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GAP Gençlik Evleri Projesi 2010 Faaliyet Raporu 
 
Projenin amacı; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişmenin 
sağlanabilmesine yönelik gençlik platformlarının kurulması için destek sağlanması; sosyal ve 
kültürel mekanların yaratılması; sosyal, kültürel, sportif ve gelir getirici eğitim programlarının 
düzenlenmesi ve gençliğin kapasitesinin güçlendirilmesidir. Proje temelde gençlerin yerel 
yönetim ve karar alma süreçlerine katılımını sağlamayı hedeflemektedir.  
 
Proje Mayıs 2001 ile Ağustos 2006 tarihleri arasında GAP İdaresi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı ve Habitat İçin Gençlik Derneği ortaklığıyla İsviçre Hükümeti’nden 
sağlanan finansman desteğiyle yürütülmüştür. 
 
1 Eylül 2006’dan sonra Pepsi Cola finansmanı ve Türkiye Kalkınma Vakfı teknik desteğiyle 
GAP İdaresi tarafından yürütülen projeye, 2009 yılında GAP İdaresi ve Türkiye Kalkınma Vakfı 
desteğiyle devam edilmiştir.     
 
Bölge’de 9 adet Gençlik ve Kültür Evi Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, 
Mardin, Siirt,  Şanlıurfa ve Şırnak illerinde faaliyet göstermektedir. Gençlik ve Kültür Evleri’nde 
üniversiteye hazırlık, bilgisayar, resim, müzik, halkla ilişkiler, tiyatro ve halk oyunları kursları 
düzenlenmektedir. 
 

Proje kapsamında 2010 yılında gerçekleştirilen bazı faaliyetler şunlardır:  

- Bu yıl ikincisi Batman’da organize edilen Uluslararası GAPGENÇ Festivali 07-10 Mayıs 
2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Teması “Kültürel Yüzler” olan festivale 
coğrafyaları, dilleri, ırkları, hayalleri, farklı olan birbirini tanımayan ülkemiz ve dünya 
gençlerinin bir araya gelmesi, gençten gence kültürler arası iletişim ve etkileşim ortamının 
oluşturulması, gençler arasında dostluk köprülerinin kurulması, farklılıkların paylaşılması ve 
gençlerin toplumsal kalkınmanın temel katılımcılarından biri ve itici gücü olmalarına olanak 
sağlanması amacıyla. GAP Bölgesindeki illerden gençler ve gençlik kuruluşlarının katılımı 
ile beraber, Türkiye'den 72 ilden ve 13 ülkeden -Fransa, Gürcistan, İngiltere, Güney Kore, 
İtalya, Romanya, Litvanya, Letonya, Malta, Almanya, Filistin, Suriye ve Irak'tan gençler ve 
gençlik kuruluşları katılmıştır. Festival kapsamında fotoğrafçılık, sosyal haklar, gençlik 
forumu, aktif vatandaşlık, heykel, resim, dans gösterileri, yöresel oyunlar, seramik, ritim vb. 
gibi 20 atölye çalışması, 30 kültür-sanat etkinliği, 2 panel, 6 sergi ve 55 kuruluşun katıldığı 
gençlik STK fuarı yapılmıştır. Mor ve Ötesi, Yeni Türkü, 4X4, Hozan Beşir, Piatango gibi 
grupların yanı sıra, Güneşe Doğru, Chemfest, Gölge vb. gruplar konser verdi. Festivale il 
dışından 1200 Batman’dan toplamda 30 bin kişi katılmıştır. 

- Gençlik ve Kültür Evlerinin yaygın eğitimleri için eğitmen yetiştirmek üzere 24-30 Ekim 
2010 tarihleri arasında Gaziantep’te “Yaygın Eğitim Eğitmen Eğitimi” düzenlenmiş olup 24 
eğitmen yetiştirilmiştir. Bu eğitmenler daha sonra Gençlik Evlerinde eğitimler vermeye 
başlamışlardır. 

- Gaziantep’te 13-15 Aralık 2010 tarihleri arasında Gençlik Evleri Yürütme Kurulu üyelerine 
yönelik “Takım Çalışması” eğitimi verilmiştir. 

