deri fabrikasının kurulduğunu, Tendürek dağında buldukları 

sıcak su sayesinde 1000 konutun ısıtılmasının yapıldığını, CO2 üretimi için fabrika kurmaya 

başladıklarını vb. faaliyetleri çok zor şartlar altında gerçekleştirdiklerini belirtmiştir. 4325 sayılı 

Kanunun Kars İli’ne pek fayda sağlamadığını, bu kanunda çelişkilerin bulunduğunu, örneğin 1997’de 

yatırım yapan teşebbüs sahibinin teşvikten yararlanamadığını, oysa 1998’de yatırım yapanın teşvik 

alabildiğini, sınır ticaretinin açılması halinde bölgede hızlı bir gelişmenin yaşanacağını, sadece sınır 

ticaretinin açılması halinde Devletten başka destek almalarına gerek olmadığını, kendi başlarına 

kalkınabileceklerini vurgulamıştır. Bu açıklamalar sadece Ağrı için değil, diğer birçok ilde aynı 

tablonun yaşandığının ifadesi olarak algılanmış ve bu tür söylemeler değerlendirilerek sosyal hedefler 

belirlenmiştir (Varol, 1999)   

Kentsel ve kırsal alanlarda refah düzeyini ve yaşam kalitesini iyileştirmek, işgücünün beceri seviyesini 

yükseltmek sosyal hedeflerdir. Halkın refah seviyesini yükseltmek, sağlık güvencesini 

yaygınlaştırmak, DAP hedefleri arasında yer almıştır.  

Bölgede kayıt dışı ekonomi o dönemlerde yoğunluklu yaşanan sorunlar arasında yer almaktadır. Doğu 

Anadolu Bölgesinde Ermenistan, İran ve Irak gibi sınır ülkelerle kaçakçılık nedeniyle kayıt dışı 

ekonomi yüksek sevilere çıkmıştır. DAP Projesi bu gerçeği ele alarak çözüm için hedefler 

belirlemiştir.   

Sosyal yardım ve koruma sistemlerini geliştirmek, kadının toplum içerisindeki statüsünü artırma ve 

kalkınma sürecine entegrasyonunu sağlamak, çarpık kentleşmeyi önlemek,  kentsel dönüşüm projeleri 

ile bölgede yer alan illerin yeniden yapılandırılmasını sağlamak, sosyal hedefler arasında yer almıştır.    

5.3. Çevresel Hedefler 

DAP Bölgesi için temel hedef olarak, çevreyi korumak, iyileştirmek ve kalkınmanın 

sürdürülebilirliğini sağlamak olarak belirlenmiştir. Çevreyi koruma konusunda DAP Bölgesinin o 

dönemlerde çok yetersiz kaldığı bilinmektedir. Bazı belediyeler ya imkansızlık nedeniyle ya da kasti 

ve hükümeti başarısız göstermek amacıyla çöp toplama faaliyetini bile aksatarak sürdürmüştür. Alt 

yapı yetersizlikleri, yolların asfalt kalitelerinin düşüklüğü, vb. nedenlerle çevre kirliği had safhada 

vukuu bulmuştur. Örneğin, DAP projesinin mevcut durum analizi yapıldığında, Bitlis'te yapılan 

incelemelerde Bitlis içerisinde geçen Bitlis Çayı adeta bir pislik mekanı durumunda bulunmuştur. 

Kanalizasyonların Bitlis Çayına bağlanmış olması, halkın çöplerini Çaya dökmeleri ve dönemin 

Belediyelerinin çevre temizliği ile ilgili eksiklikleri, çevre sorunlarından sadece bazılarıdır.  

Çevresel alt hedefler arasında meraların ıslahını sağlamak, erozyon ile mücadele etmek, ormanları 

korumak ve geliştirmek, biyolojik çeşitliliği korumak ve artırmak sayılmıştır. DAP Projesinde çevre 

ile ilgili yaşanan bu sorunları çözmek için stratejiler geliştirilmiştir (DAP Yönetici özeti, 2000).   



