
1.2.1.5. GAP Gençlik Evleri Projesi  
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 Valilikler 
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. 2018 yılı içinde Gençlik 
Evleri’nde rutin faaliyetler yoluyla ulaşılan genç sayısı 24.608, diğer hizmetler yoluyla 
ulaşılan genç sayısı ise 40.771’dir. Mayıs 2001-Aralık 2018 döneminde rutin programlar 
aracılığıyla  ulaşılan genç sayısı 348.061; diğer hizmetlerden yararlanan genç sayısı ise 
419.863’dür. Proje aracılığıyla bugüne kadar ulaşılan genç sayısı 767.924’dür. 
 
Gençlik ve Kültür Evleri’nde üniversiteye hazırlık, bilgisayar, resim, müzik, halkla ilişkiler, 
tiyatro ve halk oyunları kursları düzenlenmektedir. 
 
Yıl İçinde Gerçekleştirilen Önemli Faaliyetler 
 
- 2018 Yılında, düzenli olarak kurs ve faaliyetlerden faydalanan üye genç sayısı 12.486 kadın 

ve 12.122 erkek olmak üzere toplam 24.608’dur. Faaliyetlerin gerçekleşmesinde düzenli 
olarak görev alan gönüllü sayısı ise 1.116’sı genç kadın ve 1.227’si genç erkek olmak üzere 
toplam 2.343’dur. 

 
- 2018 Yılında gerçekleştirilen 504 adet tanıtım etkinliği ile toplam 40.771 kişiye ulaşılmıştır. 

Bu tanıtım etkinlikleri kapsamında odak grup görüşmeleri yapılmış, lise ve üniversitelerde 
tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. 

 
- Gençlik Evlerinin kurumsal alt yapılarının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar devam 

etmiştir.  
 

- Kapasite artırma programları kapsamında 635 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklerle 
14.838 kadın ve 12,023 erkek olmak üzere toplam 26.861 kişiye ulaşılmıştır.  

 
- Sosyal ve kültürel programlar kapsamında düzenlenen 313 etkinlik ile 44.301 kadın ve 

58.045 erkek olmak üzere 102,346 kişiye ulaşılmıştır.  
 

- Toplumsal kalkınma etkinlikleri kapsamında 68 faaliyet yürütülmüş ve 14.130 kişiye 
ulaşılmıştır. Toplumsal kalkınma etkinliklerinin düzenlenmesinde 1.082 kadın ve 808 erkek 
olmak üzere toplam 1.890 kişi görev almıştır.  

 
- Yurtiçi ve yurtdışı değişim ve eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen 141 

etkinlikten 1.190 kadın ve 841 erkek olmak üzere toplam 2.031 kişi faydalanmıştır. 



 
- İstihdam programları kapsamında 136 gence iş bulunmuştur. 

 
- Mültecilere yönelik yapılan faaliyetler kapsamında 77 kadın ve 65 çocuk faydalanmıştır. 

 
- Ulusal ve uluslarası fon destekleriyle 4 proje uygulanmış ve bu kapsamda yapılan 

faaliyetlere 10 kişi katılım sağlamıştır. 
 

- Gençlik Evlerinin kurumsal alt yapılarının güçlendirilmesi amacıyla donanım, tadilat-
bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır. 

 
- Adıyaman Gençlik Evi faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla faaliyet göstermekte 

olduğu dairenin alt katıda kiralanmıştır. 
 

- Şanlıurfa Gençlik Evi yeni bir binaya taşınmıştır.  
 

- Gençlik Evi sorumluları ile 2019 tema belirleme toplantısında 2019 yılının “gençlik ve 
teknoloji” teması olmasına karar verilmiş ve taslak iş planı çıkarılmıştır. 

 
- Tema kapsamında İstanbul teknik Üniversitesi Arı Teknokent, Starters Hub ve Sosyal 

Girişmcilik Platformu Atölye ziyaret edilmiştir. Ziyaretlerin ikinci grubun ise Ocak ayı 
içinde TEB Girişim Evi, Zemin İstanbul ve Başakşehir Living Hub’ın ziayret edilmesine 
karar verilmiş ve randevular alınmıştır. 

