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K
amu, özel sektör, üniversite-
ler ve sivil toplum örgütlerinin 
katkılarıyla hazırlanan Onun-

cu Kalkınma Planının kapsadığı 
dönem (2014-2018) tamamlanmak 
üzeredir. Bu çerçevede Kalkınma Ba-
kanlığı önderliğinde On Birinci Kal-
kınma Planı (2019-2023) hazırlıkları 
başlatılmıştır. Ülkemizin gelecek 
beş yıl içinde ulaşmak istediği he-
defleri ortaya koyacak olan On Birin-
ci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsa-
mında, merkezi düzeyde Özel İhti-
sas Komisyonları ve istişare toplantı-
ları düzenlenmiştir. Ülkemizin gele-

ceğine dair amaç ve kir bir-
liğine ulaşılabilmesi ve Plan 
hedeflerinin toplumun tüm 
kesimlerince sahiplenilerek 
hayata geçirilebilmesi için 
hazırlık çalışmaları katılımcı 
bir süreçle yürütülmüştür. 
Bu doğrultuda, merkezi dü-
zeyde yapılan toplantıların 
yanı sıra doğrudan vatan-
daşların katılımıyla 81 ilde 
geniş katılımlı yerel paydaş 
toplantıları gerçekleştirilmiş 
ve kadın ve gençlerin görüş-

lerinin Plana yansıtılması amacıyla 
kadın ve gençlere yönelik olmak 
üzere özel öncelikli toplantılar dü-
zenlenmiştir. Tüm bu toplantılara 
Ülke genelinde yaklaşık 12.000 kişi 
katılım sağlamış ve Plan çalışmaları-
na girdi sağlayacak önemli bilgiler 
elde edilmiştir. 
On Birinci Kalkınma Planının güçlü 
ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal 
sahipliliğinin oluşturulması, yerel ve 
merkezi düzeyler arasında görüş 
alışverişinin sağlanması, temel kal-
kınma önceliklerinin tespit edilmesi 

ve politikaların isabetli şekilde belir-
lenmesi için düzenlenen yerel pay-
daş toplantılarına Bölgemizden de 
büyük bir katılım sağlanmıştır. Dört ili-
mizde (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 
düzenlenen geniş katılımlı toplantıla-
ra valilikler, kaymakamlıklar, il-ilçe 
müdürlükleri, belediyeler, ticaret ve 
sanayi odaları, ziraat odaları, borsa-
lar, üniversiteler, esnaf ve sanatkârlar 
odaları ve STK’lardantoplamda 
500’ün üzerinde katılımcı iştirak et-
miştir. Kadınlara yönelik yerel paydaş 
toplantılarına dört ilimizden 120’ye 
yakın, gençlere yönelik toplantılara 
ise yaklaşık 100 kişi katılım sağlaya-
rak görüş ve önerilerini bildirmiştir. 
Valiliklerimizin desteği ve Ajansımı-
zın koordinasyonuyla düzenlenen bu 
toplantılarda Bölgemizin Plandan 
beklentileri ve katkıları alınmış ve 
Ajansımız tarafından raporlanarak 
Kalkınma Bakanlığına bildirilmiştir.
Yerel düzeyde gerçekleştirilen bu ça-
lışmaların devamı niteliğinde Kalkın-
ma Bakanımız Sayın Lüt ELVAN’ın 
başkanlığında yedi coğra bölgede 
mahalli kamu idarelerinin, üniversite-

lerin ve meslek örgütlerinin katılımıy-
la Bölge Toplantıları düzenlenmiştir. 
25 Nisan 2018 tarihinde Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki dokuz ilin 
(Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Ga-
ziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa 
ve Şırnak) Valileri, Büyükşehir/İl Bele-
diye Başkanları, Rektörleri, Ticaret ve 
Sanayi Odaları Başkanları, Borsa Baş-
kanları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği Başkanları ile Ziraat Oda Baş-
kanlarının katılım sağladıkları OnBi-
rinci Kalkınma Planı Güneydoğu Ana-
dolu Bölgesi İstişare Toplantısı Diyar-
bakır’da gerçekleştirilmiştir.
Bu raporda;
1. Siirt İli Yerel Yatırım Gündemi
2. TRC3 (Mardin-Batman-Siir t-
Şırnak) 2014-2023 Bölge Planı Ekse-
ninde Siirt
3. Onuncu Kalkınma Planı Politikaları-
na Genel Bakış 
4. On Birinci Kalkınma Planı Hazırlık-
ları Kapsamında Siirt'te Yapılan Yerel 
Paydaş Toplantıları ve Sonuçlar ele 
alınmış olup bilgi ve istifadenize su-
nulmuştur.

Yılmaz ALTINDAĞ
Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
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    a)Güncel Gelişmeler

•Siirt, Türkiye’nin en önemli sosyoeko-
nomik gelişme alanlarından biri olan 
GAP Bölgesi’nde yer almaktadır. 
•Siirt ili coğra yapısı itibari ile dağlık 
ve gelir kaynakları açısından çeşitlili-
ğin olmadığı bir ilimizdir. Kırsal bölge-
lerde yaşayan vatandaşlar genellikle 
tarım ve hayvancılık ile uğraşmaktadır. 
Tarım arazilerinin kısıtlı olduğu bölge-
lerde hayvancılık daha ön plana çıkar-
maktadır. 
•İlde kırsal alanda ekonomik faaliyet-
lerin çeşitlendirilmesine yönelik altya-
pının kurulması özellikle tarım ve hay-
vancılık açısından kendi içinde daha 
baskın özellik gösteren bu ilin sosyo-
ekonomik açıdan kalkınmasının önem-
li bir aracı olarak görülmektedir. Bu mü-
dahale kırsal alandan kentlere ekono-
mik nedenlerle gerçekleşen göç olgu-
sunun azaltılması hedeni de destekle-
yecektir.

