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Orman Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 4 yıldır sürdürülmekte olan, Atatürk Baraj Havzasına 
gelir getirici ağaçların dikilmesi projesine bir kenarından dahil olarak 4k projesi adını verdiğimiz bir 
çalışmayı 3 yıldır sürdürmekteyiz. 
 
Kırsalda kadına kazanç kapısı (4K) dediğimiz bu çalışma herhangi bir yerden finanse edilmiş değildir. 
Tamamen gönüllülük esasıyla yürütülen bir çalışmadır. Ağaçsız ve çıplak arazi olan Atatürk Baraj 
Havzasının, hem erozyonu önlemek hem de çevre bakımı açısından acil olarak ağaçlandırılmaya 
ihtiyacı olduğu görülmektedir. Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü bu anlamda yoğun çalışmalar 
yaparken meyve veren ağaçlar dikmeye yönelmiştir. Ceviz, badem, menengiç, çam fıstığı, vs.  
 
Güneydoğum Derneği olarak Orman Genel Müdürlüğü ile zaman zaman görüşerek bu proje içinden 
başka bir proje yaratmayı önerdik. Dikilmekte olan ağaçların dikim, bakım ve yetiştirilmesi 
tamamlanıp meyve almaya başlanıldığı zaman köylü vatandaşa dağıtılacak. Bu ağaçların belli oranda 
köylü kadınlara verilmesi idi bu önerimiz. Kırsaldaki kadını hem üretime yönlendireceksiniz, hem 
ağaçların bakımını kendi çocuğuymuş gibi üstlenmiş olacak kadınlar, hem de buradan elde edilecek 
gelir kadına kalacak. Kadın eline geçen parayla daha güçlü, çocuğunun geleceğiyle daha yakından ilgili 
olacak. Aslında bu tür projeler sosyo-ekonomik anlamda terörle kökten mücadele demektir.  
 
Önerilerimiz ve davetimiz çerçevesinde, Adıyaman’a ağaç dikme etkinliği için gelen Orman ve Su İşleri 
Bakan Yardımcısı Sayın Harun Tüfekçi köylü vatandaşa, köylü kadınlara konuşurken bizim 
düşüncelerimizin öneminden bahsetti. Ağaçların bir kısmının kadınlara verilmesinin sağlanacağını 
söyledi. Bizi, düşüncelerimizi, önerilerimizi önemseyerek destekleyen Sayın Tüfekçi’ye teşekkür 
ediyoruz.  
 
O gün o etkinlikte köylü kadınlar yoğunlukta idiler. Önlerine konan bir gelir alternatifine umutla 
sarılmak için oradaydılar.  
 
Az değil, milyonlarca fidan dikilmesi söz konusu Atatürk Barajı çevresinde. Bugün uçaktan baktığınız 
zaman baraj gölü etrafında kahverengi bir topraktan ibaret olan bu yörenin ağaçlandırılmış halini 
düşünmek bile ayrı bir güzellik katmaktadır düşüncelere. Üstelik de bu ağaçlardan gelir elde etmek, 
ürün elde etmek, piyasada az ve pahalı olan ürünleri artırmak işin diğer olumlu bir boyutu olacaktır. 
Bu projede kadınlara bir köşe ayırdığınızda kırsaldaki kadının işgücünü daha etkin değerlendirmiş 
olacaksınız, yetiştirdiğiniz bu ürünlerin pazarını oluşturacaksınız hatta ihracat bile yapacaksınız. Tüm 
bunlar bugün düşünceden ibaret olsa da yakın gelecekte uygulamaya konmuş güzel gelişmeler 
olabilir. Nasıl ki başlamak bitirmenin yarısı ise hayal etmek de gerçekleştirmenin yarısıdır.  
 
4K çalışmamızın başarıyla sonuçlanması umuduyla.  
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