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MART 2017

T.C.

MUŞ VALİLİĞİ

İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ



ORTA VADEDE ÇÖZÜMÜ GEREKTİREN SORUNLAR VE 

ÖNCELİKLERİMİZ

1. KarayollarıYolAğına Alınan Muş-Batman Yolunun Yapılması,

2. Muş Merkezli, Muş-Bitlis-Bingöl İllerini Kapsayan Yeni Bir TRB

Kalkınma Bölgesi Oluşturulması,

3. Eğitim veAraştırma Hastanesinin Açılması,

4. Malazgirt Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi gibi Tarım Makineleri

Sanayisinin Geliştirilmesi,

5. İhracatın Geliştirilmesi,

6. Murat Nehrinin Islah Çalışması,

7. Malazgirt ve Bulanık Ovalarında Toplulaştırma Yapılması,

8. Organize Sanayi Bölgesinde Fabrika Binalarının Yapılarak

Müteşebbislere Teslim Edilmesi,

9. Kış Turizmi ve Kış Sporları Altyapısının Güçlendirilmesi,

10. Tarım ve Hayvancılıkta Çağdaş Üretim Tekniğinin Uygulanması,

11. Erzincan-MuşArasında Hızlı Tren Hattının Yapılması,

12. TekstilAlanındaki Yatırımların Desteklenmesi ve Teşvik Edilmesi,

13. Göl ve Nehirlerde Kafeste Balık Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması,

14. Tarım Ürünleri Sanayisinin (Süt ve Et Sanayi) Geliştirilmesi,

15. Haspet Kalesi ve Çengelli Kilisesi Gibi Tarihi Zenginliklerimizin

Restore Edilerek Turizme Kazandırılması,

16. Muş İlindeki Tarihi Dokunun Gün Yüzüne Çıkarılması,

17. 1000 Yıllık Geçmişten 1000 Yıllık Geleceğe Projesinin

Gerçekleştirilmesi,

18. Atık SuArıtma Tesislerinin Kurulması,

19. Muş Tanıtım Projesinin Gerçekleştirilmesi,

20. Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi,

21. Muş Alparslan Üniversitesinde Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin

Açılması,

22. İlimizde Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Projesinin Gerçekleştirilmesi.
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1. Karayolları Yol Ağına Alınan Muş-Batman Yolunun Yapılması

Konunun Özeti ve Açıklamalar

Muş’tan Batman’a ulaşım sağlayan en gelişmiş karayolu Bitlis-Baykan-Kozluk

üzerinden sağlanmakta ve yolun toplam uzunluğu 218,2 km’dir. Kullanılan diğer

alternatif güzergah ise Kulp üzerinden sağlanmakta olup 215 km’dir. Muş, Batman,

Diyarbakır ve Bitlis illerine bağlı ve çoğu akraba olan 141 köy, mevcut iki güzergah

dışında kalan ve Muş’un en güneyindeki Batman İline sınır olan İnardı Köyü

üzerinden ulaşım sağlamaktadırlar. Bu yol hem çok kısa hem de yörenin ticari

faaliyetleri üzerinde bulunmaktadır. Özellikle hayvancılık faaliyetleri bu bölgede

yoğunlaşmakta ve ciddi miktarda tarım ürünleri ticareti yapılmaktadır.

Bu iki ilin birbirine doğrudan bağlanması yöredeki güvenlik zafiyetini de

ortadan kaldıracaktır. Ayrıca bu yörede bulunan zengin bitki örtüsü nedeniyle yoğun

bir gezici arıcılık faaliyeti yapılmaktadır. Yine geniş mera ve yaylalar sayesinde

göçebe hayvancılık yapılmaktadır. Bu yol sayesinde bu faaliyetlerin ekonomik değeri

daha da artacaktır.

Yine yörede bulunan doğal ortam, bölgeye göre zengin orman örtüsü ve organik

ürünler sayesinde bölge kırsal turizm açısından büyük bir potansiyeli

barındırmaktadır. Ancak ulaşımdaki sıkıntılar nedeniyle bugüne kadar bu potansiyel

değerlendirilememiştir.

Çözüm Önerileri ve İstekler

İlimizin ekonomik ve ticari faaliyeti ile insan trafiğinin en yoğun yaşandığı

komşu ilimiz Batman’a, İlimiz güneyinden direk ulaşım sağlayacak bir devlet

yolunun yapılması fikrinin duyulması bölge halkı içinde büyük bir heyecan

uyandırmıştır.

Muş coğrafi olarak, bölge için çok stratejik bir konumda bulunmaktadır. Kara,

hava ve demiryolu ulaşımı ile komşu iller için bir kavşak konumundadır. Mevcut

haliyle Bitlis üzerinden veya Diyarbakır Kulp üzerinden ulaşım sağlanabilen Batman

iline doğrudan ulaşım sağlayacak bir devlet yolunun en kısa zamanda hayata

geçirilmesi, bölgenin güvenlik, ticari ve ekonomik hayatına büyük katkı

sağlayacaktır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın 01.12.2016 Tarih ve

45583 Sayılı Oluru ile Karayolları Ulaşım Ağına alınan Muş-Batman Yolunun bir an

önce projelendirilip yapımına başlanması bu iki ilimiz için elzem olan ulaşım

ihtiyacını giderecektir.

ORTA VADEDE ÇÖZÜMÜ GEREKTİREN SORUNLAR VE 

ÖNCELİKLERİMİZ
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2. Muş Merkezli, Muş-Bitlis-Bingöl İllerini Kapsayan Yeni Bir TRB Kalkınma

Bölgesi Oluşturulması

Konunun Özeti ve Açıklamalar

İlimiz Muş-Bitlis-Van-Hakkari illerinden oluşan TRB2 bölgesinde yer

almaktadır. TRB2 Bölgesinin OSB (Muş) ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü (Bitlis)

dışında kalan tüm müdürlükleri Van ilinde bulunmaktadır. Van ili Muş ilinden 217

km Bitlis ilinden ise 162 km uzaklıktadır. Ayrıca Muş ve Bitlis illeri birbirlerine

sadece 71 km uzaklıktadırlar.