•Siirt; Ortadoğu pazarına yakınlık, 
komşu ülkelerle gelişen ilişkiler, İsken-
derun ve Mersin gibi önemli limanlara 
uzanan demiryolu altyapısı, gelişen ka-
rayolları ve sanayi altyapısı ile ihracat 
için önemli bir potansiyel barındırmak-
tadır.
•Nusaybin’den Cizre’ye bağlanacak 
demiryolunun, burada Kurtalan’dan 
uzatılacak demiryolu ile birleşerek 
Habur üzerinden Irak’a geçmesi proje-
si gündemdedir. Bu projenin hayata ge-
çirilmesi, Irak ile sanayi, ticaret ve kül-
tür alanındaki ilişkiler açısından önem-
li faydalar sağlayacaktır.
•Siirt’in hizmet sektöründe ticaret, tu-
rizm ve lojistik önemli yer tutarken, sa-
nayi sektöründe taş ve toprağa dayalı 
ürünlerin imalatı ile gıda, içki ve tütün 
imalatı öne çıkmaktadır. 
•İlde ticaret, ağırlıklı olarak tarım, hay-
vancılık ve el sanatlarına dayanmakta-
dır. İlin belli başlı tarım ürünleri; buğ-
day, mercimek, pamuk, arpa, nohut, fıs-

tık, nar ve üzümdür. 
•Elde edilen tarım ürünleri iç piyasa ve 
diğer illere satılmaktadır. İlin ticarete 
konu en önemli ürünleri; Siirt Fıstığı, 
Pervari Balı, Zivzik Narıdır.
•Siirt iline özgü, katma değeri yüksek, 
gelişme potansiyeli olan Siirt fıstığı ve 
Pervari balı gibi ürünlerin markalaşma 
ve tanıtım çalışmalarına destek verile-
rek ürünlere olan talebin arttırılması il 
için büyük önem arz etmektedir. 
•Yürütülen ve yürütülmesi planlanan 
çalışmalar ile ürün çeşitlendirme, pa-
zarlama ve tanıtım gibi faaliyetler ile de 
ekonomik anlamda katma değeri yük-
sek üretim zinciri oluşturulması amaç-
lanmaktadır.
•Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriye-
ti mali işbirliği çerçevesinde nanse 
edilen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi 
Sektörler Programı kapsamında 10 mil-
yon Euro bütçeli Türkiye’nin en büyük 
fıstık işleme tesisi Siirt Fıstık işleme te-
sisi OSB’de kurulmuştur. 
•Bununla beraber diğer yöresel ürün-
lerin katma değerli hale dönüştürüle-
rek, tanıtım ve markalaşma çalışmala-
rının koordineli ve tüm paydaşları kap-
sayıcı şekilde yürütülmesi önemlidir. 
Dış pazarın ihtiyacına göre üretim 
planlamalarının yapılması, yerel pazar-
ların ihtiyaçlarının analiz edilmesi, 
ürünlerin üretim yöntemleri üzerine 
araştırmalar yapılması gerekmektedir.
•Üniversite, ziraat odaları, üretici ve ye-
tiştirici birlikleri, üreticiler, kamu 
kurum ve kuruluşları ve gıda sanayi 
gibi tüm paydaşların işbirliğinin sağla-

narak yöresel ürünlerin markalaşma ve 
pazarlama faaliyetlerin desteklenmesi 
önceliklendirilmelidir.
•Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi so-
nuçlarına göre Siirt’in nüfusu 2015 yı-
l ında 320.351 iken 2016 yıl ında 
322.664’dir. 
•Genç nüfus olarak tanımlanan 0-29 
yaş grubu Siirt toplam nüfusunun yak-
laşık %68’ini oluşturmaktadır ve Siirt, 
yatırımların ihtiyacı olan işgücünün kar-
şılanması konusunda yatırımcılara 
önemli fırsatlar sunmaktadır.
•TÜİK 2016 Yılı İşgücü Araştırması so-
nuçlarında İstatistiki Bölge Birimleri Sı-
nıflaması (İBBS) Düzey 2’ye göre işsiz-
lik oranının en yüksek olduğu bölge 
%24,8 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şır-
nak, Siirt). 
•Yine aynı araştırmaya göre en düşük 
istihdam ve işgücüne katılma oranı sı-
rasıyla %28,7 ve %38,2 ile yine bölge-
miz olmuştur.
•Özellikle inanç, doğa ve kültür turizmi 
alanında zengin bir potansiyeli olan 
Siirt tarihi ve doğal zenginliklerine rağ-
men turizm gelirleri ve ilde konaklayan 
turist sayısı açısından kısıtlı kalmakta-
dır. 
•Yerli ve yabancı turistler tanıtım eksik-
liği nedeniyle Tillo ve Baykan-Veysel 
Karani dışındaki tarihi mekanlar hak-
kında yeterince bilgi sahibi olamamak-
tadır. Bununla beraber bu ilçelerin tu-
rizm potansiyelinin desteklenmesi 
şarttır.
•Yerli ve yabancı turistler daha çok gü-
nübirlik ziyaretler şeklinde ilimizi ziya-
ret etmektedirler. Turizmin çeşitlendi-
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rilmesi noktasında Siirt ilinde doğa, kül-
tür ve inanç turizmi gibi potansiyel alt tu-
rizm kollarına yönelik kapasite kullanı-
lamamakta, girişimciler veya kamu ta-
rafından somut projeler hayata geçiri-
lememektedir. 
•İldeki yöresel ürünlerde markalaş-
manın gerçekleştirilememesi, tur gü-
zergahlarında yeme içme ve alışveriş 
noktalarının yetersizliği gibi sorunlar 
da turistlerden elde edilecek gelirin 
azalmasına ve turizm gelirinin tabana 
yayılmasına engel olmaktadır.

