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23

Arap yarımadasının güney batısında yer alan Yemen’in, Suudi Arabistan ve Umman ile kara sınırı 
bulunmaktadır. Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte bölgenin stratejik önemi artmıştır. Ülkenin 
en önemli yer altı kaynakları kömür ve petroldür. Yemen’de yaşanan iç savaş ve ekonomik 
olumsuzluklar nedeniyle ülkede insani kriz yaşanmakta ve milyonlarca insan açlık sınırının altında 
yaşamlarını sürdürmektedir.

Bölge 
Hakkında 

Genel Bilgi 

2015 yılında başlayan iç savaş ve buna bağlı siyasi ve ekonomik krizlerle karşı karşıya kalan Yemen, 
gittikçe artan işsizlik oranları ve fırsat eksikliği nedeniyle ailelerin maddi gelir kaynağı bulamadıkları 
fakir bir ülke haline dönüşmüştür. Yaklaşık 4,2 milyon kişi yerlerinden edilmiş, halkın %85’i doğrudan 
veya dolaylı olarak çatışmalardan etkilenmiş ve nüfusun %80’si maddi gelire ve muhtelif acil yardımlara 
muhtaç olarak hayatlarına devam etmek zorunda kalmıştır.
Zorunlu nedenler dolayısıyla yaşanan iç göçler, nüfusun bazı bölgelerde yoğunlaşmasına ve yeteriz 
altyapı nedeniyle farklı problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Proje dâhilinde; savaşın olumsuz 
etkilerini azaltabilmek, ailelerin dış yardımlara ihtiyaç duymaksızın kazanç elde edebilmelerini sağlamak 
için gelir temini projeleri gerçekleştiriyoruz. 

Proje
Kısa

Özeti

-Yemen’de süre gelen silahlı çatışmalardan halkın doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmesi.
- Yemen’de yaşanan siyasi krizin ailelerin iş bulma fırsatını yok etmesi ve buna bağlı işsizlik oranlarındaki artış.
-Ülkede %80’e varan yoksulluk oranı nedeniyle ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamada yaşadığı zorluk ve hayat
kalitesinde gelir azalmasına bağlı düşüş.
-İç göçün yoğun olduğu bölgelerde yaşanan altyapısal sorunlar.

Gerekçe

-Ülkede yaşanan siyasi kriz yüzünden işini kaybetmiş ya da iş kurma imkânı bulamayan yoksul
ailelere yeni iş fırsatı sunmak.
-Yoksul ailelerin düzenli gelir elde etmelerini sağlayarak hayat şartlarını zamanla iyileştirme.
-Kadınların çalışma hayatındaki rollerini aktifleştirerek ailelerin yaşadığı ekonomik problemleri en
aza indirme.

Hedefler

Ailelerin kendi kazançlarını sağlayabilmeleri adına gelir temini projeleri kapsamında arı kovanı 
dağıtımı (her aileye 10 adet arı kovanı verilecek). Yük ve insan taşımacılığında kullanılan Tuk-
Tuk aracı dağıtımı. Kadınların kendi yetilerini gelire dönüştürmelerini sağlayacak dikiş makinesi 
ve malzemeleri dağıtımı gerçekleştirilecektir., Kadınlara dikiş makinesiyle beraber dikiş eğitimi 
imkânı da sunulacaktır. 

Proje 
Detayı

-Faydalanıcıların tespiti ve malzemelerin temini.
-Malzemelerin faydalanıcılara dağıtımı.
-Projenin fotoğraf ve video yardımıyla raporlanması.

Uygulama 
Aşamaları

GELİR 
TEMİNİ 

PROJELERİ

Proje Bütçesi

Proje Malzeme Birim Fiyatı Adet Toplam

Proje Adı Proje Türü Uygulanacak
Ülke

İstifade Edecek 
Kişi/Aile Sayısı

Gelir Temini 
Projeleri 

Acil Yardım Yemen 10.000 Aile 

Bölge

Marib, Taiz, İbb, Sana’a, 
Hadramut, Aden ve Şebva

ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Arı Kovanı  150 € 10    1.500 €
TUK-TUK Tuk Tuk   2.000 € 1     2.000 €
DİKİŞ MAKİNASI Dikiş Makinası   150 € 1  150 €