Bölge müdürlüklerinin Muş ve Bitlis’ten uzak olan Van’da bulunması gerek

ulaşım ve koordinasyonda gerekse kurumlarımızın verimli çalışmasında ciddi

aksamalara sebebiyet vermektedir. Bu sebeple mevcut TRB bölgesi Muş ve Bitlis

illerimizin gelişmesine katkı sağlayamamaktadır.

Bingöl ili ise Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli’den oluşan TRB1 bölgesinde yer

almaktadır. Bingöl’ün Muş’a uzaklığı 114 km iken TRB1 bölgesinin merkezi

konumundaki Elazığ’a uzaklığı 143 km’dir. Bingöl ilinin hem coğrafi hem de sosyo-

ekonomik yeri Muş ve Bitlis illerine çok daha yakındır.

Muş, Bingöl ve Bitlis illeri diğer illere göre birbirlerine çok daha yakın

konumda bulunmaktadır. Haliyle bu üç ilimizden oluşacak yeni bir TRB bölgesi

kurulması zorunluluğu doğmaktadır.

Çözüm Önerileri ve İstekler

Muş, Bingöl ve Bitlis illerinden oluşan yeni bir TRB Bölgesi kurulması ve bu

illerde kurulacak Bölge Müdürlüklerinin illerin potansiyeline göre dağıtılması bu üç

ilimizin kalkınmasında çok önemli rol oynayacaktır. Hem sosyo-ekonomik hem de

coğrafi olarak birbirlerine çok yakın olan bu illerimizden oluşacak yeni bir TRB

Bölgesi daha adil ve daha verimli bir kalkınma bölgesi oluşturacaktır.

ORTA VADEDE ÇÖZÜMÜ GEREKTİREN SORUNLAR VE 

ÖNCELİKLERİMİZ
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3. Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Açılması

Konunun Özeti ve Açıklamalar

İlimize en yakın araştırma hastanesi yaklaşık olarak 250 km mesafededir (Van,

Erzurum, Elazığ, Diyarbakır). Ayrıca ilimiz coğrafi konumu açısından Bitlis, Bingöl

gibi illerinin arasında kalmasından dolayı da bölge illerine hizmet verebilecek en

güzel konumdadır. Çoğu zaman gerek personel, gerekse donanım olarak ilimizdeki

sağlık kurumları bazı vakalar için yetersiz kalmakta ve il dışına sevkler

yapılmaktadır. 2016 yılında il dışına 21.040 resmi evraklı hasta sevki ile ilimiz il

dışı hasta sevkinde Türkiye 1. olmuştur. Bununla beraber ilimizden yılda yaklaşık

30.000 hasta il dışındaki hastanelere sevksiz olarak gitmektedir. Bu da İlimizde tam

donanımlı bir Tıp Fakültesi Hastanesine duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır.

400 Yatak Kapasiteli Muş Devlet Hastanemiz 2015 yılında faaliyete geçti.

Modern tıp anlayışı ile hizmet verilebilmesi için hastanenin Eğitim ve Araştırma

Hastanesine dönüştürülmesi fayda sağlayacaktır.

Çözüm Önerileri ve İstekler

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile hem ilimize hem de Bingöl ve Bitlis

başta olmak üzere bölgemize etkin ve verimli bir sağlık hizmeti sunulmuş olacaktır.

Ayrıca Muşlu gençlerin kendi memleketlerinde hizmet vermelerini ve uzun süre

görev yapmalarını sağlayacaktır.

ORTA VADEDE ÇÖZÜMÜ GEREKTİREN SORUNLAR VE 

ÖNCELİKLERİMİZ
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4. Malazgirt Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi gibi Tarım Makineleri

Sanayisinin Geliştirilmesi

Konunun Özeti ve Açıklamalar

İlçede tarım alet ve makineleri üretimi yapan toplam 10 firma vardır.

Firmaların bir kısmı yıllık 500–600 adet makine üretirken bir kısmı 1000 ve 3000

adet makine üretip satmaktadır. Firmalar; römork, çayır biçme makinesi, çayır ve ot

toplama tırmığı ve ot toplama makinesi üretmektedirler. TRB2 Bölgesinde hatta tüm

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde geniş ve homojen kümelenmenin öncü ve

önemli bir örneğini teşkil eder. Bu durum işletmeler arasında işbirliği kurulmasını

kolaylaştırır, sağlıklı bir örgütlenmeyle girdi ve çıktı maliyetleri azaltılabilir ve daha

az maliyetle tüm firmalara yönelik destek mekanizmasının işletilmesinde daha fazla

fayda sağlanır.

Sanayi sitesinde 12 adet kapalı üretim mekânı vardır. Bunlardan 5 tanesi 1000

metrekare, 7 tanesi ise 500 metrekarelik alanlardır. Bunların sekiz tanesi tarım

makineleri üreticilerine tahsis edilmiştir.

Firmalar aynı makineleri farklı model, kalitede ve kendi markaları ile

üretmektedirler. Firmaların istihdam rakamları 8, 15, 20 ve 30 gibi değişmektedir.

Firmalardan sadece bir tanesinde son teknolojik makine (CNC tezgahı, modern pres

makinesi) vardır. Firmalardan sadece bir tanesinde makine mühendisi çalışmaktadır.

Hiçbir firmada dış ticaret uzmanı, pazarlama uzmanı ve muhasebe-finans uzmanı

gibi kalifiye idari ve teknik personel ile misafirlerin ağırlanacağı, eğitim-seminer vb

etkinliklerinin düzenlenebileceği bir idari bina bulunmamaktadır.

Çözüm Önerileri ve İstekler

Firmalarımız herhangi bir araştırma geliştirme ve teknolojik imkânlardan

yararlanmadan, teknik tasarımlarını kendilerinin yaptığı yeni modeller/ürünler

üretmektedirler, fakat bu yeni ürünlerin patentlerini almamışlardır. Ürünlerine patent

alınması ve tanıtımlarının yapılması firmalarımızın piyasada rekabet şanslarını

arttıracaktır. Aynı zamanda çiftçilerin bilinçlendirilmesi de haksız rekabetin

önlenmesi açısından faydalı olacaktır.

