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GAP Gençlik Evleri Projesi 2013 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, 2008 yılı sonundan beri GAP İdaresi ve 
Valiliklerin işbirliği ve  Türkiye Kalkınma Vakfı’nın teknik desteğiyle devam edilmektedir.     
 
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. 
 
2013 yılında 9 Gençlik Evi aracılığıyla gerçekleşen faaliyetlere yaklaşık 40.000 kişi 
katılmıştır.  
 
Proje kapsamında 2013 yılında gerçekleştirilen önemli bazı faaliyetler şunlardır:  
 

- Bu yıl 5. si düzenlenen GAPGenç Festivali 10-13 Mayıs 2013 tarihleri arasında 
Adıyaman’da yapılmıştır. Festivalin bu yılki teması “Sosyal Sorumluluk” olarak 
belirlenmiştir. Festival kapsamında atölyeler, kültür sanat aktiviteleri, paneller, 
konserler yapılmıştır. Festival’e, Türkiye içi ve dışından1600 genç katılım sağlamıştır. 
Adıyaman’dan katılım ile beraber yaklaşık 5000 kişinin katıldığı tahmin edilmektedir.   

 
- Gençlik Evleri yıl sonu Koordinasyon toplantısı 25 Aralık 2013 tarihinde Şırnak’ta 

yapılmıştır.  
 

- Yıl içinde ÇATOM, ÇGM ve Gençlik Evi sorumluların katılımıyla il koordinasyon 
toplantıları yapılmıştır. 
 

- Gençlik Evleri Euro Desk Temas Noktası olmaları dolayısıyla bu dönemde de Ulusal 
Ajans programları hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.  

 
Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi 
 
2013 yılında 6672 kız 7444 erkek toplam 14.116 kişi faaliyetlere katılmıştır. Yıl içinde 22 kız   
20 erkek değişim programlarına katılmıştır.  
  
22-24.02.2013 tarihinde Toplum Gönüllüleri Vakfi tarafından İstanbul’da düzenlenen 
“GençBank” eğitimine 5 genç katılım sağlamıştır. 
 
Bu sene 6. sı düznelenen Uluslarası GAPGenç Festivali Adıyaman gençlik ve Kültür Evi’nin 
önüclüğünde, “Sosyal Sorumluluk” temasıyla, 10-13 mayıs 2013 tarihleri arasında 
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Adıyaman’da düzenlenmiştir. Festival yoluyla 81 il ve çeşitli ülkelerden 1600 gencin 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
 
Bilgisayar, el sanatları, bilgisayarlı muhasebe, resim, bağlama, gitar, on parmak klavye, 
İngilizce, piyano, takım çalışması, iletişim, müzakere ve arabuluculuk, işaret dili, temel 
sekreterlik gibi kapasite geliştirici eğitimlere toplam 743 genç katılmıştır.  
 
Dönemsel sergiler, piknik, sinema gösterimleri, kitap okuma etkinlikleri gibi sosyal-kültürel 
faaliyetler yapılmıştır.  
 
Okul boyama, müzikli durak, köy okullarına kütüphane oluşturma ve dünya engelliler günü 
kapsamında toplumsal destek faaliyetleri yürütülmüştür. Yaklaşık 420 genç bu çalışmaları 
yürütmüştür.  
 
YASED Koza Projesi, SODES Projesi ve on parmak klavye çalışmalarına katılan toplam 11 
genç istihdam edilmişlerdir.  
 
Genç Gönül Elçileri Projesi, Ulusal Ajans tarafından desteklenmiştir. Ağustos ayında 
başlayan proje 2014 Mart ayında sona erecektir. Projenin bütçesi 4070 Avro’dur. Proje 
kapsamında gönüllülük eğitmen eğitimi yapılacak ve bu eğitmenler il merkezi ve ilçelerde 
bulunan liselerde gönüllülük eğitimleri verecektir.  
 
Sanatın Uluslar arası Dili Projesi, Ulusal Ajans tarafından desteklenmiştir. Avrupa Gönüllü 
Hizmeti (AGH) kapsamında desteklenen projenin bütçesi 38.000 Avro’dur. Proje kapsamında 
Adıyaman’lı 6 genç Romanya ve Macaristan’da kısa süreli AGH yapacaktır.  
 
For Bistristia projesi kapsamında bir genç 12 ay süreyle Romanya’da AGH yapacaktır.  
 
Kültür Sanat Günleri Projesi SODES tarafından desteklenmektedir. 01.10. 2013-01.10.2014 
tarihleri arasında uygulanacaktır. Projenin bütçesi 61.680 TL’dir. Proje kapsamında bağlama, 
piyano, gitar, kısa film ve belgesel çekim atölyeleri yapılacaktır. 1500 gence ulaşılması 
planlanmaktadır.  
 
