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31.12.2020

BÖLGE
HAKKINDA
GENEL BİLGİ

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.

HİZMETİN
PROJE
NİTELİĞİ
ÖZETİ

Yemen’de gerçekleştireceğimiz Arıcılık Projesi ile birlikte uygun iklim ve fiziki coğrafi alanlarda
yaşayan yoksul aileler belirlenerek kendilerine kaliteli bal yapan arılar ve kovanları verilecektir.
Bu proje ile birlikte aileler meslek sahibi olacaktır. Üretilen balları hem gıda olarak
tüketecekler hem de ekonomik kazanç sağlayarak aile bütçelerine katkıda bulunacaklardır.

GEREKÇE

-Yemen’de yaşanan siyasi krizin ailelerin iş bulma fırsatını yok etmesi ve buna bağlı işsizlik
oranlarındaki artış
-Yoksul ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamada yaşadığı zorluk ve hayat kalitesinde gelir azalmasına bağlı düşüş.
-Fakir ailelerin yeni iş kuramayacak durumdaki maddi yoksunluğu

HEDEFLER

-Arıcılık yapmaya uygun koşulları sağlayan yerlerde oturan fakir ailelere gelir temini kaynağı
sağlama
-Ülkede yaşanan siyasi kriz nedeniyle işini kaybetmiş veya iş kurma imkânı bulamayan fakir
ailelere yeni iş fırsatı sunma
-Fakir ailelerin düzenli gelir elde etmelerini sağlayarak hayat şartlarını zamanla iyileştirme.

PROJE
DETAYI

-Arı kovanları yıl boyunca düzenli bakımların yapılması.
-Mevsimsel olarak arı kovanlarının yerlerinin değiştirilmesi.
-Ocak-Şubat/Mart-Eylül /Ekim-Kasım aylarında kovanlardaki balın toplanması.

UYGULAMA
AŞAMALARI

-Projeden faydalanacak ailelerin belirlenmesi
-Faydalanıcı ailelere modern arıcılık eğitimi verilmesi
-Kovanların faydalanıcı ailelere teslimi

PROJE
BÜTÇESİ

NO

1

MALZEME
Arı Kovanı (Her aile için 10 Adet kovan, arıcılık
kıyafeti ve malzemeleri teslim edilecektir.)

/sadakatasi

KOVAN ADEDİ

BİRİM FİYATI

AİLE SAYISI

TUTAR

10

130 $

1

1.300 $
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