    b)Problemler/Sorun Alanları
Siirt ili genelinde geniş katılımla yapı-
lan çalıştaylar, odak grup toplantıları 
ve paydaşlarla görüşmeler sonucu, ya-
tırım ortamına ilişkin aşağıdaki sorun-
lar tespit edilmiştir:
•İl karayollarının niteliğinin ve bağlantı 
noktalarının yeterli olmaması
•Lokasyon olarak İran ve Irak sınırına 
yakın olan ilde ticaretin gelişebilmesi 
için il ve çevresinden sınır kapılarına 
ulaşıncaya kadar karayollarının niteli-
ğinin ve bağlantı noktalarının yeterli 
hale getirilmesi şarttır.
•İl çıkışlarındaki duble yol çalışmaları 
hızlandırmalı, öncelikli olarak Siirt- Kur-
talan Yolunun tamamı duble yol haline 
getirilmelidir.
•Özellikle Siirt-Eruh-Şırnak ve Si-
irt-Çatak-Van yol hattı büyük 
öneme sahiptir. 
•Havalimanı lojistik eksikliği 
•Lojistik faaliyetlerinin yeter-
sizliği
•Siirt-Eruh-Şırnak ve Siirt-

Pervari-Van yollarının bitirilmesi Orga-
nize Sanayi Bölgesinin sınır kapılarına 
olan yakınlığını arttıracağından bu yol-
ların tamamlanması hayati önem arz et-
mektedir. 
•Yeni yapılan Şirvan-Pervari çevre yo-
lundan Organize Sanayi Bölgesine 
ilave bağlantı yolu yapılması gerek-
mektedir. OSB’ye direkt bağlantı yolu-
nun olmaması yatırımların önünde bir 
engel olarak değerlendirilmektedir.
•OSB alt yapısını güçlendirecek tesis-
lerin kurulması ve üstyapının iyileştiril-
mesi kapsamında gerekli düzenleme-
lerin yapılması şarttır.
•Kurtalan ilçesinde imalat sanayi alan-
ları eksikliğinin kurulacak modern bir 
sanayi sitesi ile giderilmesi gerekmek-
tedir.
•Firmaların kurumsal kapasitelerinin 
eksik olması
•AR-GE ve yenilikçilik alanında kapa-
sitenin yetersiz olması
•Firmaların ortaklık kültürünün zayıf ol-
ması
•Markalaşma ve yeni pazarlara erişim 
noktasında uygulama ve bilgi eksikliği 
olması
•Genç İşsizlik Oranının yüksekliği
•Personel istihdamında güçlük yaşan-
ması
•Mesleki eğitimin yetersizliği, ara ele-

man ihtiyacı
•Kayıt dışı istihdamın devam et-

mesi
•Sulama kanallarının, gölet-
lerin ve basınçlı sulama sis-
temlerinin yaygınlaştırılması 
gerekmektedir.

•Hayvancılık faaliyetlerinde verim art-
tırma çalışmalarının arttırılması ihtiyacı 
mevcuttur.
•Yatırım için işletme sermayesi eksikliği 
ve nansmana erişim zorluğu 
•İle özgü destek mekanizmalarının ge-
liştirilmesi gerekliliği/ Mali ve teknik 
desteklerin etki düzeyinin daha yüksek 
olması gerekliliği
•Alternatif nansman kaynaklarının çe-
şitliliğinin azlığı/mevcut bazı mekaniz-
maların hayata geçirilmemiş olması
•Siirt iline özgü, katma değeri yüksek, 
gelişme potansiyeli olan Siirt fıstığı ve 
Pervari balı gibi ürünlerin markalaşma 
ve tanıtım çalışmalarına destek verile-
rek ürünlere olan talebin arttırılması il 
için büyük önem arz etmektedir. 
•Yürütülen ve yürütülmesi planlanan ça-
lışmalar ile ürün çeşitlendirme, pazarla-
ma ve tanıtım gibi faaliyetler ile de eko-
nomik anlamda katma değeri yüksek 
üretim zinciri oluşturulmalıdır.
•Turizmin çeşitlendirilmesi noktasında 
Siirt ilinde doğa, kültür ve inanç turizmi 
gibi potansiyel alt turizm kollarına yöne-
lik kapasite kullanılamamakta, girişim-
ciler veya kamu tarafından somut proje-
ler hayata geçirilememektedir.
•İldeki yöresel ürünlerde markalaşma-
nın gerçekleştirilememesi, tur güzer-
gahlarında yeme içme ve alışveriş nok-
talarının yetersizliği gibi sorunlar da tu-
ristlerden elde edilecek gelirin azalma-
sına ve turizm gelirinin tabana yayılma-
sına engel olmaktadır.
•Siirt şehir imajı noktasında sorunlar
•Sosyal aktivitelerin yetersizliği
•Tanıtım faaliyetlerinde koordinasyon 
eksikliği

