
 

GAP Gençlik Kültür Evleri Projesi 2015 Faaliyet Raporu 

 

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. 

 

Bölge’de 9 ilde bulunan Gençlik ve Kültür Evinde; kapasite artırıcı faaliyetler, sosyal-kültürel 

faaliyetler, toplumsal kalkınma faaliyetleri, istihdama yönelik faaliyetler, değişim programları 

uygulanmaktadır. Uluslararası GAPGENÇ Festivali, YASED Koza Staj Projesi ile Bilişim 

Akademileri etkinlikleri yapılmıştır. Mayıs 2001 - Aralık 2015 döneminde toplamda 255.211 

gence ulaşılmıştır. Proje kapsamında 2015 yılında gerçekleştirilen önemli bazı faaliyetler 

şunlardır:  

 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve UNICEF işbirliğiyle 17-20 Haziran 2015 tarihleri arasında 

Şanlıurfa’da, GAP Bölgesi’ndeki yaşayan genç ve Suriyeli gençlere yönelik “Gençlik 

Çalışmalarında Dâhil Etme Eğitmen Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.  

 

Suriyeli 13 toplam 33 gencin katıldığı eğitmen eğitiminde sosyal uyum, sosyal entegrasyon, 

insani yardım, gönüllülük, ayrımcılıkla mücadele, sosyal dışlanma, ötekileştirme, sosyal dahil 

etme, mülteci gibi kavramlar işlenmiştir.  

 

Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi tarafından desteklenen Adıyaman İşitme Engelliler Basketbol 

Takımı, Türkiye 1. si olmuştur. Takım, GAP İdaresi Başkanı’na teşekkür ziyaret yapmıştır.  

 

Haziran ayı içinde Şanlıurfa’da Gençlik Kültür Evleri Koordinasyon toplantısı düzenlenmiştir. 

 

Mardin Gençlik Kültür Evi üyeleri tarafından çekilen “Bahe adlı Belgesel gösterimi, GAP 

İdaresi Başkanlığında yapılmıştır. 

 

Siirt Gençlik ve Kültür Evi tarafından “Time for Hosting” ve “Be Part of Volunteerism” adlı 

projeler uygulanmaktadır. Her iki projenin bütçesi 49.000 Eurodur. 

 

Şanlıurfa Gençlik ve Kültür Evi tarafından düzenlenen “PBA for EVS” ve “Piece of Peace” 

adlı projeler kapsamında gençlik çalıştayı, Şanlıurfa’nın kültürel tanıtımı, barış noktasında 

münazaralar ve flashmob çalışmaları, etkinlik oyunları, çözüm önerileri konularında çalışmalar 

yapılmıştır. Proje bütçesi 69.000 TL’dir ve 100 genç yararlanmıştır. 

 

İnternetle Hayat Kolay Projesi kapsamında 27 Şubat-02 Mart tarihleri arasında yapılan 

Koordinasyon Toplantılarına Gençlik ve Kültür Evi İl Asistanları katılım sağlamıştır. 

 

Paramı Yönetebiliyorum Eğitimi projesi kapsamında Gençlik ve Kültür Evlerinde eğitimler 

yapılmıştır. 

 

 

 

 

 



Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi 

237 kadın ve 270 erkek olmak üzere toplam 507 üye kayıtlıdır.  

Gönüllü olup, faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 50, genç erkek 

sayısı ise 60’tır. 

 

Düzenli olarak gençlik evlerinde düzenlenen kapasite arttırıcı etkinliklerden; 2015 yılının ilk 

çeyreğindeki 16 kurstan 335,  ikinci çeyreğindeki 21 kurstan 419, üçüncü çeyreğindeki 8 

kurstan 152, dördüncü çeyreğindeki 12 kurstan 245 genç faydalanmıştır. 

 

Paramı Yönetebiliyorum Eğitimi projesi kapsamında Adıyaman Gençlik ve Kültür Evinde 

eğitimler yapılmıştır. 

 

Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi tarafından düzenlenen “Hepimiz için Çevre” adlı proje 

kapsamında 6 kişi projeden yararlandırılmaktadır ve 3 genç de Romanya ve Portekiz’e 

gönderilecektir. Proje süresi 1 yıl olup hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır. 

 

Yurt içi ve yurt dışı değişim ve eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen 27 etkinliğe 520 

Kadın, 388 erkek katılmıştır.  