5.4. Mekansal Hedefler 

Alt bölge merkezlerini birer sanayi ve hizmet merkezi olarak geliştirmek ve batıya göçün önünde bir 

filtre oluşturmak, temel hedef olarak DAP Projesinde yer almıştır. Mekansal hedeflerde üzerinde 

durulan en önemli sorun, bölge dışına yapılan göçün durdurulmasıdır.  

Erzurum, Malatya-Elazığ ve Van alt bölgelerinde fiziki ve sosyal alt yapıyı iyileştirmek, çevre 

kalitesini yükseltmek ve ekonomik gelişmeyi hızlandırıcı tedbirler almak, mekansal alt hedefler olarak 

belirlenmiştir (DAP Yönetici özeti, 2000). 

6. DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDA BELİRLENEN BAZI SEKTÖREL 

STRATEJİLER 

Doğu Anadolu Projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonrasında, Strateji ve Yeniden 

Yapılanma Senaryoları başlıklı raporlar hazırlanmıştır. Bu raporların sektörel bağlamda 

öngördüğü stratejiler aşağıda verilmiştir (DAP, Strateji ve Yeniden Yapılanma Senaryoları, 

2000). 

6.1. Eğitim ve Sağlık 

1. Yasal düzenlemeler yapılarak, Bölgede eğitim ve sağlık alanlarında yeterli ve nitelikli personel, çakılı kadro haline 

istihdam edilmelidir.  

2. Bölgede görev yapacak sağlık personeline yüksek maaş ve diğer sosyal imkanlar tanınarak, bölgede çalışma cazip hale 

getirilmelidir. 

3. Kız çocuklarının eğitimine önem verilmelidir. Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) yaygınlaştırılmalıdır. Yaygın 

eğitime önem verilmelidir. 

4. Organize Sanayi Bölgelerinde Çıraklık Eğitim Merkezleri kurulmalıdır. Hizmet içi eğitimler yoğunlaştırılmalıdır. 

5.  Bilgi teknolojilerine önem verilmeli, uzaktan eğitim yaygınlaştırılmalıdır.   

6.  Sağlık eğitimine önem verilmelidir. Sağlıksız ve yetersiz içme suyu sorunu çözülmelidir. 

7.  Bölge üniversitelerinin kapasiteleri arttırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.  

 

6.2. Tarım 

 
1. Yayım teşkilatı etkileştirilmeli, görevlendirilen yayım elemanları farklı ürün dallarında eğitim görmüş olmalı, sahada 

fiilen görev yapmaları sağlanmalı, çalışmalarda geri bildirim esaslı tedbirler alınmalıdır.  

2. Bölgede nadası azaltacak toprak işletme teknikleri yaygınlaştırılmalıdır. Katma değeri yüksek ürünler teşvik 

edilmelidir.  

3. Meyve ve sebzelerin muhafazası ve işlenmesi için basit tesis ve işletmeler teşvik edilmelidir. Adilcevaz cevizi, Van'ın 

otlu peyniri gibi ürünler marka olarak pazarlanabilmelidir.  

4. Sulama tesisleri çoğaltılmalıdır. 

5.  Arazilerdeki taşlılık sorunları çözülmelidir.  Drenaj sistemleri kurulmalıdır.  

6.  Kontrollü kredi sistemi Bölgede yaygınlaştırılmalıdır.  

7.  Çayır-mera alanları çoğaltılmalıdır. Çiftçiye tohum destekli verilmelidir. 

8.  Büyük kentlerde doğal gaz yaygınlaştırılarak, yakıt olarak kullanılan çiftlik gübresinin tarlada kullanılması 

sağlanmalıdır.  

9. Bölgede arazi tapulaştırılması yapılmalı, tapu ve kadastro işlemleri tamamlanmalıdır. Sulama projeleri tapulaştırma 

sonrasında gerçekleştirilmelidir.  

10. Miras hukukunda değişiklik yapılmalı, mahalli özelliklere göre asgari parsel boyutları tespit edilmelidir. 

11. Çiftçinin genel eğitimini yükseltmek için hizmet içi eğitimler yaygınlaştırılmalı, çiftçi bilinçlendirilmelidir. 