Malazgirt TARMİSS (Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi)’den yola

çıkılarak bölgede tarım sanayisinin geliştirilmesinin ilimize ve bölgemize katkısı

büyük olacaktır.

ORTA VADEDE ÇÖZÜMÜ GEREKTİREN SORUNLAR VE 

ÖNCELİKLERİMİZ
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5. İhracatın Geliştirilmesi

Konunun Özeti ve Açıklamalar

İlimizde ticaret hayatı genel olarak il merkezinde canlılığını korumakta olup,

Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde nispeten gelişmiş durumdadır. Ticari faaliyet

kolları içinde; gıda, giyim, inşaat malzemeleri, dayanıklı tüketim malları, tarımsal

ürünler, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin alım ve satımı başta gelmektedir.

İl merkezi dışında da özellikle Malazgirt İlçesinde imalatı gerçekleştirilen tarım

alet ve makinelerine dayalı ticaret önem taşımaktadır.

İlimize komşu ve komşu olmayan illere, başta çimento olmak üzere, canlı

hayvan ve hayvansal ürünler, küspe, tarım alet ve makineleri ile küp şeker satışı

yapılmaktadır. Diğer illerden ise, otomobil ve yedek parçaları, dayanıklı tüketim

malları, makine ve teçhizat, manifatura, inşaat malzemeleri, mutfak eşyaları gibi

endüstriyel ürünler, mevsimlik meyve, sebze ve narenciye ürünleri alınmaktadır. İlde

üretilip il dışına satılan bitkisel ürünlerden nohut ve fasulye ilk sırada yer almaktadır.

Hayvancılık alanında ise canlı hayvan ticareti il ekonomisine önemli katkı

sağlamaktadır. 2016 yılında il dışına 34.000 büyükbaş, 98.710 küçükbaş hayvan,

ayrıca 35.528 arılı kovan ve 625.000 canlı balık sevki yapılmıştır.

Çözüm Önerileri ve İstekler

Özellikle Ortadoğu, Orta Asya, Ön Asya ve Kuzey Afrika olmak üzere yakın

pazarlara açılmayı sağlayacak ürün yetiştirilmesi ve bunların pazarlanması önem arz

etmektedir. İlimizin kara, hava ve demiryolu ulaşımı potansiyeli ile organik tarımsal

ve hayvansal ürün potansiyeli mutlaka değerlendirilmelidir.

ORTA VADEDE ÇÖZÜMÜ GEREKTİREN SORUNLAR VE 

ÖNCELİKLERİMİZ
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6. Murat Nehrinin Islah Çalışması

Konunun Özeti ve Açıklamalar

Ülkemizin en önemli ovalarından biri olan Muş ovası, içinden geçen Murat

nehrinden kaynaklanan drenaj, taşkın, erozyon gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu

sorunların ilimizin bu önemli ovasında yapılan tarım ve hayvancılığı da olumsuz

etkilemektedir. Karasu nehrinin ıslahı ile önemli ölçüde giderilen bu sorunlar Murat

Nehrinin ıslahı ile tamamen giderilmiş olacaktır. Böylece çok sayıda mendereslerin

kesilmesi ile daha düzgün bir güzergâh elde edilecek, akış rejimi düzenlenecek ve

Murat Nehrinden kaynaklı olarak Muş Ovasında meydana gelen sel felaketleri

önlenecektir. Nehrin taşması ve dağlardan gelen kar suları nedeniyle taban suyu

problemi de çözülmüş olacağından tarımsal üretimdeki sıkıntılar giderilmiş olacaktır.

Çözüm Önerileri ve İstekler

Muş Ovası’nın drenaj sorunu, biriken suların taşkın ve erozyon tehdidi

oluşturması gibi nedenler, ovada tarımsal faaliyetleri sınırlayan faktörlerin

başlıcalarıdır. Bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak olan faaliyet de Murat Nehri

ıslahının yapılmasıdır.

Alparslan II Barajı inşaatı, Arazi Toplulaştırması ve Muş Ovası Islahı

tamamlandığında ilimizde tarımsal ve hayvansal üretimde, dolayısıyla istihdamda

artış gerçekleşecektir.

7. Malazgirt ve Bulanık Ovalarında Toplulaştırma Yapılması

Konunun Özeti ve Açıklamalar

Tarımsal üretimde modern tarım işletmeciliğinin az zaman harcayarak verimli

iş gücü ve az sermaye kullanımını sağlamak tarımdaki verimliliği arttırmak, tarım

arazilerini korumak kırsal alanda sosyal standardı yükseltmek açısından arazi

toplulaştırılması İlimiz açısından büyük öneme haiz olup halen 67 köyümüzde

planlanan arazi toplulaştırma işlemleri devam etmektedir. 525,2 km² Bulanık Ovası

ve 450 km² Malazgirt Ovasının toplulaştırılması ise ilimizde bu bölgelerdeki göçün

önlenmesi tarımsal verimlilik açısından zengin tarım topraklarının korunması,

istihdamın arttırılarak değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

Çözüm Önerileri ve İstekler

İldeki Feodal yapı ve kültürel özellik dikkate alınarak iyi bir eğitim çalışması

yapılmalı ve Malazgirt ve Bulanık ovalarının toplulaştırması yapılmalıdır.

ORTA VADEDE ÇÖZÜMÜ GEREKTİREN SORUNLAR VE 

ÖNCELİKLERİMİZ
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8. Organize Sanayi Bölgesinde Fabrika Binalarının Yapılarak Müteşebbislere

Teslim Edilmesi

Konunun Özeti ve Açıklamalar

İlimizde ekonominin temelini tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Sanayi

gelişmemiş ve mevcut sanayi de ağırlıklı olarak orta ve küçük işletmelerden

oluşmaktadır. İlin büyük ölçekli sanayi kuruluşları Muş Şeker Fabrikası ve Muş

Çimento Fabrikasıdır. Hazır giyim ve tekstil alanında ise 8 firma tarafından 1000 kişi

istihdam edilmektedir. Orta ölçekli işletme olarak; tarım makineleri imal eden

işletmeler, barit fabrikası, mermer fabrikası, tekstil atölyeleri, plastik fabrikası, süt

ürünleri işletmeleri, mobilya ve çelik kapı fabrikası bulunmaktadır. İlimizde bulunan

9 adet süt ürünleri işletmelerinde kaşar peyniri üretilmektedir.

