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Mayıs 2018’de yayınlanan bu rapor, İHH’nın 2017 yılında
dünya çapında yürüttüğü faaliyetleri içerir.

Faaliyetlerimiz hakkında detaylı bilgi için
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info@ihh.org.tr adresine yazarak bize ulaşabilirsiniz.
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İÇİNDEKİLERİHH İnsani Yardım Vakfı, kurulduğu 1992 yılından bu yana dünyanın neresinde olursa olsun sıkıntıya 
düşmüş, 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 gerçekleştirir.

İnsani yardım, insan hakları ve insani diplomasi alanlarındaki çalışmalarını yürütürken Türkiye ile 
birlikte dünyanın dört bir yanında yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygusunun gelişmesini önce-
ler; buna yönelik birçok sosyal ve kültürel proje üretir. Mağduriyet yaşanan bölgelerde faaliyet gösteren 
sivil toplum kuruluşlarının geliştirilmesi adına öncü ve rol model olma vazifesini üstlenir; acil yardımla-
rın yanı sıra bölge halkına hizmet verecek, ülkelerin kalkınmasına destek olacak okul, yetimhane, cami, 
su kuyusu, kültür merkezi, sağlık ocağı, hastane gibi kalıcı eserler inşa eder. Devletlerarası diplomasinin 
yeterli olmadığı ve insanların mağdur olduğu her bölgede insani diplomasi çalışmaları yaparak sorunla-
rın çözülmesi adına arabuluculuk vazifesi yürütür.

2007 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülen İHH İn-
sani 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 İşbir-
liği Teşkilatı’na (OIC) danışman statüsünde üye, İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu’na (OICHF) meclis 
üyesi olmakla birlikte; İnsani Forum (THF), Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar Konseyi (ICVA), Türkiye 
Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’ne (İDSB) üyedir.



520

1.423 576.976.412

76

189

1.292

Genel merkez, temsilcilik, ulusal 
ve uluslararası ofislerinde
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Projeleri gerçekleştirmek ve var olan 
projeleri denetlemek üzere 1.423 
görevli Türkiye’den yola çıktı.

76 ülkede faaliyet gerçekleştirdi.

Faaliyetlerinde dünya genelinde 
118 partner, 71 donör kuruluş ile 
işbirliği yaptı.

76 ülkede 1.292 proje hayata geçirdi.

Faaliyetler için 576.976.412 Türk Lirası harcandı.

372.789.352 

387.669.329 

469.736.224 

 576.976.412 

60bin

23.5milyon

Türkiye’de 76 şehir,
308 ilçede yaklaşık 60 bin gönüllü 
çalışmalara destek verdi.

Yıl içerisinde gerçekleştirilen projeler ve 
faaliyetler vesilesiyle dünya genelinde 
23.5 milyon kişiye ulaştı.

İHH’NIN 2017 ÖZETİ

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 ve Denetim birimi, bağımsız denetçiler ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilir.

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

2.085 gönüllü grup

12.826 bağış hareketinde bulundu.

686.521 bireysel bağışçı

2.959.067bağış hareketinde bulundu.

1.789 kurum

11.149 bağış hareketinde bulundu.
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• Marmara Afet Koordinasyon Merkezi, 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 4 dönüm arazi üzerinde inşa edildi.

• Yüksek Teknolojili Protez Ortez Merkezi, tedavi hizmetine ulaşamayan engelli mültecilere ayak ya da kol 
protezi sağlamak ve sıkıntılarını giderebilmek için İHH, Kuveyt Beyt Zeka, AID Uluslararası Doktorlar 
Birliği’nin desteğiyle hayata geçirildi. İstanbul, Şanlıurfa ve Hatay’da birer ofisi bulunan merkezde 2017 
yılında muayene edilen 235 hastaya 145 adet protez sağlandı.

• 2015 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde temeli atılan, 2017 yılında faaliyetine başlayan RAF-İHH Çocuk 
Yaşam Merkezi, savaş mağduru yetim çocuklar için inşa edilmiş dünyanın en büyük çocuk yaşam merkezi 
olma ünvanını taşıyor. 990 çocuğun barınabileceği merkezde yetim çocukların barınma, eğitim, sağlık, gıda 
gibi her türlü ihtiyaçlarının ev ortamında karşılanması, psikolojik yönden desteklenmesi hedefleniyor.

