
Gençlik Kültür Evleri Projesi; 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.  
 
2015 Yılında Yapılan Çalışmalar; 
 Düzenli olarak kurs ve faaliyetlerden faydalanan üye genç sayısı 1701 kadın ve 2007 

erkek olmak üzere toplam 3708’dir. Faaliyetlerin gerçekleşmesinde düzenli olarak 
görev alan gönüllü sayısı ise 291’i genç kadın ve 395’i genç erkek olmak üzere toplam 
686’dır. 

 20 adet tanıtım etkinliği ile toplam 2510 kişiye ulaşılmıştır. Bu tanıtım etkinlikleri 
kapsamında odak grup görüşmeleri yapılmış, lise ve üniversitelerde tanıtım etkinlikleri 
gerçekleştirilmiştir. 

 Kapasite artırma programları kapsamında 61 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu 
etkinliklerle 834 kadın ve 875 erkek olmak üzere toplam 1709 kişiye ulaşılmıştır.  

 Sosyal ve kültürel programlar kapsamında düzenlenen 40 etkinlik ile 955 kadın ve 1478 
erkek olmak üzere 2433 kişiye ulaşılmıştır.  

 Toplumsal kalkınma etkinlikleri kapsamında 7 faaliyet yürütülmüş ve 112 kişiye 
ulaşılmıştır. Toplumsal kalkınma etkinliklerinin düzenlenmesinde 39 kadın ve 66 erkek 
olmak üzere toplam 105 kişi görev almıştır.  

 Yurtiçi ve yurtdışı değişim ve eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen 30 
etkinlikten 62 kadın ve 68 erkek olmak üzere toplam 130 kişi faydalandırılmıştır. 

 İstihdam programları kapsamında 3 gence iş bulunmuştur. 
 Mardin Gençlik ve Kültür Evi tarafından düzenlene Sokak Sanatları Festivali Mardin 

ili ve ilçelerinde 3 ay süre ile uygulanmıştır. Festival kapsamında mülteci kamplarında 
etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 

 Mardin Gençlik ve Kültür Evi, kısa film/belgesel çekimleri konusunda uzmanlaşmış ve 
TRT ile sözleşme imzalayarak belgesel çekimine başlamıştır. 

 Toplumsal Kalkınma etkinlikler kapsamında köy okullarında bahçe düzenlemesi, okul 
boyaması, çocuklarla yönelik şenlik vb etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 

 Yurt içi ve yurt dışı değişim programları gerçekleştirilmiştir.  
 UNICEF ile işbirliği içinde Türk ve Suriyeli gençlerden oluşan 60 kişilik gruba Sosyal 

Uyum/Dahil Olma” konusunda eğitici eğitimi verilmiştir. Eğitmenler aracılığıyla bahse 
konu eğitim 7.000 kişiye verilmiştir. 

 


