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İÇİNDEKİLERİnsanlık, geçtiğimiz yüzyılın dünya savaşlarından sonra yeniden büyük krizlerle karşı karşıya. Savaş, 
çatışma, şiddet, açlık, yoksulluk ve daha birçok şeyle boğuşan milyonlarca insan küresel güçlerin çıkar ça-
tışmasının tam ortasında çaresizce can çekişiyor. Her yıl 250 milyon kişinin ekonomik ve sosyal krizden, 
100 milyon kişinin de doğal afetlerden etkilendiği dünyamızda şu anda evini terk etmek zorunda kalıp 
göç yolunda olan 60 milyon savaş ve şiddet mağduru mülteci bulunuyor.

2016, dünya mazlumları ve ülkemiz için zor geçen bir yıldı. Daha iyi bir hayat umuduyla yola çı-
kanlar Akdeniz sularında boğulurken, başlarına neden bombalar düştüğünü bilmeyen masum çocuklar 
Suriye’de kimyasal silahlarla öldürüldü. Ümmetin son savunma hattı Türkiye ise hain bir darbeye karşı 
yüzlerce evladını şehit vererek ayakta durmayı başardı. Binlerce gönül dostumuzla 15 Temmuz’da sokak-
lardayken aralık ayında kuşatma altında can çekişen Halep’teki kardeşlerimiz için yollara düştük.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 25 yıllık zorlu coğrafya ve saha tecrübesiyle insanlığın sorunlarına karşı 
mücadele etmek için var. Elinizdeki bu rapor, 1992 yılından bu yana iyiliği tüm dünyaya yaymak için 
çalışan İHH’nın 2016 yılındaki faaliyetlerini anlatıyor.



İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 25 yıldır dünyanın neresinde olursa olsun sıkıntıya düş-
müş, felakete uğramış; savaş, doğal afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, zulme uğramış bütün 
insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin 
ihlal edilmesini önlemek için faaliyetler gerçekleştiriyoruz.

Çalışmalarımızı yürütürken Türkiye ile birlikte dünyanın dört bir yanında yardımlaş-
ma, dayanışma ve kardeşlik duygusunun gelişmesini önceliyor; buna yönelik birçok sosyal 
ve kültürel proje üretiyoruz. Mağduriyet yaşanan bölgelerde faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşlarının geliştirilmesi adına öncü ve rol model olma vazifesini üstleniyor; acil yar-
dımların yanı sıra bölge insanlarına hizmet verecek, ülkelerin kalkınmasına destek olacak 
okul, yetimhane, cami, su kuyusu, kültür merkezi, sağlık ocağı, hastane gibi kalıcı eserler 
inşa ediyoruz. Devletlerarası diplomasinin yeterli olmadığı ve insanların mağdur olduğu 
her bölgede insani diplomasi çalışmaları yaparak sorunların çözülmesi adına arabuluculuk 
vazifesi yürütüyoruz.

Çünkü biz iyiliği tüm dünyaya yaymak için çalışıyoruz. 

2007 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülen İHH İnsani Yardım Vakfı’na T.C. Bakanlar 
Kurulu’nun 04.04.2011 tarih ve 2011/1799 sayılı kararı ile vergi muafiyeti tanınmış, kamu yararına 
çalışan vakıf statüsü verilmiştir.

İHH İnsani Yardım Vakfı; Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) ve İslam İşbirliği  
Teşkilatı’na (OIC) danışman statüsünde üye, İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu’na (OICHF) meclis 
üyesi olmakla birlikte; İnsani Forum (THF), Türkiye Gönüllü  Teşekküller Vakfı (TGTV), İslam Dünyası 
Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’ne (İDSB) üyedir.

HAKKINDA
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İHH’NIN 2016 ÖZETİ

Yapılan bağışların kullanıldığı bölgeler

İHH; faaliyetlerinde, bağış alımlarında, bağış kullanımında ve
bağışçıların yönetiminde uluslararası ve ulusal hukuka uygunluk denetimi 
yapar. Denetlemeler, Mütevelli Heyetinin görevlendirdiği denetleme kurulu, 
Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği Uyum-Kontrol Birimi, bağımsız
denetçiler, yetkili ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilir.

Finans raporunun tamamına www.ihh.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

40225 YIL 84

931

15 MİLYON

283

Genel merkez, temsilcilik, ulusal ve
uluslararası ofislerinde 402 personel çalıştı.

84 ülkede faaliyet gerçekleştirdi.

931 görevli faaliyetleri
gerçekleştirdi ve denetledi.

15 milyon ihtiyaç sahibine ulaştı.

Yurtiçi ve yurtdışında 283 partner 
kurum ile işbirliği yaptı.

24 yılını tamamladı. 

60 BİN
Türkiye’de 74 şehir ve 265 ilçede yaklaşık
60 bin gönüllü destek verdi.

674.829
674.829 bağışçı 2.999.550 bağış hareketinde bulundu.

469.736.224
Faaliyetler için 469.736.224  harcandı.

372.789.352 
387.669.329 2015

2014

Ortadoğu

Afrika

Asya

Türkiye

Kafkasya
Balkanlar
Amerika

2.999.550

%64

%11,5

%10,5

%8,5

%5,5

İHH, 2016 yılında;

Suriye’ye 273.750.000 ekmek ulaştırdı.

11 ülkede acil yardım çalışması yürüttü.

87 bin yetimin bakımının üstlenildiği
Yetim Sponsorluk Sistemi’ne 16.280
çocuk dahil etti.

4 yetimhane, 2 okul, 20 cami,
900 su kuyusu açtı.

8.965 katarakt hastasını ameliyat ederek 
100 bin ameliyat hedefine yaklaştı.

350.575 Ramazan kumanyası,
43.155 Kurban hissesi ulaştırdı.

İnsani diplomasiyle 13 rehinenin serbest 
bırakılmasını sağladı.

40 bin katılımcının 5 bin araçla katıldığı 
“Halep’e Yol Açın” konvoyunu düzenledi.

40 rapor, 4 kitap, 4 dergi yayımladı.

4 belgeseli 5 ödül aldı.

15 Temmuz’da sokaklardaydı.
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İNSANİ
YARDIM
Dünya üzerinde savaş, çatışma, doğal afet,  
hastalık, yoksulluk, kuraklık, gelir adaletsiz-
liği gibi sebeplerle mağdur olmuş milyonlar-
ca insan hayat mücadelesi veriyor. Muhtaç ve 
mazlum durumdaki herkesin temel ihtiyaç-
larını karşılamayı hedefleyen vakfımız; gıda, 
sağlık, barınma, eğitim, kalıcı eser gibi insani 
konularda bölgelere hizmet götürüyor. İHH 
olarak bölgelerin yardıma ihtiyaç duymaya-
cak bir seviyeye ulaşabilmesi için kalkınma 
stratejileri geliştiriyoruz. Acil durumlara ye-
rinde müdahale ederek arama-kurtarma ve 
afet yönetimi çalışmaları yürütüyor; organ 
mafyası, suç şebekeleri, fuhuş ticareti gibi 
tehlikelerle karşı karşıya kalan yetim çocuk-
ların korunması için özel projeler geliştiriyor 
ve hayata geçiriyoruz.
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İHH’nın 2016 yılındaki yurtiçi yardımlarından
650 bin ihtiyaç sahibi faydalandı.

2016 yılında Türkiye’deki yardım çalışmalarımızla
650 bin ihtiyaç sahibine ulaştık.

TÜRKİYE

İHH, tüm faaliyetlerini gönüllülük esasıyla yürütür. Dünyanın dört bir yanın-
daki onlarca ülkede faaliyet yürütebiliyorsak bu, binlerce gönül dostumuzun 
duası ve desteğiyledir. İHH’yı misyonuyla birlikte var eden, varlığını devam 
ettirmesini sağlayan temel unsur Türkiye’deki gönüllülerimiz ve hayırseverle-
rimizdir. Gönüllülerimiz vakfımızın çalışma alanlarından herhangi birinde 
görev alıp faaliyetlere destek verebiliyor. Kaynak oluşturmadan acil yardıma, 
sağlık hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine, meslek gruplarıyla proje üretme ve 
uygulamadan tanıtım çalışmalarına kadar birçok konuda gönüllülerimizin 
emeği bulunuyor. Asya’daki yetimhanelerden Afrika’daki su kuyularına; Gam-
biya’daki bir camiden Nijer’deki bir göz hastanesine, Suriye’de üretilen ekmekten 
Filistin’deki yetim çalışmalarına dünyanın pek çok yerindeki projelerimizin he-
men hepsi gönüllü dostlarımızın katkısıyla hayat buluyor.

Vakfımız Türkiye’deki faaliyetlerini İstanbul’daki genel merkez ve 16 temsilcilik ile birlikte 74 
şehir ve 265 ilçede gönüllülerimizin teşkilatlanmasıyla gerçekleştiriyor. Bu faaliyetlerin arasında 
ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmanın yanı sıra acil yardım ve arama-kurtarma eği-
timleri, gönüllü faaliyetlerle kaynak oluşturma, bilinçlendirme toplantıları düzenleme gibi çeşitli 
ve geniş katılımlı hayır çalışmaları yer alıyor.

İHH gönüllülerinin önemli bir kısmını gençler oluşturuyor. Gençlerin gönüllülük esasıyla vak-
fımızın projelerine destek olmak için yaptıkları faaliyetlerin düzenli, planlı, programlı, devamlı 
hale gelmesini sağlayacak ve gelecekteki gönüllüleri yetiştirecek olan çalışmaların tümü Genç 
İHH olarak kurumsallaştı.

Türkiye’de 2016 itibarıyla 74 şehirde faaliyet gösteren Genç İHH, vakfımızın yıllar boyunca 
edindiği tecrübeleri gençlerle paylaşarak din, dil, mezhep ve ırk ayrımı gözetmeksizin daima 
mağdur ve mazlumların yanında, ümmet bilincine sahip, adaletin ve iyiliğin hâkim olması için 
çalışma gayretinde olan donanımlı gençlerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ülke coğrafyalarına dair seminer, sempozyum, bilinçlendirme çalışmaları ve okumalar, fikir 
atölyeleri, ilmi toplantılar, yabancı dil dersleri, yarışmalar, haftalık sohbetler, sunumlar, piknik, 
gezi, konser gibi sosyal etkinlikler Genç İHH’nın faaliyetlerinden birkaçı.