SODES kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen “Yeşeren Umutlar 
Projesi” 18 Kasım 2013 tarihinde başlamıştır. 12-17 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin suça 
bulaşmış veya suça meyili öğrenim hayatına devam edenlere yönelik takviye eğitim 
programlarının düzenlenmesi amaçlanmaktadır.  
 
Batman Gençlik ve Kültür Evi 

 
2013 yılında 3250 kız 4531 erkek toplam 7781 genç çalışmalardan faydalanmıştır.  
 
Bilgisayar Programları (işletmenliği, programlama, web tasarım, autocad, netcad, muhasebe),  
müzik kursları, İngilizce, resim, üniversiteye hazırlık, fotoğrafçılık, diksiyon, kısa film, 
konservatuara hazırlık, el sanatları (Kitre Bebek), işaret dili ve halkoyunları gibi sosyal 
kültürel etkinliklere toplam 2770 genç katılmıştır.  
 
Yıl içinde film gösterimleri, müzik dinletiler, piknik, fotoğraf gezisi, GAPGenç Festivale 
katılım, doğa kampı, gençlik şöleni, tiyatro ekinlikleri yapılmıştır.  
 
Binatlı ve Doğankayak Köyleri İlköğretim Okullarında bez bebek atölyesi yapılmıştır. 1200 
genç gençlik evinin kütüphanesini kullanmıştır.  
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GAP İçin Girişimcilik ve Yaratıcılık Projesi kapsamında 50 genç kısa süreli istihdam 
edilmiştir.  
 
Özel Yetenek sınavlarına hazırlana n 42 genç üniversitelere yerleşmişlerdir. KPSS kursuna 
katılan 30 kişi ise atanmıştır.  
 
40 kız 65 erkek toplam 105 genç yıl içinde eğitim ve değişim programlarına katılmıştır.  
 
Uzakta Durma Gençlik Değişim Projesi 23-30 Eylül 2013 tarihleri arasında uygulanmıştır. 
 
 16.000 Avro bütçeli projeye Litvanya, Almanya, İtalya ve Türkiye’den gençler katılmıştır.  
Aktif Avrupa Vatandaşlığı Projesi, 02-11 Kasım 2013 tarihleri arasında uygulanmıştır.  
 
13.000 Avro’luk projeye Türkiye, Litvanya, Almanya ve İtalya’dan gençler katılmıştır.  
Müzik Dili İle Kültürler Konuşsun adlı gençlik değişim projesi 15-23 Aralık 2103 tarihleri 
arasında uygulanmıştır. Türkiye, Slovakya, Polonya, ve İtalya’dan gençler katılmıştır.  
 
İtalya ve Litvanya’da düzenlenen değişim projelerine Batman’dan toplam 16 genç katılmıştır.  
  
 
Diyarbakır Gençlik ve Kültür Evi 
 
253 kız, 227 erkek toplam 480 genç çalışmalardasn faydalanmıştır.   
 
Bilgisayar, bağlama, gitar, ney, İngilizce, üniversiteye hazırlık, eğitimlerinden toplam 480 
genç faydalanmıştır.  
 
 
Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi 
 
37 kız 55 erkek toplam 92 genç çalışmalardan faydalanmıştır.  
 
Bina sorunu nedeniyle çalışmalar Ekim ayında başlamıştır.  
 
Film gösterimleri, stand-up show ve söyleşilere katılım sağlanmıştır.  
 
 
Kilis Gençlik ve Kültür Evi 

 
742 kız 1132 erkek toplam 1874 genç çalışmalardan faydalanmıştır. 30 kız 40 erkek değişim 
programlarına katılmıştır. 
 
El sanatları, bilgisayar, müzik kursları (bağlama, gitar ve keman), resim, İngilizce ve etüt 
çalışmaları gibi kapasite geliştirici eğitimlere toplam 265 genç katılmıştır. 
Sinema saatleri, ikinci el pazarı, CV yazma eğitimleri, diksiyon ve güzel konuşma, tiyatro 
atölyesi ile takı ve çanta tasarımı gibi sosyal-kültürel  faaliyetler  yapılmış olup bu 
faaliyetlerden toplam 377 kişi faydalanmıştır. 
 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Gazi nneleri ziyareti, gençlik kıraathanesi, sağlık konferansları, 
gençlik çalışmaları bilgilendirme gibi toplumsal kalkınma faaliyetleri yürütülmüştür. Yaklaşık 
783 genç bu çalışmalara katılmıştır.  
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Müzik kursları, bilgisayar ve internet kullanımı ve SODES projesi kapsamında toplam 9 genç 
istihdam edilmiştir. 
 