Çözüm Önerileri ve İstekler

Cazibe Merkezleri Programını ile oluşan fırsatlar da değerlendirilmeli, İlimizin

genç işgücü, tarım ve hayvancılık potansiyeli, teşvikler, yakın illere ortalama 2.5 saat

uzaklık ve hinterlandında 6 Milyona yakın insanın yaşaması da ele alınarak

yatırımcıların ilgisi cezbedilmelidir.

Teşviklere baktığımızda; SGK desteği, Kurumlar Vergisi İndirimi, Yer tahsisi,

KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Danışmanlık Desteği, Anahtar Teslim

Bina Desteği, Faizsiz Yatırım Kredisi ve Faiz İndirimli İşletme Kredisi gibi destek

unsurları yatırımcının hizmetine sunulmaktadır.

ORTA VADEDE ÇÖZÜMÜ GEREKTİREN SORUNLAR VE 

ÖNCELİKLERİMİZ
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9. Kış Turizmi ve Kış Sporları Altyapısının Güçlendirilmesi

Konunun Özeti ve Açıklamalar

İlimizin mevcut kayak merkezi ihtiyacı karşılayamamaktadır. Kayak merkezimizde

gelen misafirlerin barınabileceği otel ve tesisimiz bulunmamaktadır.

Proje ile ilimize kayak sporları kapsamında gelen ziyaretçi sayısı artacak, uzun

süren kış mevsiminde nüfusu fazla olan gençlerimiz sosyal faaliyetlere yönlendirilerek

menfi yönelimlerden uzaklaştırılacaktır. İlimizde kış sporlarının gelişmesi beraberinde

diğer alanları da geliştirerek ilimizin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu

amaç doğrultusunda;

2.000 metrelik hat boyuna 1.850 metrelik Detechable Bubble Sistem Telesiyej

Tesisinin kurulması,

Alanda bulunan mevcut telesiyej tesisini ikinci istasyon olacak şekilde sökülerek

1.000 metre kotuna taşınması,

Kayağa yeni başlayanlar ve kızak kullananlar için 400 metre walking calped

(yürüyen halı) kurulması,

Pist düzenleme ve pist açma için 1 adet Snowtrack (kar ezme) aracı satın alınması

gerekmektedir.

Pist ve çevre düzenlemeleri yapılarak ilimizin kış turizminde bölgenin yeni cazibe

merkezi haline gelmesi sağlanacaktır.

İlimizde Kasım ayının son günlerinde başlayan kış mevsimi Mart ayının sonlarına

kadar devam etmektedir. Zengin kar örtüsü ve kar kalitesine sahip olan ilimiz Kayak

Merkezi pist uzunlukları ve meyilleri açısından birçok kayak branşının rahatlıkla

yapılabileceği fiziksel özelliklere sahiptir.

Projemiz için gerekli olan ödenek yaklaşık olarak 25.000.000 TL olarak

öngörülmektedir.

Çözüm Önerileri ve İstekler

Genç nüfusu ile kış sporları için önemli bir potansiyele sahip olan Muş ili, kayak

sporunda özellikle mukavemet (kayaklı koşu) branşında Türkiye, Balkan, Avrupa ve

Dünya şampiyonalarında dereceye girmiş sporculara sahiptir. Yıllardır kış

olimpiyatlarında ülkemizi başarıyla temsil eden Muşlu kayakçılarımız bulunmaktadır.

Bunlardan biri olup Olimpiyatlarda ülkemizi 4 kez temsil eden Sebahattin OGLAGO

Univesiad Kış Oyunlarında 5. olarak Türk kayak tarihinin en büyük başarısını elde

etmiştir.

Kayak sporunda başarılara imza atan 30 spor kulübü ve 600 lisanslı sporcuya sahip

olan ilimiz geçmiş yıllarda Türkiye Şampiyonası yarışlarına ev sahipliği yapmıştır.

Mevcut Kayak Merkezimize olan talep her geçen gün artmaktadır.

İlimizde sosyal tesislerin çok az olduğu göz önüne alınırsa bu alandaki bir açıklık

da kapatılmış olacaktır. Ayrıca ilimizin ekonomisine ve kalkınmasına da katkı sağlamış

olacaktır.

ORTA VADEDE ÇÖZÜMÜ GEREKTİREN SORUNLAR VE 

ÖNCELİKLERİMİZ
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10. Tarım ve Hayvancılıkta Çağdaş Üretim Tekniğinin Uygulanması

Konunun Özeti ve Açıklamalar

Doğu Anadolu illerinde Büyükbaş Hayvancılık işletmelerinin kurulmasına

teşvik eden Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki illerde Etçi ve Kombina ırklarla

kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi yatırımlarının desteklenmesine ilişkin uygulama

DAP diğer illerde olduğu gibi ilimizde de bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik

üreticilerimizin yüksek kapasiteli damızlık amaçlı sığır işletmeleri kurulması

yönünde çok büyük önem arz etmiş ve katkı sağlamıştır. Dolayısıyla et ve Süt

üretiminde kalitenin artmasına bölgedeki yerli ırktan, Kültür ırkı verimli damızlık

hayvancığa yönelik önemli bir gelişme sağlamıştır. Ayrıca her geçen yıl TKDK’nın

bu konudaki destek ve katkıları her geçen yıl artarak devam etmektedir.

Tarımda çağdaş üretim usullerinin uygulanmasında zor şartlarda beden ile

çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürmek

rekabet edebilir bir duruma getirmede ve kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye

çok önemli katkısı olan Bakanlığımızın makina alet ve ekipman hibe desteğinin

gelişen tarımımızda çok önemli bir yeri vardır.

Çözüm Önerileri ve İstekler

Doğu Anadolu Projesi ilimiz açısından önemli bir proje olup

yatırımcılarımızın desteklenmesi konusunda ilimize ayrılan ödeneğin arttırılması

ilimizde kurulacak damızlık amaçlı sığır yetiştiriciliğini arttıracaktır. Ayrıca

TKDK’nın ilimizdeki eğitim ve desteklemelerini artırması ilimizdeki tarım ve

hayvancılığı ve buna dayalı sanayiyi sürekli gelişir hale getirecektir.

