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GAP Bölgesi’nde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve yerel yönetimler ile
özel sektör iş birliğinin artırılması yoluyla bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına ivme
kazandırmak üzere uygulanan GAP Sosyal Invest kapsamında 2021 yılında ihtiyaç analizi
çalışması yapılmıştır. Analiz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi İllerinde faaliyet gösteren kurum ve
kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla, İl bazlı gerçekleştirilmiştir. Çevrimiçi yapılan analiz
kapsamında, aşağıda belirtilen İl bazlı ihtiyaç ve öncelikler öne çıkmıştır. GAP Sosyal Invest’e
yapılacak proje başvuruları, aşağıda belirtilen konuları içermelidir. Ancak, proje
hazırlanırken, bu konular dışında ki alanlarda da ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmalıdır.
Adıyaman:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarımsal üretim, pazarlama ve markalaşma konusunda çalışmalar.
Badem üretimi konusunda öne çıkan Adıyaman’da badem işleme tesisi (Unu, sütü ve
gıdaları) kurulumu konusunda faaliyetler.
Tarımsal üretimi geliştirme, kapasite artırma ve ihracata yönelik çalışmalar.
Arıcılık konusunda özel sektör ile işbirliğine yönelik çalışmalar.
Turizmde kadın emeğinin dahil edilmesine yönelik çalışmalar.
Turizm potansiyelini değerlendirmeye yönelik insan kaynağının güçlendirilmesine
yönelik faaliyetler.
Kooperatifçilik eğitimleri konusunda çalışmalar.
Dijital pazarlama konusunda kapasite oluşturma konusunda çalışmalar.
Kadınların, çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımını destekleyen projeler.

Batman:
•
•
•
•
•
•
•

Kooperatifçilik konusunda kapasite artırmaya yönelik çalışmaları.
El sanatları ürünlerinin dijital pazar ağı kazandırılmasına yönelik çalışmalar.
Kadınların üretim sürecine dahil edilmesine yönelik çalışmalar.
Lavanta üretimi konusunda destek ve kadınların bu alanda üretim sürecine dahil
olmasına yönelik çalışmalar.
Marka, paket, pazarlama ve satış konusunda kapasite artırımına yönelik çalışmalar.
Yöresel gıda üretimi, pazarlama ve satışına yönelik çalışmalar.
Kadınların, çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımını destekleyen projeler.

Diyarbakır:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dijital Pazar olanaklarına erişimin artırılmasına yönelik çalışmalar.
Dijital pazarlama güvenliği odağında eğitsel çalışmalar.
Mobil sosyal hizmet merkezlerinin kurulumuna yönelik faaliyetler.
Bağlar, Sur ve Yenişehir bölgelerinde yazılım kampüsleri kurulmaya çalışılıyor.
Yazılım alanında gençlere yönelik çalışmalar.
Köylerde nitelikli mera sorunu var. Hayvancılıkta artan yem maliyeti sorunu var. Bu
sorunun giderilmesine yönelik çalışmalar.
Dicle Nehri kenarındaki arazilerde eko turizme yönelik eko köyler kurulumuna
yönelik destekler.
Aile Destek Merkezlerinde üretilen ürünlerin pazarlanması için destekler.
Parkların dezavantajlı kadınların istifade edebileceği tarımsal alanlar olarak
konumlandırmak üzere çalışmalar.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Köylere nitelikli tarım ekipmanları kazandırılmasına yönelik çalışmalar.
Süs bitkilerinin üretimi ve pazarlamasına yönelik faaliyetler.
Gençlerin sosyal ve ekonomik hayata katılımını destekleyen projeler.
Gümüş kurslarında üretilen ürünlerin pazarlanmasına yönelik çalışmalar.
Gençlerin ilgisini çekebilecek nitelikli girişimcilik proje ve programlarının
geliştirilmesine yönelik projeler.
Suriyeli mültecilere yönelik dil ve mesleki eğitim programlarını destekleyecek
faaliyetler.
İnternet ve dijital mecraya erişimi destekleyecek projeler.
İnternete erişemeyen çocuklara tablet ve internet desteği sağlayacak kampanyalar.
Girişimcileri destekleyecek kuluçka merkezleri, mentorlük ve koçluk desteklerini
içeren çalışmalar.
Üretici örgütlerinin kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar.
Çiftçi ve üretici örgütlerinin kontrol ve sertifikasyon sürecinde ihtiyaç duydukları
maddi kaynaklarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar.
Zeytinyağı, nar ekşisi, üzüm suyu ve dut pekmezi gibi yöresel ürünlerin ARGE
çalışmaları yoluyla kalitesinin artırılmasına yönelik projeler.
Yöresel ürünlerin iç ve dışa pazara sunulmasına yönelik çalışmalar.
Kadınların, çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımını destekleyen projeler.