- Yabancı Yatırımcılar Derneği (YASED) işbirliği ile yapılan Koza Projesi kapsamında 2010 
yılında proje alanı TRC-4 Az gelişmiş bölgesi seçilmiş ve üniversitelerinden seçilen 110 
genç Temmuz-Ağustos aylarında İstanbul’da uluslararası şirketler staj/iş öğrenme eğitimi 
almışlardır.  
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- Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa 
faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Aktarım ağıdır. Gaziantep, 
Mardin, Batman, Siirt Gençlik ve Kültür Evi, Eurodesk Temas Noktası olarak hizmet 
vermeye başlamıştır. 

- GAPGENÇ Festivali için AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı (Ulusal Ajans) ile 
işbirliği protokolü imzalanmış olup, bu işbirliği ile Avrupa Birliği üye ülkelerinden toplam 
150 gencin festivale katılması sağlanacaktır. Bu katılımcıların yol, yemek ve konaklama 
giderleri Ulusal Ajans tarafından karşılanacaktır.  
 

- 2010 yılında Sosyal Destek Projesi (Sodes) kapsamında Adıyaman Gençlik ve Kültür 
Evi’nin Sanat Atölyesi ve Gençlik Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması adlı projeleri 
kapsamında 2 projesi kabul edilmiş ve uygulanmaya başlamıştır. 
 

- Batman Gençlik ve Kültür Evi’nin AB Gençlik Programları kapsamında;  
o 20-26 Ocak 2010 tarihleri arasında Litvanya’da düzenlenen “Now Dance Mor” 

adlı ağ kurma projesine 3  genç katılmıştır. 
o “Hand İn Hand For Pure Youth as Faalen Snow” adlı  Eylem-1.1 Gençlik Değişim 

Projesi kapsamında İtalya, Romanya, Litvanya ve Türkiye’den toplam 30 gencin 
katılımıyla Batman Gençlik Evinde gerçekleştirilmiştir. 

o 28 Mayıs-04 Haziran 2010 tarihleri arasında Litvanya-Vievis kentinde düzenlenen 
“Pınclude” (Dahil Edilme) Eylem-4.3 Eğitim kursuna 3 genç katılmıştır. 

 
o 04-12 Ekim 2010 tarihleri arasında Ermenistan/Tsakhkadzor/Sevan kentinde 

“Açık Alan Teknolojisi (OST)-Dezavantajlı Gençler İçin Kültürlerarası Öğrenme 
ve Gelişim Aktiviteleri” adlı Eylem-3.1 Eğitim Projesine 5 genç katılmıştır. 

 
o 26 Eylül-03 Ekim 2010 tarihleri arasında Moldova’da gerçekleştirilen “EXPRESS 

TOLERANCE THROUGH DANCE AND MUSIC”  adlı Uluslararası Eğitim ve 
Ağ Kurma Projesine 2 genç katılmıştır.  

 
o 22-28 Kasım 2010 tarihleri arsında Romanya’da gerçekleştirilen “Avrupa 

Parlamentosu Simülasyonu” adlı uluslararası değişim projesine 4 genç katılmıştır. 
 

- Batman Gençlik ve Kültür Evi, SODES (Sosyal Destek Programı) kapsamında hibe almaya 
hak kazanan “Çocuk–Sanat, Genç-Kültür” projesi ile fotoğrafçılık, kısa film, modern dans, 
resim, edebiyat atölyeleri düzenlenmiş olup bu faaliyetlerden toplam 600 genç 
faydalanmıştır. 
 

- Diyarbakır Gençlik ve Kültür Evi’nin 01-12 Mayıs 2010 tarihleri arasında uyguladığı ve AB 
Gençlik Programları kapsamında hibe almaya hak kazandığı “Young Festival of GAP  adlı 
gençlik değişim projesine Polonya, Romanya Litvanya’dan toplam 18 genç katılmıştır.  
 

- Diyarbakır Gençlik ve Kültür Evi’nin AB Gençlik Programları kapsamında hibe almaya hak 
kazandığı “Neden Ellerim Titriyor” adlı Eylem 1.2 projesi uygulanmıştır.  
 

- Diyarbakır Gençlik ve Kültür Evi ve Diyarbakır Valiliği Ortaklığıyla İçişleri Bakanlığı Köye 
Dönüş ve Rehabilitasyon projelerine “Sur Gençlik Evi” adlı bir proje başvuru yapılmıştır. 
Bütçesi 110.000 TL olan proje kapsamında faaliyetler 2011 yılında gerçekleştirilecektir.  
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- Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi’nin AB Gençlik Programları kapsamında hibe almaya hak 
kazandığı ECOMUSİC adlı Avrupa Gönüllü Hizmeti (EVS) kapsamında kabul edilen 
projede 20 genç 1 ay boyunca Yunanistan’da “Çevre” ve “Müzik” temalı projelerde 
gönüllülük yapmışlardır. Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) 
kapsamında 9 gence Fransa, İtalya, Romanya, Polonya e Slovenya’da 6-12 ay sürelerinde 
gönüllülük yapma fırsatı sağlamıştır. 

- Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi, Habitat İçin Gençlik Derneği”nin Birleşmiş Milletler 
Nüfus Fonu ile ortaklaşa gerçekleştirdiği “Bir Gençlik Hikayesi” projesinin bölgesel 
toplantısına ev sahipliği yaptı. Gençlerin eksiksiz ve doğru şekilde cinsel sağlık/üreme 
sağlığı konularında bilgi almaları hakkı olduğunu savunan kampanya dahilinde Kent 
Konseyi Gençlik Meclisleri kolaylaştırıcılığında bölgesel toplantılar gerçekleştirilerek 
gençlere bu kampanya ve Gençlik hakları konularında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu 
bölgesel toplantılardan 2. si Gaziantep’te Gençlik ve Kültür Evi’nin kolaylaştırıcılığıyla 24-
26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 43 gencin 
katılımıyla gerçekleşen toplantıda, “toplumsal cinsiyet eşitliği, gençlik hakları ve 
ayrımcılık&damgalanma” isimli atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  
 

- Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi tarafından 16-20 Nisan 2010 tarihleri arasında 
Gaziantep’te Avrupa Birliği Eğitim Projesi gerçekleştirilmiştir. Proje Ukrayna, Letonya, 
Moldova, Romanya, İsrail, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Slovakya’dan toplam 27 
gencin ve bir Romen eğitmenle beraber gerçekleştirildi. Bu projede “Kimlik nedir?, 
Çatışmalardan nasıl kaçınılabilinir?, Farklı kimliklere, kültürlere, bakış açılarına karşı nasıl 
saygılı olunabilir?” başlıkları altında çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Proje kapsamında 
Kurtuluş Camii’ne ziyarete gidilip cami imamıyla dinler ve din çatışmalarının sebepleri 
hakkında sohbet edilmiştir.  

 
- Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi’den toplam 54 genç, Karadağ, Polonya, Çek Cumhuriyeti, 

Lihtenştayn, Azerbaycan, Estonya, Romanya ve Fransa’da gerçekleşen 1 haftalık Gençlik 
Değişimleri ve Eğitimlere katılmıştır.  

- Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi Toplumsal Kalkınma Projesi kapsamında 2010 yılında 
“Bağımlılık, Doğal Kaynaklar, İnsan Hakları ve Trafik” konularında liselerde seminerler 
düzenlenmiş, bu etkinliklere toplam 1560 kişiye ulaşılmıştır. Ayrıca şehrin kalabalık 
noktalarında kurulan stantlarla ve yapılan interaktif aktivitelerle halkın bu konulardaki 
duyarlılığı artırılmaya çalışılmıştır. 2010 yılında proje kapsamında doğrudan temasta 
bulunulan genç sayısı 2400’dür. Toplumsal Kalkınma felsefesiyle ulusal boyutta yürüyen E-
Kapasite Haftası, 1 Aralık Aids günü gibi kampanyalara destek olunmuş ve bu etkinliklerde 
320 kişiye ulaşılmıştır. 

- Mardin Gençlik ve Kültür Evi, toplumsal duyarlılık, tiyatro, sinema, senaryo geliştirme, 
bilgisayar, halkoyunları, ingilizce, almanca, bağlama, gitar, modern dans, proje döngüsü, 
AGH bilgilendirme toplantıları, BBBO gibi faaliyetlerle toplam 611 gencin faydalanmasını 
sağlamıştır.  
  

- Mardin Gençlik ve Kültür Evinde film gösterimleri, film çekimleri, kitap okuma günleri ve 
film galaları faaliyetlerine toplam 2029 kişi katılmıştır.  

 
- Mardin Esenli Köyü okul boyama ve kütüphane kurulumu çalışması çerçevesinde 65 kişi 

toplumsal kalkınma etkinliklerine katılmıştır.  
 
- Mardin Gençlik ve Kültür Evinde serigrafi atölyesinde 3 genç çalışmaktadır.  
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- Mardin Gençlik ve Kültür Evinden 8 genç, “7 Wonders” adlı Uluslararası Gençlik Değişim 

Projesi kapsamında 7 kısa film çekmiş ve bu filimler ile Letonya’ya gitmişlerdir. Proje 
kapsamında çekilen filimler Letonya’da da gösterilmiştir.  