Üretim maliyetlerini düşürmek, ekonomik ve sosyal gelişmeyi desteklemek

amacıyla kırsal kalkınma yatırımları programı kapsamında makine, alet ve ekipman

hibe desteği ödeneğinin arttırılması çiftçimizi üretebilir ve rekabet edebilir bir

duruma getirecektir.

ORTA VADEDE ÇÖZÜMÜ GEREKTİREN SORUNLAR VE 

ÖNCELİKLERİMİZ
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11. Erzincan-Muş Arasında Hızlı Tren Hattının Yapılması

Konunun Özeti ve Açıklamalar

İlimizde demiryolu taşımacılığı sosyo-ekonomik ve güvenlik açısından çok

stratejik bir konumda bulunmaktadır. 1955’te tamamlanan demiryolunun, ilin

gelişmesine olumlu katkısı olmuştur. Bu hattın 1972 yılında Tahran’a bağlanmasıyla

yolun önemi daha da artmıştır.

Yurt içi ve uluslararası yolcu ve yük taşımacılığı yapılan ve Muş’tan geçen

Elazığ-Van hattının mevcut haliyle çağımız gereksinimlerine uygun faaliyette

bulunduğu söylenemez. Bu hattın standartlarının iyileştirilmesiyle birlikte hızlı tren

hattının İlimize kadar yapılması, taşımacılık açısından en güvenli ulaşım olan

demiryolunu kullanan yolcu sayısını artıracak olup hızlı ve seri yapılan bir yük

taşımacılığıyla da bölgede ticari ve sosyo ekonomik hayatın canlılık kazanmasında

büyük rol oynayacaktır.

Turizm sektörü başta olmak üzere, bölgenin cazibe merkezi olma yolunda

ilerleyen Erzincan iline ulaşım sağlayan hızlı demiryolu hattının en kısa zamanda

İlimize kadar uzatılması bölgenin gelişme potansiyeline büyük katkı sağlayacaktır.

Bu hat sadece bölgemizde değil, ülkemizin demiryolu taşımacılığında yeni bir çığır

açacaktır.

Çözüm Önerileri ve İstekler

Sivas-Erzincan arasında 246 km uzunluğunda 200 km/sa hıza sahip elektrikli,

sinyalli ve çift hatlı Hızlı Tren Projesine, Erzincan-Muş arası da dahil edilerek Hızlı

Tren Hattı’nın tamamlanması sonucunda Edirne’den Muş’a uzanan doğu-batı

koridorunun önemli bir bölümü hayata geçirilmiş olacaktır.

ORTA VADEDE ÇÖZÜMÜ GEREKTİREN SORUNLAR VE 

ÖNCELİKLERİMİZ
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12. Tekstil Alanındaki Yatırımların Desteklenmesi ve Teşvik Edilmesi

Konunun Özeti ve Açıklamalar

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tekstil sektörü ülkenin gelişmesinde

ve kalkınmasında ilk ele alınan ve yatırımların yoğunlaştığı sektör olmuştur. Türk

tekstil sektörü de yarattığı katma değer ve gösterdiği performansla Türk

ekonomisinin en önemli rekabet avantajlarından birisini oluşturmaktadır. Tekstil

sektörü GSMH'nin yaklaşık yüzde 11'ini, ihracatın yüzde 37'sini, toplam sanayi

üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu, toplam işgücünün doğrudan 2 milyonunu dolaylı

olarak da 6 milyonunu bünyesinde barındıracak bir büyüklüğe ve etkinliğe ulaşmıştır.

Ayrıca sektörde yüzde 25'i ihracatçı olmak üzere toplam 40.000 civarında işletme

bulunmakta ve bunların yaklaşık yüzde 92'si KOBİ niteliğindedir.

Küreselleşmenin getirdiği dinamizm ve değişim sonucunda, yeni pazarlara

girme fırsatı her zaman bulunmaktadır. Bu fırsatlar iyi değerlendirildiği sürece bu

sektörde gelişmenin kaydedilmesi kaçınılmazdır. Devamlı artan şekilde yeni müşteri

grupları pazara katılmaktadır.

Çözüm Önerileri ve İstekler

İl İstihdam Kurulumuzun belirlediği ‘Talebi Karşılamaya Yönelik Yatırımlar’

ile ilgili başlıklar aşağıda gösterilmişti:

Un Üretim Tesisi, Hazır Giyim Üretimi, Karma Yem Üretim Tesisi, Bisküvi Ve

Gofret Üretim Tesisi, Bal Paketleme Tesisi, El Halısı Üretim Tesisi, Yünlü Dokuma,

Yün İpliği Üretim Tesisi ve Yünlü Battaniye Üretim Tesisi.

Listeden de anlaşıldığı üzere tekstil sektörü bu konuda büyük bir potansiyele

sahiptir. Bu potansiyelin değerlendirilmesi, yüksek ürün ve hizmet kalitesi, müşteri

merkezli yönetim politikaları, çalışanlara yönelik tutum ve davranışlar ile tepe

yönetimin oluşturacağı strateji ve vizyon sahibi firmalara, özellikle tekstil alanındaki

yatırımlar için, destek ve teşvik artırılarak sağlanmalıdır.

Cazibe Merkezleri Programını ile oluşan fırsatlar da değerlendirilmeli ve

tekstilcilerin ilimize gelmesi sağlanmalıdır.