12. Meralarda otlatma süreleri tahdit edilmeli, mera alanlarının ıslahı gerçekleştirilmeli, hayvanlar dönüşümlü otlatılmalı, 

çayır ve mera uzmanları istihdam edilmeli, yem bitkileri ekimi teşvik edilmelidir. Yeni çayır ve mera alanları 

oluşturulmalıdır. 

13. Hayvansal ürünleri işleyen endüstriler teşvik edilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. 

14.  Meraların sulanabilmesi için gölet ve kanal sistemleri kurulmalıdır. 

15. Hayvan barınakları, ahır ve ağıllar ıslah edilmeli, kredi ile desteklenmeli, veterinerlik hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. 

16. Süt verme dönemlerinde, ekonomik soğuk zincir kurulması sağlanmalıdır. Üreticiler örgütlenmeli, iç piyasa 

ekonomisi korunmalı, hayvancılık getirisi yükseltilmelidir.  

17. Bölgede mevcut sularda ve göllerde balık türleri çoğaltılmalıdır. Uygun avlanma teknikleri eğitimi verilmeli, avlanma 

sezonlarına uyulması sağlanmalıdır.  



18. Doğal ve baraj göllerinde kafes balıkçılığı tesisleri yaygınlaştırılmalıdır. Havuz balıkçılığına önem verilmelidir. 

19. Yavru balık üretimi teşvik edilmeli, yem çeşitliliği artırılmalıdır. 

20. Su ürünleri işleme sanayisi kurulmalı, bu alanda kooperatifçilik desteklenmeli, avcıların işgücü eğitimine önem 

verilmelidir. Soğuk depolama alanları kurulmalıdır. 

 

6.3. Sanayi 

 
1. Sanayi, DAP Projesinde cazibe merkezleri olarak belirlenen Malatya-Elazığ, Erzurum ve Van illerinde 

yaygınlaştırılmalıdır. Bölgedeki endüstriyel hammadde potansiyeli yurtdışı ve yurt içindeki şirketlere tanıtılmalı, özel 

sektör dinamizminin bölgeye gelmesi teşvik edilmelidir.   

2. Ekonomik Kalkınma Ajansı (EKA) veya alternatif bir örgüt kurulmalı ve Bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odaları bu 

teşkilatın yönetim kurulunda ağırlıklı olarak temsil edilmelidir. 

3. Temel hammaddeler çıkarıldıkları yörelerde işlenebilmelidir. Bu amaçla gerekli tesisler kurulmalıdır.   

4.  Sanayi tesisleri organize sanayi bölgeleri içerisinde kurulmalıdır. 

5. Devlet yardımları (teşvikler), yatırım kararlarını Bölge lehine etkileyebilecek düzeyde farklılaştırılmalı ve bu 

yardımların kullanımı sıkı bir biçimde denetlenmelidir. 

6. Sanayi-Üniversite işbirliği teşvik edilmeli, uygulama ağırlıklı teknik personel yetiştirecek yeni eğitim modelleri 

geliştirilmelidir. 

7. Cazibe merkezleri ve organize sanayi bölgelerinin ulaşım, enerji, su ve kanalizasyon gibi gereksinimleri öncelikli 

çözümlenmelidir.  

8. Organize sanayi bölgelerinde yer alan işletmelerin ürünleri artırabilmeleri, verimli bir süreç geçirebilmeleri amacıyla, 

Kalkınma Ajansları vb kuruluşlarca proje destekleri verilmelidir.    

 

6.4. Madencilik 

1.  Bölgede maden rezervlerinin durumu ve potansiyelini belirleme çalışmaları sürdürülmelidir. Linyit yatakları 

araştırılmalı, uygun yerlere kömürle çalışan termik santraller yapılmalıdır. 

2. Bölgede zengin ponza ve perlit yatakları işletilmeli, ısı yalıtımı amacıyla bunların inşaatlarda kullanımı sağlanmalıdır. 

3. Madencilikle ilgili mevzuat güncellenmeli ve madenciliğin gelişebilmesi için teşvikler cazip hale getirilmelidir.   

4. Ruhsatlı ocakların denetlenebilmesi için bölge içerisinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Elazığ ve Erzurum’da bölge 

birimleri oluşturmalıdır. 

5. Madencilik sektörünün birlikler halinde örgütlenmeleri sağlanmalıdır. Mermer gibi bazı madenlerin ihracat 

olanaklarının artırılması için Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin kurulması etüt edilmelidir. 

