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MOGOLiSTAN

Genel Bakış

Moğolistan, Doğu ve Orta Asya'da bulunan denize kıyısı olmayan bağımsız bir ülkedir. Ülkenin kuzeyinde Rusya, güneyinde, 
doğusunda ve batısında Çin vardır. Yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip olan Moğolistan ülkesi içerisinde Moğol, Kazak, Türk, Rus 
ve Çinliler gibi farklı etnik topluluklar barındırır. 
Ülke çok az ekilebilir toprağa sahiptir. Toprakların çoğu bozkırdır. Ülkede hayvan nüfusu çok yoğun bununla birlikte insanlar 
genellikle hayvancılıkla uğraşmaktadır. Ülkede 50 milyona yakın küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Ayrıca ülkede hafif sanayi 
mevcuttur. Genel itibari ile gıda, tekstil, kimya ve çimento sanayisi yapılmaktadır.   
Nüfusun çoğu Moğol olup halkın dini Tibet Budizm’idir. Aylık Asgari ücret 70 $ olması, işsizliğin yaygın olması sebebiyle 
misyoner faaliyetleri bu bölgeler çok etkisini göstermektedir. Özellikle Hristiyanların başkentte yapmış olduğu 100 yakın kilise 
bulunmaktadır. Ekonomik ve ulaşım sorunları Sağlık sektörünün gelişimini engellemektedir. Et tüketiminin yaygınlığı da 
birçok hastalığın meydana getirmektedir.  



Gerekçe

Hedefler

• Ülkede sokakta kalan ve aile sıcaklığından yoksun çocuklar bulunmaktadır.
• Yetim ve öksüzlere sahip çıkılmaması Misyonerlerin ağına düşmesine neden olmaktadır. 
• Yetim çocukların Kur’an-ı Kerim ve İslam’ın güzellikleri ile tanışamamaları
• Başıboş bırakılan yetimler topluma faydalı bireyler haline gelememektedir.
• Müslümanların ekonomik şartları ve geçim sıkıntısı Yetimhane yapılmasını imkânsız hale getirmektedir.  

• Sokakta kalmış ve ailelerini kaybetmiş yetimlere güvenilir ve temiz bir ortam oluşturmak
• Yetimlerin topluma ve yaşıtlarına uyumu sağlanarak onları sosyal hayata kazandırmak
• Yetimlerin ihtiyaçlarını gidererek topluma faydalı bireyler haline getirmek
• İslami eğitim ile çocukları bilgilendirerek topluma kazandırmak
• Çocukların fiziki, ruhsal, manevi ve ahlaki gelişimlerini desteklenmek
• İslami değerleri yaymak ve yaygınlaştırma 
• Bütünlüğü ve kardeşliği pekiştirmek

Detaylar

Toplam Alan: 2 Dönüm (2200 m2)
Yetimhane Toplam Alanı: 462 m2 (Koridor ve diğer alanlar dâhil)
İçerik: İdare Odası 20 m2, Kütüphane& Bilgisayar odası 20 m2, Mescit ve Misafir Odası 32 m2, Öğretmen Odası 16 m2, 
Yatakhane 24 m2 (3 Adet), Derslik 20 m2 (2 Adet), Kıyafet Odası 12 m2, Yemekhane 49 m2, Mutfak 28 m2, 
Tuvalet& Banyo 14 m2, Nöbetçi Alanı 9 m2, Depo 7 m2

Yetimhane Personeli: Öğrencilerle 6 hoca 1 idareci ilgilenecek, 2 bekçi, 1 Ahçı ve yardımcısı
Eğitim: Öğrenciler okula gidip gelecek ilgili hocalar onlarla ilgilenecektir. Okul zamanı dışında dersliklerde hem İslami 
eğitim hem de okul ödevlerini çalışacaklardır.
Su Temini: Yeni açılacak su kuyusundan sağlanacaktır.
Elektrik Temini: Yetimhaneye yakın olan Camiden çekilecektir.  
Tefrişat proje dâhildir.
Proje Özeti:
İstifade Edecek Toplam Kişi/Aile: 50 Erkek Yetim Çocuk (6-15 yaş)
Koordinatlar: 48.9504442,90.0180148
Bölge (İl/İlçe/Köy): Moğolistan/Bayan Ölgii İli /Buğutu İlçesi
İnşaat Süresi: 18 Ay
İşletme Süresi: Yerel Kurum İşletecek
Toplam Maliyet: 120.000 $