8.330 ihtiyaç sahibine
fitre ulaştırıldı.

9 şehirdeki 45 bin kişiye ev eşyası ve giyim malzemesi ulaştırıldı.

12 bin aileye zekat ve nakdi yardım yapıldı.

Yetim Sponsorluk Sistemi’yle 13 bin çocuğa destek veriliyor.
İçinde şeker, gofret, kahvaltılık çikolata, bisküvi, diş fırçası, diş macunu, kitap gibi 
hediyelerin yer aldığı çocuk paketleriyle 20.830 yetim sevindirildi.

150 bin kişi eğitim ve sağlık yardımlarından faydalandı.

14 bin aileye adak, akika ve 
vacip kurban payı ulaştırıldı.

55.842 Ramazan ve gıda kumanyası dağıtıldı.

İnsani Yardım ¬ Türkiye
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İHH, Suriye’ye günde
750 bin ekmek ulaştırıyor. 

Suriye’deki savaşın başlangıcından 2016 yılına kadar İHH’nın çalışmaları;

SURİYE

2011’de rejimin katliamlarıyla başlayan çatışmaların yayılması ve yoğunlaşma-
sıyla en az 450 bin insanın hayatını kaybettiği Suriye’deki savaş vahim bir insani 
krizin doğmasına sebep oldu. BM verilerine göre 6.1 milyon insan yaşadığı yeri 
terk edip Suriye içinde başka bölgelere göç etti. 4.8 milyon insan ise başka ül-
kelere sığındı. Tahminen 1 milyon kişi, kuşatma altındaki bölgelerde yaşıyor ve 
temel hayat kurtarıcı yardımlardan ve insani destekten mahrum bırakılıyor. Ha-
pishanelerdeki işkence ve kötü muamelenin kontrolden çıktığı Suriye’de savaşın 
başlangıcından bu yana 120 binden fazla kişi hapsedildi veya kayboldu, en az 
12 bin insan hapiste öldürüldü. Kimyasal silahların, misket ve varil bombaları-
nın hiç çekinmeden kullanıldığı ülkede 20 bin çocuk hayatını kaybetti. Küresel 
güçlerin menfaat çatışması altında büyük bir yıkım ve mağduriyetin yaşandığı 
Suriye’de yüz binlerce ev yıkıldı; camiler, okullar, hastaneler yerle bir edildi.

İHH olarak savaşın başlangıcından bu yana hem Suriye içerisinde yerinden edilen hem de ülke 
dışına göçen mültecilerin mağduriyetlerini gidermek için çalışmalar yapıyoruz. Barınma, giyim, 
eğitim, sağlık, gıda gibi temel ihtiyaçların karşılanması için gerçekleştirilen yardımlar, koordinas-
yon merkezlerimiz aracılığıyla Suriye halkına ulaştırılıyor. Temel yardımların yanı sıra Suriye içe-
risinde kurduğumuz yetimhane, okul, su kuyusu, fırın, konteyner kent, aşevi, değirmen, hastane 
gibi kalıcı eserlerle mağdur Suriyeliler üzerindeki savaşın yıkıcı etkisini hafifletmeye çalışıyoruz.

Suriye çalışmalarımızı 200 bin metrekare açık alana, 95 bin metrekare kapalı alana sahip 9 ayrı 
merkez ve ofis aracılığıyla yürütüyoruz. Reyhanlı, Kilis, Şanlıurfa, Bab’ul-Hava, Bab’us-Selam’da 
bulunan koordine ve lojistik merkezleriyle Yayladağı, Karkamış, Türkmendağı ve Cerablus ofis-
leri bu merkezlerin koordinasyonunda hizmet veriyor. Bünyesinde fırın, aşevi, depo gibi yapıla-
rın da yer aldığı, insani yardımların koordine edildiği bu merkezler, diplomatik ve uluslararası 
toplantılara ev sahipliği yapma gibi görevler de üstleniyor.

9
700
92

Merkez ve ofislerde personel ve gönüllü 
olarak yaklaşık 700 kişi çalışıyor.
Koordinasyon; yardım malzemesi depolama, medya, sivil savunma, acil yar-
dım, arama-kurtarma, yetim koruma, dağıtım, ulaşım, eğitim, sağlık taraması, 
kalıcı eser inşası, insani diplomasi, ekmek ve yemek yapımı gibi iş kolları 
alanında uzman personelimiz ve gönüllülerce yürütülüyor.

92 partner kuruluş ile ortak çalışmalar yapılıyor.
Bir çoğunun Suriye içerisinde İHH’nın kuruluşuna öncülük ettiği kurumlar-
la, yardımların ulaştırılmasında birlikte hareket ediliyor.

9 merkez ve ofisten koordine ediliyor.
Reyhanlı, Kilis, Şanlıurfa, Bab’ul Hava, Bab’us Selam koordine merkezlerimiz 
ve Yayladağı, Karkamış, Türkmendağı, Cerablus ofislerimiz 95 bin metrekare 
kapalı alana sahip 200 bin metrekarelik açık alana kurulu.

İnsani Yardım ¬ Suriye
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60 bin750 bin

8

291
780 640 2

347

22

10 bin 10 bin

ekmek üretiliyor, kişilik yemek hazırlanıyor.

konteyner kent,

okul açıldı, üniversite,

mobil tuvalet, seyyar banyo, su arıtma ünitesi kuruldu.

okul desteklendi.

çadır kent kuruldu.

Savaşın yetim bıraktığı çocuklar için geliştirilen, dünyanın en büyük çocuk 
yaşam merkezi olan RAF & İHH Çocuk Yaşam Merkezi inşa edildi.

               TIR’dan oluşan temel
ihtiyaç malzemeleri gönderildi.

36 16su kuyusu, su deposu açıldı.

Yılda               
Kurban hissesi ulaştırıldı.

İhtiyaç sahipleri için hizmet veren 13 fırın ve 3 mutfağımız bulunuyor. Suriye içerisinde 
48 fırına un ve yakıt, 27 mutfağa gıda ve yakıt desteği veriyoruz.

Suriye içerisinde kurduğumuz mülteci kentlerinde 150 binden fazla insan yaşıyor.

25 TIR’lık ilaç ulaştırıldı.
Gönüllü doktorlarımızla Suriye içerisinde düzenli aralıklarla sağlık taramaları ve 
yayılan hastalıklara karşı aşı kampanyaları gerçekleştiyoruz.

1.5 milyon litre yakıt desteği verildi.
Ulaştırdığımız yakıt, Suriye içerisindeki hastaneler, okullar, fırınlar, ambulanslar, 
su kuyuları ve çeşitli tesislerin jeneratörlerinde kullanılıyor.

2 itfaiye ve arama-kurtarma ekibi yetiştirildi.
İdlib ve Azez’de hizmet veren ekiplerin her biri 30 kişiden oluşuyor.

Azez’de 50 dönüm üzerine inşa ettiğimiz, 4 fakülteli, 2 bin öğrenci kapasiteli Şam Üniversitesi 
2016 yılında öğrenim hayatına başladı.

990 yetim çocuğun barınacağı çocuk yaşam merkezini Reyhanlı’da 100 dönüm arazi üzerine 
inşa ettik. Merkezin bünyesinde her biri 350 metrekare olan 55 evin yanı sıra üç okul, cami, 
sağlık ocağı, oyun alanları, kültür merkezi, kapalı spor salonu, rehabilitasyon merkezi, polikli-
nik binası, sanat atölyeleri, ekim-dikim amaçlı tarlalar, mesire alanı ve zeytinlik yer alıyor.

7 binYetim Sponsorluk Sistemi’ne çocuk dahil edildi.
Suriye içerisinde kurduğumuz 11 yetim evinde 3 bin çocuk yaşıyor. Hatay, Kilis ve Şanlıurfa’da 
yaşayan 10 bin yetim çocuğa ise düzenli yardım ulaştırıyoruz.

Günde 

683

7
Mültecilere hizmet veren birçok hastaneye ultrason cihazı, tıbbi ekipmanlar, hasta yatakları, 
medikal malzemeler ve jeneratör ulaştırdık.

          ambulans ve hasta nakil aracı gönderildi.

   sağlık tesisi ve mobil hastane kuruldu.

İnsani Yardım ¬ Suriye

2011'den 2016'ya kadar Suriye'de;
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Suriye’de insani diplomasi faaliyetleriyle de sahada aktif rol alıyoruz. 2016 yılının son günlerinde 
Suriye rejimi ve destekçilerinin kuşatma altına aldığı, insani yardımların bile girişine izin veril-
meyen Halep’te mahsur kalan siviller, büyük bir katliamla karşı karşıya kalmıştı. Kuşatma altın-
daki Halep’e insani koridor açmak için İHH’nın çağrısı ve organizasyonuyla yola çıkan “Halep’e 
Yol Açın” konvoyuna 5 binden fazla araç ve 40 bin yolcu katıldı. İHH, Birleşmiş Milletler (BM) 
ve diğer paydaşların insani diplomasi görüşmeleriyla birlikte Türkiye’nin girişimleri sonucu 45 
bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. 

Konvoyun yolculuğu boyunca Türkiye’nin dört bir yanından Halepli mazlumlara gönde-
rilmek üzere 1.208 yardım TIR’ı hazırlandı. Katılımcıların yanında getirdiği acil yardım mal-
zemeleri ile birlikte toplanan bu yardımlar güvenli bölgelere tahliye edilen mültecilere yüzlerce 
gönüllümüz vasıtasıyla hızla ulaştırıldı. İHH’nın yeni inşa ettiği çadırkentlere ulaştırılan yardım 
malzemelerinin arasında temel gıda ihtiyaçları, temizlik ürünleri, kışlık elbise ve ayakkabılar, 
battaniyeler ve çadırlar yer aldı.

Dünya kamuoyunda geniş yankı bulan konvoy Birleşmiş Milletler’in de gündemindeydi. 
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın danışmanı Jan Egeland, Suriye’deki ateşkes ve 
tahliyeler için “Başta İHH olmak üzere, tüm Türk sivil toplum kuruluşları bu tahliye operasyonunda 
çok çok önemli işlere imza atıyor. İHH büyük işler yaptı.” dedi.