 
- Belgrad’ta “Dijital Gençlik” teması ile düzenlenen “Freja Forum”a katılım sağlanmıştır.     

 
- Adıyaman “Hasır ve Deri Çanta Üretim Atölyesi” kapsamında üretilen ürünlerin satışının 

yapılması amacıyla DESA ile iletişime geçilmiş ve konsept not hazırlanarak DESA’ya 
gönderilmiştir. 

 
- Diyarbakır Gençlik Evi tarafından düzenlenen “okullar için destek kampanyası 

kapsamında” toplanan yardımlar okullara ulaştırılmıştır. 
 

- Nestle, Kale Grubu ve P&G ile Mardin Gençlik Evi ziyaret edilmiştir. 
 

- Şırnak Gençlik Evi düzenlediği kitap kampanyası ile TRT’ye haber olmuştur. 
 

- Gençlik Evleri tarafından düzenlenen köy çalışmaları kapsamında köy okulları boyanmış, 
kütüphane oluşturulmuş ve çocuklarla çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. 

 
- UNICEF ve GAP İdaresi işbirliğiyle yürütülen “Suriyeli Çocukların ve Gençlerin 

Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında sosyal uyum eğitimleri ve etkinlikleri düzenlenmiştir. 
 

- UNICEF ve GAP İdaresi işbirliğiyle yürütülen “Suriyeli Çocukların ve Gençlerin 
Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Mardin Gençlik Evi “Sosyal Sirk” grubu tarafından 
Gaziantep, Kilis, Mardin ve Şanlıurfa’da ve bu illere bağlı ilçelerde çeşitli etkinlikler 
düzenlenmiştir. 

 
- Siirt Gençlik Evi Tiyatro Topluluğu tarafından Siirt il merlezi ve ilçelerde çeşitli oyunlar 

sahnelenmiştir. 
 

- Şırnak Gençlik Evi tarafından düzenlenen kitap kampanyası TRT’ye haber olmuştur. 
 



İl bazlı çalışmalar:  
 
ADIYAMAN 
 
Üye sayısı 132 kadın, 105 erkek olmak üzere toplam 237’dir. Gönüllü olup, faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 50, genç erkek sayısı ise 20’dir. 
 
Düzenlenen 1 tanıtım faaliyetiyle 150 kişiye ulaşılmıştır.  
 
Kapasite artırıcı etkinlikler kapsamında (devam eden ve tamamlanan) 136 etkinlik 
düzenlenerek, 322 genç kadın 228 genç erkek toplam 550 genç çalışmalardan 
faydalandırılmıştır.  
 
Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında 5 faaliyet gerçekleştirilerek, 147 genç kadın ve 22 
genç erkek toplam 169 gencin çalışmalara katılımı sağlanmıştır. 
 
Toplumsal kalkınma etkinlikleri kapsamında 8 faaliyet gerçekleşerek 1,190 kişiye ulaşılmıştır. 
Bu faaliyetin gerçekleşmesinde 410 kadın, 429 erkek toplam 839 genç görev almıştır. 
 
Yurtiçi ve yurtdışı değişim ve eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen 7 etkinlikten 5 
genç kadın ve 4 genç erkek olmak üzere toplam 9 kişi faydalandırılmıştır. 
 
 
BATMAN 
 
Üye sayısı 440 kadın, 670 erkek olmak üzere toplam 1,110’dur. Gönüllü olup, faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 74, genç erkek sayısı ise 85 olup toplam 159 
kişidir.  
 
Kapasite artırıcı etkinlikler kapsamında (devam eden ve tamamlanan) 23 etkinlik düzenlenerek, 
872 genç kadın 657 genç erkek toplam 1,529 genç çalışmalardan faydalandırılmıştır.  
 
Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında 5 faaliyet gerçekleştirilerek, 139 genç kadın ve 180 
genç erkek toplam 319 gencin çalışmalara katılımı sağlanmıştır. 
 