ORTA VADEDE ÇÖZÜMÜ GEREKTİREN SORUNLAR VE 

ÖNCELİKLERİMİZ
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13. Göl ve Nehirlerde Kafeste Balık Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması

Konunun Özeti ve Açıklamalar

İlimizin su potansiyeli oldukça yüksektir. Doğal göller (3.224 ha), baraj ve

rezervuarlar (17.388 ha), gölet ve bentler (69 ha) ve akarsular (667 ha) olmak üzere

yaklaşık 21.348 ha yüzey suyu bulunmaktadır. Yerüstü su kaynağı potansiyeli

4.505,93 hm3/yıl, yer altı su kaynağı potansiyeli 117 hm3/yıl’dır. Toplam su

potansiyeli 4.622,93 hm3/yıl’dır. İlimizde toplam 79 ton/yıl kapasiteli 6 adet kara

yetiştiriciliği işletmesi ve 1.890 ton/yıl kapasiteli 2 adet kafes yetiştiriciliği faal

durumda olup su ürünleri yetiştiriciliğine devam etmektedirler. 19 firma kafes

yetiştiriciliği için başvuru aşamasındadırlar. Bunların toplam kapasitesi 17.845

ton/yıl’dır.

Çözüm Önerileri ve İstekler

2010 yılında ilimize toplam 369.000 TL su ürünleri desteği yapılmıştır. Bu

desteğin artarak devam etmesi sağlanmalıdır. Ayrıca kırmızı ete olan aşırı geleneksel

talebin beyaz ete yönlendirilmesi faydalı olacaktır.

14. Tarım Ürünleri Sanayisinin (Süt ve Et Sanayi) Geliştirilmesi

Konunun Özeti ve Açıklamalar

İlimiz hayvan varlığı, çayır ve mera alanı, üretilen yem bitkileri

topraklarımızdaki geniş flora dikkate alındığında bölgemizde hayvancılık özellikle

küçükbaş hayvancılık 1.derecede olmak üzere çiftçimizin önemli geçim

kaynaklarından biridir. DAP, TKDK ve diğer hayvancılık desteklemeleri ile

büyükbaş kültür ırkı hayvan sayımız giderek artmaktadır. Bölgemizin florasından

dolayı küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan elde edilen süt ve süt ürünleri, çevre ve

diğer iller tarafından üretilen süt ve süt ürünlerine göre tercih edilir hale gelmiştir.

Aynı zamanda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen et ve ürünlerinde yine

bölgesel flora özellikleri dikkate alındığında tercih edilen kaliteye sahiptir.

Çözüm Önerileri ve İstekler

İlimizde küçükbaş hayvanlarda üretilen sütün tamamında yakını yazlık geçici

mandıralarca toplanarak büyük kentlerde tereyağı, peynir ve benzeri ürünler olarak

değerlendirilmektedir. Süt ve Et işleyen sanayi ilimizde rantabl olarak

çalışmamaktadır. Üreticiye güven verecek süt ve et sanayinin kurulması halinde

ilimiz kalkınmasında ve Hayvancılığın gelişmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Büyük sektör firmalarının ilimize yatırımı teşvik edilmelidir.

ORTA VADEDE ÇÖZÜMÜ GEREKTİREN SORUNLAR VE 
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15. Haspet Kalesi ve Çengelli Kilisesi Gibi Tarihi Zenginliklerimizin Restore

Edilerek Turizme Kazandırılması

Konunun Özeti ve Açıklamalar

İlimiz başta, Urartular olmak üzere Medler, Persler, Sasaniler, Bizanslılar,

Selçuklular ve Osmanlı kültür ve medeniyetine ev sahipliği yapmış zengin bir

dokuya sahip illerimizdendir. Başta Malazgirt Zaferi olmak üzere Bulanık, Molla

kent, Yemişen Beldelerindeki Türk İslam Eserleri olmak üzere Çengelli Kilisesi,

Haspet Kalesi, Derasor Kilisesi, Arak Kiliseleri, Srong Kilisesi, Meryemana ve Muş

Merkez Hamam ve Osmanlı Sivil Mimari örnekleri gibi yüzlerce tarihi ve turistik

değerlerimizin rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri yapılarak restorasyon

uygulama çalışmalarına başlanması gerekir.

Çözüm Önerileri ve İstekler

Yüzey araştırmalarını kendi imkânlarımızla yapıyoruz. Ancak kısmi vatandaş

işgalleri, mülkiyet sorunu, ödenek eksikliği, kalifiyeli eleman yetersizliği gibi

eksikliklerimiz bulunmaktadır. Çengelli Kilisesinin bulunduğu alan yaklaşık 80-90

yıldır işgal altındadır. Söz konusu kilisenin restore edilebilmesi için köylülerin başka

bir yere iskanı gerekmektedir. Başta Haspet Kalesi ve Çengelli Kilisesi olmak üzere

tarihi alanlarımızın gün yüzüne çıkarılarak restorasyon ve tanıtımının yapılması ve

turizme kazandırılması il turizminin canlanabilmesi için zorunluluk arz etmektedir.

16. Muş İlindeki Tarihi Dokunun Gün Yüzüne Çıkarılması

Konunun Özeti ve Açıklamalar

Muş’ta çarpık kentleşme sonucu derme çatma binalar arasında unutulmaya yüz

tutmuş; Müştak Baba Türbesi, İbrahim Samidi (Zerzemi) Hazretleri Türbesi, Karasu

Hamamı ve Yıldızlı Han’ı gün yüzüne çıkarmak. Alaattin Bey Camii, Hacı Şeref

Camii, Ulu Camii, Şeyh Muhammed-i Mağrubi Hazretleri Türbesi ile Molla Resul’i

Spiki Hazretleri Türbesi’nin bulunduğu alanın düzenlenmesi yapılarak inanç ve

kültür turizmine kazandırılması amaçlanmaktadır.

Proje için gerekli olan ödenek 35.000.000 TL olarak öngörülmektedir.

ORTA VADEDE ÇÖZÜMÜ GEREKTİREN SORUNLAR VE 

ÖNCELİKLERİMİZ
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Çözüm Önerileri ve İstekler

Proje ile;

Ulucami, Hacı Şeref Camii, Alaattin Bey Camii, İbrahim Samidi Türbesi arasında

kalan alan kamulaştırılarak tarihi dokuya uygun olarak yeniden düzenlenmesi,

1000 metrekare zemin alan üzerine iki katlı taş binadan yapılan İslam

Bilimleri Kütüphanesi kurulması,

Peyzajı yapılarak muhtelif oturma ve açık dinlenme alanları oluşturulması,

Türbelerin kuzey batı yamacında 50 araçlık açık otopark alanı oluşturulması,

350 yıllık Alaattin Bey (Karasu) Hamamının restore edilmesi,

Otantik ve tarihi dokuyu içeren yöre taşlarından yapılacak olan değişik ölçü ve

ebatlarda 85 dükkân, alışveriş mekânları ve bunların arasında dar ve oyma taştan

yapılma yüzey su kanalcıkları ile oyma taş desenli yarı gömmeli 3 metre çaplı etrafı

gül ve çiçeklerle çevrili 4 havuz yapılması,

1 Adet (kültür ve sanat evi olarak da kullanılabilecek) 400 metre karelik “Tarihi Muş

Evi” yapılması planlanmaktadır.