2017 yılında Türkiye’de üç büyük merkezin açılışını gerçekleştirdik. Bunlar; Mar-
mara Afet Koordinasyon Merkezi, Yüksek Teknolojili Protez Ortez Merkezi ve RAF-
İHH Çocuk Yaşam Merkezi’ydi.

2017 sonu itibarıyla İstanbul genel merkezdeki personelimiz ve Türkiye’nin 55 şehrin-
deki 1.226 gönüllümüz farklı seviyelerde ilk yardım eğitimi, su altında, yangında ve 
depremde arama kurtarma eğitimlerini almış ve afetlere hazır durumda.

2017 sonu itibarıyla Yetim Sponsorluk Sistemi’ne Türkiye’de yaşayan 15 bin yetim 
çocuk dahil olmuş durumda. Bu sistemle dünya genelinde yaklaşık 90 bin yetim 
çocuğun aylık ihtiyaçları düzenli olarak karşılanıyor.

Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine 2017 yılı içerisinde 1.554 ton çeşitli gıda ürünü, 2 bin 
litre sıvı yağ, 10 bin litre su, 50 bin adet konserve ve hazır yemek, 321.935 adet çeşitli 
giysi, 9.128 adet ev tekstil ürünü, 18.324 adet ayakkabı, bot ve terlik, 1.514 adet çeşitli 
ev eşyası, 3.168 koli mutfak malzemesi ve 463 ton yakacak ulaştırıldı. Aynı zamanda 
3.021 aileye ev eşyası temini için nakdi destek verildi.

Türkiye içerisindeki Ramazan ve Kurban çalışmalarımızdan 700 bin ihtiyaç sahibi 
faydalandı.

Türkiye’de 639 kişinin tedavi ve ameliyat masrafları karşılandı. Bunun yanı sıra ihtiyaç 
sahiplerine 101.746 koli tıbbi malzeme, 5.097 paket ilaç, 560 tıbbi gereç ulaştırıldı.

780’i Türkiye vatandaşı olmak üzere Türkiye’de okuyan 2.440 öğrenciye eğitim des-
teği verildi. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi çocuklara 1.931 adet çanta, 63.012 adet 
defter ve kırtasiye malzemesi ulaştırıldı. Bunun yanı sıra çeşitli okullara 579 sıra ve 
masa temin edildi.

TÜRKİYE
İHH, tüm faaliyetlerini gönüllülük esasıyla yürütür. Dünyanın dört bir yanında-
ki 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 hayırseverlerimizdir. Gönül-
lülerimiz vakfımızın çalışma alanlarından herhangi birinde görev alıp faaliyetlere 
destek verebiliyor. Asya’daki yetimhanelerden Afrika’daki su kuyularına; Gambi-
ya’daki bir camiden Nijer’deki bir göz hastanesine, Suriye’de üretilen ekmekten Fi-
listin’deki yetim çalışmalarına dünyanın pek çok yerindeki projelerimizin hemen 
hepsi gönüllü dostlarımızın katkısı ve emeğiyle hayat buluyor. Vakfımız Türkiye’de-
ki faaliyetlerini 2017 itibarıyla genel merkez, İstanbul’daki 25 ilçe temsilciliği ile 
birlikte 76 şehir ve 308 ilçede gönüllülerimizin teşkilatlanmasıyla gerçekleştiriyor.

Öne Çıkan Ülkelere Göre Kısaca Faaliyetler ¬ Türkiye

Trabzon/Türkiye

İstanbul/Türkiye
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SURİYE
İHH olarak savaşın başlangıcından bu yana hem Suriye içerisinde yerinden 
edilen hem de ülke dışına göçen mültecilerin mağduriyetlerini gidermek için ça-
lışmalar yapıyoruz. Barınma, giyim, eğitim, sağlık, gıda gibi insani ihtiyaçların 
karşılanması için gerçekleştirilen yardımlar, koordinasyon merkezlerimiz aracı-
lığıyla Suriye halkına ulaştırılıyor. Yardımların yanı sıra Suriye içerisinde kur-
duğumuz yetimhane, okul, su kuyusu, fırın, konteyner kent, aşevi, değirmen, 
hastane gibi kalıcı eserlerle mağdur Suriyeliler üzerindeki savaşın yıkıcı etkisini 
hafifletmeye çalışıyoruz. Suriye çalışmalarımızı 9 ayrı merkez ve ofis aracılı-
ğıyla yürütüyoruz. Savaşın başlangıcından 2018’in ilk aylarına kadar vakfımız 
Suriyeli mültecilere 321.633.815 Dolar tutarında yardım ulaştırdı.

