
GAP EYLEM PLANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN REVİZYONLAR 

24 Kasım 2009 tarihinde gerçekleştirilen 23. GAP Yüksek Kurulu’nda;  

 
- KOSGEB’in sorumlu olduğu “E.K. 3.3. KOBİ'lerin rekabet güçlerinin artırılması amacıyla 

yürütülecek bölgesel kalkınma programı kapsamında yatırım projeleri desteklenecektir” 
eylemi ile ilgili olarak “Bütçede yer alan kaynağın ‘yatırım kredisi’ yanında bölgenin 
ihtiyacına göre belirlenebilecek istihdam, taşınma, ihracat vb. alanlardaki ihtiyaçların 
karşılanabilmesine yönelik ‘işletme kredisi’ olarak da kullandırılmasına ilişkin revizyon 
talebi kabul edilmiştir.   

 
- Kültür ve Turizm Bakanlığının sorumlu olduğu “S.G.5.2. Bölge halkının kültürel ve 

sanatsal faaliyetlere katılımı teşvik edilecek ve toplumun bütün kesimlerinin bu faaliyetlere 
erişimi sağlanacaktır” eylemine yönelik olarak “Bölge’de yapılacak Kültür Merkezi 
sayısının 33’ten 13’e indirilmesi” (Başta Şanlıurfa Merkez olmak üzere, Diyarbakır-
Bismil, Diyarbakır - Ergani, Gaziantep - Nizip, Mardin - Kızıltepe, Mardin - Midyat, 
Mardin - Nusaybin, Siirt - Kurtalan, Şanlıurfa - Siverek, Şanlıurfa - Suruç, Şanlıurfa -
Viranşehir, Şırnak - Cizre, Adıyaman - Gölbaşı) ve alınacak yerel katkı oranına göre 
önceliklendirilerek yapılması konusundaki revizyon talebi kabul edilmiştir.   

 
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın “K.K.2.4. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının GAP 

Bölgesi'ndeki kurumsal kapasitesi güçlendirilecek ve etkinliği artırılacaktır” eyleminde yer 
alan “Mardin İl Kontrol Laboratuarı”nın “Gaziantep İl Kontrol Laboratuarı” olarak  
redakte edilmesi kararı alınmıştır.  

 
- Şanlıurfa'da kurulması planlanan "GAP Uluslararası Araştırma ve Eğitim Merkezi"nin  

Diyarbakır'da kurulması ve Şanlıurfa ilinde kurulu bulunan “GAP Toprak ve Su 
Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü” bünyesinde “GAP Sulama Eğitim 
Merkezi”nin kurulması  yönünde revizyona gidilmesi kabul edilmiştir.  

 
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kılavuzlu Barajı Projesi’nin GAP 

Eylem Planı kapsamına alınması kararlaştırılmıştır.  
 
- Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen Şırnak Havaalanı Projesi’nin GAP Eylem 

Planına dahil edilmesi kararı alınmıştır. 
 
- İŞKUR’a Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Ekseni’nde sorumlu olduğu “İŞKUR’un 

bölgedeki işgücü niteliğinin artırılması, mesleki becerilerin kazandırılması, tarım, sanayi 
ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirilmesi amacıyla kapasitesi ve 
etkinliği artırılacaktır” eylemini gerçekleştirebilmek için nitelikli personel ihtiyacını 
karşılamak üzere ödenek tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır.     

 
- Sulama Birlikleri Yasa Tasarısının öncelikli olarak ele alınması ve yasalaştırılması için 

gerekli girişimlerin başlatılması için karar alınmıştır.  
 

11 Şubat 2010 tarihinde gerçekleştirilen 24. GAP Yüksek Kurulu kararı gereğince;  

- Harran Sur İçi Kentsel Yenileme Projesi GAP Eylem Planı kapsamına alınmıştır.  
 
Ayrıca GAP Eylem Planı hazırlandığında kuruluş aşamasında olan Şırnak Üniversitesi 
Rektörlüğü GAP Eylem Planı sorumlu kuruluşlar listesine dahil edilmiştir.  


