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FİLİSTİN KAMPLARI İYİLEŞTİRME
VE KALKINDIRMA PROJELERİ

T A D İ L A T I  •  2 0 2 0

      EV TADİLATI



Aile Sayısı
Ev Tadilatı Projesi Kalıcı Lübnan Filistin Mülteci 

Kampları 

Proje Başlangıç
ve Bitiş Tarihleri

P R O J E  H A K K I N D A 

G E N E L  B i L G i L E R

20
20

- Zarar görmüş evleri tamir ederek fakir mülteci ailelerin güvenli evlerde oturmalarını sağlamak
- Elektrik akımının karıştığı su şebekelerini düzelterek mültecilerin karşı karşıya olduğu hayati riski azaltmak
- Sağlık için zararlı rutubet ve nemden evleri temizlemek
- Hane halkı ve özellikle çocuklar için yaşanılabilir temiz, havadar ve güvenli evler inşa etmek

- Tamiri yapılacak evlerin yerinde tespiti ve faydalanıcı ailelerin belirlenmesi
- Evlerdeki hasarların tespit edilmesi
- Gerekli malzemelerin temini ve tadilatın yapılması
- Tadilatı yapılmış evlerin ailelere teslim edilmesi

Bölge 
Hakkında 

Genel Bilgi 

Proje
Özeti

Projenin
Amacı

Hedefler

Proje 
Detayı

Uygulama 
Aşamaları

FİLİSTİNLİ 
MÜLTECİ 

KAMPLARI
EV TADİLATI 

PROJESİ

Malzeme Adet Toplam

- Kamplardaki evlerin duvarlarının ve çatılarının zamanla çatlaması ve hasar görmesi
- Kamplardaki elektrik ve su şebekelerinin birbirilerine karışarak ölümcül tehlikeler oluşturması
- Hasarlı, çatlak binaların çatı ve tavanlarının çökmesi ve hane halkına zarar vermesi
- Evlerdeki rutubetin ve temiz hava akışının olmamasının ciddi sağlık sorunlarına yol açması. 

Evlerin genel tadilatların gerçekleştirilmesi; Tavan kaplama, Kapı ve pencere, Boya,
Seramik, Sıhhi tesisat, Elektrik, Mutfak dolapları.

Tavan kaplama 1 1280 $

Kapı ve pencere 1 550 $

Boya 1 810 $

Seramik 1 475 $

Sıhhi tesisat 1 385 $

Elektrik 1 320 $

Mutfak dolapları 1 490 $

Beyaz eşya, yatak, koltuk vb. Malzemeler 1 1000 $

Hedeflenen 
Proje Adı Proje Türü Ülke Bölge

01/11/2020 
31/12/2021

Filistinli mülteciler, yaşadıkları göçten sonra geldikleri, Lübnan’da çadırlardan oluşan kamplarda 
kalmışlardır. Çadırlar zamanla dört duvarı olan evlere dönüşmüş Filistinliler için yaşam alanları 
oluşturulmuştur. Fakat evlerin %66’sı temiz hava alamamakta ve oluşan rutubet hane halkının 
sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bazı evlerin çatıları dayanaksız çinko ve ahşaptan yapıldığı için 
zamanla hasar görmüş ve ev sakinlerinin yaşamını tehlikeye atacak boyutta çöküntüler yaşanmıştır.  
Evlere ulaşan elektrik ve su hatları ise güvensiz döşeme nedeniyle birbirine karışmakta ve hayati 
tehlikeler oluşturmaktadır. Mültecilerin daha güvenli ve temiz evlerde yaşayabilmeleri için ev  tadilatı 
projesi gerçekleştirilecektir. 

5.000 Aile

Lübnan batısında Akdeniz, kuzeyinde ve doğusunda Suriye ve güneyinde Filistin ile komşu bir Ortadoğu 
ülkesidir. 6 milyon nüfuslu ülkede 1.5 -2 milyon civarında Suriye ve Filistinli mülteci yaşamaktadır. Bu 
bakımdan Lübnan, dünyada en yüksek oranda mülteci nüfus barındıran ülkelerden biri konumundadır. 
Siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşan ülkedeki %35’lik işsizlik oranı Filistinli nüfusu arasında %50’ye 
dayanmaktadır. %65 oranında fakirliğin yaşandığı Filistin mülteci kamplarında ülke geneline hâkim krizler, 
yoğun nüfus ve işsizlik oranının artmasına bağlı olarak daha yoğun hissedilmektedir.

Toplam                                    5.310 $