2017 yılında Suriyeli 15 kişiye işitme cihazı, 100 kişiye tekerlekli sandalye ulaştırıldı, 
23 yetim annesinin göz ameliyatı yapıldı. Aynı zamanda Suriye içerisindeki ihtiyaç 
sahiplerine 30 bin koli tıbbi malzeme, 1.018.690 paket ilaç, 160.333 tıbbi gereç, 
737.448 paket hijyen malzemesi ulaştırıldı. İdlip’te ayda 1,5 ton sargı bezinin üretil-
diği bir sargı bezi fabrikası kuruldu.

İhtiyaç sahiplerine 2017 yılı içerisinde 9.500 ton çeşitli gıda ürünü, 283 bin litre sıvı 
yağ, 3 milyon litre su, 3.2 milyon adet konserve ve hazır yemek, 1.700 ton sebze ve 
meyve, 73 ton et ve et ürünü ulaştırıldı. Suriyeli mülteciler için Reyhanlı ve Kilis’teki 
fırınlarımızda 45.481.819 ekmek; Suriye içerisindeki fırınlara ulaştırdığımız 14.767 
ton undan ise 180.080.000 ekmek üretildi.

Suriye içerisinde 2017 yılında 26 ücretsiz giyim mağazası açıldı. Mağazalardan 150 
bin Suriyeli mülteci faydalandı. Bu vesileyle ihtiyaç sahipleri kendi ihtiyaçlarını ken-
di beğenilerine göre giderebilme olanağına kavuştu.

Yıl içerisinde 3.057.114 adet çeşitli giysi, 344.870 adet ev tekstil ürünü, 200.760 
adet ayakkabı, bot ve terlik, 266.449 adet çeşitli ev eşyası, 306.279 koli mutfak mal-
zemesi ve 2 bin ton yakacak ulaştırıldı.

Suriye içerisindeki kamplara yeni 978 çadır ve 10.442 adet yer yalıtım malzemesi ulaştırıldı. 
• Vakfımızın Suriye tarafında kurduğu 6 konteyner ve 25 çadır kentte 150 binden fazla insan yaşamaya 

devam ediyor.

Suriye’de, içerisinde her biri 75 metrekarelik 100 ev, okul, camii, sağlık merkezi ve 
sosyal binalar yer alan, 500 kişinin yaşadığı Rahmet Köyü inşa edildi.

Vakfımız ve Kuveyt IICO kurumunun 1.248 çift katlı konteyner ile destek verdiği, Suriyeli 
mülteciler için kurulan Kilis Öncüpınar Konaklama Merkezi 2017 yılında hizmete açıldı.

990 Suriyeli yetim çocuğun barınacağı RAF-İHH Çocuk Yaşam Merkezi, Hatay’ın 
Reyhanlı ilçesinde 2017 yılında faaliyetine başladı.
• Suriye içerisinde Yetim Sponsorluk Sistemi’ne dahil edip aylık düzenli ihtiyaçlarını karşıladığımız yaklaşık 10 

bin yetim çocuk ve 11 yetim evi bulunuyor.

Suriye’deki mülteci çocuklara 6.870 adet çanta, 319.827 adet defter ve kırtasiye mal-
zemesi ulaştırıldı. Bunun yanı sıra okullara 3.397 sıra ve masa temin edildi. Azez’deki 
mülteci kamplarımızın içerisinde 3 anaokulu kuruldu ve yıllık ihtiyaçları karşılandı; 
62 öğretmene nakdi destek verildi. Şanlıurfa’da 40 Suriyeli mülteci öğrenci vakfımı-
zın desteğiyle Sudan Uluslararası Afrika Üniversitesi’nden uzaktan eğitim yoluyla 
diploma aldı. 2016 yılında Azez’de inşa ettiğimiz, 600 öğrencinin eğitim gördüğü 
Uluslararası Şam Üniversitesi’nin 2017 yılı giderleri ve ihtiyaçları karşılandı. Ha-
tay’ın Reyhanlı ilçesinde savaş mağduru kadınların istifade edebileceği bir terapi ve 
eğitim merkezi kuruldu; Şanlıurfa’da bir meslek edindirme kursu açıldı.

Öne Çıkan Ülkelere Göre Kısaca Faaliyetler ¬ Suriye
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ARAKAN
2017 yılında 800 bin kişinin Myanmar’daki saldırılardan kaçıp Bangladeş’e sığın-
mak zorunda kaldığı büyük göçte İHH yine Arakan topraklarındaydı. Myanmar 
ve Bangladeş’teki Rohingyalara yönelik çalışmalarımız 22 yıldır devam ediyor. 