6. Maden ocaklarının, çevrenin doğal güzelliği bozmayacak şekilde kullanımına özen gösterilmelidir. 

 

6.5. Ulaştırma ve Haberleşme 

1. Bölgenin; batı bölgeleri, güneyde GAP alanı, kuzey limanları ve doğudaki potansiyel pazarlarla ilişkisini 

güçlendirecek ana stratejik koridorlar iyileştirilmeli, yüksek bir standarda ulaştırılmalı ve her mevsimde açık 

tutulmalıdır. 

2. Pazarı batı bölgelerinde ya da yurtdışında olan, ağırlıklarına görece yüksek değerde mal üreten bağsız (footloose) 

endüstrileri teşvik etmek için Erzurum, Malatya ve Van havaalanları, Bölge'nin havayolu kargo kapıları olarak 

geliştirilmelidir. 

 Köy ve ilçe yolları iyileştirilmeli, kış aylarında ulaşıma açık tutulabilmeleri için gerekli tedbirler alınmalı, alternatif 

ulaşım sistemleri geliştirilmelidir.    

3. Telefon ve telsiz alt yapı imkanları büyütülmeli, bölgede GSM baz istasyonları çoğaltılmalı, mobil iletişim 

yaygınlaştırılmalıdır.  

4. İletim hatları yer altına alınmalıdır. 

 

 

7. DAP PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN FİZİBİLİTELER 

 

Doğu Anadolu Projesi kapsamında bölgedeki 16 ilin her biri için yapılan dörder adet fizibilite etüdü 

bulunmaktadır. Örneğin Elazığ için “Kış Turizmi”, “Mermer Üretim”, “Salça ve Konserve Üretimi” ve 

“Meyve Suyu Konsantresi Üretimi” tesisleri için ön fizibilite çalışmaları yapılmış, Tunceli ili için de 

“Çivi, Tel, Dikenli Tel, Kafes Tel Üretimi”, “Süt Ürünleri ve Tulum Peyniri İmalatı ve Paketleme 

Tesisi”, “Trikotaj ve Konfeksiyon Üretimi” ve “Havuzda Alabalık Üretimi” isimlerini taşıyan etütler 

yapılmıştır (Tablo 4). 



Bölge için yapılan fizibilite etütlerinin bir çoğu, bölgede yer alan farklı illerde kullanılabilecek tip 

projelerdir. Dolayısıyla örneğin Elazığ için düşünülen bir proje, aynı zamanda Malatya’da veya 

Hakkari’de de uygulanabilecektir (Varol, 2000). 

   
Tablo 4: Her İl İçin Hazırlanan Fizibiliteler 

İLİ FİZİBİLİTE KONUSU 

  

BAYBURT 

Bayburt Taşı 

Büyük Baş Hayvan Besiciliği 

Ehram Dokumacılığı 

Fayans-Seramik 

  

MUŞ 

Lale Üretimi 

Bakliyat (Tasnif ve Paketleme) 

PVC Tabanlı Ayakkabı 

Ayçiçeği Yağı 

  

ERZİNCAN 

Turizm (Kayak, Rafting, Yamaç, Paraşüt, Dağ) 

Sebze Fide Üretimi 

Viol (Yumurta Ambalajlama) 

Alçı 

  

ERZURUM 

Patates Tohumculuğu 

Sabun 

Rafine Tuz 

Baklagil Yem Bitkileri Tohum Üretimi 

  

HAKKARİ 

Kilimcilik (El) 

Tatlı Su Balıkçılığı 

Et Tavukçuluğu 

Su Şişeleme 

  

IĞDIR 

Meyve Fidanı Yetiştiriciliği 

Konserve (Meyve Sebze) 

Meyve Suyu-Meşrubat 

Ayakkabı ve Bot İmalatı 

  

GÜMÜŞHANE 

Gümüşhane-Bayburt Yayla Turizmi 

Dut Ürünleri (Pekmez, Pestil, Köme, Sirke) 

Mermer ve Suni Granit 

Meyve Fidanı Üretimi (Merkez) 

  

BİNGÖL 

Turizm (Termal) 