İnsani Yardım ¬ Suriye

'Halep'e Yol Açın' Konvoyu
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İHH’nın 2016 yılındaki faaliyetlerinden 
360 bin Filistinli faydalandı.

FİLİSTİN-GAZZE

Deniz, kara ve havadan ambargo uygulanan, sınır kapıları keyfi açılıp kapa-
nan, abluka altındaki Gazze uzun zamandır dünyanın en büyük açık  hava ha-
pishanesi durumunda. Serbest dolaşım hakkından mahrum bırakılmış yaklaşık 
2 milyon Filistinli, etrafı duvarlarla çevrili şehirde hayat mücadelesi veriyor. 
İşgalci İsrail’in çeşitli zamanlarda gerçekleştirdiği saldırılarla şartların daha da 
zorlaştığı şehirde hastane, gıda, su, ilaç, barınma, eğitim, elektrik gibi ihtiyaçlar 
güçlükle karşılanıyor. 

Vakfımızın Gazze çalışmaları, 2009 yılında kurulan Gazze Ofisi vasıtasıyla yürütülüyor. Gazze 
halkının sıkıntılarının giderilmesi adına çeşitli projeler üreten, hayata geçiren İHH Gazze Ofisi, 
acil ve sağlık yardımları yanı sıra ofise ait eğitim merkezleriyle Filistinlilerin düzenli olarak eği-
tim almasına, meslek öğrenmesine olanak sağlıyor. Filistin genelindeki çalışmalarımız ise Kudüs, 
Nablus, El Halil ve Batı Şeria’da devam ediyor.

İHH Gazze Ofisi, 2009 yılında işgalci İsrail’in “Dökme Kurşun Operasyonu” adını verdiği, 
binden fazla Filistinliyi öldürdüğü saldırılar sonrası yardım faaliyetlerinin yerinden idare edi-
lebilmesi amacıyla kuruldu. 37 görevli ve 60 gönüllünün çalıştığı ofiste acil yardım, psikolojik 
destek, meslek edindirme, eğitim ve yetim çalışmaları da yürütülüyor. Ofisin sorumluluğunu 
2009 yılındaki saldırılar sırasında Gazze’ye yardım faaliyetleri için ulaşıp burada yaşamaya karar 
veren Mehmet Kaya yürütüyor. 

2016 yılında Filistin’de;

80 bin kişinin faydalandığı gıda yardımları gerçekleşti.
Ramazan ayındaki kumanya dağıtımlarında

 70 bin kişiye ulaşıldı.

2.491 vacip, adak, akika kurbanı hissesi dağıtıldı.

130 bin Gazzeli’nin faydalandığı aşevi kuruldu.

10 bin ihtiyaç sahibine zekat, fitre ve nakdi yardım ulaştırıldı.

Açılan meslek edindirme eğitim kurslarından 3 bin kişi faydalandı.

Gazze’de 5 bin yetim çocuğa yardım ulaştırıldı.
Yetim Sponsorluk Sistemi’yle
yıl içerisinde 16 bin çocuk
destekleniyor. 

İnsani Yardım ¬ Filistin-Gazze
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İHH, 2016 yılındaki acil yardım faaliyetleriyle 
2.5 milyon kişiye ulaştı.

ACİL YARDIM
FAALİYETLERİ

Savaş, iç çatışma, deprem, sel, tsunami, yangın, heyelan, kuraklık, salgın hastalık, yok-
sulluk, kıtlık… Dünya üzerinde bu gibi sebeplerle mağdur olmuş milyonlarca insan 
hayat mücadelesi veriyor. Son 30 yılda sadece doğal afetlerden dolayı 2.3 milyon in-
san hayatını kaybetti. Durmak bilmeyen savaşlardan dolayı her gün binlerce aile yok 
oluyor. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen mağdur veya mazlum ihtiyaç sahibi 
insanlara ulaşmak, acil yardım ve arama-kurtarma çalışmalarının en büyük amacı.

Dünyanın neresinde olursa olsun, meydana gelen insani krizlere acil yardım ve arama-kurtarma ekip-
leriyle hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek mağdurların temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bosna, 
Kosova, Çeçenistan, Afganistan, Pakistan, Keşmir, Nepal, Arakan, Haiti, Filipinler, Çad, Etiyopya, 
Japonya, Endonezya, Filistin, Somali, Irak, Orta Afrika, Suriye… Bunlar, İHH’nın kurulduğu gün-
den bu yana dünyanın neresinde olursa olsun acil olarak yardıma koştuğu ülkelerden bazıları.

Olağanüstü durumlara karşı vakfımızın gerçekleştirdiği acil yardım faaliyetleri:

¬ Arama-kurtarma çalışmaları ve teknik malzeme yardımları
¬ Gıda, giyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması
¬ Kadın, çocuk, yaşlı ve kimsesizler için güvenli ortamlar sağlanması
¬ Çadır, prefabrik barınak, seyyar mutfak gibi ihtiyaç ünitelerinin kurulması
¬ Gezici sağlık TIR’ı, ilaç-tıbbi malzeme temini, ameliyat ve benzeri sağlık yardımları

Acil yardımların yanı sıra olası bir felaket, çatışma, kriz ve savaş durumuna karşı dünya kamuo-
yunun bilgilendirilmesi, çözüm için ortak düşüncenin geliştirilmesi adına raporlar hazırlanması, 
krizleri önleyici faaliyetlerin yürütülmesi de İHH’nın çalışma alanları arasında.

Daima hazırlar
İHH’nın bünyesinde acil durumlara ve doğal afetlere müdahale edebilecek yetkinliğe sahip ara-
ma kurtarma ekipleri yer alıyor. Vakfımızın acil yardım ve arama kurtarma ekipleri yetkinlik elde 
edebilmek için birçok farklı eğitimden geçiyor. Bu ekipler göçükte, su altında ve yangında arama 
kurtarmayla birlikte ilk yardım faaliyeti yapabiliyor. Yangının gerçekleştiği mekandan yaralı tah-
liyesi, tahliye düzenekleri kurulması ve benzeri eğitimleri alan ekipler mekan yapısına özel mü-
dahale edebilme kabiliyetine sahipler. İletişimin çöktüğü, telefon ve internet şebekelerinin çalış-
madığı afet durumlarında kullanılmak üzere telsiz eğitimleri alan ekipler telsiz istasyonu kurma 
ve afet durumları için iletişim ağı oluşturma konularında da yetkinler. İHH’nın acil yardım ve 
arama kurtarma ekipleri İtfaiye Eğitim Merkezi (İBİTEM) ve AFAD ekipleriyle de ortak eği-
tim çalışmaları düzenliyor. Ekiplerin arama kurtarma eğitimleri İHH bünyesinde devam ediyor. 

402 personelimiz ve Türkiye genelinde 4.868 gönüllümüz farklı seviyelerdeki ilk 
yardım, su altında, yangında ve depremde arama kurtarma eğitimlerini almış 
ve afetlere hazır durumda.

İnsani Yardım ¬ Acil Yardım Faaliyetleri
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Kosova, Orta Afrika Cumhuriyeti, Etiyopya, Ekvador, Irak, Yemen, Makedonya, Sri Lanka, 
Haiti, Arakan ve Türkiye’de 2016 yılında acil yardım çalışmaları yürüttük.

Yemen’de Arap Baharı sonrası başlayan siyasi çe-
kişme 2015 yılında yerini sıcak çatışmalara ve iç 
savaşa bırakmıştı. Ülkedeki kuşatılmış bölgeler 
de dahil yaklaşık 10 milyon insan halen kritik 
durumda ve acil temel yardımlara muhtaç hal-
de yaşamaya çalışıyor. 2016 yılında acil gıda ve 
su yardımları ile birlikte sağlık hizmetlerimizden 
yaklaşık 2 milyon Yemenli faydalandı.

2016 yılında da dünyanın dört bir yanında do-
ğal afetler nedeniyle mağdur olmuş insanların 
yanındaydık. Kosova, Makedonya, Sri Lanka 
ve ülkemizde Bartın’da sel, Haiti’de kasırga, Ek-
vador’da deprem meydana gelirken Etiyopya’da 
kuraklık başladı. Acil yardım ekiplerimiz bu böl-
gelerde çalışmalar yaparak mağdurların ihtiyaçla-
rını giderdi.

ABD ve koalisyon güçlerinin 2003 yılında 
Irak’ı işgal etmesiyle başlayan çatışma ve kaos 
ortamı halen devam ediyor. 2016 yılında ger-
çekleştirdiğimiz acil yardım çalışmalarıyla Ker-
kük, Bağdat, Süleymaniye, Musul, Felluce, Er-
bil, Dahok, Anbar ve Bağdat’ta 160 bin kişiye 
temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırdık.

2014 yılında Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki 
Müslüman halk katliama maruz kalıp çevre ül-
kelere göç etmek zorunda kalmıştı. Mültecilere 
yönelik yardım çalışmalarımız 2016 yılında da 
devam etti. 40 bin Orta Afrikalı’nın temel ihti-
yaçları giderildi.

Müslüman Rohingyaların yoğun olarak yaşadı-
ğı Arakan’a yönelik 2016’nın son aylarında ağır 
operasyonlar başladı. Myanmar askerinin de 
dahil olduğu saldırılarda köyler yakıldı, insan-
lar diri diri ateşe atıldı, binlerce Arakanlı katli-
amlarda can verdi. Binlerce kişi ise evlerini terk 
etmek zorunda kaldı. Bangladeş ve Myanmar’da 
acil yardım çalışmaları yaparak çatışmalardan 
etkilenen 130 bin Arakanlı Müslümanın acil 
ihtiyaçlarını karşıladık.

Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl-
gelerinde 2016 yılında yaşanan çatışmalardan 
dolayı binlerce aile evlerini, şehirlerini terk et-
mek zorunda kaldı. İHH ve Türkiye genelinde 2 
binden fazla sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla 
mağdur olan yerli halkın acil ihtiyaçlarını karşı-
lamak amacıyla yardım kampanyası düzenlendi.