2017 yılında tekrar başlayan Arakan’daki saldırılardan dolayı Myanmar’dan kaçıp 
Bangladeş’e sığınan 500 bin Rohingya mülteciye gıda yardımı ulaştırıldı. Myan-
mar’da ise 30 bin Arakanlı mülteciye gıda yardımı yapıldı.

Bangladeş ve Myanmar’daki Ramazan ve Kurban çalışmalarımızdan 400 bin Arakan-
lı mülteci faydalandı.

Bangladeş ve Myanmar’daki 34 bin Arakanlı mülteciye tıbbi yardım ulaştırıldı. Aynı 
zamanda 56 bin Arakanlı mültecinin faydalandığı hijyen malzemesi ve temiz su te-
mini çalışması yapıldı.

Bangladeş’te 50 bin, Myanmar’da 96 bin Arakanlı mültecinin faydalandığı 3 ayrı 
sağlık kliniği kuruldu.

Bangladeş’e sığınan Arakanlı mültecilere 2017 yılında 79 bin branda ve tente ulaş-
tırıldı; Myanmar’daki Arakanlı mülteciler içinse 150 barınak inşa edildi, 140’ı ona-
rıldı. 53 bin mülteciye mutfak malzemesi temin edildi, yakacak ve giysi ulaştırıldı.

Öne Çıkan Ülkelere Göre Kısaca Faaliyetler ¬ Arakan
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SOMALİ, FİLİSTİN
2017 yılında Doğu Afrika’da yaşanan kuraklıktan dolayı Somali’de acil ihtiyaçları 
için her gün 200 bin kişinin faydalandığı 36 derin su kuyusu açıldı. Aynı zamanda 
320 bin kişiye tankerlerle acil su yardımı ulaştırıldı.

Filistin Gazze’ye yıl boyu ilaç yardımı ulaştırıldı. El-Said Hastanesi inşa edildi. Vefa 
Hastanesi’ne tıbbi cihaz desteği verildi. Cenin Hastanesi’nin elektrik ihtiyacını kar-
şılaması için güneş enerjisi istasyonu kuruldu. Tüm su kuyularının yıl boyunca çalı-
şabilmesi için de yakıt desteği verildi.

Filistin Gazze’de 40 bin kişinin faydalandığı iki aşevinin yıllık giderleri ve gıda ihti-
yaçları karşılandı. Aynı zamanda 15 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapıldı.

Filistin Gazze’de önceki yıllarda inşa ettiğimiz Osmanlı Kültür Merkezi’nin yıllık 
giderleri karşılandı, meslek edindirme kursları açıldı. Gazze Onbaşı Hasan Camii 
hizmete açıldı.

Dünya üzerindeki yaklaşık 90 bin yetimin aylık ihtiyaçlarını karşıladığımız Yetim 
Sponsorluk Sistemi’nde Filistin’den 15 bin, Somali’den 5 bin yetim bulunuyor.

2017 yılında Ramazan ve Kurban çalışmalarımızdan Filistin’de 120 bin, Somali’de 
95 bin kişi faydalandı.

YEMEN, IRAK,
LİBYA

2015 yılından bu yana devam eden savaştan etkilenen Yemen’deki 90 bin ihtiyaç 
sahibine gıda yardımı ulaştırıldı.

Yemen’in Sanâ, Aden, Taiz, İbb şehirleri ve kırsal kesimlerinde kolera ile mücadele 
kapsamında 75 bin kişiye sağlık yardımı ulaştırıldı. Hanik Çadır Kenti’ne 5 bin 
kişinin faydalanacağı sağlık kliniği kuruldu. Al-Cavf ’daki sağlık merkezlerine 45 bin 
kişinin faydalandığı tıbbi cihaz desteği verildi. Sanâ, Taiz ve Marib şehirlerindeki 8 
bin kişiye de hijyen malzemesi ulaştırıldı.

12 Kasım 2017 tarihinde İran’ın Kirmanşah eyaletiyle birlikte Irak’ın Halepçe şeh-
rini de etkileyen 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 500’den fazla kişi 
hayatını kaybetmiş, 8 binden fazla kişi yaralanmıştı. Irak ve İran’da acil yardım ça-
lışması yürüten ekiplerimiz 12 bin kişiye yardım ulaştırdı. Ayrıca Irak’a gönderilen 
mobil aşevimiz vasıtasıyla depremzedelere bir ay boyunca sıcak yemek ikram edildi.