 

 

Batman Gençlik ve Kültür Evi 

380 kadın ve 560 erkek olmak üzere toplam 940 üye kayıtlıdır.  

Gönüllü olup, faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 60, genç erkek 

sayısı ise 80’dir 

 

Düzenli olarak gençlik evlerinde düzenlenen kapasite arttırıcı etkinliklerden; 2015 yılının ilk 

çeyreğindeki 18 kurstan 848,  ikinci çeyreğindeki 11 kurstan 505, üçüncü çeyreğinde bir 

faaliyet gerçekleşmemiştir, dördüncü çeyreğindeki 29 kurstan 642 genç faydalanmıştır. 

Yurt içi ve yurt dışı değişim ve eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen 10 etkinliğe 39 

Kadın, 48 erkek katılmıştır.  

 

 

Diyarbakır Gençlik ve Kültür Evi 

589 kadın ve 393 erkek olmak üzere toplam 982 üye kayıtlıdır. Gönüllü olup, faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 20, genç erkek sayısı ise 25’dir. 

 

Düzenli olarak gençlik evlerinde düzenlenen kapasite arttırıcı etkinliklerden; 2015 yılının ilk 

çeyreğindeki 43 kurstan 725,  ikinci çeyreğindeki 25 kurstan 575, üçüncü çeyreğindeki 19 

kurstan 657, dördüncü çeyreğindeki 28 kurstan 847 genç faydalanmıştır. 

 

Yurt içi ve yurt dışı değişim ve eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen 9 etkinliğe 24 

Kadın, 29 erkek katılmıştır. 

 

 

Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi 

25 kadın,  45 erkek olmak üzere toplam 70 üye kayıtlıdır. Gönüllü olup, faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 12, genç erkek sayısı ise 8’dir. 

 



Düzenli olarak gençlik evlerinde düzenlenen kapasite arttırıcı etkinliklerden; 2015 yılının ilk 

çeyreğindeki 43 kurstan 725,  ikinci çeyreğindeki 6 kurstan 156, üçüncü çeyreğindeki 1 kurstan 

33, dördüncü çeyreğindeki 7 kurstan 121 genç faydalanmıştır. 

 

Yurt içi ve yurt dışı değişim ve eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen 26 etkinliğe 10 

Kadın, 31 erkek katılmıştır. 

 

 

Kilis Gençlik ve Kültür Evi 

Üye sayısı 320 kadın, 330 erkek olmak üzere toplam 650’dir.  

 

Düzenli olarak gençlik evlerinde düzenlenen kapasite arttırıcı etkinliklerden; 2015 yılının ilk 

çeyreğindeki 12 kurstan 597,  ikinci çeyreğindeki 1 kurstan 45, üçüncü çeyreğindeki 1 kurstan 

45, dördüncü çeyreğindeki 12 kurstan 597 genç faydalanmıştır. 

 

Yurtiçi ve yurtdışı değişim ve eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen 3 etkinlikten 4 

genç kadın ve 4 genç erkek olmak üzere toplam 8 kişi faydalandırılmıştır. 

 

Toplumsal kalkınma etkinlikleri kapsamında 2.000 kişiye ulaşılmıştır 

 

 

Mardin Gençlik ve Kültür Evi 

Üye sayısı 70 kadın, 150 erkek olmak üzere toplam 220’dir. Gönüllü olup, faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 3, genç erkek sayısı ise 9’dur. 

 

Düzenli olarak gençlik evlerinde düzenlenen kapasite arttırıcı etkinliklerden; 2015 yılının ilk 

çeyreğindeki 12 kurstan 110,  ikinci çeyreğindeki 12 kurstan 190, üçüncü çeyreğindeki 4 

kurstan 47, dördüncü çeyreğindeki 8 kurstan 201 genç faydalanmıştır. 

 

Yurtiçi ve yurtdışı değişim ve eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen 16 etkinlikten 66 

genç kadın ve 4 genç erkek olmak üzere toplam 113 kişi faydalandırılmıştır. 

 

Mardin Gençlik ve Kültür Evi tarafından her yıl düzenlene Sirk ve Sokak Sanatları Festivali’ni 

2015 yılı içinde Kilis’te yaşayan mültecilere yönelik yapılması için girişimlerde bulunulmuştur. 

