
 
      

GAP 2 PROJESİ 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP); Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu potansiyeli ortaya 

çıkarmak için ülke kaynaklarını değerlendirerek, bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir düzeyini ve 

yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgelerarası farkları gidermeyi ve ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve 

sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan ve ülkemizi uluslararası alanda markalaştıran 

bir bölgesel kalkınma projesidir. 

GAP, 9 ilin (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak) yer 

aldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde uygulanmaktadır.  

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında, başta sulama olmak üzere temel altyapı ihtiyaçlarının 

karşılanması ve bölgede ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin hızlandırılması 

hedeflenmektedir. Bu kapsamda yayınlanan GAP Eylem Planı’nda orta vadede bu projeyi 

tamamlamaya yönelik politika, strateji ve eylemler yer almaktadır. Plan döneminde uygulanacak 

programlarla bir yandan bölgede işgücünün niteliği artırılarak, işgücüne katılma oranı ülke 

ortalamasına yaklaştırılmış, diğer yandan özel ve kamu yatırımlarının artırılması ve ekonomik hayatın 

canlandırılması sonucu bölgedeki toplam istihdam artırılarak bölge genelinde istihdam düzeyi ülke 

ortalamasına çıkarılmaya çalışılmıştır.  

GAP Eylem Planı kapsamında Kurumumuzun yürüttüğü GAP 2 Projesi 2008-2012 yılları arasında 

uygulanmış olup; Kalkınma Bakanlığı 2013 Yılı Yatırım Programlarında Proje süresi 2008-2015 olarak 

revize edilerek uygulanmaya devam edilmektedir. 

Proje Kapsamında İŞKUR’un Faaliyet Alanı: 2008-2012 Yılları arasında uygulanan GAP Eylem Planı 

GAP 2 Projesi kapsamında Kurumumuz sorumluluğunda mesleki eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.  

İşgücü Yetiştirme Kursları, Toplum Yararına Çalışma Programları, Girişimcilik Programları, İşbaşı Eğitim 

Programları ve UMEM kapsamındaki kurslar açılmıştır. 

 Bu anlamda Proje Bileşenleri; 

S.G.2.1 İşgücü yetiştirme programları yaygınlaştırılacak ve bu programların etkinliği artırılacaktır. 

S.G.2.2 Kendi işini kurmak isteyenlere yönelik eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri etkin 

biçimde verilecektir. 

S.G.2.3 İşgücü piyasasına girişleri kolaylaştırmak amacıyla mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetleri 

yaygınlaştırılacak ve daha etkin hale getirilecektir 

 S.G.2.4 İstihdamı artırmaya yönelik hibe programı geliştirilecek ve uygulanacaktır. İstihdamı 

artırmaya yönelik olan ve eğitim ile işgücü piyasası ilişkisini güçlendirmeyi hedefleyen çok ortaklı, 

küçük ölçekli projeler desteklenecektir. Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) uygulanacaktır. 

Projenin Toplam Bütçesi (2008-2012) : 139.329.000 TL 

Projeden yararlanan kişi sayısı: 2012 yılında 11.090 kişi, 2011 10.463 kişi, 2010 yılında 11.087, 2009 

yılında 13.143 kişi faydalanmış olup; Proje toplamında 45.783 kişi faydalanmıştır. 

  