Arıcılık-Entegre Projesi (Üretim+Paketleme) 

Kraft Torba 

Küçük Baş Hayvan Besiciliği 

  

KARS 

Süt Hayvancılığı 

Buğdaygil Yem Bitkileri Tohum Üretimi 

Sarıkamış Kış Turizmi 

Karma Yem 

  

BİTLİS 

Ahlat-Nemrut Turizm 

Kavanos, Şişe, Cam ve Hediyelik Eşya Üretimi 

Yün Çorap Üretimi 

Pomza Üretimi (Yapı Elemanı Olarak) 

  

ARDAHAN 

Kafes Balıkçılığı 

Şekerli ve Unlu Mamüller Üretimi 

Büyük Baş Hayvan Besiciliği 

Ham Deri İşleme 

  

MALATYA 

Beton Prefabrik Yapı Elemanları 

Tıbbi Tekstil Malzemesi Üretimi 

Seramik, Vitrifiye, Sağlık Gereçleri Üretimi 

Sağlık Turizmi Konaklama 

  

ELAZIĞ 

Turizm (Kayak) 

Mermer Üretimi 

Salça Konserve Turşu 

Meyvesuyu Konsantre 

  

VAN 

Turizm (Konaklama) 

Kültür Balıkçılığı 



İLİ FİZİBİLİTE KONUSU 

Oto Lastiği ve Kaplama 

Büyük Ölçekte Seracılık 

  

AĞRI 

Halı 

İplik Üretimi 

Karbondioksit Üretimi 

Tarım Alet ve Makinaları Üretimi 

  

TUNCELİ 

Çivi-Tel-Dikenli Tel ve Kafes Tel Üretimi 

Tulum Peyniri Paketleme 

Trikotaj ve Konfeksiyon Üretimi 

Tatlı Su Balıkçılığı 

  

8. DAP PROJESİNE BAĞLI OLARAK BÖLGEDE YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR 

Doğu Anadolu Projesi (DAP) raporlarının tümünün tamamlanarak Kalkınma Bakanlığına teslim 

edilmesi 2001 yılı ortalarını bulmuştur. Bu büyük projede toplamda yaklaşık 500 civarında uzman 

çalışmış ve 20 bin sayfanın üzerinde Türkçe ve İngilizce kitaplar hazırlanmıştır.  

 

DAP projesinde Strateji ve Yeniden Yapılanma Raporunda Sığır Varlığı için aşağıdaki ifadeler yer 

almıştır. “DAP kapsamındaki illerde 1991 yılına kıyasla 1997 yılında yüzde 15,6 azalma ile sığır 

sayısı 2.241.307 başa düşmüştür. Bölgede sığır varlığının ancak yüzde 5’i kültür ırkı, yüzde 31’i kültür 

melezleri ve yüzde 64’ü ise verimleri düşük yerli ırklardan oluşmaktadır. Bölge’de hakim olan köy 

hayvancılığının daha çok mera yetiştiriciliğine dayanması ve meraların terör ve göç nedeniyle bir süre 

kullanılmaması, bu sayısal düşüşe yol açan en önemli etkenlerdir. DAP projesinde gerek Bölgenin 

doğal koşulları ve gerekse türler bazında hayvan mevcutları göz önüne alınırsa, süt sığırcılığı 

açısından Malatya, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Muş illerinin avantajlı olduğu 

görülmektedir. Besi sığırcılığı açısından Erzurum, Erzincan, Kars, Elazığ, Malatya, Van ve Ağrı; 

koyun yetiştiriciliği bakımından, Ağrı, Van, Muş ve Erzurum; keçi yetiştiriciliği bakımından da Muş, 

Bingöl, Bitlis ve Van illeri daha önde gelmektedir. Kanatlı türlerinden tavukçulukta Elazığ, Malatya, 

Erzincan ve Erzurum; kazda Ardahan ve Muş; ördek ve hindide Muş illeri ön plandadır. Arıcılık 

açısından ise Erzincan, Erzurum, Bingöl ve Gümüşhane illeri potansiyele sahiptir. Bu illerde söz 

konusu yetiştiricilik çeşitleri öncelikli olarak ele alınmalı ve daha verimli üretim için gereken 

düzeltmeler yapılmalıdır” (DAP, Strateji ve Yeniden Yapılanma Senaryoları, 2000). 
 