    c)Fırsatlar/Talepler 

Siirtili genelinde geniş katılımla yapılan 
çalıştaylar, odak grup toplantıları sonu-
cu tespit edilen ve İl Yatırım Destek ve Ta-
nıtım Stratejisi’nde değinilen talepler 
aşağıdaki gibidir:
•İl karayollarının niteliğinin ve bağlantı 
noktalarının yeterli hale getirilmesi
•Şirvan-Pervari çevre yolundan Organi-
ze Sanayi Bölgesine ilave bağlantı yolu 
yapılması, OSB alt yapısını güçlendi-
recek tesislerin kurulması ve üstyapının 
iyileştirilmesi kapsamında gerekli dü-
zenlemelerin yapılması
•Yeni havaalanı yapılması / Tarifeli se-
ferlerin başlaması
•Siirt’e özgü turizm plan ve politikaları-
nın oluşturulması /Turizm çeşitlendiril-
mesi ve tanıtım faaliyetlerinin arttırılma-
sı
•İl genelinde sosyal alanların eksikliği-
nin giderilmesi
•Siirt'in ilçelerinde meyveciliğin gelişti-
rilmesi ve yaygınlaştırılması faaliyetleri-
nin çoğaltılması
•Yöresel ürünlerin katma değerli üreti-
mi ve pazarlanabilmesi için desteğin art-
tırılması
•Hayvansal ürünlerin kesim ve satış 
alanlarının modernize edilmesi, küçük 
ölçekli hayvancılık işletmelerinin des-
teklenmesi ve yaygınlaştırılması
•İl genelinde istihdam olanaklarının art-
tırılması
•Kurtalan ilçesinde imalat sanayi alan-
ları eksikliğinin kurulacak modern bir 
sanayi sitesi ile giderilmesi
•Tillo ve Baykan-Veysel Karani ilçeleri 
turizm potansiyelinin desteklenmesi
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Ajansımız, Ülkemizin 2023 vizyo-
nuna katkı sağlamayı amaç edi-
nerek, 2014-2023 döneminin sos-

yo-ekonomik gelişme ve kalkınma he-
deflerini ortaya koyan, bu hedeflere 
ulaşmak için gerekli strateji ve tedbirleri 
geliştiren, insan odaklı, mekânsal geli-
şimleri ve eğilimleri dikkate alan yeni 
Bölge Planı'nı, Bölge'deki tüm paydaşla-
rın ortak aklının bir ürünü olacak şekilde 
katılımcı bir yaklaşımla hazırlamıştır. 
2014-2023 Bölge Planı öncelik ve tedbir-
leri, Ülkemizin temel politika dokümanı 
olan Onuncu Kalkınma Planı ve Kalkın-
ma Bakanlığı koordinasyonunda hazırla-
nan bir diğer belge olan Bölgesel Geliş-
me Ulusal Stratejisi başta olmak üzere, 
üst ölçekli ulusal plan ve stratejiler ile 
bağdaşık olacak şekilde hazırlanmıştır. 
Başta yerel yönetimler olmak üzere 
Bölge’deki tüm kamu kurumlarının ha-
zırlayacakları stratejik planları yönlendi-
ren üst ölçekli plan niteliğinde olan 
TRC3 2014-2023 Bölge Planı, 3194 sayılı 
İmar Kanunu’na göre yerel ölçekteki en 
üst plandır.
Bölge’nin 2014-2023 dönemi için gele-
ceğini şekillendirmeye katkı sunacak 
olan bu stratejik dokümanın hazırlanma 
sürecinin ilk aşaması olarak Bölge'nin 
mevcut durumu analiz edilmiştir. Analiz-
lerde resmi istatistikî verilere ek olarak, 
birebir görüşmeler, saha ziyaretleri, top-

lantılar ve anket çalışmalarından elde 
edilen veriler de kullanılmıştır. Doğru-
dan Bölge'yi yansıtan ve Bölge'nin sos-
yo-ekonomik ve mekânsal yönelimlerini 
ortaya koyan bu analiz çalışması, belirle-
nen stratejilerin dayanağı konumunda-
dır. Analizler neticesinde Bölge için tes-
pit edilen güçlü ve zayıf yönler ile fırsat-
lar ve tehditler baz alınarak Bölge’deki 
paydaşlar ile birlikte, Bölge’nin içsel di-
namiklerini harekete geçirmeyi hedef 
alan üç stratejik eksen (Beşeri Gelişme 
ve Sosyal İçerme, Katma Değerli Üretim 
ve Hizmet, Sürdürülebilir Çevre ve Me-
kansal Yerleşim) ve bir yatay eksen (Ku-
rumsal Kapasitenin Geliştirilmesi) çer-
çevesinde öncelikler belirlenmiş ve bun-
ları somutlaştırmaya yönelik olarak ted-
birler ortaya konmuştur. Ayrıca bu planın 
uygulanmasına yönelik olarak izlenecek 
yol ve olası nansman kaynaklarına ça-
lışma içerisinde yer verilmiştir.

2.1.Bölge’nin 2023 Vizyonu

Ajansımız koordinasyonunda katılımcı 
bir süreçle yürütülen TRC3 2014-2023 
Bölge Planı çalışmaları kapsamında, Pla-
nın benimsenmesi ve yerelde tüm pay-
daşlarca sahiplenilmesi amacıyla, Ajans 
web sayfası üzerinden bir anket çalış-
ması düzenlenmiş ve Bölge’deki pay-
daşların katılımı ile Bölge’nin 2023 vizyo-
nu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 
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2.TRC3 2014-2023 BÖLGE 
PLANI EKSENİNDE SİİRT

Beşeri ve doğal kaynakları ile mekânsal potansiyelini en etkin
şekilde kullanarak rekabet gücü ve ferah düzeyi açısından
Ülkemizi yakalamış bir bölge olmak...