Irak’ın Kerkük, Alanbar ve Musul şehirlerinde çatışmalardan dolayı mağdur olan 
100 bin mülteciye; Libya’nın Trablus ve Surt şehirlerindeki 7 bin kişiye gıda yardımı 
ulaştırıldı.

Irak Musul’da 6 bin kişiye tıbbi yardım ulaştırıldı, her gün bin kişinin faydalandığı 
bir su deposu kuruldu.

2017 yılında Yemen, Irak ve Libya’daki Ramazan ve Kurban çalışmalarımızdan top-
lam 165 bin kişi faydalandı.

Öne Çıkan Ülkelere Göre Kısaca Faaliyetler 

Irak Yemen
Filistin

Somali
Somali
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ASYA, AFRİKA,
AVRUPA, AMERİKA
İHH olarak 2017 yılında 76 ülkede 1.292 projeyi hayata geçirdik. Bu projeler arama-kurtarma, 
koruma ve yetim, sağlık, su, hijyen ve sanitasyon, gıda güvenliği, barınma, gıda dışı yardım, 
eğitim ve kültür çalışmalarından oluştu. Yıl içerisinde 1.423 görevli bu projeleri gerçekleştirmek 
ve var olan projelerimizi denetlemek üzere Türkiye’den yola çıktı. Dünya genelindeki çalışmala-
rımızı hayata geçirirken 118 partner ve 71 donör kuruluş ile işbirliği yaptık.

76 ülke

1.292 proje 15 ülke

126 proje

30 partner

178 görevli

29 ülke

907 proje

52 partner

750 görevli

32 ülke

259 proje

36 partner

495 görevli

Avrupa - Amerika

Asya

Afrika

Bosna-Hersek, Arnavutluk, Makedonya, 
Kosova, Karadağ, Sırbistan, Macaristan, 
Bulgaristan, Romanya, Haiti, Bolivya, Brezilya, 
Ekvator, Peru, Kolombiya

Bangladeş, Doğu Türkistan, Endonezya, Filipinler, Hindistan, 
Malezya, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tayland, Vietnam, 
Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Moğolistan, Tacikistan, Ukrayna, Çeçenistan/Dağıstan, Filistin, 
Lübnan, Irak, Yemen, Ürdün, İran, Suriye, Türkiye

Benin, Burkina Faso, Çad, Fildişi Sahili, 
Gana, Gine, Kamerun, Mali, Moritanya, 
Nijer, Senegal, Sierra Leone, Burundi, Cibuti, 
Etiyopya, Kenya, Komor Adaları, Malavi, 
Mozambik, Ruanda, Svaziland, Sudan, 
Somali, Güney Afrika, Güney Sudan, Uganda, 
Tanzanya, Zimbabve, Mısır, Libya, Tunus, Fas

1.423 görevli

118 partner,
71 donör kuruluş 

Öne Çıkan Ülkelere Göre Kısaca Faaliyetler



İNSANİ YARDIM 
FAALİYETLERİ
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, su, hijyen, eğitim, kalıcı eser 
inşası gibi insani konularda bölgelere hizmet 
götürüyor. İHH olarak bölge insanlarının 
yardıma ihtiyaç duymayacak bir seviyeye 
ulaşabilmesi için kalkınma stratejileri geliş-
tiriyoruz. Acil durumlara yerinde müdahale 
ederek arama-kurtarma ve afet yönetimi ça-
lışmaları yürütüyor; organ mafyası, suç şe-
bekeleri, fuhuş ticareti gibi tehlikelerle karşı 
karşıya kalan yetim çocukların korunması 
için özel projeler geliştiriyor ve hayata geçiri-
yor; yetimhaneler inşa ediyoruz.
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ARAMA - KURTARMA 
FAALİYETLERİ
İHH bünyesinde acil durumlara ve doğal afetlere müdahale edebilecek, kriz yö-
netimi ve koordinasyon çalışmalarında faaliyet gösterebilecek yetkinliğe sahip 
1.226 kişilik arama kurtarma ekipleri yer alıyor.

2017 sonu itibarıyla İstanbul genel merkezdeki personelimiz ve Türkiye’nin 55 şehrindeki 
1.226 gönüllümüz farklı seviyelerde ilk yardım eğitimi, su altında, yangında ve depremde 
arama kurtarma eğitimlerini almış ve afetlere hazır durumda.