22 Ocak 2010 tarih ve 27470 Sayılı Resmi Gazetede Bakanlar Kurulunun 2010/34 sayılı bir kararı 

yayımlanmıştır. Bu kararın amacı; “Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bayburt, 

Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve 

Van illerinde, büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasını, et ve süt üretiminde verimlilik ile 

kalitenin artırılmasını ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik olarak üreticilerin, etçi ve kombine 

ırklarla kuracakları damızlık amaçlı sığır işletme yatırımlarını desteklemektir. Doğu Anadolu Projesi 

kapsamındaki illerde kuracakları, bireysel veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı, en az 50 

baş ve üzeri kapasiteye sahip projeli etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletme 

yatırımlarına, 2010-2012 yılları arasında hibe desteği uygulanmasına karar verilmiştir". 

 

DAP projesi meyvelerini vermektedir. Proje kapsamında 64 adet fizibilite ön çalışması hazırlanmıştır. 

Örneğin Kars için Süt Sığırcılığı, Ardahan ve Bayburt illeri için Besi Sığırcılığı Ön Fizibilite 

çalışmaları tamamlanmıştır. Bu iller için hazırlanan projeler, elbette ki Doğu Anadolu Bölgesindeki 

diğer iller için de uygulanabilir özelliklerdedir. 

 

DAP projesi için hazırlanan Ana Planın 1.2. SENARYOLAR, PLAN VE UYGULAMAYA İLİŞKİN 

GENEL İRDELEMELER başlığını taşıyan bölümünde iv) Sanayi başlığı altında “Bölgede Sanayi ve 

Ticaret Odalarının katılımıyla Ekonomik Kalkınma Ajansı veya benzer bir örgüt kurulmalıdır. Başka 

bir isim altında da kurulabilecek böyle bir örgüt üyeleri için talep üzerine pazarlama araştırması 

yapabilmeli, fizibilite raporları hazırlatabilmeli, uygun hammadde makine ve ekipman temininde 

yardımcı olabilmeli ve Bölgenin imkanlarını bölge içi ve bölge dışı yatırımcılara tanıtabilmelidir. 

Örgütün etkin çalışabilmesinin birinci koşulu personel istihdamında, politik baskılardan uzak 



tutulması ve profesyonelce çalışabilmesidir” ifadeleri yer almıştır. Dolayısıyla bugün Türkiye 

genelinde hizmet vermekte olan Kalkınma Ajansları da DAP projesinde öngörülen bir hedef olmuştur 

(Varol, 2010).  

 
Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesi, 08.08.2011 

Tarihinde ve KHK-649/34 maddesi kapsamında alınmıştır. Bu kanun hükmünde kararname ile Doğu 

Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesinin uygulamalarını yerinde koordine 

etmek ve bu kalkınma projelerinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, 

programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve  koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi 

suretiyle bu projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak üzere, Kalkınma Bakanlığına 

bağlı ve tüzel kişiliğe sahip,  

a) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi,  

b) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi,  

c) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi,  

başkanlıklarının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemiştir (KHK-649/34, 2011). 

 

Doğu Anadolu Projesine işlerlik kazandırmak ve o projede öngörülen hedeflere ulaşabilmek açısından 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin kurulmuş olması, önemli bir gelişme olarak 

değerlendirilmektedir.   

  

 

Bölgede ulaşım ve haberleşme, sağlık, eğitim sektörlerinde çok önemli çalışmalar yapılmaktadır. 

Ulaşımda bölgede yer alan bazı havaalanları büyütülmüş, yeni bazı havaalanları devreye alınmıştır. 

Örneğin Elazığ Havaalanı tamamen yeni bir terminal binasına ve piste kavuşturulması sonrasında, 

uçakla yolcu taşınmasında çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Uçak seferleri çoğalmış, bilet 

fiyatları düşmüş ve orta tabaka dahi artık uçakla yolculuğu tercih eder duruma gelmiştir. Bölgede 

halen yapımı süren havaalanlarının bir kısmı, önümüzdeki yıllarda hizmete açılacaktır. 