YEMEN DÜNYA

IRAK ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

ARAKAN TÜRKİYE

2016 yılında acil yardım çalışmalarıyla 2.5 milyon kişiye ulaştık

İnsani Yardım ¬ Acil Yardım Faaliyetleri
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Marmara Afet Koordinasyon Merkezi
17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara Depremi, Türkiye’nin afetle mücadelesi açısın-
dan önemli bir dönemeçti. Devlet kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin algısını ve afetlere 
bakışını büyük oranda değiştiren deprem, olası afetler için yeni ve kapsamlı hazırlıklar yapılma-
sını sağladı.

İHH olarak kurulduğumuz günden bu yana herhangi bir afet durumunda, en az zarar için 
en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmayı hedefliyoruz. Olası bir Marmara depremini de göz 
önüne alarak, acil durumlarda başta İstanbul olmak üzere Türkiye ve dünya genelinde meydana 
gelebilecek afetlere etkin ve hızlı müdahale edebilmek amacıyla Bursa’da Marmara Afet Koor-
dinasyon Merkezi’ni inşa ettik. Afet yönetiminin önemli unsurlarından olan planlama ve zarar 
azaltma süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlayan Marmara Afet Koordinasyon Merkezi, 
İHH’nın afetlere müdahale gücünü artıracak. 2013 yılında temeli atılan merkezin amacı, ge-
rekli olan ekip ve ekipmanlarla olası afet durumunda acil yardım ve arama kurtarma faaliyetleri 
için hazırlıklı olmak. Merkez, sivil toplum kuruluşları bazında afet koordinasyon ve acil yardım 
eğitimi için hayata geçirilen ilk proje olma özelliğini taşıyor. 

Yaklaşık 5 dönüm arazi üzerinde inşa edilen 7.200 metrekarelik kullanım alanına sahip olan 
merkez, acil yardım ve arama kurtarma eğitimlerinin verebileceği donanıma sahip. Aynı za-
manda bulunduğu konum itibariyle olası bir deprem esnasında hem ana arterlere hem de kara, 
deniz ve hava yolu ulaşımına yakınlığıyla ilk müdahalenin hızlı bir şekilde yapılmasına imkan 
tanıyor. Halkın ve özellikle gençlerin doğal afetlerle ilgili bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler 
de merkezin çalışma hedefleri arasında yer alıyor.

İnsani Yardım ¬ Acil Yardım Faaliyetleri



2524

İHH İnsani Yardım Vakfı 2016 Yılı Faaliyet Raporu

İHH, dünya üzerindeki 87 bin yetim 
çocuğun bakımını üstleniyor.

Dünya üzerindeki yaklaşık 400 milyon çocuk anne veya babasını yahut her ikisi-
ni de kaybetmiş durumda. Savaş, işgal, afet, yoksulluk, hastalıklar nedeniyle ai-
lelerini kaybeden, sahipsiz ve korumasız kalan yetimlerin çoğu İslam coğrafyası 
üzerinde bulunuyor. İnsan kaçakçılığı, çocuk askerliği, çocuk işçiliği, organ maf-
yası, madde bağımlılığı, suç örgütleri, fuhuş ve dilenci şebekeleri bu korumasız 
çocukların karşılaşabileceği tehditlerden bazıları. Misyoner kuruluşlar ise sahip-
siz kalan milyonlarca yetim çocuğa Müslüman ülkelerde olsalar bile ulaşabiliyor.

Yetimlerin büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar onlara daima destek olmak; barın-
madan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yapıyoruz. Ço-
cukların kendi topraklarında, kültürlerinden kopmadan, yakınlarının yanında kimseye muhtaç 
olmadan yaşaması İHH’nın öncelikleri arasında. Vakfımız aynı zamanda yakınlarını kaybetmiş 
veya yakınlarıyla yaşamaları mümkün olmayan yetimler için kendilerini aile ortamında hissede-
cekleri yetimhaneler inşa ediyor.

YETİM
ÇALIŞMALARI

Her yıl 800 bin yetim çocuğa yardım ulaştırıyoruz. 

2016 yılında;

16.280 çocuk Yetim Sponsorluk Sistemi’ne dahil edildi.
Türkiye’de bakımını üstlendiğimiz 13.772 yetim çocuk bulunuyor.
Toplamda ise bu sayı 55 ülkede 87 bin yetime ulaştı.

2 ülkede 4 yetimhane açıldı.
Esma Biltacı Yetimhanesi / Bangladeş
Muhammed Enes Yetimhanesi / Bangladeş
Bursa İnegöl Yetimhanesi / Bangladeş
Furkan Doğan Yetimhanesi / Patani

110 bin yetim çocuğa bayramlık elbise hediye edildi.

Yetim Dayanışma Günleri’nde 45 ülkede 160 bin yetimin 
faydalandığı

 525 proje hayata geçirildi.

Türkiye’de 9.136 okuldaki 1 milyondan fazla öğrenci
“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesine destek veriyor.
Kampanya vesilesiyle Yetim Sponsorluk Sistemi’ne kayıtlı olan 
23 bin yetimin ihtiyaçları karşılanıyor.

¬ 11 ülkede inşa ettiğimiz 32 yetimhane bulunuyor. İHH yetimhaneleri yetimlerin güvenli ola-
rak yaşadığı yapılar olmanın ötesinde bir vazife görüyor. Eğitim merkezi olma özelliğini de taşı-
yan her bir yetimhane, bulunduğu ülkedeki çocukların geleceği için büyük bir yatırım. Stratejik 
öneme sahip yetimhaneler bölgenin gerektirdiği şartlar doğrultusunda inşa ediliyor.

¬ İHH’nın organizasyonuyla her yıl Türkiye’den yola çıkan gönüllü ekipler dünyanın dört bir 
yanındaki yetimleri ziyaret ediyor, yardımlar yapıyor, yetimhaneler açıyor, çalışmaları yerinde 
denetliyor, yetimleri sevindirip ihtiyaçlarını karşılıyor. Her yıl tekrarlanan bu iyilik seferberliğine 
Yetim Dayanışma Günleri diyoruz.

¬ “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 Sponsorluk Sistemi’ne kayıtlı olan bir 
yetime göndererek onun eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarına katkı sağlayabiliyor.
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İnsani Yardım ¬ Yetim Çalışmaları
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İHH’nın 2016 yılındaki sağlık, su ve hijyen 
çalışmalarından 850 bin kişi faydalandı.

İnsani krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı coğrafyalarda insanlar ölüm kalım 
anlarında bile hiçbir sağlık hizmetine erişemiyor. Savaş bölgelerinde hastaneler 
ve sağlık ocakları bombalanıyor. Dünya genelinde sadece 2016 yılında bulaşıcı 
hastalıklardan dolayı 11 milyon kişi hayatını kaybetti. Teknik ve maddi imkân-
sızlıklar nedeniyle Afrika’da 40 bin insana sadece bir doktor düşüyor; her 2 bin 
kişiden sadece biri tedavi olabiliyor. Önlem alınmayan salgın hastalıklar kimi 
zaman bir ülkenin tamamını tehdit ediyor.

Acil ihtiyaç duyulan bölgelere hastane, klinik, sağlık ocağı, su kuyusu gibi kalıcı eserler inşa edi-
yor; ilaç temini, muayene ve tedavi hizmeti, tıbbi cihaz desteği, rehabilitasyon, temiz su, hijyen 
gibi alanlarda sağlık yardımı ulaştırıyoruz. İHH ayrıca hem farklı ülkelerden sağlık çalışanlarını 
organize ederek hem de ilgili ülkelerdeki sağlık personelinin eğitimine destek olarak ihtiyaç sahip-
leri için gerekli sağlık hizmetlerinin yürütülmesine katkıda bulunuyor.

SAĞLIK
HİZMETLERİ

2016 yılındaki sağlık çalışmalarımızdan 850 bin kişi faydalandı.

Türkiye’de genellikle yaşlılarda görülen ve tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt has-
talığı; Afrika kıtasında yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, 
göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. Katarakt hastalığı, Afrika’nın özellikle 
Sahra Kuşağı ülkelerinde nüfusun önemli bir kesimini etkiliyor. Teknik ve maddi imkânsızlıklar 
nedeniyle milyonlarca Afrikalı ameliyat olamadığı için görme yeteneğini kaybediyor ve yaşamını 
başkalarına bağımlı bir şekilde sürdürüyor.

Etiyopya, Benin, Uganda, Sudan ve Nijer’de 22.750 katarakt muayenesi 
gerçekleştirildi, 8.965 katarakt hastası ameliyat edildi.

2007’den bu yana Afrika’da gerçekleştirdiğimiz katarakt ameliyatları vesilesiyle toplam 350 bin 
kişi muayene edildi, 93 bin kişi ise ameliyat ile ışığa kavuştu.

21 ülkede açtığımız 900 su kuyusu sayesinde 360 bin insan temiz suya ulaştı.
Dünya üzerinde açtığımız 6 binden fazla su kuyusu bulunuyor.

Somali, Yemen, Kenya, Etiyopya, Endonezya, Filipinler, Myanmar ve Irak’ta 
gerçekleştirdiğimiz su ve hijyen çalışmaları vesilesiyle sağlık problemlerinin 
yaşandığı bölgelerde yaklaşık

 450 bin kişiye ulaştık.

İnsani Yardım ¬ Sağlık Hizmetleri
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Raporlara göre dünya üzerinde yaşam kalitesi en düşük ikinci devlet olan Nijer’de 600 bin hasta-
ya sadece bir doktor düşüyor. Sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı, topraklarının %60’ı çöllerden 
oluşan Nijer’de katarakt hastası sayısı da azımsanmayacak durumda: 130 bin. Kataraktın oluşu-
munda yetersiz beslenme ve göze gelen çöl kumlarının etkisi bu ülkede oldukça fazla hissediliyor. 
Günlük işlerini yapmakta zorlanan hastaların en büyük ihtiyacı gözlerinin bir an önce açılması.

