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Ülke Adı:

Filistin

Başkent:

Kudüs

Nüfus:

5.037. 706

Yüz Ölçümü:

6.220 km
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Konumu
Filistinli Müslümanların yaşadığı Gazze, Doğu Akdeniz sahil 
şeridinde bulunur. Bölgenin nüfusu 1,9 milyondur.

Filistin, başkenti Kudüs olan yaklaşık 5 milyon 
nüfusa sahip Mısır, Ürdün ve Lübnan’la komşu 
bir Ortadoğu ülkesidir. 2005 yılında İsrail 
tarafından havadan, karadan ve denizden 
abluka altına alınan Gazze, dünya üzerinde 
nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu kara 
parçalarından biridir. Eğitimden sağlığa 
üretimden tüketime kadar her alanda 
yoksulluğa mahkûm edilen Gazze’de çocuklar 
imkânsızlıklar ve kısıtlamalar nedeniyle 
eğitimlerine devam etmekte zorlanmaktadır. 
Özellikle yetim ve fakir ailelerde hayatını 
sürdüren çocuklar ülkedeki zorlu şartlarda 
sunulan hizmetlerden faydalanamamakta ya 
da çok az faydalanabilmektedir. Ekonomik 

şartlar nedeniyle ailedeki kadınların da iş 
hayatına katılımları zorunlu hale gelmiş, 
ailedeki her birey aile gelirine yardımcı olmak 
için çalışmaya başlamıştır.

Bölgede uygulanan siyasi, kültürel ve 
psikolojik baskı mezkûr nedenlerle birleşince 
bu durumdan en çok her türlü etkiye açık 
ve savunmasız, büyüme çağındaki çocuklar 
etkilenmiştir. Şartların çocuklar üzerindeki 
olumsuz etkilerini en aza indirebilmek ve 
eğitimlerine destek olabilmek için Gazze’de 
200 öğrenci kapasiteli 7 sınıfı ve açık oyun 
alanının bulunduğu anaokulu yapılması 
planlanmaktadır.
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Gerekçeler

Hedefler

• Zorlu ekonomik şartlar ve Gazzeli ailelerin yaşadığı maddi sıkıntılar. 

• Çocukların zihni ve bedeni melekelerinin gelişimine destek olacak eğitim ihtiyacı

• Çocukların uzun saatler vakit geçirdikleri televizyon ve internetin olumsuz etkisini  
 Spora ve faydalı aktivitelere yönelterek azaltmak.

• Mevcut kurumların bina kapasitelerinin çocuk sayısı için yetersiz olması.

• Gazzeli kadınların ekonomik sıkıntılardan ötürü iş hayatına katılımları nedeniyle  
 çocuklarla ilgilenilebilecek kurumlara duyulan ihtiyacın artması.

• Vatanına ve değerlerine bağlı bilinçli çocuk yetiştirmek 

• Bölgedeki eğitim ve öğretimin gelişimine katkı sunmak 

• Çocukların kişiliklerinin ortaya çıktığı, psikolojik ve bedensel bir oluşumun   
 yaşandığı dönemde gelişim ve dönüşümlerini sağlıklı bir şekilde yönetmek  

• Birliği, bütünlüğü ve dayanışmayı sağlamak

• Düzenlenecek veli toplantıları ile anneler arasındaki iletişimi ve paylaşımı artırmak 

• Çocuklara hem topluma uyum sağlayacakları hem de toplumu iyiye ve ileriye   
 götürecekleri yetileri kazandırmak

Proje Özellikleri
Gazze’de Kerame bölgesinde 4-6 yaş arası çocuklar için 100 kız 100 erkek olmak üzere 
200 öğrenci kapasiteli oyun alanı, bilgisayar odası ve çok amaçlı salonu olan anaokulu inşa 
edilecektir. Çocuklara uygun eğitim verilecek olup düzenli sağlık kontrolleri yapılacaktır. 
Yaşlarına uygun verilen eğitim, eğitsel oyunlar, resim-tiyatro gibi sanatsal aktivitelerle 
çeşitlendirilecektir. Eğitimin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve çocuklarla sağlıklı iletişimin 
kurulmasında yardımcı olmak amacıyla okulda psikolojik danışman odası yeri olacaktır. 7 
sınıfın olacağı okulda çocuklarla iletişimi iyi, eğitimi ve yönetimi düzenli ve başarılı bir şekilde 
yürütebilecek, velilerle ve okul personeliyle ilişkisini sağlıklı bir şekilde sürdürebilecek, 
çocuklara gerekli olanı sunup, büyüme süreçlerini doğru yönlendirebilecek başarılı 16 
anaokulu öğretmeni ve yardımcı öğretmen görev alacaktır. Eğitim yılı içindeki derslere ek 
yazın da bir dizi eğlence, eğitsel etkinlikler düzenlenecektir. Öğrencilerin ilmi, kültürel ve 
yaratıcılık seviyelerinin yükselmesine yardımcı olacak eğitimleri ve sınıfları, yaş aralıklarına 
göre farklılık gösterecektir. Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim göreceği 
okulda acil durumlar için her türlü tedbir alınacaktır. Elektrik prizlerinin yüksekliği, pencerelerin 
emniyetli oluşu ve duvarların boyu, bahçedeki oyun alanlarının birbirlerine olan uzaklığı, 
çocukların taşınacağı okul servisinin ruhsatı ve okulda kullanılan malzemelerin içeriği de dâhil 
her türlü detaya itina gösterilmektedir.
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Bina İçi Gerekli Eşyalar:
Eşyalar öğrenciler için uygun büyüklükte ve fiziksel özelliklerde olup sağlığa zararsız 
güvenilir malzemelerden temin edilecektir. Öğrencilerin ferdi ve toplu aktivitelere katılımları 
kullanımlarına sunulacak şahsi eşyalar sayesinde daha kolay ve rahat olacaktır. 