2.2. TRC3 2014-2023 Bölge Planı Stratejik Çerçevesi
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2.3. TRC3 2014-2023 Bölge Planı Öncelik ve Tedbirleri
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2.4.   TRC3 2014-2023 Bölge Planı Öncelikleri ve Siirt

Tablo 1. TRC3 2014-2023 Bölge Planı Ekseninde Siirt’te El Sanatları Sektörü

TRC3 Bölgesi için belirlenen sektörel 
gelişme eksenleri, bölge illeri bazında 
değerlendirildiğinde Siirt’te daha ziya-
de hizmet sektöründe ticaret, turizm ve 
lojistik önemli yer tutarken, sanayi sek-
töründe taş ve toprağa dayalı ürünlerin 
imalatı ile gıda, içki ve tütün imalatı 
öne çıkmaktadır. İlde ağırlıklı olarakel 
sanatları,tarım ve hayvancılık sektörle-
rinin ön plana çıktığı görülmekte-
dir.İlde kırsal alanda ekonomik faali-
yetlerin çeşitlendirilmesine yönelik alt-
yapının kurulması, özellikle tarım ve 
hayvancılık açısından kendi içinde 
daha baskın özellik gösteren bu ilin 
sosyo-ekonomik açıdan kalkınmasının 
önemli bir aracı olarak görülmektedir. 
Yürütülen ve yürütülmesi planlanan ça-
lışmalar ile ürün çeşitlendirme, pazar-
lama ve tanıtım gibi faaliyetler ile de 

ekonomik anlamda katma değeri yük-
sek üretim zinciri oluşturulması amaç-
lanmaktadır.İlin 2040 yılı için dokuma-
cılık merkezli bir gelişim göstereceği 
öngörülmüştür. Diğer sektörler ise hay-
vancılık ve seracılıktır.
Ayrıca Siirt Ortadoğu pazarına yakın-
lık, komşu ülkelerle gelişen ilişkiler, 
İskenderun ve Mersin gibi önemli li-
manlara uzanan demiryolu altyapısı, 
gelişen karayolları ve sanayi altyapısı 
ile ihracat için de önemli bir potansiyel 
barındırmaktadır.
Siirt ilinde öne çıkan el sanatları,tarım 
ve hayvancılık sektörlerinin gelişimine 
yönelik öncelikler ve tedbirler, TRC3 
2014-2023 Bölge Planı stratejik çerçe-
vesi ekseninde aşağıdaki tablolarda 
detaylandırılmıştır. 
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Tablo 2. TRC3 2014-2023 Bölge Planı Ekseninde Siirt’te Tarım Sektörü

Tablo 3. TRC3 2014-2023 Bölge Planı Ekseninde Siirt’te Hayvancılık Sektörü
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ürkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl Tufkunu ortaya koyan 2023 viz-
yonuyla ve katılımcı bir yakla-

şımla hazırlanan Onuncu Kalkınma 
Planı bu yüksek hedeflere ulaşmada 
çok önemli bir yol haritası sunmuştur. 
Onuncu Kalkınma Planında ülkemizin 
ekonomik ve sosyal kalkınma süreci 
bütüncül,kapsayıcı ve çok boyutlu bir 
bakış açısıyla ele alınmış; insan odaklı 
kalkınma anlayışı ortaya konulmuş-
tur.Bu çerçevede Plan, yüksek, istik-
rarlı ve kapsayıcı ekonomik büyüme-
nin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi 
toplumu, uluslararası rekabet gücü, in-

sani gelişmişlik, çevrenin korunması 
ve kaynakların sürdürülebilir kullanı-
mı gibi unsurları kapsamaktadır.
Onuncu Kalkınma Planının temel 
amacı uluslararası değer zinciri hiye-
rarşisinde üst basamaklara çıkmış, 
yüksek gelir grubu ülkeler arasına gir-
miş ve mutlak yoksulluk sorununu çöz-
müş bir ülke konumuna gelmektir.10. 
Kalkınma Planı 4 ana gelişme ekse-
ninden oluşmaktadır. Bu eksenler aşa-
ğıda sıralanmıştır: 
æNitelikli İnsan, Güçlü Toplum
æYenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Bü-
yüme

3. ONUNCU KALKINMA PLANI 
POLİTİKALARINA GENEL BAKIŞ



kalar belirlenmiştir. 
Bölge Planı 10. Kalkınma Planında yer 
alan ulusal öncelikler ve kalkınma he-
defleri, Bölgesel Gelişme Ulusal Stra-
tejisi ve diğer ulusal strateji belgeleri 
ve GAP hedefleri gözetilerek, yerel dü-
zeyde katılımcı süreçlerle elde edilen 
öncelikler ve ihtiyaçlar ile uyumlaştırı-
larak, kullanılan analitik yöntemler ışı-
ğında hazırlanmıştır. TRC3 (Mardin-
Batman-Siirt-Şırnak) 2014-2023 Bölge 
Planı hedeflerinin gerçekleştirilmesi 
ile ülke sathında topyekûn kalkınmaya 
katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
10. Kalkınma Planı’nda yer alan “Yeni-
likçi Üretim ve İstikrarlı Yüksek Büyü-
me” temel hede ile “Bölgesel Geliş-
me ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik” 
politikası, Bölgesel Gelişme Ulusal St-
ratejisinde yer alan “Bölgesel Büyüme 
Odaklarıyla Geri Kalmış Yörelerde Kal-
kınmanın Tetiklenmesi” mekânsal 
amacı ile “Bölgelerin Yenilik Kapasite-
si ve Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” 
yatay amacı, 2013-2015 Orta Vadeli 
Programın “Bölgesel Gelişme Ve Böl-
gesel Gelişmişlik Farklarının Azaltıl-
ması” gelişme ekseni "Katma Değerli 
Üretim ve Hizmet" gelişme ekseninin 
üst ölçekli plan kararlarını oluştur-
maktadır. Bunun yanında Sanayi Stra-
tejisi Belgesi, KOBİ Stratejisi ve Eylem 
Planı, Türkiye Turizm Stratejisi, Girdi 
Tedarik Stratejisi ile GAP Eylem Planı 
hedefleri gelişme ekseni içinde bulu-
nan politika alanlarında gözetilmekte-
dir.
“Beşeri Gelişme ve Sosyal İçerme” ek-
seni 10. Kalkınma Planındaki “Nitelikli 