17. 1000 Yıllık Geçmişten 1000 Yıllık Geleceğe Projesinin Gerçekleştirilmesi

Konunun Özeti ve Açıklamalar

Malazgirt; Anadolu’yu İslâm'a yurt ve bize vatan yapan, insanlığa umut ve

ufuk hediye eden yegâne ruhtur. Malazgirt ruhuyla geleceğimizi taçlandırmak,

geçmişimizle onurlanmak, geçmiş ve gelecek nesiller arasında köprü kurmak adına

‘1000 Yıllık Geçmişten 1000Yıllık Geleceğe Projesi’ni planladık.

Bu projemiz ile yeniden Diriliş Destanı yazan Türkiye Cumhuriyeti’nin 2071

vizyonuna katkı sunmayı amaçladık. Proje kapsamında 2071 neslini yetiştirecek olan

gençlerimizi “Malazgirt Ruhu” ile yetiştirmek, istiklal ve istikbalimizi temin eden,

tarihin akışını değiştirmemize imkân veren bu kutlu zaferin gelecek nesiller

tarafından daha iyi anlaşılması ve Malazgirt ilçemizi kültür-tarih turizminin en

önemli alanlarından biri haline getirmek hedeflenmiştir.

Proje için gerekli olan ödenek 55.000.000 TL olarak öngörülmektedir.

Çözüm Önerileri ve İstekler

Bu proje ile;

Malazgirt panoraması ve müze, tarihi dokuya uygun dijital kütüphane, gençlik

(bilgi) merkezi, sinema salonu, interaktif resim çektirme bölümü, sergi salonları,

Malazgirt savaş alanı, Sultan Alparslan Türbesi, Malazgirt şehitleri anıt mezarlığı,

cami, at maneji, koşu ve yürüyüş parkurları sportif alanlar, satış reyonları gibi sosyal

alanların da yapımı planlanmaktadır.

ORTA VADEDE ÇÖZÜMÜ GEREKTİREN SORUNLAR VE 

ÖNCELİKLERİMİZ
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18. Atık Su Arıtma Tesislerinin Kurulması

Konunun Özeti ve Açıklamalar

Dünya nüfusunun hızla artması nedeniyle suya olan ihtiyaç da o oranda artmakta ve

su kaynakları hızla tükenmektedir. Günümüzde evsel yâda enstriyel atık su olarak

nitelendirilen bu atık sular arıtma teknolojileri sayesinde tekrar geri dönüşüm sağlanmakta

ve etkileri bertaraf edilmektedir. Muş halkının ve çevresinin sağlığını doğrudan etkileyerek

hastalıklara neden olan atık su kirliliği konusunda çevre koruma önlemlerinin geliştirilmesi

ihtiyacını saptamıştır. Atık su arıtma sisteminden çıkan arıtılmış su bahçe sulama

sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Evsel atık sular ile endüstriyel atıksıların neredeyse

tamamı arıtılmadan su ve toprağa karışmakta, insan ve çevre sağlığını tehdit etmektedir.

Muş Belediyemizce mezbaha nenin yanında yer tahsisi yapılan atık su arıtma

merkezi etüt çalışması devam etmektedir.

Çözüm Önerileri ve İstekler

Bunun için evsel ve endüstriyel atık sular ile ilgili fizibilite çalışması yapılarak

ilimizin doğal havası ve çevre dokusu kirlenmeden korunması sağlanmalıdır. Şehrin atık su

kolektör sistemi, Atık su Arıtma Tesisinin inşası ile paralel şekilde yapılmalıdır.. Bu

kolektör sisteminin tamamlanması sonrasında şehir nüfusunun çoğu bu kanalizasyon

şebekesine bağlanmış olacaktır.

Ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.

19. Muş Tanıtım Projesinin Gerçekleştirilmesi

Konunun Özeti ve Açıklamalar

İlimiz Kültür ve Tabiat Varlıkları bakımından zengin illerimizdendir. Malazgirt

Zaferinin kazanıldığı yer ilimize bağlı Malazgirt ilçemizin sınırları içerisindedir. Telli turna

ve toy kuşunun kesin olarak ürediği bilenen son alan ilimiz sınırları içerisinde Bulanık ve

Muş Ovalarıdır. Muş Lalesi, Muş Üzümü, Muş pestili ve lahanamız diğer tanınmış

ürünlerimizdendir. Ayrıca Ermenilerce dünyada kutsal sayılan ikinci en büyük kilise

ilimizde bulunmaktadır. Ermeni tarihçi Horon Ekli Muşa ilimizde doğmuştur. Yine Ermeni

Alfabesinin kurucusu Mustat’ın ilimiz Güneyik köyünde doğduğu rivayet edilir. Zengin

bitki çeşitliliği, yaylaları ve doğal güzellikleriyle ilimizin önemli bir turizm potansiyeli

taşımaktadır.

Çözüm Önerileri ve İstekler

İlimizin kültürel değerlerini tanıtan sesli, görüntülü ve yazılı tanıtıcı yayınların

yapılması. Ulusal ve uluslararası fuarlara katılımın sağlanmasıdır. Kültürel değerlere ait

festival ve şenliklerin düzenlenmesi ve bunlar için yeterli ödenek teminin ayrılması

gerekmektedir.

ORTA VADEDE ÇÖZÜMÜ GEREKTİREN SORUNLAR VE 
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20. Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi

Konunun Özeti ve Açıklamalar

819.600 ha İlimiz yüzölçümünde 342.745 ha kullanılabilen tarımsal arazi,

çayırla birlikte 370,236 ha alan mera ve 47.472 ha kullanılmayan alanla ilimiz

toprakları tarımsal faaliyetler açısından uygun ve verimli bir arazi yapısına sahiptir.

