
Özellikle savaş ve işgaller nedeniyle ailelerini kaybeden, 
sahipsiz ve korumasız kalan yetimlerin çoğu İslam coğrafyası 
üzerinde. Resmi rakamlara göre dünya üzerinde 200 milyona 
yakın yetim bulunuyor. Yalnız bu yetim sayısına Çin, 
Myanmar, Afganistan gibi ülkelerin yanı sıra Ortadoğu’daki 
ülkeler dahil değil. Bu da göz önüne alındığında dünyada 
yaklaşık 400 milyon yetimin olduğu tahmin ediliyor. İnsan 
kaçakçılığı, suç örgütleri, dilenci şebekeleri gibi tehlikelerin 
yanı sıra misyoner kuruluşlar sahipsiz kalan milyonlarca 
yetim çocuğa Müslüman ülkelerde bile ulaşıp onları kendi 
çıkarları için kullanıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı olarak onlarca ülkedeki yüz binlerce 
yetime sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Yetimlerimizin her 
daim mutlu olmaları ve açtığımız yetimhanelerle güvenli 
ortamlarda yaşamaları için çalışıyoruz.

“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var”, ülkemizdeki tüm okul 
öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel okul ve Kur’an kursu 
öğrencilerinin katılabildiği bir kampanya. Bu kampanya 
vasıtasıyla bir sınıftaki öğrenciler harçlıklarından topladıkları 
aylık 100 lirayı yetim kalmış bir çocuğa göndererek onun eğitim, 
sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. 
Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim Bir 
Sen’nin destek verdiği kampanya, güzel bir gelecek düşleyen 
çocuklarımız ve gençlerimizle ihtiyaç sahibi yetim çocuklarımızı 
buluşturuyor.

Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde 
81 şehirdeki 8.848 okul 24.094 yetime 

sahip çıktı. Türkiye’deki yaklaşık 30.000 
sınıf ve 1 milyon öğrenci bu iyilik

öyküsünün kahramanı oldu.

30.000 SINIF
1 MİLYON ÖĞRENCİ

YETİMLER
NEDEN ÖNEMLİ?

135 ülkede

800bin
dönemsel yardım sağlıyor.

yetime 

düzenli destek veriyor.

55 ülkede, Türkiye’de 75 şehirde

yetime
87.000

Ocak 2017 itibarıyla

yetimhane
11 ülkede açtığı

32
ile yetimlere sahip çıkıyor.

“HER SINIFIN
BİR YETİM KARDEŞİ VAR!”

www.ihh.org.tr Destekleyen Kuruluşlar0212 631 21 21



100
Gençlik merkezinde her ay 

toplanır; başvuru yapan
kişi adına “YETİM” notuyla 
İHH’ya bağış olarak gönderilir.

Gençlik merkezi ile eşleştirilen
yetimin bilgilerini içeren
“Yetim Bilgi Formu”, kampanya 
materyalleri ile birlikte İHH 
tarafından okula gönderilir.

Gençlik merkezi adına bir kişi  
online.ihh.org.tr/yetim
adresi üzerinden başvuru 
formunu doldurur.

“Gençler Yetimlere Sahip Çıkıyor” kampanyası ile
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Gönderilen bağış 

ulaştırılarak ihtiyaçları 
karşılanır.

tarafından
yetime 
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Bağış için online.ihh.org.tr/yetim adresini ziyaret edebilir, 0212 631 2121 numaralı telefonu arayabilir veya aşağıdaki banka bilgilerini kullanabilirsiniz. 
Ziraat Bankası: TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07
Halkbank: TR43 0001 2009 7540 0012 0100 80

Albaraka Türk: TR16 0020 3000 0028 7839 0000 09
Türkiye Finans: TR24 0020 6000 0400 3279 3000 01

Kuveyt Türk: TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01
PTT Bank:   160 54 51

İHH Yetim Birimi, 
başvuran gençlik merkezini 
bir yetim ile eşleştirir.

5 ADIMDA  1 YETİME  SAHİP ÇIK!