2017’nin mart ayında Adıyaman’da 5.7 şiddetinde bir deprem oldu. Şubat ayında ise Ça-
nakkale’de birbirini izleyen sürekli depremler meydana geldi. Arama kurtarma ekiplerimiz 
her iki bölgeye de ulaşarak afet risk çalışması yürüttü. Bununla birlikte Adıyaman’da dep-
remden etkilenen vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için bölgeye mobil aşevi 
gönderildi. İHH ekiplerince 8 gün boyunca 40 bin kişilik yemek hazırlandı. Çanakkale’de 
ise evleri hasar gören depremzedelere 4 bin kışlık kıyafet, 440 battaniye ve 110 afet çadırı 
ulaştırıldı.

2017 yılı içerisinde Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden arama kurtarma faaliyetlerimize katı-
lan gönüllülerimiz arasından 234 kişiye yangın farkındalık, 63 kişiye ilk yardım, 56 kişiye 
temel afet bilinci, 48 kişiye de afet çadır kurulumu eğitimleri verildi. 

2017 yılı içerisinde genel merkez personelimiz arasından oluşturulan 38 kişilik Arama 
Kurtarma A Takımı’na AFAD, İtfaiye Eğitim Merkezi (İBİTEM) ve T.C. Sağlık Bakanlığı 
tarafından çeşitli eğitimler verildi.

2017’nin ağustos ayında Bolu Aladağ’da 15 şehirden 250 gönüllümüzün katıldığı üç gün-
lük arama kurtarma tatbikat kampı yapıldı.

İHH Genel Merkez Arama Kurtarma Koordinatörlüğü tarafından olası İstanbul Depremi 
çalışmaları kapsamında vakfımızın acil durum eylem planı hazırlandı. İstanbul’un yarısını 
kapsayan alanda her türlü iletişim sistemi çökse bile net görüşme sağlayabilecek telsiz sis-
temi yerleştirildi.

İnsani Yardım Faaliyetleri ¬ Arama - Kurtarma Faaliyetleri
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17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara Depremi, Türkiye’nin afetle mücadelesi açısından 
önemli bir dönemeçti. Devlet kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin algısını ve afetlere bakışını 
büyük oranda değiştiren deprem, olası afetler için yeni ve kapsamlı hazırlıklar yapılmasını 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 afet-
lere etkin ve hızlı müdahale edebilmek amacıyla Bursa’da Marmara Afet Koordinasyon Merkezi’ni 
inşa ettik. Afet yönetiminin önemli unsurlarından olan planlama ve zarar azaltma süreçlerinin hız-
landırılmasına katkı sağlayan Marmara Afet Koordinasyon Merkezi, İHH’nın afetlere müdahale 
gücünü artıracak. 2013 yılında temeli atılan, 2017 yılında hizmete açılan merkezin amacı, gerekli 
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. 

4 dönüm arazi üzerinde inşa edilen 7.200 metrekarelik kullanım alanına sahip olan merkez, acil 
yardım ve arama kurtarma eğitimlerinin verebileceği donanıma sahip. Aynı zamanda bulunduğu 
konum itibariyle olası bir deprem esnasında hem ana arterlere hem de kara, deniz ve hava yolu ula-
şımına 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.

Marmara Afet Koordinasyon Merkezi

İnsani Yardım Faaliyetleri ¬ Arama - Kurtarma Faaliyetleri
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KORUMA ve YETİM 
ÇALIŞMALARI
İHH’nın dünya üzerinde düzenli olarak bakımını üstlendiği yaklaşık 90 bin ye-
tim çocuk ve inşa ettiği 33 yetimhane bulunuyor. Sadece 2017 yılında dünya 
genelindeki dönemsel yardımlarımızdan 250 bin yetim çocuk faydalandı. Yetim Sponsorluk Sistemi’ndeki çocukların bölge ve yaş dağılımı

2007 yılından bu yana yürüttüğümüz Yetim Sponsorluk Sistemi’nde 2017 yılı sonu iti-
barıyla Türkiye’de 15.146, Ortadoğu’da 34.769, Afrika’da 22.248, Asya’da 8.232, Balkan-
lar’da 5.598, Kafkasya’da 932, Orta Asya’da 430, Güney Amerika’da 69 olmak üzere top-
lam 87.424 yetim çocuğa, 52.497 bağışçı sponsor olarak ihtiyaçlarını karşıladı.