İlimiz parsel büyüklüğü ile Türkiye ortalamasının üstünde olan arazimizde havza

bazlı üretim modelimizde temel ürünler buğday, arpa, şeker pancarı, mısır, ayçiçeği

ve kolzadır. İlimizde tarımsal üretimi etkileyen faktörler diğer illerde de olduğu gibi

toprak bakımı, ıslah, sulama, gübreleme, tohum ıslahı, makineleşme, hasat ve

pazarlama tarımsal üretimi etkileyen önemli faktörlerdendir. Üretim alanlarında ürün

çeşitliliğinin arttırılması ile Tarımsal gelirde önemli ölçüde gelir artışı olacaktır.

Kültürü yapılan bitkilerin buğday ve arpa ağırlıklı üretim modelinden sebze, meyve

ve yem bitkilerine geçiş yapılması önemlidir.

Çözüm Önerileri ve İstekler

İlimizde hububat ve baklagil ağırlıklı üretim olup Alternatif tarımsal üretimin

geliştirilmesi yönünde çiftçiye geri dönüşümsüz destek sağlanması, sulamada cazip

geriye dönük demostratif alanlar oluşturulması ve kaliteli tohum kullanılmasının

yaygınlaştırılması amacıyla tohum desteğinin ve alet ekipman desteğinin

arttırılmasıdır.

ORTA VADEDE ÇÖZÜMÜ GEREKTİREN SORUNLAR VE 

ÖNCELİKLERİMİZ
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ORTA VADEDE ÇÖZÜMÜ GEREKTİREN SORUNLAR VE 

ÖNCELİKLERİMİZ

21. Ziraat ve Veterinerlik Fakültelerinin Açılması

Konunun Özeti ve Açıklamalar

819.600 hektar İlimiz yüzölçümünün 344.842 hektar kullanılabilen tarımsal

arazi, 373.362 hektar çayır ve merayla birlikte 718.204 hektar alanla ilimiz

toprakları tarımsal faaliyetler açısından uygun ve verimli bir arazi yapısına sahiptir.

İlimiz arazisinin 278.000 hektarı ovalardan oluşmaktadır. İlimiz arazi büyüklüğü ile

Türkiye ortalamasının üstünde olan arazimizde havza bazlı üretim modelimizde

temel ürünler buğday ve arpa (230.000 ton), şeker pancarı(399.000 ton), yonca

(1.341.000 ton ile Türkiye 1. si), mısır, ayçiçeği ve kolzadır. İlimiz 302.215 büyükbaş

hayvan sayısı ile Türkiye 13. sü, 1.021.142 kübükbaş hayvan sayısı ile Türkiye 10.su,

7.435 manda sayısı ile Türkiye 6.sıdır. İlimizin hayvan varlığı, çayır ve mera alanı,

üretilen yem bitkileri, topraklarımızdaki geniş flora dikkate alındığında bölgemizde

hayvancılık özellikle küçükbaş hayvancılık 1.derecede olmak üzere çiftçimizin

önemli geçim kaynaklarından biridir. Ayrıca ilimizde 43.463 adet arı kovanı

bulunmaktadır. İlimizde yıllık 9.369 ton et üretimi, 341.228 ton süt üretimi ve 504,5

ton bal üretimi yapılmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesinde Elazığ’dan (Keban) sonra 2. büyük, yıllık 37

Milyon kapasiteli yavru alabalık üretim tesisi Varto ilçemizdedir.

Çözüm Önerileri ve İstekler

İlimizde Ziraat ve Veterinerlik Fakültesi açılması Tarım ve Hayvancılığın

gelişmesine, çiftçimizin daha bilinçli olmasına dolayısıyla verimliliğe ve istihdama

katkı sağlayacaktır.
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22. İlimizde Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Projesinin Gerçekleştirilmesi

Konunun Özeti ve Açıklamalar

Muş ilinin merkez, Varto ilçesinin kuzey tarafları, Korkut ilçesinin tamamı ile

Malazgirt ve Bulanık ilçelerinin güney kısımlarında daha yoğun bir güneş potansiyeli

olduğu görülmekle birlikte, güneş enerjisi potansiyeli açısından ilin tümü rantabl

olma değeri olan 1600 KWh/m² üzerinde bir güneşlenme değerine sahip olduğu için

Muş ili güneş enerjisi açısından enerji üretim potansiyeline sahiptir.

Muş için global radyasyon değerinin en yüksek olduğu aylar Haziran-

Temmuz aylarıdır. İlde ortalama günlük global radyasyon değeri 4,36 kWh/m²-gün,

yılık ortalama toplam global radyasyon değeri ise 1591,71 kWh/m²-yıl’dır. Bu

değerler, Türkiye’de güneş enerjisi global radyasyon değeri bakımından en yüksek

üçüncü il olan Van ile karşılaştırıldığında iyi bir değere sahip olduğu gözükmektedir.

Ortalama günlük güneşlenme süresi 7,36 ve yıllık güneşlenme toplam süresi

7,36x365=2690,96’dır.

Çözüm Önerileri ve İstekler

Muş ili direkt radyasyon bakımından, Türkiye’nin yüksek güneş enerjisi

verilerine sahip olmakla birlikte, arazi bulunabilirliği ve güneş enerjisi potansiyeli

büyüklüğü itibariyle Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi kullanım potansiyeline

sahip illerden birisidir. Muş ili Türkiye’nin sayılı ovalarından birisine sahip olması,

dağ yamaçlarına yakın ve verimliliği düşük arazi ile ovanın etrafında bir halka gibi

duran dağların uygun yamaçlarına elektrik enerjisi üretim panelleri yerleştirme

açısından büyük alanlara sahiptir. Konuyla ilgili olarak detaylı fizibilite çalışmaları

devam etmekte olup, mevcut veriler ışığında, Muş ilinin Türkiye’de güneş enerjisi

yatırımları açısından avantajlı illerinden biri olduğu değerlendirilmektedir.