Ali Duyar sosyal Etkinlik Merkezi 2 isimli SODES projesi kapsamında müzik kursları, resim 
kursları, kağıt sanatı, bilgisayar kursları, model uçak atölyesi, aşçılık eğitimleri verilecektir. 
Projenin bütçesi 62.680 TL’dir. 
 
17.01.2013 tarihinde “kampanya yönetimi ve savunucluk”, 19.01.2013 tarihinde “teknoloji 
destekli girişimcilik”, 21.01.2013 tarihinde diksiyon eğitimleri yapılmıştır. Söz konusu 
eğitimlere 51 genç katılım sağılmıştır. Bahse konu eğitimler ayrıca Mart ayı içinde 
tekrarlanmış olup, bu eğitimlerden 85 genç faydalanmıştır.  
 
Sosyal kültürel etkinlikler kapsamında peçiç turnuvası, sinema etkinliği ve çay partisi 
yapılmış ve bu etkinliklerden yararlanan genç sayısı 85’e ulaşmıştır. 
 
7 Aralık Üniversitesi eğitim fakültesi son sınıf öğrencileriyle yapılan çalışmalarda; gönüllü 
olarak ilköğretim ve lise öğrencilerine etüt çalışmaları devam etmiştir. Yapılan çalışma 
haftada 2 gün olup (pazartesi ve Çarşamba);günde 3 saattir. Toplamda 30 öğrenci vardır, 
devamlı değişim olmaktadır. 
 
İlde faaliyet gösteren STK’ların her ay düzenli olarak yapmakta olduğu toplantılara Gençlik 
ve Eğitim Derneği olarak katılım sağlanmıştır. 
 
 
Mardin Gençlik ve Kültür Evi 
 
2013 yılında 3475 kız 1420 erkek toplam 4895 kişi faaliyetlerden faydalanmıştır. Yıl içinde 
10 kız 28 erkek değişim programlarına katılmıştır. 
 
İngilizce kursu, bilgisayar kursu, sinema atölyesi, tiyatro atölyesi, halk oyunları kursu, insan 
hakları eğitimi, yurttaşlık ve eğitim hakkı, savunuculuk eğitimi, senaryo atölyesi, bağlama, 
gitar ve arbane gibi kapasite geliştirici çalışmalara toplam 499 genç katılmıştır. 
 
Film gösterimleri, sirk atölyesi, hip-hop buluşmaları, tiyatro, belgesel, gala, söyleşiler, 
eurodesk bilgilendirme toplantıları, GAPGenç festival gibi sosyal-kültürel faaliyetlere toplam 
4350 kişi katılmıştır.  
Gençlik istihdamı destekleme operasyonu iş ve meslek danışmanlığı toplantısı, 
gençlik istihdamı eylem planı çalıştayı, genç istihdamı eylem planı seminerleri, YES programı 
görev gücü iş ve meslek danışmanları toplantısı,YES programı teknik destek birimi görev 
gücü iş ve meslek danışmanları toplantısı ile liderler çalıştayı kapsamında toplam 12 
toplantıya katılım sağlanmıştır.  
 
AB Komisyonu tarafından desteklenen, 01/11/2012 – 01/07/2013 tarihleri arasında uygulanan 
1200 TL bütçeli İnsan Hakları İçin Genç Kampus projesi kapsamında 3 genç insan hakları ile 
ilgili yüz yüze ve uzaktan eğitim almış ve daha sonra proje bağlamında yerelde eğitimler 
vermiştir.  
 
İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen, 01/09/2012-01/06/2013 tarihleri arasında uygulanan 
56.000 TL bütçeli “Mardin ve İlçeleri Sanatla Buluşuyor” projesi kapsamında Mardin ve 
ilçelerinde sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmiştir. 
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Ulusal Ajans tarafından desteklenen , 01/05/2013–30/12/2013 tarihleri arasında uygulanan 
30.000 Avro bütçeli “GAP İçin Girişimcilik ve Yaratıcılık” projesi kapsamında il 
bilgilendirme toplantıları ve istihdam zirvesi gerçekleştirilmiştir. 
 
Bu projeler kapsamında toplamda 1513 gence ulaşılmıştır. 
 
 
Siirt Gençlik ve Kültür Evi 

 
2013 yılında 3450 kız, 6497 erkek toplam  9947 kişi faaliyetlerden faydalanmıştır. 30 kız, 60 
erkek değişim programlarına katılmıştır. 
 
Bilgisayar kursları (Bilgisayar İşletmenliği-Programcılığı), enstrüman kursları (bağlama, 
gitar, org, keman), İngilizce kursları, el sanatları kursları (ebru, resim vb.), üniversiteye 
hazırlık ve mesleki kurslar gibi kapasite geliştirici eğitimlere toplam 2730 genç katılmıştır. 
 