 

Turkishwin tarafından 7 Mart’ta İstanbul’da düzenlenen Kadınlar Günü etkinliğine Mardin 

Gençlik ve Kültür Evi’nden üniversite öğrencileri katılım sağlamıştır. 

 

 

Siirt Gençlik ve Kültür Evi 

Üye sayısı 300 kadın, 400 erkek olmak üzere toplam 700’dir. Gönüllü olup, faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 15, genç erkek sayısı ise 25’tir. 

 

Düzenli olarak gençlik evlerinde düzenlenen kapasite arttırıcı etkinliklerden; 2015 yılının ilk 

çeyreğindeki 11 kurstan 515,  ikinci çeyreğindeki 11 kurstan 1010, üçüncü çeyreğindeki 1 

kurstan 16, dördüncü çeyreğindeki 9 kurstan 1205 genç faydalanmıştır. 

 

Siirt Gençlik ve Kültür Evi tarafından “Time for Hosting” ve “Be Part of Volunteerism” adlı 

projeler uygulanmaktadır. Her iki projenin bütçesi 49.000 Eurodur. Avrupa Gönüllü 

Hizmetler’i kapsamında yapılacak Proje ile gençler yurtdışına gönderilmiştir. Toplam 30 genç 



yararlanmış olup yurtdışından 8 genç gelerek, 22 genç ise yurtdışına giderek öğrenci değişimi 

yapılmıştır.  

 

 

Şanlıurfa Gençlik ve Kültür Evi 

Üye sayısı 205 kadın, 275 erkek olmak üzere toplam 480’dir. Gönüllü olup, faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 14, genç erkek sayısı ise 21’dir. 

 

Düzenli olarak gençlik evlerinde düzenlenen kapasite arttırıcı etkinliklerden; 2015 yılının ilk 

çeyreğindeki 10 kurstan 152,  ikinci çeyreğindeki 10 kurstan 257, üçüncü çeyreğindeki 14 

kurstan 381, dördüncü çeyreğindeki 20 kurstan 381 genç faydalanmıştır. 

Haziran ayı içinde Şanlıurfa’da Gençlik Kültür Evleri Koordinasyon toplantısı düzenlenmiştir. 

 

Şanlıurfa Gençlik ve Kültür Evi tarafından düzenlenen “PBA for EVS” ve “Piece of Peace” 

adlı projeler kapsamında gençlik çalıştayı, Urfa’nın kültürel tanıtımı, barış noktasında 

münazaralar ve flashmob çalışmaları, etkinlik oyunları, çözüm önerileri konularında çalışmalar 

yapılmıştır. Proje bütçesi 69.000 TL’dir ve 100 genç yararlanmıştır. 

 

 

Şırnak Gençlik ve Kültür Evi 

Üye sayısı 13 kadın, 11 erkek olmak üzere toplam 24’tür. Gönüllü olup, faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 18, genç erkek sayısı ise 16’dir. 

 

Düzenli olarak gençlik evlerinde düzenlenen kapasite arttırıcı etkinliklerden; 2015 yılının ilk 

çeyreğindeki 19 kurstan 678,  ikinci çeyreğindeki 16 kurstan 1005, üçüncü çeyreğindeki 15 

kurstan 702, dördüncü çeyreğindeki 14 kurstan 1420 genç faydalanmıştır. 

 

İstihdam başlığı altına bir istihdam programı uygulanmış, 27 gencin istihdamı sağlanmıştır. 

 
Proje Kapsamında 2015 Yılında Ulaşılan Kişi Sayısı   
 

 

 

İller 

Kapasite 

Artırıcı 

Etkinlikler 

Sosyal-

Kültürel 

Etkinlikler 

Toplumsal 

Kalkınma 

Etkinlikleri 

İstihdama 

Yönelik 

Etkinlikler 

 

Değişim 

Programları 

 

 

Toplam 

Adıyaman 1 151 7 481 75 - 908 9 615 

Batman 1 995 1 246 1 728 - 87 5 056 

Diyarbakır 2 799 1 357 193 - 10 4 359 

Gaziantep 627 1 093 - - 42 1 762 

Kilis 1 232 1 894 2025 - 8 5 159 

Mardin 578 1 521 23 - 179 2 301 

Siirt 
2 746 1 714 559  39 5 058 

Şanlıurfa 1 171 2 322 262 - 39 3 794 

Şırnak 3 805 860 423 24 988 6 100 

Toplam      43 204 

 


