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Bu proje Afganistan’ın üç şehrinde, Badğis, Serpul ve Cevizcan, büyük 
hasara sebep olan sel felaketinde mağdur olan halka yönelik hazırlanan 
1000 adet acil yardım paketini kapsamaktadır. 
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Sayfa 1 

AFGANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİ 

Afganistan, resmî adıyla Afganistan İslam Cumhuriyeti Asya'da denize sınırı olmayan bir ülkedir. Doğu 

ve güneyde Pakistan, batıda İran, kuzeyde Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan ile çevrilidir. Ülkenin 

en büyük şehri ve başkenti Kabil’dir. 2011 verilerine göre nüfusu 30 milyon dolaylarındadır. Nüfusunun 

%99’unu Müslümanlar oluşturmaktadır. Bu oran içerisinde Sünni Müslümanlar %80-85, Şiiler ise %15-

19’luk bir yer tutmaktadır. Afganistan, özellikle güney bölgelerde yaşayan Peştun çoğunlukla birlikte 

Tacik, Hazara ve Özbek kökenli halkları da barındırır. Ayrıca nüfusa oranları %5'i geçmeyen birçok etnik 

kökenli halk da (örneğin Beluciler, Türkmenler, Nuristanlılar, Araplar vs.) bu ülkede yaşamaktadır. 

Ticaretin merkez noktalarından birinde olan Afganistan, bu stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca 

İranlılar, Yunanlar, Araplar, Moğollar, İngilizler ve Sovyetler gibi çeşitli ulusların istilasına uğramıştır. En 

son 2001 de ABD tarafından işgal edilmiştir. Günümüzde ise Afganistan birçok gelişmişlik endeksi 

bakımından Dünya’nın en az gelişmiş ülkelerinden biri olarak göze çarpmaktadır. Okuma yazma oranı 

yüzde 30 civarında olan ülke, fert başına düşen gelir bakımından da dünyanın en yoksul ülkeleri 

arasındadır. Nüfusun %42’si günlük 1 dolardan daha az bir gelirle hayatını idame ettirir durumdadır.  
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PROJENİN GEREKÇESİ 

Afganistan’da yıllardır süregelen savaş ve kargaşa ortamı binlerce insanın hayatını kaybetmesine, 

kadınların dul, çocukların yetim kalmasına sebep olmuştur. İşsizlik ve yoksulluk ülkenin kronik 

problemleri haline gelmiştir. Bunun yanında meydana gelen sel felaketi de tuz biber olmuş ve yaralan 

daha da derinleşmesine sebep olmuştur. Bu felaketten Badğis, Serpul ve Cevizcan şehirleri etkilenmiş 

bunların içinden de en çok etkilenen Cevizcan şehri olmuştur. Cevizcan vilayetinin en çok etkilenen 

bölgeleri ise Hoca Duruh, Daezab, Khush Tepe olmuştur. Hoca Dokuh vilayetinde 2284 aile tamamen 

evsiz kalmış, tüm evler hala sular altında bulunmaktadır. Darzab vilayetin de ise 700 aile evsiz kalmış 

olmasına rağmen güvenlik sebebiyle devlet yetkilileri dahil şimdiye kadar kimse bölgeye ulaşamamıştır. 

Hoştepe de hasar belli değildir ve Darzab’da olduğu gibi güvenlik gerekçesiyle kimse bölgeye 

ulaşamamıştır. 

 

PROJENİN TANIMI 

Afganistan’da meydana gelen sel felaketi sonucu üç şehirde, Badğis, Serpul ve Cevizcan, büyük çapta 

hem maddi hem de manevi hasarlara sebep olmuştur. Oluşan bu hasar sonunda birçok yerleşim yerine 

devlet dahi ulaşamazken yardımların bir şekilde ulaştırılması icap etmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan 

bu acil yardım projesi, gıda, mutfak gereçleri ve battaniye yardımını kapsamında oluşturulmuştur. Gıda 

yardımı paketlerinde ise; 5 lt yağ, 10 kg pirinç, 1 kg çay, 3 kg şeker olarak hazırlanmıştır. Mutfak 

gereçleri paketlerinde de, 2 adet yemek tabağı, 2 adet çorba tabağı, 1 adet kepçe ve 1 adet çaydanlık 

olarak hazırlanmıştır. Son olarak da acil yardım paketlerimiz içerisinde 1 adet çift kişilik battaniye 

olacaktır. Bu projenin kapasitesi olarak da 1000 aile yararlanacak şekilde tasarlanmıştır. 

 

PROJENİN AMACI 

Yıllardır süre gelen savaşın ve onu getirileri ile yaşama tutunmaya çalışan Afgan halkının bu defa da 

doğal sel afeti ile mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Bu bağlamda, hem kardeşlerimizin yanında 

olmak hem de zorda/darda olanlara yardım eli uzatma desturuna uygun hareket edebilmek amacıyla 

bu proje hazırlanmıştır. Böylelikle yardıma muhtaç kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılanacağı gibi yardım 

eden kardeşlerimizin de paylarına merhametli/yumuşak bir kalp ve İslam’da önemli bir yere sahip olan 

ve çokça zikredilip teşvik edilen infak mertebesi olacaktır. 
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Sayfa 3 

 

PROJENİN MALİYETİ 

 

 SATIN ALINACAK MAL/HİZMETLER BİRİM FİYATI 
(USD) 

MİKTAR TOPLAM (USD) 

1 Yemeklik Yağ 1,32 5 lt 6,6 

2 Pirinç 1,32 10 kg 13,2 

3 Çay 3,08 1 kg 3,08 

4 Şeker 0,73 3 kg 2,2 

5 Yemek tabağı 0,82 2 adet 1,65 

6 Çorba tabağı 0,82 2 adet 1,65 

7 Kepçe 0,66 1 adet 0,66 

8 Çaydanlık 4,95 1 adet 4,95 

9 Çift kişilik battaniye 15,4 1 adet 15,4 

 BİR AİLE İÇİN TOPLAM  49,39 $ 

 1000 AİLE İÇİN GENEL TOPLAM  49.390,00 $ 

 

Projenin toplam maliyeti 49.390 Dolar’dır. 
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BÖLGEDEKİ DURUMU GÖSTEREN BİRKAÇ FOTOĞRAF 
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AFGANİSTAN’DA DAHA ÖNCE MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNDEN VE İHH YARDIMLARINDAN 
ÖRNEKLER 
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