Yüz boyama, resim, çocuk oyunları, tanıtım günleri, okuma ampanyası, fotoğrafçılık, 
gazetecilik, yazarlık, gazete dizgisi, diksiyon atölyeleri, söyleşi programları ve GAPGENÇ 
Festival gibi sosyal-kültürel faaliyetlere yaklaşık 1600 kişi katılmıştır.  
 
Okul Boyama ,Müzik Dinletsi,Proje Hazırlama Eğitimleri,Konferanslar ile kitap dağıtımı gibi 
toplumsal kalkınma faaliyetleri yürütülmüştür. Yaklaşık 3.823 genç bu çalışmaları 
yürütmüştür. 
 
Mesleki eğitim kursları, GAP İçin Girişimcilik ve Yaratıcılık Projesi, özel yetenek-YGS ve 
LYS sınavları çalışmaları ile toplam 192 gence ulaşılmıştır. 
 
Ulusal Ajans tarafından desteklenen, 01/02/2013–01/10/2013 tarihleri arasında uygulanan 
19000 Avro  bütçeli Eylem 5.1 “Köyümün Okuyan Gençliği” projesi kapsamında gençlere 
okuma alışkanlığı ve mizanpaj eğitimleri  verilmiştir. 
 
Ulusal Ajans tarafından desteklenen 01/01/2013–31/12/2013 tarihleri arasında uygulanan 
15.000 Avro  bütçeli Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) EVS projesi  kapsamında gençler 
Makedonya ve Romanya’ya gönderilmiştir. 
 
Uygulanan projelerle toplam 1512 gence ulaşılmıştır. 

 
 

Şanlıurfa Gençlik ve Kültür Evi 
 

İlk aylık dönemde bağlama, keman,  bilgisayar, proje yazma, iletişim ve beden dili, müzakere 
ve arabuluculuk, ayrımcılıkla mücadele kursları açılmış olup bu kurslara 201 kişi devam 
etmiştir. . 
 
Şanlıurfa Gençleri Güçlendirme Projesi kapsamında 02-05.01.2013 tarihleri arasında Bozova 
ÇATOM’da, 08-14.01.2013 tarihleri arasında Ahmet Yesevi ÇATOM’da, 09-11 ile 24-
25.01.2013 tarihleri arasında Suruç ÇATOM’da, 16-17.01.2013 tarihleri arasında Parmaksız 
ÇATOM’da eğitim modülleri uygulanmıştır. Söz konusu eğitimlerden 67 kişi faydalanmıştır. 
 
Eğitim ve değişim programları kapsamında 05.02.2013 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen “kamp liderliği eğitimi”ne 1 genç; 
12.02.2013 tarihinde Habitat Gençlik Derneği tarafından Samsun’da düzenlenen “paramı 
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yönetebiliyorum eğitimi”ne 1 genç; 22.02.2013 tarihinde Akdeniz Kalkındırma ve Eğitim 
Derneği tarafından Adana’da düzenlenen “genç işsizliği çalıştayı”na 1 genç katılım 
sağlamıştır.  
 
14-15.03.2013 tarihleri arasında Türkiye Aile Planlaması Vakfı tarafından düzenlenen “kadın 
sağlığı eğitim programı” kapsamında eğitici eğitimi alan 3 genç tarafından “ergenlik dönemi 
değişimleri” eğitimi Suruç ÇATOM’da verilmiştir. Söz konus eğitimler 25 ve 29.03.2013 
tarihilerinde Gençlik Evin’dede gerçekleştirilmiştir. 
 
İl Asistanının istifa etmesinden dolayı çalışmalar 4 ay durmuştur. Yeni İl Asistanı Aralık 
ayında göreve başlamıştır.  

 
 

Şırnak Gençlik ve Kültür Evi 
 

2013 yılında 2865 kız 3010 erkek toplam 5875 genç faaliyetlere katılmıştır.  
 
Yıl içinde 46 kız, 57 erkek değişim programlarına katılmıştır. 
 
Bilgiayar, İngilizce, photoshop, autocad, keman, resim, gitar, bağlama,YGS, LYS, KPSS, 
teship ve bilgisayarlı muhasebe gibi kapasite geliştirici eğitimlere toplam 1475 genç 
katılmıştır. 
 
Müzik dinletisi, kadınlar günü etkinliği, film gösterimleri, resim ve sergi çalışmaları, spor 
turnuvaları gibi sosyal-kültürel faaliyetler yapılmış olup, bu faaliyetlerden toplam 1.275 kişi 
faydalanmıştır. 
 
Fidan dikimi, kitap kampanyası, okul boyama, giyim kampanyası gibi toplumsal kalkınma 
faaliyetleri yürütülmüştür. Yaklaşık 1.870 genç faydalanmıştır.  
 
Kurs eğitimleri ve Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında toplam 43 genç 
istihdam edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 