İnsan Güçlü Toplum” başlığı ile uyum-
ludur. Orta Vadeli Programdaki (2013-
2015) İstihdamın Arttırılması eksenin-
deki Eğitimin İşgücü Talebine Duyar-
lılığının Arttırılması, Beşeri Gelişme 
ve Sosyal İçerme eksenindeki Eğitim 
ve Sağlık Sistemlerinin Geliştirilmesi, 
Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sos-
yal İçermenin Sağlanması ve Yoksul-
lukla Mücadele Edilmesi, Bölgesel 
Gelişme ve Bölgesel Gelişmişlik Fark-
larının Azaltılması eksenindeki Yerel 
Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Arttı-
rılması, Kamu Hizmetlerinde Kalite ve 
Etkinliğin Artırılması ekseninde Kamu 
Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliş-
tirilmesi başlıklarıyla paralellik arz et-
mektedir. Benzer şekilde “Beşeri Ge-
lişme ve Sosyal İçerme” ekseni Bölge-
sel Gelişme Ulusal Stratejisi (2013-
2023) belgesinin Bölgesel Gelişme 
Vizyonu ve Stratejileri altında Mekan-
sal Amaçlar bölümündeki Bölgesel Bü-
yüme Odaklarıyla Geri Kalmış Yöre-
lerde Kalkınmanın Tetiklenmesi başlı-
ğı altındaki Beşeri ve Sosyal Sermaye-
nin Geliştirilmesi politikası ile uyumlu-
dur. Bu eksen oluşturulurken 2013-
2017 GAP Eylem Planının Sosyal Ge-
lişmenin Sağlanması ekseni de dikka-
te alınmıştır.
2023 hedeflerine ve Onuncu Kalkınma 
Planının amaçlarına ulaşılabilmesi açı-
sından önem taşıyan, temel yapısal so-
runlara çözüm olabilecek, dönüşüm 
sürecine katkıda bulunabilecek, ge-
nellikle birden fazla bakanlığın so-
rumluluk alanına giren, kurumlar 
arası etkin koordinasyon ve sorumlu-
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æYaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir 
Çevre
æKalkınma İçin Uluslararası İş Birliği
10. Kalkınma Planında bu gelişme ek-
senleri altında amaçlar hedefler ve po-
litikalar oluşturulmuştur. Ülkemizin 
yüksek gelir grubu ülkeler arasına gir-
mesi, Sermaye birikimi ve sanayileş-
me sürecinin hızlandırılmasını, Ülke-
mizin kaynaklarının üretken alanlarda 
kullanılması, yenilik üretme kapasite-
sinin yükseltilmesi, yenilikleri üretim 
yapısıyla bütünleştirilerek üretim yapı-
sında dönüşümün sağlanması hedef-
lenmektedir. Bu çerçevede bazı he-
defler aşağıdaki gibidir:
æOnuncu Kalkınma Planı Yıllık ortala-
ma yüzde 5,5 büyüme oranına ulaş-
mayı,
æToplamda 4 milyon yeni iş ve istih-
dam yaratılmasını,
æİstanbul’un küresel nans merkez-
leri endeksinde ilk 25içine girmesini,
æKamu kesimi borçlanma gereğinin 
tedricen azaltılarak GSYH’nın yüzde 
0,5’ine indirilmesini, 
æ2018 yılında kamu sabit sermaye ya-
tırımlarının GSYH’ya oranını yüzde 
4,8’e çıkarmayı, özel yatırımları ise yüz-
de19,3’e çıkarmayı,
æAr-Ge harcamalarının milli gelire 
oranını yüzde 1,8’eçıkarmayı,
æİmalat sanayi ihracatını 257 milyar 
dolara yükseltmeyi,
æToplulaştırılan araziyi yaklaşık ikiye 
katlayarak 8 milyon hektara çıkarmayı
æİşletmeye açılan sulama alanını 2,9 
milyon hektardan 3,8 milyon hektara 
çıkarmayı,

æElektrikte kurulu gücü 58 bin 
MW’tan 78 bin MW’a çıkarmayı
æBölünmüş yol ağını otoyol dahil yak-
laşık 30 bin km’ye, işletmeye açılacak 
hızlı tren hatlarını ise 2.500 km’ye ulaş-
tırmayı,
æTurizmde yabancı ziyaretçi sayısını 
42 milyon kişiye,turizm gelirini 45 mil-
yar dolara çıkarmayı, 
æKayıt dışı istihdamı yüzde 37,5’ten 
yüzde 30’a düşürmeyi,
æAtık su hizmeti verilen belediye nü-
fusunu yüzde 80’e,düzenli depolama-
dan yararlanan belediye nüfusunu ise 
yüzde 85’e ulaştırmayı hedeflemekte-
dir. 
Bu gelişme eksenleri altındaki hedef 
ve politikalar TRC3 Bölgesi Bölge 
Planı politikaları oluşturulurken göz 
önünde bulundurulmuştur. 10. Kalkın-
ma Planına uyumlu olarak, özellikle 
“Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir 
Çevre” ekseni altındaki “Bölgesel Ge-
lişme ve Bölgesel Rekabet Edebilir-
lik” politikasının gerçekleştirilmesini 
sağlamak üzere hazırlanan Bölgesel 
Gelişme Ulusal Stratejisi’nin (BGUS) 
(2014-2023) kapsamında yer alan 
yatay ve dikey eksenler ve politikalar 
bölge planı politikaları ile güçlü bir 
ilişki ve uyum içindedir. Bölgesel Ge-
lişme Ulusal Stratejisi’nin bölgesel 
çekim merkezleri politikası doğrultu-
sunda başta Diyarbakır olmak üzere 
Bölge merkezlerinin bölgesel büyü-
me odakları olarak geliştirilmesi, hin-
terlandı üzerindeki ekonomik etkileri, 
kentsel ve kırsal yaşam kalitesi ve çe-
kiciliğinin artırılmasına dönük politi-
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  4.1.Yerel Paydaş Toplantı Bilgileri