 

Karayollarının genişletilmesi, kalite düzeyinin artırılması da DAP projesi kapsamında stratejik 

hedefler arasında yer almıştır. Özellikle Batı-Doğu ve Güney-Kuzey istikametlerinde otobanların 

yapılması öngörülmüştür. DAP projesi raporlarının tamamlanmasının üzerinden 12 yıl geçmiştir. Bu 

süre içerisinde Türkiye genelinde duble yol yapımları devam etmektedir. Özellikle DAP Bölgesinde 

yer alan Batı-Doğu istikametinde çok önemli duble yolların inşası hâlâ devam etmektedir. Van-

Tatvan-Muş-Bingöl-Elazığ-Malatya istikametinde duble yol çalışmalarının önemli bir bölümü 

tamamlanmıştır. Van-Tatvan arasında tünel çalışmaları tüm hızı ile devam etmektedir. Ancak üzülerek 

belirtmek gerekir ki Elazığ-Tunceli-Erzincan ve Erzurum güzergahı, özellikle Pülümür yöresinde 

hüküm süren terörün de etkisiyle askıya alınmıştır. 

 

DAP Projesinde demiryolu için öngörülen projeler henüz hayatiyete geçirilememiştir. Toplu 

taşımacılıkta çok önemli bir konumu olmasına karşın, demiryolu hattı hem çok eskidir hem de 

trenlerin hız yapmasına imkan verecek alt yapıya sahip değildir. Gidiş-geliş için ayrı hatların 

olmaması, tren yolculuğunun çok uzun sürmesi, demiryolu yolculuğunun cazip olmamasının temel 

nedenleri arasındadır. 

 

Karayollarının iyileşmesine karşılık, otobüs taşımacılığı günden güne sıkıntılı bir sürece girmektedir. 

Uçak bilet fiyatlarının neredeyse otobüs fiyatları seviyesinde seyretmesi ve uçak yolculuğuna kıyasla 

seyahat süresinin aşırı fazlalığı, otobüs ile seyahati dezavantajlı konuma getirmiştir. 

 

Sağlık alanında Türkiye genelinde köklü değişiklikler yaşanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin tek çatı 

altında toplanmış olması, yoksulların sağlık güvencesi şemsiyesi altına alınması, sağlık alanında özel 

sektörün hızla sektör içerisinde yerini bulması, önemli sağlık gelişmeleridir.  

 

MEDULA sistemi üzerinden tüm sağlık hizmeti veren kuruluşların denetim altına alınması, karekod 

uygulaması ile reçete yolsuzlukların önüne geçilmesi, sağlık sektöründe yaşanan bazı gelişmelerdir. 



Performansa dayalı katkı ödemeleri, sağlık çalışanlarının bir kısmını olumsuz etkilemiştir. Özellikle 

üniversite hastanelerinde performans sistemi, eğitimin ikinci plana itilmesine neden olmuştur. Daha 

fazla katkı almak için bazı doktorların eğitimi bir kenara bırakarak ve de normal muayene sürelerini 

kısaltarak, daha fazla performans alabilme yarışına girdikleri de bilinen bir gerçektir. 

 

Eğitim alanında da çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. En köklü değişim, her ilde bir üniversitenin 

açılmış olmasıdır. Alt yapı ve yeterli öğretim üyesi temin edilmeden üniversitelerin açılması, planlı bir 

gelişme olarak değerlendirilmeyebilir. Ancak, 2006 yılında başlatılan yeni üniversitelerin bazıları, çok 

hızlı bir gelişme sürecine girmesi, her ilde bir üniversitenin açılmasının olumlu olduğu fikrini 

desteklemektedir. Ağrı İbrahim Çeçen, Bitlis Eren Üniversitelerinin iş insanları tarafından finanse 

edilmesi, bu üniversitelerin alt yapılarının süratle tamamlanmasını sağlamaktadır. 

 

9. DAP BÖLGESİ BÜYÜME SENARYOLARI 

 

Doğu Anadolu Projesinde yer alan illerin topografik ve ekonomik özellikleri göz önünde 

bulundurularak, Malatya-Elazığ, Erzurum ve Van alt bölgeleri oluşturulmuş ve bu illere bağlı iller 

aşağıda Tablo 5'de verildiği şekliyle belirlenmiştir.  

