
 
AMACI 

Doğu Anadolu Projesi (DAP)’ nin genel  amacı; uygulandığı  illerdeki 

yatırımların  gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, 

projelendirme,  izleme,  değerlendirme  ve  koordinasyon  hizmetlerinin  

yerine  getirilmesi  suretiyle  Doğu Anadolu  Bölgesi’nin kalkınmasını 

hızlandırmaktır. 
 

KAPSADIĞI İLLER 
 

Doğu Anadolu Projesi  (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 

interlantınta  14 il (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, 

Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van) bulunmakta 

olup, merkez teşkilatı Erzurum’dur. 
 

ANA PLAN 
 

DAP Ana Planı'nın temel hedefi, Bölge'nin kendi potansiyellerini harekete 

 geçirecek ortamın yaratılmasını sağlamaktır.  Bunun için mevcut gelişme 

eğilimlerine karşı çıkmayan, tersine bu  eğilimleri  organize  etmek  

suretiyle güçlendirmeye yönelik bir planlama stratejisi esas alınmıştır. 
 

EYLEM PLANI 

DAP Eylem Planı kapsamında 5 adet ana eksen tespit edilmiştir. Bunlar; 

 Gıda ve tarım sektörlerinde verimlilik ve katma değerin artırılması, 

 Sanayi ve hizmetler sektörlerinin güçlendirilmesi, 

 Altyapı, kentleşme ve çevresel koruma, 

 Beşeri-sosyal sermayenin ve sosyal alt yapının güçlendirilmesi, 

 Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi. 

DAP Eylem Planı kapsamında gıda ve tarım sektörünün öncelikleri; 

toprak ve su kaynaklarının daha etkin kullanılması, bitkisel ve hayvansal 

ürün üretiminde çeşit ve verim artışının sağlanması, elde edilen ürünlerin 

katma değer artışı için bölge dahilinde işlenmesi, yenilikçi uygulamaların 

bölgeye özgü biçimde yaygınlaştırılması yanında pazarlama ağlarının 

geliştirilmesi ve ürün ticaretinin artırılmasıdır. 

Kaynak; DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yayınları.  

 



 

IĞDIR’DA DAP 

Iğdır İl Özel İdaresi olarak DAP eylem planı kapsamında gıda ve tarım 

sektörlerinde verimlilik ve katma değerin artırılması amacıyla toprak ve 

su kaynaklarının daha etkin kullanılması, bitkisel ve hayvansal ürün 

üretiminde çeşit ve verim artışının sağlanmasına yönelik projelerin 

geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanmıştır. 

Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projeleri 

Su taşıma kapasitesi 500 lt/sn nin altında olan tarımsal sulama 

projeleridir. Daha çok aşırı su kayıplarının görüldüğü mevcut toprak 

arkların projelendirilmesine öncelik verilmektedir. Projelendirmede 

öncelikli olarak kapalı sistem tercih edilmekte, arazinin topoğrafik 

yapısına göre beton dik veya trapez kanala da yer verilmektedir. İlimizde 

2013, 2014, 2015 yıllarında toplam 9 adet tarımsal sulama projesi 

gerçekleştirilmiş, 2955 ha tarımsal alan sulama tesisine kavuşmuştur. 

Hayvan İçme Suyu (HİS) Gölet Projeleri 

Mer’a ve yaylalardaki hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla ilkbaharda eriyen kar ve yağmur sularını depolamak için 

yapılan gövde yüksekliği 7,00 metreyi geçmeyen yapılardır. İlimizde 2014 

ve 2015 yıllarında toplam 6 adet hayvan içme suyu gölet projesi 

gerçekleştirilmiştir. 

Sıvat Projesi 

Mer’a ve yaylalardaki hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak 

için küçük su gözelerinin önlerine yerleştirilmek üzere sıvat (hayvan 

sulağı) yapım, dağıtım ve montaj projesidir. İlimize DAP idaresi 

tarafından 2015 yılında 60 adet beton sıvat verilmiştir.          