Kalkınma Bakanlığı önderliğinde baş-
latılan ve Ülkemizin gelecek beş yıl 
içinde ulaşmak istediği hedefleri orta-
ya koyacak olan On Birinci Ulusal Kal-
kınma Planı (2019-2023) hazırlıkları kap-
samında Ajansımız tarafından Siirt ilin-
de yerel paydaş toplantıları düzenlen-
miştir. 15 Şubat 2018 Perşembe günü 
Barden Otel’de yapılan toplantıların sa-
bahki oturumu tüm yerel paydaşları 
kapsayacak şekilde geniş katılımlı ola-
rak, öğleden sonraki oturumu ise kadı-
nın kalkınmadaki rolü ile ilgili görüş ve 
önerileri almak üzere kadınlara yönelik 
olarak düzenlenmiştir.21 Şubat 2018 

Çarşamba günü ise Siirt Üniversitesin-
de gençlere yönelik bir toplantı düzen-
lenmiştir. Geniş katılımlı toplantıya 
kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve 
üniversiteden 111 katılımcı iştirak et-
miştir. Öğleden sonra gerçekleştirilen 
kadınlara yönelik yerel paydaş toplantı-
sına halk eğitim, üniversite, STK’lar, 
kamu kurumları ve kuruluşlarından 11 
kişi katılım sağlamıştır. Gençlere yöne-
lik toplantıya ise üniversite öğrencisi 10-
kişi katılmış ve aktif şekilde kirlerini 
belirtmişlerdir.Katılımcılar planın, yerel 
paydaşların kirleri alınarak oluşturul-
masından memnuniyet duyduklarını ak-
tarmışlar ve oylama ve öneri sunma ko-
nusunda istekli davranmışlardır.

4.  SİİRT İLİ ON BİRİNCİ 
KALKINMA PLANI YEREL PAYDAŞ 
TOPLANTILARI VE SONUÇLAR

luk gerektiren kritik reform alanları 
için “Öncelikli Dönüşüm Programları” 
tasarlanmıştır. Söz konusu programla-
rın listesi aşağıda verilmiştir. 

Öncelikli Dönüşüm Programları 
1.Üretimde Verimliliğin Artırılması 
Programı
2.İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılma-
sı Programı 
3.Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve 
İsrafın Önlenmesi Programı
4.İstanbul Uluslararası Finans Merke-
zi Programı
5.Kamu Harcamalarının Rasyonelleş-
tirilmesi Programı
6.Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırıl-
ması Programı
7.İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi 
Programı
8.İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi 
Programı
9.Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması 
Programı
10. İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştir-
me Programı 
11. Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ti-
carileştirme Programı 
12. Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Ge-
liştirme ve Yerli Üretim Programı

13. Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üre-
tim Programı 
14. Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi 
Programı
15. Tarımda Su Kullanımının Etkinleş-
tirilmesi Programı
16. Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dö-
nüşüm Programı Sağlık Turizminin Ge-
liştirilmesi Programı
17. Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm 
Programı 
18. Temel ve Mesleki Becerileri Geliş-
tirme Programı
19. Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim 
Merkezi Programı
20. Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik 
Programı 
21. Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının 
Korunması Programı
22. Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güç-
lendirilmesi Programı 
23. Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Ge-
liştiren Kentsel Dönüşüm Programı
24. Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği 
Altyapısının Geliştirilmesi Programı
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Geniş katılımlı toplantıda öncelikle veri-
len 17 başlık içerisinden (demokrasi ada-
let güvenlik, eğitim, sağlık, tarım ve kırsal 
kalkınma, istihdam, turizm, teknolojiye 
dayalı yenilikçi ve rekabetçi üretim, gelir 
dağılımı, ekonomik istikrar, bölgesel ge-
lişme, enerji, bilgi ve iletişim teknolojile-
ri, kentsel yaşam, ulaştırma, kamu hizmet 
sunumu ve yönetişim, çevre, uluslararası 
işbirliklerinin geliştirilmesi) puanlama 
yöntemiyle illerin öncelikleri ve bu önce-
likler altında izlenecek politikalar belir-
lenmiştir. Sonrasında da masa çalışmala-
rıyla katılımcıların görüş ve önerileri alı-
narak tespit edilen politikalar için alına-
cak tedbirler ortaya konulmuştur. 
Toplamda 8 masada öncelikler ve politi-

kalar puanlanmıştır.İlk oylama, Bakanlık 
tarafından belirlenen 17 başlık içerisin-
den Siirt ilinin ilk 5 önceliğinin belirlen-
mesi amacıyla yapılmıştır. Tüm katılımcı-
lar kendilerine tanınan 5 puanlık hakları-
nı kullanarak 17 başlığı puanlamışlardır 
(bir önceliğe birden fazla puan verme 
hakkı da tanınmıştır). Katılımcıların göre-
ceği şekilde her bir masa tarafından veri-
len toplam puanlar ekrana yansıtılmış ve 
tüm masalardan gelen puanların toplan-
masıyla en yüksek puan alan ilk 5 öncelik 
belirlenmiştir. Belirlenen her 5 öncelik 
için ikişer politikanın tespit edilmesi için 
ikinci oylama yapılmıştır. Katılımcılar, ken-
dilerine tanınan ikişer politika seçme hak-
kını kullanarak önceki oylamada belirle-