İlk olarak 2013 yılında uygulamaya başladığımız; Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Eğitim Bir Sen’in paydaşlığında yürüttüğümüz “Her Sınıfın Bir Yetim Kar-
deşi Var” projesine 2017 yılında 81 ilden 8.081 okul katıldı. 1 milyona yakın öğrencinin 
harçlıklarından destek verdiği bu proje sayesinde 52 ülkeden 20.823 ihtiyaç sahibi yetim 
çocuk Yetim Sponsorluk Sistemi’ne dahil edildi.

Yıl içerisindeki yetim çalışmaları kapsamında çeşitli ülkelerde;

• 47.840 yetim ailesine gıda malzemesi ulaştırıldı; 6.213 yetim ailesinin aylık gıda ihtiyaçları karşılandı.

• 2.588 yetime psikolojik destek verildi, 3.308 yetim sağlık taramasından geçirildi, 1.912 yetimin tedavi masrafları 
karşılandı, 472 yetim çocuk sünnet ettirildi, 2.455 yetime sağlık malzemesi ve 20.501 yetime temizlik kiti ulaştırıldı. 

• 10.104 yetim ailesine yakacak, 14.524 aileye battaniye, 4.416 aileye ev eşyası temin edildi; 3.821 aileye kira desteği verildi.

• 13.186 yetim çocuğun kırtasiye ihtiyaçları, 7.520 yetim çocuğun okul masrafları karşılandı; 942 üniversiteli yetime 
eğitim bursu verildi. Ayrıca yetim çocuklar için 670 etüt sınıfı, 73 kütüphane ve 2.574 sanat atölyesi kuruldu.

Ortadoğu

Afrika

Türkiye

Asya

Balkanlar, Kafkasya,
Güney Amerika

0-6 7-9 10-15 16-18+
%9 %18 %57 %16

%40

%25

%17
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%9

Yetim Sponsorluk Sistemi’yle bir kişi, aile, kurum, arkadaş grubu, sınıf veya okul bir yetime 
sponsor olabiliyor; aylık 100 lira ile sponsoru olduğu yetimin eğitim, sağlık, barınma, gıda ihti-
yaçlarına önemli bir katkı sağlayabiliyor.

İnsani Yardım Faaliyetleri ¬ Koruma ve Yetim Çalışmaları
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Yetim çalışmalarını kamuoyuna duyurmak, savunmasız çocuklara karşı toplumda duyarlı-
lık oluşturmak ve yetimler için kalıcı projeler üretmek amacıyla İHH’nın her yıl  düzenle-
diği Yetim Dayanışma Günleri’nin yedincisi 2017 yılında düzenlendi.

2017 Yetim Dayanışma Günleri’nde 34 ülkede çeşitli projeler gerçekleştirildi, bu proje-
lerden 100 binden fazla yetim faydalandı. Bu projeler maddi yardımlardan ziyade yetim 
çocukların ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırabilecek, geçimlerini kimseye muhtaç olma-
dan sağlayabilecekleri kalkınma ve koruma projelerinden oluştu. Yetiştirebilecekleri hay-
van alımı, meslek edinme kursu, tarım araçları temini, evlenebilmeleri için maddi destek 
gibi birçok konu bu projelerin arasında yer aldı.

Yetim Dayanışma Günleri’nde ülkeleri ziyaret eden, projeleri gerçekleştiren ve yetim çalış-
malarını yerinde denetleyen ekiplere sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yetim sponsorları, 
aktivistler, basın mensupları, eğitimciler, edebiyat ve sanat dünyasından isimler ve çeşitli 
meslek gruplarından 290 kişi katıldı.

2017 Ramazan çalışmalarında 27 ülkede 60.516 yetim çocuğun yanı sıra yetim anneleri, 
mülteci çocuklar, muhtaç çocuklarla beraber 80.103 kişiye bayramlık elbise hediye edildi.

Türkiye ve Suriye’deki 31 bin yetim çocuğa Ramazan Çocuk Paketi, 20 bin Esma’ül-Hüs-
na kitabı, 10 bin Kur’an-ı Kerim ve 10 bin çocuk dergisi hediye edildi.

Ramazan ayında Türkiye’deki 16.443 yetim çocuğa fitre ve zekat bağışı ulaştırıldı.