-Her çocuk için özel sandalye

-Sunum tahtası 

-Öğrencilerin kullanımına verilen çok gözlü dolaplar

-Çocukların rahat kullanabileceği yükseklikte yazı tahtası 

-İdare ve kütüphane için gerekli eşyalar

-Aktivite odası için gerekli eşyalar 

-Mutfak için gerekli eşyalar ( Mutfak malzemeleri, elektrikli mutfak aletleri, dolaplar vs).

Oyunlar

Proje Detaylar

Oyun malzemeleri:
Toplar, Legolar, Küçük arabalar, Plastik ya da ahşap 
oyuncaklar vs.

Eğitim malzemeleri:
2-3 boyutlu eğitsel araç gereçler ( Sayılar ve harfler, küpler, 
kutular, plastik harfler)

Boyutsuz Eğitsel Araç Gereçler: Sayılar ve harfler için küçük 
pano, mevsimler panosu, doğa ve hayvanları tanıtıcı gereçler) 

Fenni Aletler: Metre, mıknatıs, ayna, mercek, tarımsal örnekler, 
sedef gibi taş örnekleri, hayal(oyun) köşeleri, doktor odası, 
dükkân, mutfak vb. 

Bahçe Oyuncakları: 
Çeşitli salıncaklar, Fiberglass maddesinden yapılmış sağlam 
ve güvenli, her birinin arasında en az 3 m mesafenin olacağı 
bahçe oyuncakları, 3 tekerlekli bisikletler, küçük arabalar, kum 
havuzu, çocuklar için uygun plastik araç gereçler 

Güvenlik Önlemleri:
Yangın söndürme tüpü, ilk yardım seti, ecza dolabı, öğrencileri 
taşımak için otobüsler, yüksek dış duvar, pencerelere 
korkuluk, yüksekte elektrik prizleri, acil durumlarda kolay 
tahliye için birden çok giriş

Arsa Alanı:  550 m²   
Kapasitesi:  200 Öğrenci ( 100 erkek, 100 kız)

Giriş Kat Alanı:  280 m², yükseklik 4 m 

1.Kat Alanı:  290 m², yükseklik 3,5 m
Yeşil Alan:  120 m²
Oyun Alanı:  90 m²
Sirkülasyon Alanı:  60 m²
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No  Açıklama  Birim Fiyatı (€) Adet Süre Toplam (€)

1 Anaokulu Müdiresi 250 1 9 2.250

2 Sekreter 150 1 9 1.350

3 Çocuk bakıcıları 150 7 9 9.450

4 Psikolojik 
Danışman 150 1 9 1.350

5 Spor Eğitmeni 150 1 9 1.350

6 Çocuk Doktoru 300 1 9 2.700

7 PC Laboratuvar 
Görevlisi 250 1 9 2.250

8 Temizlik Personeli 100 1 9 900

9 Bekçi  200 1 9 1.800

10 Görevli ( Hizmetli) 100 1 9 900

11
Yetim öğrencilerin 

bir yıllık taşıma 
maliyeti

7.760

  TOPLAM - 16 - 32.060 €

No Açıklama Birim Fiyatı € Adet Toplam €

1 Sınıf Malzemeleri 700 6 4.200 

2 Bilgisayar Laboratuvarı 6.000 1 6.000 

3 Kütüphane 2.500 1 2.500 

4 Öğrenim kaynağı ve 
etkinlik odası 2.500 1 2.500 

5 Tiyatro ve Resim odası 3.000 1 3.000 

6 Mutfak 2.500 1 2.500 

7 İdare 2.000 1 2.000 

8 Öğretmenler Odası 2.000 1 2.000 

9 Rehberlik Odası 1.500 1 1.500 

10 Güvenlik ve Koruma 
Araçları  1.000 1 1.000 

11 Kafeterya 1.000 1 1.000 

          TOPLAM 28.200 €

Aşamalar m2 Fiyatı € Toplam Alan Toplam €

Planların çizimi 2.100 

Teklif- İhale  Belgelerinin 
Hazırlanması 2.000 

Toplam 4.100 150 7

Giriş Kat Kaba İnşaatı 180 280 m2 46.800

1.Kat Kaba İnşaatı 90 290 m2 26.100 

Toplam 72.900 

Giriş Kat İnce İnşaatı 80 280 m2 20.800

1.Kat İnce İnşaatı 92 290 m2 26.680

Toplam 47.480 

Okul Malzemeleri 28.200 

İnşa Sürecinde Personel Maaşı 2.560

Bahçe/Oyun Alanı 270 m2 26.200 
Güneş Enerjisi Sistemi 4.000 

Güvenlik Sistemi           
(Kameralar) 2.500 

1 yıllık İşletme Maliyeti 32.060 

TOPLAM 220.000 €

Okul Personel Maaşları 

Okul Malzemeleri 

Proje Aşamaları Fiyatlandırması 
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