DİYARBAKIR 
 
Üye sayısı 1.099 kadın, 894 erkek olmak üzere toplam 1.993’tür. Gönüllü olup, faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 7, genç erkek sayısı ise 18’dir. Toplam 25 
kişi görev almıştır. 
 
Kapasite artırıcı etkinlikler kapsamında (devam eden ve tamamlanan) 45 etkinlik düzenlenerek, 
1.078 genç kadın 814 genç erkek toplam 1.892 genç çalışmalardan faydalandırılmıştır. 
 
Düzenlenen 8 tanıtım faaliyetiyle 1.990 kişiye ulaşılmıştır.  
 
Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında 17 faaliyet gerçekleştirilerek, 1.287 genç kadın ve 
767 genç erkek toplam 2.054 genç çalışmalara katılımı sağlanmıştır. 
  



Toplumsal kalkınma etkinlikleri kapsamında 4 faaliyet yürütülmüş 354 kişiye ulaşılmıştır. 
Toplumsal kalkınma etkinliklerinin düzenlenmesinde 34 kadın ve 44 erkek olmak üzere toplam 
78 kişi faaliyet göstermiştir.  
 
Yurtiçi ve yurtdışı değişim ve eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen 1 etkinlikten 1 
genç kadın ve 2 genç erkek faydalandırılmıştır. 
 
GAZİANTEP 
 
Üye sayısı 165 kadın, 190 erkek olmak üzere toplam 355’dir. Gönüllü olup, faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 75, genç erkek sayısı ise 135’dir. 
 
Düzenlenen 20 tanıtım faaliyetiyle 300 kişiye ulaşılmıştır.  
 
Kapasite artırıcı etkinlikler kapsamında (devam eden ve tamamlanan) 10 etkinlik düzenlenerek, 
128 genç kadın 206 genç erkek toplam 334 genç çalışmalardan faydalandırılmıştır.  
 
Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında 7 faaliyet gerçekleştirilerek, 85 genç kadın ve 107 
genç erkek toplam 192 gencin çalışmalara katılımı sağlanmıştır. 
 
Yurtiçi ve yurtdışı değişim ve eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen 7 etkinlikten 8 
genç kadın ve 13 genç erkek olmak üzere toplam 21 kişi faydalandırılmıştır. 
 
 
KİLİS 
 
Üye sayısı 350 kadın, 220 erkek olmak üzere toplam 570’dir. Gönüllü olup, faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 20, 15 genç erkek sayısı ise 35’dir 
 
Tanıtım faaliyetleri kapsamında üniversite, odak ve diğer çalışmalarda 6 toplantı 
gerçekleştirilmiş ve bu yolla 5.200 kişiye ulaşılmıştır.  
 
Kapasite artırıcı etkinlikler kapsamında (devam eden ve tamamlanan) 9 etkinlik düzenlenerek, 
291 genç kadın, 154 genç erkek olmak üzere 445 kişi çalışmadan faydalandırılmıştır.  
 
Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında 5 faaliyet gerçekleştirilerek, 132 genç kadın ve 86 
genç erkek toplam 218 gencin çalışmalara katılımı sağlanmıştır. 
 
Yurtiçi ve yurtdışı değişim ve eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen 2 etkinlikten 2 
genç kadın faydalandırılmıştır. 
 
Toplumsal kalkınma etkinlikleri kapsamında 4 faaliyet yürütülmüş 150 kişiye ulaşılmıştır. 
Toplumsal kalkınma etkinliklerinin düzenlenmesinde 12 kadın ve 6 erkek olmak üzere toplam 
78 kişi faaliyet göstermiştir.  
 
MARDİN 
 
Üye sayısı 80 kadın, 120 erkek olmak üzere toplam 200’dür. Gönüllü olup, faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 12, genç erkek sayısı ise 16 olup toplam 28 
kişidir. 



 
Kapasite artırıcı etkinlikler kapsamında (devam eden ve tamamlanan) 11 etkinlik düzenlenerek, 
491 genç kadın ve 525 genç erkek toplam 1,016 genç çalışmalardan faydalandırılmıştır.  
 
Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında 14 faaliyet gerçekleştirilerek, 18,392 genç kadın ve 
20,144 genç erkek toplam 38,536 gencin çalışmalara katılımı sağlanmıştır. 
 
Yurtiçi ve yurtdışı değişim ve eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen 6 etkinlikten 17 
genç kadın ve 21 genç erkek olmak üzere toplam 38 kişi faydalandırılmıştır. 
 
SİİRT 
 
Üye sayısı 300 kadın, 500 erkek olmak üzere toplam 800’dür. Gönüllü olup, faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 50, genç erkek sayısı ise 70 olup toplam 120 
kişidir. 
 
Kapasite artırıcı etkinlikler kapsamında (devam eden ve tamamlanan) 10 etkinlik düzenlenerek, 
322 genç kadın, 228 genç erkek olmak üzere toplam 550 kişi çalışmalardan faydalandırılmıştır.  
 
Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında 14 faaliyet gerçekleştirilerek, 498 genç kadın ve 390 
genç erkek toplam 888 gencin çalışmalara katılımı sağlanmıştır. 
 
ŞANLIURFA 
 
Üye sayısı 725 kadın, 620 erkek olmak üzere toplam 1.345’dir. Gönüllü olup, faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 18, genç erkek sayısı ise 20 olup toplam 38 
kişidir. 
 
Düzenlenen 11 tanıtım faaliyetiyle 986 kişiye ulaşılmıştır.  
 
Kapasite artırıcı etkinlikler kapsamında (devam eden ve tamamlanan) 43 etkinlik düzenlenerek, 
421 genç kadın ve 391 genç erkek toplam 812 genç çalışmalardan faydalandırılmıştır.  
 
Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında 27 faaliyet gerçekleştirilerek, 345 genç kadın ve 352 
genç erkek toplam 697 gencin çalışmalara katılımı sağlanmıştır. 
 
Toplumsal kalkınma etkinlikleri kapsamında 8 faaliyet yürütülmüş 165 kişiye ulaşılmıştır. 
Toplumsal kalkınma etkinliklerinin düzenlenmesinde 8 kadın ve 8 erkek olmak üzere toplam 
16 kişi görev almıştır. 
 
Yurtiçi ve yurtdışı değişim ve eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen 6 etkinlikten 17 
genç kadın ve 21 genç erkek olmak üzere toplam 38 kişi faydalandırılmıştır. 
 
ŞIRNAK 
 
Üye sayısı 34 kadın, 26 erkek olmak üzere toplam 60’dır. Gönüllü olup, faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 28, genç erkek sayısı ise 33 olup toplamda 
61 kişidir.  
 



Tanıtım faaliyetleri kapsamında 11 toplantı gerçekleştirilmiş ve bu yolla 3,260 kişiye 
ulaşılmıştır.  
 
Kapasite artırıcı etkinlikler kapsamında (devam eden ve tamamlanan) 23 etkinlik düzenlenerek, 
2.316 genç kadın ve 1.992 genç erkek toplam 4.278 genç çalışmalardan faydalandırılmıştır.  
 
Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında 8 faaliyet gerçekleştirilerek, 756 genç kadın ve 1,571 
genç erkek toplam 2.327 gencin çalışmalara katılımı sağlanmıştır. 
 
Toplumsal kalkınma etkinlikleri kapsamında 4 faaliyet yürütülmüş 2.295 kişiye ulaşılmıştır. 
Toplumsal kalkınma etkinliklerinin düzenlenmesinde 12 kadın ve 6 erkek olmak üzere toplam 
18 kişi faaliyet göstermiştir. 
 
Yurtiçi ve yurtdışı değişim ve eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen 6 etkinlikten 21 
genç kadın ve 15 genç erkek toplam 36 kişi faydalandırılmıştır. 
 
İstihdam başlığı altına 5 istihdam programı uygulanmış, 30 gencin istihdamı sağlanmıştır. 
 