 
Tablo 5: DAP Bölgesi Coğrafik Alt Bölgeleri 

 
Coğrafik Alt Bölgenin Adı İller  

İl sayısı 

Malatya-Elazığ Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli 4 

Erzurum Ardahan, Ağrı, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Muş 9 

Van Bitlis, Hakkari, Van 3 

 

 Bu üç alt bölgenin 2001-2010 yıllarını kapsayan projeksiyonlarından gelişme stratejileri için üç ayrı 

senaryonun uygulanabileceği önerilmiştir. Tablo 6 incelendiğinde önerilen senaryolar içerisinde yıllık 

ortalama büyüme hızları açısından Türkiye gerçekleri de göz önüne alındığında A1 senaryosunun 

uygulanmasının daha isabetli olacağı önerilmektedir. Söz konusu 20 yıllık projeksiyonlarda Türkiye 

için ortalama büyüme hızı beşli rakamlarla değişirken, DAP kapsamındaki bölgede daha hızlı bir 

büyüme hızının düşünülmesi, Bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin diğer bölgelerle olan 

farklılığını ortadan kaldırmak için planlanmasındandır  (Bingöl, Varol, 2002).  

 
Tablo 6: 2001-2020 Yılları Arasında DAP Bölgesinde Hedeflenen Büyüme Hızları 

 

Senaryo Tipi Dönemler DAP Bölgesi Türkiye 

A1 2001-2005 5,3 5,2 

2006-2010 6,6 5,3 

2011-2020 6,9 5,4 

A2 2001-2005 6,3 5,2 

2006-2010 7,9 5,3 

2011-2020 8,0 5,4 

A3 2001-2005 5,1 5,2 

2006-2010 8,7 5,3 

2011-2020 8,9 5,4 

 

 

10. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

DAP Projesinin strateji ve hedefleri yürürlüğe konulmuştur. Bölgede Kalkınma Ajanslarının 

mevcudiyeti ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin kurulmuş olması, söz konusu 

projeye işlerlik kazandırılacağının önemli göstergeleridir. DAP'ta öngörülen projelerin bir bölümü 

başlatılmıştır. DAP Projesinin en önemli öngörülerinden biri de özel sektör dinamizminin harekete 

geçirilmesidir.  

 

06.02.2004 tarihli ve 25365 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun sayesinde; bazı illerde vergi ve sigorta primi 



teşviklerinin uygulanması, enerji desteğinin sağlanması ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin 

etmek suretiyle yatırımları ve istihdam imkânlarını artırması sağlanmıştır. Bu teşvik sayesinde Doğu 

Anadolu Bölgesinde Organize Sanayi Bölgelerinde orta ölçekli sanayi tesisleri kurulmuştur. Ancak, 

özel sektör şirketleri, bu teşviki sürekli almak için çaba göstermektedir. Nitekim her yıl teşviklerin 

süresinin uzatılması, şirketlerin vazgeçemedikleri talepleri arasına girmiştir.  

 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Erzurum'da kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır. Bölge 

Kalkınma İdaresi  DAP Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları İl Toplantıları yapmaktadır. Bu 

toplantılardan biri de 14 Şubat 2013 Tarihinde Elazığ'da gerçekleştirilmiştir. Fırat Üniversitesi DAP 

Projesinde çalışmaların Genel Koordinatörlüğünü yapmış olmasına karşın, bu toplantıya Fırat 

Üniversitesinde DAP Projesinde görev yapmış hiçbir kimsenin davet edilmemesi, yanlış bir 

tasarruftur. Bu projede uzun yıllar hizmet veren ve konuya hakim uzmanların bu tür toplantılara 

çağrılması halinde, daha hızlı yol alınabilir, strateji ve hedefler daha etkili uygulanabilir. 

 

DAP Projesinin hedeflerine hızla ulaşabilmek ve DAP Bölgesinin ekonomik gelir düzeyini artırmak 

için, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Kalkınma Ajansları ve Bölgede yer alan 

üniversiteler ortak çalışma yapmaları gerekir.  
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