İHH, 2014 yılında Nijer’in başkenti Niamey’de bir göz hastanesi kurmuştu. Maddi ve teknik 
imkânsızlık nedeniyle ameliyat olamayan binlerce hasta için umut olan hastanede 5 yılda 6 bin 
ameliyatın yapılması hedefleniyor. Bu hastanede Türkiye’den giden uzman doktorlar tarafından 
bölge doktorlarının mesleklerinde yetişmesi için de eğitimler veriliyor.

2016 yılında Nijer Göz Hastanesi’nde 12 gönüllü doktor tarafından 6.500 kişi muayene 
edildi, 2.865 kişinin ameliyatı gerçekleştirildi.

600 bin hastaya 1 doktor

İnsani Yardım ¬ Sağlık Hizmetleri
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İHH, 2016 yılı içerisinde 81 ülkedeki 4.7 milyon 
kişiye temel ihtiyaç yardımı ulaştırdı.

Dünya genelinde yaklaşık 800 milyon kişi gıdaya ulaşmakta güçlük çekiyor. Yani 
her 9 kişiden 1’i açlıkla boğuşuyor. Gıda sıkıntısı olmayan bölgelerde yaşayan 
yaklaşık 700 milyon kişi ise obez. Yıl içerisinde kilo kaybetmek için servetler har-
canırken Türkiye’de günde 6 milyon ekmek israf ediliyor. "Gelişmekte" olarak 
adlandırılan yoksul ülkelerin kaynakları zengin ülkelerce sömürülmeye; küresel 
silah ticareti önlenemez bir hızla artmaya devam ediyor. Göç yollarında her gün 
onlarca Asyalı ve Afrikalı mülteci hayatını kaybediyor. Gelir adaletsizliğinin yay-
gın olduğu dünyamızda milyonlarca insan temel ihtiyaçlarından mahrum bir 
şekilde hayatlarını zor şartlar altında devam ettirmeye çalışıyor.

Yoksulluğun yaygın olduğu ülkelerde, bölge insanlarına temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmanın 
yanı sıra yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla topluma katkı sağlayan alanlarda çalışmalar da 
yürütüyoruz. Özel yolculuklar gidilen bölgeyi inceleme ve proje üretme olanağı sağlıyor. Rama-
zan ve Kurban gibi yolculuklar ise hayırsever gönüllülerimizle ihtiyaç sahipleri arasında kardeşlik 
köprülerinin kurulmasına vesile oluyor.

TEMEL İHTİYAÇ
YARDIMLARI

    Benin, Burkina Faso, Çad, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Kamerun, Liberya, Mali, Moritanya, Nijer, 
Senegal, Sierra Leone, Togo, Burundi, Cibuti, Etiyopya, Güney Afrika, Güney Sudan, Kenya, Komor, Malavi, Mozambik, 
Ruanda, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda, Zimbabve
              Bosna-Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Karadağ, Sancak, Macaristan, Bulgaristan, Romanya,
                      Haiti, Küba, Bolivya, Peru, Ekvador, Brezilya
                   Bangladeş, Arakan, Doğu Türkistan, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Kamboçya, Malezya, Myanmar, 
Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tayland, Vietnam, Fiji, Vanuatu, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Moğolistan, Rusya, Tacikistan, Ukrayna
              Filistin, Yemen, Lübnan, Irak, Libya, Tunus, İran, Fas, Cezayir, Mısır, Ürdün

Türkiye çalışmalarını 8.sayfada, Suriye çalışmalarını 10.sayfada bulabilirsiniz.

Kurban Bayramı’nda 89 bölgeye 43.155 kurban hissesi ulaştırıldı.

Ramazan ayında 105 bölgede 350.575 kumanya dağıtıldı, 2.250.150 kişiye 
iftar yemeği ikram edildi, 130 bin ihtiyaç sahibine fitre ve fidye ulaşıtırıldı.

Ramazan ve Kurban yolculuğumuzda ulaştığımız ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra 2016 yılı içe-
risinde savaş ve çatışma mağdurlarına, ülkesinden ayrılmak zorunda kalıp göç yollarında ha-
yatlarını kurtarmaya çalışan mültecilere de yardım ulaştırdık. Gıda, kışlık kıyafet, barınma 
desteği, adak-akika kurbanı, fitre, zekat ve nakdi yardımlardan 81 ülkedeki 4.7 milyon ihtiyaç 
sahibi faydalandı.

2016 yılında 81 ülkedeki 4.7 milyon kişiye temel ihtiyaç yardımı ulaştırdık.

AFRİKA

ASYA

BALKANLAR

GÜNEY AMERİKA

ORTA DOĞU

İnsani Yardım ¬ Temel İhtiyaç Yardımları
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İHH’nın bugüne kadar inşa ettiği kalıcı eserlerden 
yılda 2.5 milyon kişi faydalanıyor.

Dünyadaki en zengin 62 kişinin serveti, bütün dünya nüfusunun yarısının mal 
varlığına eşit. En zengin 20 ülkenin geliri ise en fakir 20 ülkenin gelirinin tam 46 
katı. Küresel adaletsizliğin rahatsız edici boyutlarda olması ve servetin adaletsiz 
paylaşımı, yoksulluk gibi ciddi sosyal problemlerin ortaya çıkmasına neden olu-
yor. Yoksulluğun yüksek seviyelerde kalmasına neden olan faktörler arasında ge-
lir dağılımı başta olmak üzere sağlık, kültür, eğitim, kalıcı eserler gibi hizmetlere 
erişimde karşılaşılan eşitsizlikler yer alıyor. Adaletsizlik ve eşitsizlikle mücadele 
etmenin başında sürdürülebilir kalkınma çalışmaları yapmak geliyor. Kalkınma 
çalışmalarımızın arasında kalıcı eser inşa etmenin yanı sıra eğitim ve kültür fa-
aliyetleri de yer alıyor.

Kalıcı eserler ve eğitim-kültür çalışmaları
İHH olarak eğitimin sekteye uğradığı, imkânların ihtiyacı karşılayamadığı bölgelerde okul, medrese, 
enstitü gibi kurumları inşa ve tamir ediyor, araç-gereç yönünden destekliyoruz. Kriz bölgelerindeki 
öğrencilerin Türkiye’de veya başka ülkelerde eğitim almalarının sağlanması ve eğitimciler için gelişim 
programlarının hazırlanması için çalışmalar yapıyoruz. Yabancı kültürlerin olumsuz etkilediği ve yo-
ğun misyonerlik faaliyetlerine maruz kalan bölgelerde Müslümanların ihtiyaç duyduğu kültürel çalış-
malar gerçekleştiriyoruz. Destek bekleyen bölgeler için yazılı ve görsel materyallerin temin edilmesi, 
kültür merkezleri kurulması, ibadethane inşası, mesleki kursların düzenlenmesi, ilmi eserlerin tercü-
me edilmesi, yayın organlarının kurulması vakfımızın faaliyetleri arasında. Dünyanın çeşitli ülkelerin-
de ise hayatlarını zor şartlar altında devam ettirmeye çalışan insanlar için kalıcı eserler inşa ediyoruz. 
Bunlardan bazısı su kuyusu, bazısı okul, bazısı yetimhane, bazısı da dünyanın diğer ucundaki bir cami 
inşaatı olabiliyor. Tarım okulu, eğitim merkezi, ziraat fakültesi gibi eserler ülkenin kalkınmasına fayda 
sağladığı gibi bölge insanları için de önemli bir yatırım.

KALKINMA
ÇALIŞMALARI

2016 yılında ihtiyaç sahibi bölgelerde kırtasiye ve eğitim malzemesi yardımı, 
camilere mali destek, Kur’an-ı Kerim ve ilmi kitap dağıtımı, muhtaç öğrenci-
lere burs ve yurt desteği, hafızlar için faaliyetler, kültürel seminerler ve meslek 
edindirme eğitimi alanlarında yıl boyunca 120 bin insanın faydalandığı 
projeler hayata geçirdik.
Yıl boyunca eğitim ve kültür çalışmaları gerçekleştirdiğimiz ülkeler: Benin, Burkina Faso, 
Fildişi Sahili, Gine, Çad, Mali, Nijer, Haiti, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, 
Karadağ, Bulgaristan, Ruanda, Somali, Sudan, Uganda, Etiyopya, Gana, Filipinler, Nepal, 
Pakistan, Patani, Doğu Türkistan, Endonezya, Vietnam, Kazakistan, Kırgızistan ve Filistin.

2016 yılında;

İHH, hayırseverlerin desteğiyle dünyanın çeşitli ülkelerinde kalıcı eserlerin hayata geçmesine 
vesile oluyor. Kalıcı eserler, ihtiyaç sahibi bölgelerin ve toplumların kalkınmasına katkıda bulun-
duğu gibi insanların yardıma muhtaç olmayacak bir seviyeye ulaşmasını da amaçlıyor. Dünyanın 
dört bir yanında vakfımızın inşa ettiği 6 bin su kuyusu, 200 cami, 32 yetimhane, 40’tan fazla 
okul, kültür merkezi ve sağlık eserinden yılda 2.5 milyon insan faydalanıyor.

¬ Esma Biltacı Yetimhanesi / Bangladeş
¬ Muhammed Enes Yetimhanesi / Bangladeş
¬ Bursa İnegöl Yetimhanesi / Bangladeş
¬ Şehit Furkan Doğan Yetimhanesi / Patani
¬ Elif Kız Kuran Okulu / Burkina Faso
¬ Akabe Kuran Eğitim Merkezi / Burkina Faso
¬ Zeki Semra Sağın Camii / Bangladeş
¬ Hacı Hasibe Camii / Bangladeş
¬ Hacı Hasibe Camii / Ruanda

¬ Hacı Hasibe Ticani Camii / Çad
¬ Nazmi-Salih Camii / Çad
¬ Sümer Günay Camii / Endonezya
¬ Hacı Fatma ve Hacı Nazif Eşki Camii / Endonezya
¬ Nermin Cahit Gökyiğit Camii / Ürdün
¬ Osmanlı Camii / Burkina Faso
¬ Güneşler Camii / Burkina Faso
¬ Abdülhamid Han Camii  / Burkina Faso 
¬ Rükneddin ve Remziye Çoban Camii / Burkina Faso

¬ Başakşehir Hamdi Yıldız Camii / Burkina Faso
¬ Akabe Camii  / Burkina Faso
¬ Günışığı Mühtedin Camii  / Burkina Faso
¬ Bayrampaşa İHH Temsilcilik Camii / Burkina Faso
¬ Mehmet Özer Camii / Burkina Faso
¬ Nazmiye Yavuz Camii  / Nijer
¬ Mehmet Kevser Çapar Camii / Nijer
¬ Hz.Muhammed (sav) Camii / Mali

2016 yılında açılışı yapılan kalıcı eserler:

21 ülkede 900 su kuyusu açıldı.