Gaziantep:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuran kursları ve diğer mesleki eğitim kurslarına devam eden ev kadınların ürettikleri
ürünlerin pazarlanmasına yönelik çalışmalar.
Ceza evlerinin hedef grubu kadınlara yönelik eğitimler ve üreme sağlığı araçları; ped,
iç çamaşırı ve benzeri ürünlerin sağlanmasına yönelik çalışmalar.
Ceza evlerindeki sosyal ve sportif aktivitelerde kullanılmak üzere araç-gereç desteği
sağlayacak projeler.
Hasta, engelli ve yaşlı bakımı sağlayanlar için psikolojik destek çalışmaları.
18 yaş üstü için madde kullanımını engelleyecek projeler.
Nitelikli ve sürdürülebilir kooperatif kurulumu ve işletilmesine yönelik eğitim
faaliyetleri.
Yöresel üretiminin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve markalaştırılmasına yönelik
çalışmalar.
Tarımda kayıtlı kadın istihdamı üzerine çalışmaları içeren faaliyetler.
Nitelikli ara eleman yetiştirilmesine yönelik çalışmalar.
Mahalle aralarında kadın üretim atölye sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar.
Mülteci kadın ve çocuklar ile sosyal uyum çalışmaları.
Mültecilere yönelik istihdam ve sosyal içerikli çalışmalar.
Sosyal yardım alan bireylerin güçlenmesi ve sosyal yardım alma yerine üretim
süreçlerine dahil olmalarına yönelik çalışmalar.
Kadınların, çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımını destekleyen projeler.
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Kilis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kadınların üretime yönlendirilmesine yönelik çalışmalar.
Çocukların vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturulmasına yönelik çalışmalar.
Kız çocuklarının güçlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar.
Gençlerin istihdama erişimini artıracak çalışmalar.
Sivil toplumun güçlenmesine yönelik çalışmalar.
Kırsalda yaşayan kadın, çocuk ve gençleri gözetecek faaliyetler.
Yoksulluğun önlenmesine yönelik çalışmalar.
Ekonomik ve sosyal güçlenmeye yönelik çalışmalar.
Çevre duyarlı uygulamalar.
Mültecilere yönelik istihdam ve sosyal içerikli çalışmalar.

•

Kadınların, çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımını destekleyen projeler

Mardin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanayi tipi lavanta bahçelerinin kimya ve medikal anlamda distilasyon merkezine
dönüştürülmesine yönelik çalışmalar.
Lavanta balı ve yağının pazara erişimini destekleyecek çalışmalar.
Üzüm bağlarını yenileme ve genişletmeye yönelik çalışmalar.
Atıl durumdaki arazileri değerlendirmek üzere destekler.
Boncuklu tarla üzerinde turizm ve kırsal kalkınma planı geliştirmeye yönelik
çalışmalar.
Termal su kapsamında turizm ve termal seracılık geliştirilmesine yönelik çalışmalar.
Kafes balıkçılığının geliştirilmesine yönelik çalışmalar.
Üniversitede 1800 Suriyeli öğrencinin kariyer çalışmaları ve ihtiyaçlarını
desteklemeye yönelik çalışmalar.
Acur meyvesi kapsamında kaliteli ve güvenli üretimin desteklenmesine yönelik
çalışmalar.
Midyat tarihsel yapısı ve hikayelerine ilişkin projeler.
Yeşil şehir ve sıfır atık projelerine yönelik çalışmalar.
Bulgur gibi tarımsal ürünlerin geliştirilmesi ve yayılmasına yönelik projeler.
Glütensiz üretim ve pazarlama konusunda destekler.
Mülteci ve yerel uyum projeleri kapsamında istihdam konusunda projeler.
El sanatları ve hediyelik eşya üretiminin desteklenmesi ve markalaştırılmasına yönelik
çalışmalar.
Mülteci ve yerel kadınların yemek yaptığı ve satıldığı pazar yeri kuruluna yönelik
çalışmalar.
Mültecilere yönelik istihdam ve sosyal içerikli çalışmalar.
Kadınların, çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımını destekleyen projeler.
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Siirt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mülteci gençler ve kadınlar için tarımsal ve hayvancılık alanında çalışmalar.
Turizm ve hizmet sektöründe ara ve kalifiye eleman yetiştirilmesine yönelik
çalışmalar.
Teknoloji girişim merkezi kurulmasına yönelik projeler.
Siirt battaniyesi üretiminde kadın istihdamı desteklenmesine yönelik faaliyetler.
Barajlar sayesinde gelişen su kaynakları ve havzalarının canlandırılması ve
geliştirilmesine yönelik çalışmalar.
Ahşap ustalarının üretimlerinin uluslararası alanda yayılmasını desteklemeye yönelik
çalışmalar.
Ekolojik köy projesinin desteklenmesi.
Ahşap atölyelerinin altyapılarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar.
Zivzik narı üretiminin organikleşmesi ve markalaştırılmasına yönelik projeler.
Kadınların, çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımını destekleyen projeler.

Şanlıurfa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mevsimlik tarım işçilerinin farklı alanlarda istihdam edilmesine yönelik çalışmalar.
Mevsimlik tarım işçisi çocukların eğitime erişimini destekleyecek projeler.
Kooperatiflerin nitelikli hale getirilmesine yönelik çalışmalar.
Turizm gelirlerinin artmasına yönelik projeler.
Hizmet sektörü çalışanlarının nitelikli hale getirilmesine yönelik çalışmalar.
Ehram dokuması ihracatını destekleyecek çalışmalar.
Çevrimiçi eğitime erişilebilirlik için internet ve tablet desteği içeren çalışmalar.
Tarım ve hayvancılık alanında çiftçilerin yaş ortalamasının düşürülmesine yönelik
çalışmalar.
Geçmişte yapılan başarısız projelerin tekrarını önleme konusunda fizibilite çalışmaları
yapılmasına yönelik çalışmalar.
Mültecilere yönelik istihdam ve sosyal içerikli çalışmalar.
Kadınların, çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımını destekleyen projeler.

Şırnak:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cizre Organize Sanayi Bölgesi’nde boş alanların değerlendirilmesine yönelik
çalışmalar.
Yer fıstığı üretiminin desteklenmesi ve işleme tesisinin kurulmasına yönelik projeler.
Güneş enerjisine yönelik projeler.
Volkanik taşların temizlenmesine yönelik çalışmalar.
Organik ve iyi tarım konularının desteklenmesine yönelik çalışmalar.
Kuru domates yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar.
Seracılığın geliştirilmesine yönelik projeler.
Kadınların, çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımını destekleyen projeler.
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