 
- İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi’nin yürüttüğü Gençlik Merkezleri Ağ 

Kurma Projesi kapsamında 5 genç Batman’da projedeki diğer 7 gençlik merkezinden gelen 
gençler ile atölyeler gerçekleştirmiş, ortaya çıkan ürünleri halkın da katıldığı gösterimlerde 
sergilemişlerdir.  

 
- Mardin’de 2. Uluslararası Sosyal Gençlik Kampı kapsamında İtalya, Almanya, Fransa, 

İspanya ve Türkiye’den toplam 45 gencin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Kamp kapsamında 
sanatsal atölyeler, dil kursları ve sokak etkinlikleri düzenlenmiştir.  

 
- Mardin Gençlik ve Kültür Evinden 8 genç, 4-16 Ekim 2010 tarihleri arasında “Good Luck” 

adlı Uluslararası Gençlik Değişim Projesi kapsamında tiyatro temalı bir proje için 
Almanya’ya gitmişlerdir. Proje kapsamında tiyatral etkinlikler ve kültürel farklılıklar 
üzerine atölyeler gerçekleştirilmiştir. 

 
- Mardin Gençlik ve Kültür Evinden toplam 21 genç,  Türkiye-İsveç Gençlik Politikaları 

Toplantısı, Halkla İlişkiler ve İletişim, Eurodesk Eğitimleri, Yaygın Eğitim Eğitmen 
Eğitimi, Takım Çalışması Eğitimi, Proje Döngüsü Eğitim gibi eğitimlere katılmışlardır.  
 

- Eurodesk Türkiye Temas noktası olan Mardin Gençlik ve Kültür Evi üyelerinin kurduğu 
Mardin Gençlik ve Kültür Derneği, ilk bilgilendirme toplantısını 09 Ekim 2010 tarihinde 
‘Gençler için Avrupa Fırsatları’ başlığı altında 50 gencin katılımı ile gerçekleştirmiştir.   
 

- Siirt Gençlik ve Kültür Evi, AB Gençlik Programları kapsamında aşağıdaki projeleri 
uygulamıştır:  

• “Bir Gençlik Hikayesi” Bütçesi 6500 AVRO (Eylem 1.2): Proje kapsamında yatılı 
bölge ilköğretim okulunda okuyan öğrencilere yönelik sinema, tiyatro gösterimleri ile 
beraber diksiyon, drama, hijyen, beslenme, ergenlik, cinsel sağlık konularında 
eğitimler verilmiş, sağlıklı iletişim konularında seminerler verilmiştir.  

• “Overcoming Diffuculties  by EVS” Bütçesi 23.610 Avro (Eylem 2): Proje 
kapsamında Siirt’ten 4 genç 2 ay için Romanya’ya,   2 genç 6 ay için Slovenya’ya 
gönderilmiştir. 

• “Route to Europe” Bütçesi 20.090 AVRO (Eylem 2 ): Proje kapsamında Romanya’ya 
6 genç 1 aylığına, Slovenya’ya 2 genç 6 aylığına gönderilmiştir. 
 
 

- Şanlıurfa Gençlik ve Kültür Evi, bina sorunları nedeniyle herhangi bir çalışma 
yapamamıştır.  

 
- Şırnak Gençlik ve Kültür Evi, cisco kursuna, bilgisayar, trikotaj, ipek halı,  bilgisayar, gitar, 

dikiş-nakış, KPSS, resim, bilgisayarlı muhasebe, bilgisayar bakım onarım, elektrik tesisat 
proje çizimi, bağlama, bilgisayar yazılım eğitimlerine toplam 546 kişi katılmıştır. Sosyal 
kültürel çalışmalar kapsamında; müzik dinletisine, piknik, kamp-festival, gezi ve turnuvalara 
toplam 2549 kişi katılmıştır. Bilişim haftasında e-kapasite kampanyası çerçevesinde toplam 
220 kişiye seminer verilmiştir. 
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- Toplumsal duyarlılık etkinlikleri kapsamında 285 kişiye temizlik ve hijyen eğitimi, 350 
kişiye kırtasiye yardımı, 485 kişiye giyim yardımı yapılmıştır.  

 
- Değişim programlarına yıl içinde toplam 24 kişi katılmıştır. 
 
- İstihdam edilen kişi sayısı 23 kişidir. 
 
 