Bangladeş ve Patani’de 4 yetimhane faaliyete başladı.
Burkina Faso’da 2 okulun açılışı yapıldı.

8 ülkede 20 cami hizmete başladı.

İnsani Yardım ¬ Kalkınma Çalışmaları
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İNSAN HAKLARI 
ve İNSANİ
DİPLOMASİ
Dünya, bir taraftan insan haklarının korun-
ması ve özgürlüklerin teminatı için faaliyet-
lerin artışına sahne olurken diğer taraftan 
toplu katliamlarla beraber özgürlükleri ihlal 
eden fiillerin daha da acımasız olduğu bir 
hale geldi. İnsan yaşamının, onurunun ve  
haklarının  korunması için koyulan kurallar 
yine bu kuralları yapanlarca rahatlıkla ihlal 
ediliyor. İnsanoğlunun “insan hakları” kar-
nesi özellikle çocuk, kadın ve yaşlılar açısın-
dan oldukça kötü. 

İHH olarak hiçbir ayrım gözetmeksizin 
insanların zulüm görmeden özgür ve adalet 
üzere bir yaşama kavuşmasını her insanın 
ve vakfımızın sorumluluğu olarak görüyo-
ruz. Dünya üzerindeki her insanın yardıma 
ihtiyaç duymayan onurlu bir yaşamı hak et-
tiğine; bunun da ancak adalet ve insan hak-
larının korunmasıyla mümkün olabileceğine 
inanıyoruz. Hak ihlaline uğrayan bireyleri ve 
toplulukları, uğradıkları mağduriyetten kur-
taracak projeler geliştiriyor; çatışma ve savaş 

bölgelerinde yaşanan ihlallerle alakalı dünya 
kamuoyunu ve uluslararası hukuk mercileri-
ni harekete geçirmek için girişimlerde bulu-
nuyoruz.

Kriz, savaş ve doğal afet yaşanan bölge-
lerde sivillerin korunması, kayıpların bulun-
ması, esirlerin kurtarılması, krizlerin sonlan-
dırılması için gerekli adımların atılmasına 
olanak sağlayarak, devletlerarası diploma-
sinin yeterli olmadığı durumlarda aktif rol 
alarak insani diplomasi çalışmaları yürütü-
yoruz. İnsan hayatının söz konusu olduğu 
bir çok konuda çözüm aramak, gerektiğinde 
arabuluculuk yapmanın yanı sıra insani yar-
dımın önündeki engelleri kaldırmak için bir 
çok resmi ve diplomatik girişimlerde bulu-
nuyoruz. Bütün bu alanlarda çalışmalarını 
daha verimli kılmak için vakfımız, ulusal ve 
uluslararası seviyede ilişkilerini güçlendire-
rek, sadece ülkemizde ve bölgemizde değil, 
insani hizmetlerin söz konusu olduğu bir çok 
uluslararası platformda da temsil ediliyor. 



3736

İHH İnsani Yardım Vakfı 2016 Yılı Faaliyet Raporu

2014 yılı öncesine kadar ağır çatışmaların olduğu, 
milyonlarca insanın mülteci konumuna düştüğü; 
saldırı, gözaltı, işkence gibi sayısız hak ihlallerinin 
yaşandığı Filipinler/Moro’da yürütülen barış süre-
cinde aktif olarak görev yapıyoruz. Kırk yılı aşkın sü-
redir devam eden çatışmaları sona erdiren, Filipinler 
Devleti ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) 
arasında imzalanan çerçeve anlaşmalarının uygu-
lanmasını gözlemlemek ve incelemek üzere kurulan 
Bağımsız Gözlemci Heyeti’nin beş üyesinden biri olan İHH, tecrübe ve birikimiyle bölge halkının 
huzuru için çalışıyor. Heyetin üyelik faaliyetlerini İHH Başkan Vekili Hüseyin Oruç yürütüyor. 

2016 yılı içerisinde Filipinler’e her biri yaklaşık iki hafta süren 8 diplomatik seyahat düzenlen-
di. Bağımsız Gözlemci Heyeti’nin 3.Yıllık Raporu şubat ayında yapılan basın toplantısıyla payla-
şıldı. Raporda, geçen bir yıl içinde süreçte yaşanan gelişmeler ve olaylar değerlendirildi. Özgürlük 
adına Moro Müslümanları için büyük umutlar taşıyan Bangsamoro Temel Yasası’nın hazırlanması 
devam ediyor. 

Savaş ve kriz bölgelerinde çatışan taraflar arasın-
da hakemlik ve arabuluculuk yapmanın yanı sıra 
hukuksuzca tutuklanan, rehin alınan suçsuz ve 
masum insanların hayatların kurtarılması için de 
diplomatik çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl Suriye, 
Tacikistan, Kırgızistan ve Ürdün’de toplam 13 kişi 
arabuluculuk girişimlerimiz vesilesiyle serbest bıra-
kıldı. Bu tutuklulardan 5’i Türkiye, 6’sı Almanya, 
biri Tunus, biri Azerbaycan vatandaşıydı. Ayrıca 
İHH, 2016’nın son günlerinde Halep’te 45 bin kişinin hayatının söz konusu olduğu büyük bir 
tahliye operasyonunda görev aldı. Geçtiğimiz yıllarda başlayan yaklaşık 30 ülkeye mensup çok 
sayıda insanın özgürleştirilmesi çalışmaları devam ediyor.

2011’yılında Arap Baharı’nın da etkisiyle devrilen 
Muammer Kaddafi sonrası Libya şiddetli çatışma-
lara ve iç savaşa doğru sürüklendi. Bugün Libya’da 
her biri kendini meşru yönetim olarak sayan ve 
belirli bir silahlı gücü bünyelerinde barındıran üç 
farklı hükümet bulunuyor. Çatışmaları sonlandır-
mak için yapılan ulusal ve uluslararsı girişimler he-
nüz bir çözüme ulaşmış değil.

İHH olarak insani diplomasi alanında Libya’da 
çalışmalar yürütüyoruz. Taraflar arasındaki uzlaşmanın sağlanabilmesi adına bölge ziyaretleri ger-
çekleştiriyor, çözüm için aktif rol alabilmeleri için sivil toplum kuruluşlarına eğitim ve destek 
veriyoruz. 2016 yılında Trablus, Bingazi, Misrata, Derne, Beyda, Ecdebiya, Zaviye gibi ülkenin 
çeşitli şehirlerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu ve kanaat önderleri ile ortak çalışmalar 
yaptık. Yıl içerisinde Türkiye’ye gelip vakfımızı ziyaret eden Libya’nın üst düzey idarecileriyle 
çeşitli toplantılar düzenledik. Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle dostane 
ilişkilerini sürdüren İHH’nın amacı Libya’da düzen sağlanıncaya kadar insani yardım ve diploma-
si faaliyetlerini sürdürmek.

FİLİPİNLER - MORO BARIŞ SÜRECİ TUTUKLU ve REHİNE ÖZGÜRLÜĞÜ

LİBYA ARABULUCULUK ÇALIŞMALARI

İHH'nın
bugüne kadar
özgürlüğüne
kavuşturduğu
tutuklu ve
rehineler:

Almanya

Polonya

Tunus

Suriye

İran

İsveç

Türkiye Azerbeycan

Kuveyt

Afganistan

Çek Cumhuriyeti

8

2
1

2.138

70

4

15 1

1

1

2

İnsan Hakları ve İnsani Diplomasi
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GAZZE’YE ÖZGÜRLÜK
2007 yılından bu yana devam eden Gazze ablukasının son bulması için devam eden Freedom 
Flotilla Koalisyonu ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde 2016 yılında “Women’s Boat to 
Gaza” organizasyonu gerçekleştirildi. 

31 Mayıs 2010 tarihinde Gazze Özgürlük Filosu’na İsrail’in düzenlemiş olduğu saldırı neti-
cesinde 10 insani yardım gönüllüsü hayatını kaybetmiş, 100’ü ağır 715 insani yardım gönüllüsü 
de yaralanmış ve mağdur olmuştu. Bu saldırı ile ilgili birçok ülkede yapmış olduğumuz hukuki 
girişimler sürdürüldü. ABD, İspanya, İngiltere, Türkiye’de ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde 
yürütülen soruşturma ve davalar bir yandan suçluların yargılanması, maddi-manevi zararların 
tazmini talebini içerirken aynı zamanda bu dosyalarda Gazze ablukasının hukuksuzluğu da konu 
edilmeye devam etti. Türkiye’de devam eden ve tüm mağdurların taraf 
olduğu Türkiye’deki ceza davası mağdurların karşı çıkmasına 
rağmen gerçekleşen Türkiye-İsrail arasındaki anlaşma gerekçe 
gösterilerek düşürülmüş ancak 37 ülkeden tüm mağdurlar bu 
kararı itiraz mahkemesine taşımışlardır.