Yöntem
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nen 5 öncelik için politikalar seçmişler-
dir. Maslardan gelen toplam puanlar yine 
ekrana yansıtılarak her öncelik için en 
fazla puan alan ikişer politika belirlen-
miştir. Geniş katılımlı toplantının son aşa-
masında ise tespit edilen tüm politikalar 
için alınacak tedbirler belirlenmiştir. Bu 
oturumda önceliklere göre masalar yeni-
den düzenlenmiş (Demokrasi, Adalet, 
Güvenlik önceliği için iki masa oluşturul-
muştur) ve katılımcılar görüş vermek is-
tedikleri masalara geçmişlerdir. Masa-
larda bulunan moderatörler, katılımcıla-
rın tedbirler için sundukları önerilerini 
not etmişlerdir.

Kadınlara yönelik yerel paydaş toplantı-
sında “Kadının Kalkınmadaki Rolü” tema-
sı işlenerek ‘Kadın istihdamı ve girişimci-
liğinin artırılması’ ile ‘Kadının sosyal ha-
yata katılımı’ politikaları için tedbirler be-
lirlenmiştir. Gençlere yönelik yerel pay-
daş toplantısında ise “Gençliğin Toplum-
sal ve Ekonomik Hayata Katılımı” teması 
işlenerek ‘Genç istihdamı ve girişimcili-
ğin desteklenmesi’ ile ‘Gençliğin top-
lumsal hayata katılımı’ politikaları için ted-
birler belirlenmiştir. Her iki özel oturum-
da da masalarda bulunan moderatörler, 
katılımcıların tedbirler için sundukları 
önerilerini not etmişlerdir.

Puanlama Sonuçları
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4.2. 11.Kalkınma Planına Yönelik Öncelik ve Tedbirler
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4.3.  Kadının Kalkınmadaki Rolü
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4.5.  Sonuç4.4.  Gençliğin Toplumsal ve Ekonomik Hayata Katılımı
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Siirt ili için Turizm, Uluslararası İşbirlikle-
rinin Geliştirilmesi, Kentsel Yaşam, Ulaş-
tırma ve Çevre öncelikleri katılımcılar ta-
rafından yapılan puanlama sonucunda en 
az oyu alan önceliklerdir. Bununla bera-
ber Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kamu 
Hizmet Sunumu ve Yönetişim,Bölgesel 
Gelişmeve Enerji gibiöncelikler kısmen 
desteklenmiş olmakla birlikte yine geri 
planda kalmıştır.Teknolojiye Dayalı Yeni-
likçi ve Rekabetçi Üretim, beşinci olarak 
sıralanan öncelik olan Sağlık önceliğinin 
sadece bir puan gerisinde kalmıştır. Pu-
anlama sonucunda sıralanan beş öncelik-
ten ilk iki sırayı alan Demokrasi, Adalet ve 
Güvenlik ve Eğitim öncelikleri, sıralama-
daki diğer önceliklere göre çok daha fazla 
puan almışlardır.
"Sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması" 
ve "vatandaşa yansıyan ilaç ve bakım ma-
liyetlerinin azaltılması" temel sağlık talep-
leri olarak öne çıkmıştır. Bu iki politikayı 
sağlık hizmetlerinin kademelendirilerek, 
hizmetlere erişimin kolaylaştırılması takip 
etmiştir.
İstihdam önceliği için Mesleki Eğitim ka-
litesinin artırılması ve gençlerin istihdam 
imkânlarının artırılması politikalarının iz-
lenmesi önerilmiştir. Çalışanlar ve iş ara-

yanların yetenekleri ile iş dünyasının ihti-
yaç duyduğu yetenekler arasındaki 
uyumsuzlukların azaltılması da istihdam 
önceliği için öne çıkan diğer bir politika-
dır.
Dışa bağımlı olmadan, yeterli miktarda, 
sağlıklı gıda üretiminin gerçekleştirilmesi 
ve kırsal nüfusun muhafaza edilmesine yö-
nelik aile işletmeciliğinin güçlendirilmesi 
politikaları ile Tarım ve Kırsal Kalkınma ön-
celiğine odaklanılması önerilmiştir.Tarım 
ve gıda ürünlerinin kalitesinin artırılarak 
pazara erişimin kolaylaştırılması da öne 
çıkan bir diğer politika önerisi olmuştur.
Eğitim önceliği altında "Herkese eşit ko-
şullarda iyi eğitim verilmesi" ve "Öğret-
men ve eğitmen niteliklerinin artırılması" 
en fazla puan alan politikalar olmuştur. 
Müfredatın, öğrenci yeteneklerini gelişti-
recek ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
geliştirilmesi de bu iki politikayı takip ede-
rek önemli ölçüde talep görmüştür.
Demokrasi, Adalet ve Güvenlik, Siirt pay-
daşlarının en fazla önem verilmesini iste-
diği öncelik olarak belirlenmiştir. Bu alan-
da "Adalet sisteminin daha hızlı ve etkin ça-
lışması" ve "Dış tehditler ve terörle etkin 
mücadele edilmesi" en belirgin politikalar 
olarak öne çıkarken "Özgürlük-güvenlik 
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