
KALKINMA BAKANLIĞI 

DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞINCA 

İLİMİZDE YÜRÜTÜLEN TARIMSAL SULAMA FAALİYETLERİ 

  

Kalkınma Bakanlığı Erzurum Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlığınca 2013-2014 ve 2015 yıllarında bölgemizde yürütülmekte olan kırsal kesimin 

desteklenmesi ve tarımsal üretimin önündeki üretim sorunları giderilmesi kapsamında 

ilimizde Tarımsal Sulama Projeleri uygulanmıştır. 

 Finansman destekleri DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen projelerin 

gerek projelerinin hazırlanması, gerek ihale işlemleri ve gerekse kontrollük işlemleri 

kurumumuz personellerince yürütülmüştür. DAP Bölge idaresi finansmanı ile yapılan işler ile 

kırsaldan şehre kontrolsüz bir şekilde gerçekleşen ve önlenemeyen göç kısmen durdurulmuş, 

yerinde istihdam sağlanması amacı ile tarımsal üretimin arttırılarak çiftçilerimiz ve 

köylülerimizi sürdürülebilir bir tarımsal üretim yapabilmesi için tarımsal sulama projeleri 

uygulaması yapılmıştır. 

 DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca ilimizde finanse edilen işlerin genel icmal 

tablosu aşağıdaki gibidir. 2013-2014 ve 2015 yıllarında ilimizde desteklenen proje sayısı ile 

sulamaya açılan saha bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞINCA DESTEKLENEN PROJE BİLGİLERİ 

UYGULAMA YILI PROJE ADEDİ SULAMAYA AÇILAN SAHA HA 

2013 12 adet  1.348,00 ha 

2014 12 adet 914,20 ha 

2015 12 adet 1.714,00 ha 

TOPLAM 36 adet 3.976,20 ha 
  

İlimizde kırsaldan kentlere ve özellikle batı illerine çok ciddi manada göçler 

yaşanmaktadır. Bunun en başta gelen sebeplerinden bir tanesi kuru tarım arazilerinde 

yürütülen tarımsal üretim faaliyetlerinin geçim için yeterli olmaması nedeni ile 

vatandaşlarımızın tarımsal üretim yerine köylerini terk etmeyi bir çözüm olarak görmeleridir.  

 Gerek Devletimizi son yıllarda başta KÖYDES projeleri ile ortaya koyduğu kırsal 

kesimde yaşayan vatandaşlarımızın hayat ve yaşam standartlarının yükseltilmesi ile hayat 

koşullarının iyileştirilmesine son dönemlerde yine hükümet politikaları çerçevesinde Kırsal 

kesimde yerinde istihdamın desteklemesi adına Başta Kalkınma Bakanlığı ve İl Özel 

İdarelerimiz aracılığı ilede sürdürülebilir tarımsal üretim, yetiştirilecek ürün çeşitliliğinin 

arttırılması, ekonomik ve kazançlı tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi için tarım arazilerin 

sulamaya açılması ve vatandaşın rekabet edebilir bir şekilde üretim yapması amaçlanmıştır. 

 İlimizde yürütülen bütün bu çalışmalarda, başta Finans kısmında her türlü desteklerini 

aldığımız Sayın Kalkınma Bakanlığımıza, Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize, İl Genel 

Meclis Başkanımız ve İl Genel Meclis Üyelerimize, DAP Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanımıza ve personellerine, kurum idarecilerimize ve bütün çalışanlarımıza ortaya 

koydukları destek çalışma ve performans için teşekkür ederiz. 
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