İnsan Hakları ve İnsani Diplomasi

15 TEMMUZ
DARBE GİRİŞİMİ
Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimine karşı İHH, bir sivil 
toplum kuruluşu olarak ilk andan itibaren özgürlüklerin korunması ve darbeye karşı, basın 
açıklamaları ve birçok sivil kuruluşla beraber çeşitli etkinlikler düzenledi. Darbe gecesi 
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın “sokağa çıkın” çağrısı üzerine vakfımızın internet 
sitesinde “Darbeye karşı çık” başlıklı, tüm halkı ve gönüllülerimizi darbeye karşı durmaya 
ve meydanlara çağıran bir haber yayınlandı. O sırada İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, 
bir grup İHH gönüllüsü ve halk İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giden tankları durdur-
maya çalışıyordu. Süreç boyunca belli aralıklarla yüzbinlerce kişiye İHH tarafından SMS 
gönderilerek darbeye karşı durulması çağrısı yapıldı. Girişime karşı direnmenin başarılı 
olmasının ardından ilerleyen günlerde Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce İHH
gönüllüsü meydanlarda ve sokaktaydı.
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ULUSLARARASI
TOPLANTILAR
2016 yılı içerisinde özellikle mültecilerin yaşadığı hak ihlallerine karşı, hukuksuz sınır dışı ve 
parçalanmış ailelerin birleştirilmesi konusunda vakfımız çok sayıda açıklama yaptı. Başta Su-
riyeli mülteciler olmak üzere dünya üzerindeki mültecilerin sorunları ile ilgili toplantılar dü-
zenlendi. Gerçekleştirilen toplantılarla devletler ve uluslararası mekanizmalara yönelik politika 
değişikliği çağrıları yapıldı.

İHH’nın 2016 yılı içerisinde katıldığı uluslararası toplantılardan bazıları: 

İngiltere / Londra - Humanitarian Forum - Suriye çalışmaları toplantısı
İngiltere / Londra - Kuveyt Devleti, BM - Suriye çalışmaları toplantısı
İngiltere / Londra - SOAS Üniversitesi - İHH çalışmaları toplantısı
İngiltere / Londra - Humanitarian Forum - İstişare toplantısı
İsviçre / Cenevre - UNHCR - İstişare toplantısı
İsviçre / Cenevre - HD - Kriz bölgeleri insani diplomasi toplantısı
İsviçre / Cenevre - BM OCHA - İnsani çalışmalar toplantısı
İsviçre / Cenevre - BM OCHA - Göçmen çocuklar toplantısı
Suudi Arabistan / Cidde - İİT - İstişare toplantısı
Katar - OICHF - Mütevelli ve istişare toplantısı
Katar - Katar Devleti - Doha Forum, istikrar ve güvenlik toplantısı
Kuveyt - Kuveyt Devleti - Mülteciler ve insani çalışanların güvenliği
Kuveyt - Kuveyt Devleti - Suriye çalışmaları toplantısı
Kuveyt - Rahma - Uluslararası sivil toplum toplantısı
Bahreyn - BM OCHA - Sivil toplum kuruluşları istişare toplantısı
Bosna Hersek - ISU - Acıya Dokunma Konferansı

Türkiye / Ankara - ECHO - İnsani yardım toplantısı
Türkiye / Ankara - İİT - Mülteci çalıştayı
Türkiye / İstanbul - SITAP, ADESO - Sivil toplum istişare toplantısı
Türkiye / İstanbul - UMHD - Mülteci çalışmaları toplantısı
Türkiye / İstanbul - İHH - Doğu ve Güneydoğu yardım toplantısı
Türkiye / İstanbul - İDSB - İstişare toplantısı
Türkiye / İstanbul - İHH - Libya sivil toplum kuruluşları eğitimi
Türkiye / İstanbul - SHAMS - Filistin Medya ve İletişim Forumu
Türkiye / İstanbul - ECHO - AB göç ve mültecilik toplantısı
Türkiye / İstanbul - AID - Mütevelli ve istişare toplantısı
Türkiye / İstanbul - SinanWren - Uluslararası medya programı
Türkiye / Gaziantep - BM OCHA - Suriye çalışmaları toplantısı
Türkiye / Gaziantep - BM OCHA - HLG İnsani İrtibat Grubu toplantısı
Türkiye / Gaziantep - ECHO - AB göç ve mültecilik toplantısı
Türkiye / Şanlıurfa - İHH, IICO - Suriye çalışmaları toplantısı
Türkiye / Kilis - İHH, IICO - Öncüpınar Mülteci Kampı açılış programı

YER - ORGANİZATÖRLER - KONU

Dünya İnsani Zirvesi, krizlere karşı çaresiz kalan 
küresel insani sistemin tartışılması maksadıyla Bir-
leşmiş Milletler’in öncülüğünde, 173 ülke temsilci-
sinin hazır bulunduğu, aralarında İHH’nın da yer 
aldığı yüzlerce kurumun katılımıyla 23-24 Mayıs 
2016 tarihinde Türkiye’nin ev sahipliğinde İstan-
bul’da toplandı. Zirve vesilesiyle küresel insani sis-
temin mevcut koşullarda karşı karşıya bulunduğu 
zorlukların aşılmasına yönelik hususların kapsamlı 
biçimde ve sistemde yer alan tüm aktörlerin katılımıyla ele alınması sağlandı. 

İHH, zirvedeki çeşitli toplantılarda özellikle savaş bölgelerinde edindiği insani yardım ve 
diplomasi çalışmaları konusunda görüş ve tecrübelerini paylaştı. Zirveden sonraki süreçte BM, 
somut adımlar içeren bir eylem planı ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Ancak bu eylem planı yalnızca 
bir ilk adım niteliğinde olacak. Zira, iklim değişikliği konusunda bile yıllar boyu süren uzun 
tartışmalar sonucunda uluslararası bir anlaşma metni ortaya koyabilen dünya ülkelerinin, insani 
krizlerde yeni bir yaklaşım geliştirmesinin zaman alacağı tahmin ediliyor.

DÜNYA İNSANİ ZİRVESİ

İHH, World Family Organization, Humanitari-
on Care Malaysia, Kadın ve Demokrasi Derneği 
(KADEM) ve Ghirass Toplum Gelişimi Derneği 
tarafından kasım ayı içerisinde Uluslararası Aile 
Konferansı düzenlendi. Konferansta ailenin öne-
mi, günümüz dünyasındaki ailenin karşılaştığı 
sorunlar, savaşlardan dolayı parçalanan aileler için 
yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. T.C. Aile 
Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Genel Müdürü 
Mehmet Örnek, Türkiye-Lübnan Parlamentoları Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul 
Milletvekili Hasan Turan ile İHH Başkan Vekili Hüseyin Oruç konuşmacılar arasındaydı.

ULUSLARARASI AİLE HAYATI KONFERANSI

Uluslararası Toplantılar
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Suudi Arabistan Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlı-
ğı, Suudi Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Mekke Ticaret 
Odası’nın ev sahipliğinde “1.İslami Vakıflar Sempoz-
yumu” 18-20 Ekim 2016 tarihlerinde Mekke’de ger-
çekleştirildi. Sempozyumda vakıfların İslamdaki yeri, 
ülke ekonomilerine katkıları, sosyal, eğitim, sağlık ve 
kültürel hizmetlerdeki rolleri uzmanlar tarafından ele 
alındı. İHH İnsani Diplomasi Koordinatörü İzzet Şa-
hin, T.C. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın arala-
rında bulunduğu katılımcılara “Türklerde Vakıf Tecrübesi” başlığı altında bir sunum gerçekleştirdi.

İHH’nın organizatörleri arasında yer aldığı Ulus-
lararası Yetim Konferansı’nın ikincisi, İslam dün-
yasından 54 kurumun katılımıyla kasım ayında 
Sudan’ın başkenti Hartum’da gerçekleştirildi. İlki 
2015 yılında Cidde’de gerçekleştirilen konferansta 
yetimlere yönelik koruma programlarında ortak 
dilin oluşturulması, çalışma yöntemlerinin gelişti-
rilmesi, yetim alanında hizmet veren kurumlarda 
çalışan görevlilerin eğitimi, yetimleri topluma ka-
zandırma yolları ve yetim çalışmalarında vakıflardan faydalanılması konuları ele alındı. Konuş-
macılar arasında İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı da yer aldı.

İSLAMİ VAKIFLAR SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI YETİM KONFERANSI

İHH ve Balkan Forumu desteğiyle Kosova ve Ar-
navutluk’ta “Osmanlı’dan Günümüzde Arnavut - 
Türk İlişkileri” başlığında ocak ve şubat aylarında 
iki ayrı sempozyum düzenlendi. Arnavutluk’taki 
sempozyuma yazar Müfid Yüksel, sosyal bilimler 
uzmanı Prof.Dr. Zyhdi Dervishi, İHH Yönetim 
Kurulu Üyesi Osman Atalay’ın yanı sıra Türki-
ye'nin Tiran Büyükelçiliği ile birçok sivil toplum 
kuruluşunun temsilcileri katıldı.

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZDE ARNAVUT-TÜRK İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU

2016 yılı Beytülmakdis’in yani Kudüs’ün Osmanlı 
Devleti’nin hakimiyetine girişinin 500.yılıydı. 2017 
yılı ise Kudüs’teki İngiliz işgalinin başlamasının ve 
İslam hakimiyetinin sona erişinin yüzüncü yılı. Bu 
yıl dönümleri sebebiyle, son 20 yıldır dünyanın fark-
lı ülkelerinde düzenlenen Uluslararası Beytülmakdis 
Akademik Sempozyumu’nun 16.sı İstanbul’da dü-
zenlendi. Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı’nın ko-
ordinatörlüğünde; İHH İnsani Yardım Vakfı, Saba-
hattin Zaim Üniversitesi ve Malezya Utara Üniversitesi ortaklığıyla yapılan sempozyumun konusu 
“Osmanlılar ve Beytülmakdis” olarak belirlendi. Sempozyum, Yavuz Sultan Selim’in Mescid-i Ak-
sa’ya girişinin 500.yıldönümünün arifesinde 10-11 Aralık 2016 tarihinde yapıldı.

ULUSLARARASI BEYTÜLMAKDİS AKADEMİK SEMPOZYUMU

2016’nın son aylarında İHH ve Yeşilay işbirliğiy-
le Balkanlardaki 6 ülkede uyuşturucuyla mücadele 
programı başlatıldı. Programın ilk toplantısı kasım 
ayında Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da ya-
pıldı. Toplantıya T.C. Saraybosna Büyükelçisi Hal-
dun Koç, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ata-
lay, Yeşilay Dış İlişkiler Koordinatörü Ahmet Zeki 
Olaş ve Bosna-Hersek Zenica Rehabilitasyon Mer-
kezi Başkanı Mirnes Telalovic ve çok sayıda davetli 
katıldı. İlerleyen süreçte uyuşturucu bağımlılığına karşı bilinçlendirme programları Bosna-Her-
sek, Karadağ, Sırbistan (Sancak), Arnavutluk, Kosova ve Makedonya’da gerçekleştirilecek.

Güneydoğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türkiye’yi de içine alan ve Balkan rotası olarak 
kabul edilen uyuşturucu hattının merkezinde Balkan ülkeleri bulunuyor. Avrupa ve gelişmiş 
batı ülkelerine giden uyuşturucu trafiği nedeniyle Balkanlar’da uyuşturucuya ulaşmak çok kolay. 
Programın hedefinde gençleri ve aileleri bilgilendirmek, gençlerin uyuşturucuya ulaşmalarını 
engellemek, uyuşturucu kullanmaya başlayanların ve bağımlı insanların tedavilerine yardımcı 
olmak, devletler ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğini sağlamak, medya ve sanat dünyasının bu 
mücadeleye destek vermesini sağlamak yer alıyor.

BALKANLAR’DA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE PROGRAMI

Uluslararası Toplantılar
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YAYINLAR

Bir Gün Mutlaka

Moro: Uzakdoğu’da
Bir Bağımsızlık
Mücadelesi 

İHH’nın yayınlarına   www.ihh.org.tr   ve   www.insamer.com   adreslerinden ulaşabilirsiniz.

İnsan Hakları 
Perspektifinden 
Mültecilik

İnsani Yardım dergisi 
64, 65, 66, 67. sayılar

Ermeni Zindanında 
Sekiz Gün 

İslam Dünyasının 
Geleceği 

Misafir

KİTAP - DERGİ

BELGESEL

RAPOR
¬ Ablukanın İnsanlık Dışı Sonuçları, Gazze Raporu
¬ 6. Yılında Suriye İç Savaşı ve “Koruma Sorumluluğu”nun Başarısızlığı
¬ Afrika’da Kuraklık ve Gıda Krizi
¬ Balkanlar’da Göç Raporu - İstikrarsızlığın Çizdiği Rota
¬ Batı’nın Terörle Mücadele Konsepti ve İnsani Yardım
¬ Doğu Akdeniz Enerji Rekabeti
¬ Dünyanın Çocuk Karnesi
¬ Dünyanın Enerji Görünümü
¬ Esed’in Yargılanması
¬ Balkan Kriz Raporu
¬ Dünya Yoksulluk ve Eşitsizlik Raporu
¬ Küresel İnsani Yardım Sistemi ve Değişim İhtiyacı
¬ Mayınlı Sahada Rus-Ermeni Dansı
¬ Mısır Kriz Raporu: Bir Darbenin Muhasebesi
¬ Modern Kölelik
¬ Türkiye’nin Dönem Başkanlığında İslam İşbirliği Teşkilatı
¬ Türkiye’nin Ortadoğu’daki Askeri Üsleri ve İlişkilerin Geleceği
¬ Türkiye’nin PKK Sorunu ve Rusya’nın Rolü
¬ Uluslararası Hukukta Irak İşgali ve Batı’yı Yargılamak
¬ Uygulanmayan Uluslararası Hukuk ve Gazze
¬ Küresel Bilek Güreşi: Uluslararası Güçlerin Suriye Politikası
¬ 2006 Savaşı’ndan Günümüze Lübnan’daki Siyasi Tablo
¬ Azerbaycan ve İslam Dünyasının Kanayan Yarası: Karabağ
¬ Çin Müslümanları
¬ Din ve Devlet İlişkilerinde Ürdün Örneği
¬ Düşmandan Piyon Devlete: İran’ın Irak’a Nüfuzu
¬ Felluce’de İnsani Durum
¬ Güney Kore Müslümanları
¬ Güney Sudan Kriz Raporu
¬ Hindistan Müslümanları
¬ Irak’ta Şii Gruplar ve Siyasete Etkileri
¬ Japonya Müslümanları
¬ Küreselleşme ile Değişen Güvenlik Algısı Bağlamında Bush Doktrini
¬ Moro Peace Monitoring Mission: A Humanitarian Diplomacy Experience
¬ Önleyici Meşru Müdafaa Hakkı Bağlamında Bush Doktrini ve ABD’nin Irak’ı İşgali
¬ Rusya-Suriye İlişkileri ve Ortadoğu Krizlerine Etkisi
¬ Tarihi Süreç İçerisinde Misyonerlik ve Misyonerlerin Yetim Faaliyetleri
¬ Türk Dış Politikasında Kırılma Noktaları ve İstikrar Arayışı
¬ Türkiye’deki Askerî Okulların Tarihi
¬ Türkiye-İran İlişkilerinde Suriye Faktörü: Risk Üçgeninde İstikrar Arayışı

Bir düşünce kuruluşu olan
İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

ya da kısaca İNSAMER, İHH’nın kendi
bünyesinde 2014 yılında kuruldu. Bu merkez, 
sosyal bilimlerin farklı alanlarında araştırmalar 

ve bilimsel çalışmalar yürütmenin yanı sıra 
bölgesel ve küresel gelişmeleri takip ederek
geleceğe yönelik öngörülerde bulunuyor ve

saha raporları hazırlıyor. Değerlendirmelerini 
ve öngörülerini makale, analiz, rapor ve

kitaplar vasıtasıyla kamuoyu
ile paylaşıyor.

Yayınlar
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İŞBİRLİKLERİ ve 
ÖDÜLLER
Vakfımız dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini yürütürken yüzlerce kurum ve sivil toplum 
kuruluşuyla işbirliği halinde çalışıyor. 

¬ Katar Charity - Katar
¬ Munazzamat Dawa Islamiya - Katar
¬ Sheikh Thani Bin Abdullah Foundation For Humanitarıan Services (RAF) - Katar
¬ Reach Out To Asia (ROTA) - Katar
¬ Afif Charity - Katar
¬ King Salman Foundation - Suudi Arabistan
¬ Selam Foundation - Suudi Arabıstan
¬ Islamıc Development Bank - Suudi Arabistan
¬ Al Eslah Society - Bahreyn
¬ Tarbiyya Islamiya - Bahreyn
¬ Islamic Society - Bahreyn
¬ WHH-Deutsche Wlthungerhlıf E.V - Almanya
¬ Women And Health Alliance (WAHA) - Fransa
¬ Al Imdaad Foundation - Güney Afrika
¬ Darul Islam Zakah Fund - Güney Afrika
¬ Jamıatul Ulama (SA) - Güney Afrika
¬ Jamıatul Ulama (KZN) - Güney Afrika
¬ Two Lights Foundation - Güney Afrika
¬ Channel Islam Int. (CII) - Güney Afrika
¬ Salaam Media - Güney Afrika
¬ Human Appeal - İngiltere
¬ Ummah Welfare Trust - İngiltere
¬ Wise Welfare - İngiltere
¬ UK Islamic Mission - İngiltere
¬ Olive Grove Foundation - İngiltere
¬ Al Mustafa Welfare Trust - İngiltere
¬ Islamıc Ansaar Foundation - İngiltere
¬ Danish Muslım Aid - Danimarka
¬ Viomis Aid Denmark - Danimarka
¬ Dets Islamic - Danimarka
¬ Norwegian Church Aid - Norveç
¬ Human Appeal International - Avustralya
¬ Muslim Aid - Avustralya
¬ Aksi Cepat Tanggap (ACT) - Endonezya
¬ Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) - Endonezya
¬ Yayasan Rumah Zakat Indonesia - Endonezya
¬ Badan Agama & Pelajaran Radin Mas (BAPA) - Singapur
¬ Pomozi - Bosna-Hersek
¬ Solidarnost Udruzenje Bihac - Bosna-Hersek
¬ Irshad And Islah - Cezayir

¬ Suriye Siccu Konteyner Kent Projesi - 2016 Energy Globe Ödülleri / Avusturya
¬ Adem’in Hikayesi belgeseli - Genç Öncüler ‘‘Evsizler’’ Temalı Kısa Film Yarışması, Mansiyon Ödülü (2016)
¬ Rağmen belgeseli - 9.İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali, Ulusal Belgesel Dalı, Birincilik Ödülü (2016)
¬ Rağmen belgeseli - 8.TRT Belgesel Film Yarışması, Ulusal Profesyonel Kategori, İTO Özel Ödülü (2016)
¬ Rağmen belgeseli - 4.Altın Çınar Film Festivali, Ulusal Belgesel Dalı, En İyi Film Ödülü (2016)
¬ Ev kısa filmi - 1.Genç Öncüler Kısa Film Yarışması, Mansiyon Ödülü (2016)

¬ T.C. Sağlık Bakanlığı
¬ T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
¬ T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
¬ T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
¬ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
¬ Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
¬ Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA)
¬ Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)
¬ Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
¬ İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC)
¬ İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu (OICHF)
¬ İnsani Forum (THF)
¬ İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB)
¬ Türk Kızılayı
¬ Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC)
¬ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
¬ Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)
¬ Türk Hava Yolları (THY)
¬ Yeşilay
¬ Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN)
¬ HAK-İŞ Konfederasyonu
¬ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği (ORDAF)
¬ Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı
¬ Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD)
¬ Uluslararası Doktorlar Birliği (AID)
¬ International Islamic Charity Organization (IICO) - Kuveyt
¬ Social Reform Society (Rahme Alemiye) - Kuveyt
¬ Al-Najat Charity Society - Kuveyt
¬ Sheikh Abdullah Al Nouri Charity Society - Kuveyt
¬ Zakat House - Kuveyt
¬ Qawafil For Relief & Development - Kuveyt
¬ Sheikh Eid Charitable Associatıon (EID) - Katar

Ödüller

İşbirlikleri ve Ödüller

2016 yılında İHH’nın çeşitli alanlarda işbirliği yaptığı kurumlardan bazıları:

Kurulduğu günden
bu yana yurtiçi ve yurtdışında
birçok ödül alan, 2007 yılında

TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne
layık görülen İHH’nın çeşitli

projeleri 2016 yılında da
ödül aldı. 



5 kıtada, yüzden fazla ülke ve bölgede
din, dil, ırk, millet ve mezhep ayrımı yapmaksızın yürüttüğümüz çalışmalara

destek veren gönül dostlarımıza şükranlarımızı sunarız.

1992 yılından bu yana

İyilik her zaman her yerde