2017 Kurban Bayramı’nda Türkiye’de 12.099 olmak üzere 13 ülkede 28.962 yetim çocuğa 
bayramlık elbise hediye edildi.

AID Uluslararası Doktorlar Birliği ile birlikte yürüttüğümüz “Gülen Yüzler Projesi” kap-
samında 2017 yılında Türkiye vatandaşı 60 yetim çocuk ve 300 kadın psikolojik destek 
aldı. Proje içerisinde 169 seans psikoterapi, kadınlar için 589 saat iş terapisi, çocuklar için 
1.837 saat oyun atölyesi hizmeti verildi. Ayrıca çocuklar gönüllü üniversite öğrencilerinin 
yardımıyla 194 saat özel ders aldı.

Sierra Leone’de yeni Müslüman olmuş 50 çift, Suriye’de savaş mağduru 50 çift evlendirildi 
ve ihtiyaçları karşılandı.

Kamerun Darussaadet Camii’ne imam evi inşa edildi, din görevlisinin yıllık maaşı karşılandı.

Vakfımızın şimdiye kadar 13 ülkede inşa ettiği 33 yetimhane, 1 yetim eğitim merkezi 
ve 1 çocuk yaşam merkezi bulunuyor. Bu yetimhanelerde 2 binden fazla yetim çocuk 
barınıyor. Sadece 2017 yılında 31 yetimhanenin ihtiyaçlarının ve işletim giderlerinin 
karşılanması, tadilat ve tefrişat gibi tamamlayıcı projelerin gerçekleştirilmesi sonucu 
1.905.644 Avro; Reyhanlı ve Antakya’da Suriyeli yetimler için kurulan yetimhanelerin 
ihtiyaçları için 2.098.624 Türk Lirası harcandı. Ayrıca Suriye Cerablus’ta 100 yetim 
çocuğun kalacağı bir yetimhane inşa edildi; İdlip ve Azez’de birer yetim okulu onarıldı.

Şehit Furkan Doğan Yetimhanesi
2016, Patani/Tayland

İnsani Yardım Faaliyetleri ¬ Koruma ve Yetim Çalışmaları
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2015 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde temeli atılan, savaş mağduru yetim çocuklar için kuru-
lan dünyanın en büyük çocuk yaşam merkezi 2017 yılında hizmete açıldı. İHH ve RAF Katar 
ortaklığıyla inşa edilen yaşam merkezinde savaşın yetim bıraktığı 990 çocuk barınabilecek. Yak-
laşık 100 dönüm arazi üzerinde kurulan RAF-İHH Çocuk Yaşam Merkezi’nde; yetim çocukla-
rın barınma, eğitim, sağlık, gıda gibi her türlü ihtiyaçlarının ev ortamında karşılanması, psiko-
lojik yönden desteklenmesi hedefleniyor. Merkezde 55 evin yanı sıra okul, cami, sağlık ocağı, 
oyun alanları, terapi merkezi, sanat atölyesi, ekim-dikim amaçlı tarlalar ve geniş bir yeşil alan yer 
alıyor. RAF-İHH Çocuk Yaşam Merkezi’nin yönetimini 2017 yılında yapılan protokolle Yetim 
Vakfı üstlenmiş durumda.

RAF-İHH Çocuk Yaşam Merkezi

İnsani Yardım Faaliyetleri ¬ Koruma ve Yetim Çalışmaları
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Vakfımızın 2007 yılında Afrika’da başlattığı katarakt kampanyası 2017 yılında onuncu 
yılını geride bırakarak 100 bin ameliyat hedefine ulaştı. 2017’nin son ayları itibarıyla 14 
ülkede 716.897 kişi sağlık kontrolünden geçirildi, 344.029 kişi muayene edildi, 100.027 
kişi ameliyat edilerek yeniden görmeye başladı. 

2017 yılında Irak Musul’da 6 bin, Libya’da 5 bin, Brezilya’da 5 bin kişiye; Bangladeş ve 
Myanmar’daki 34 bin Arakanlı mülteciye tıbbi yardım ulaştırıldı.

Bangladeş’te 50 bin, Myanmar’da 96 bin Arakanlı mültecinin faydalandığı 3 ayrı sağlık 
kliniği kuruldu.

Suriye’de 15 kişiye işitme cihazı, 100 kişiye tekerlekli sandalye ulaştırıldı, 23 yetim annesi-
nin göz ameliyatı yapıldı. Aynı zamanda Suriye içerisindeki ihtiyaç sahiplerine 30 bin koli 
tıbbi malzeme, 1.018.690 paket ilaç, 160.333 tıbbi gereç ulaştırıldı. İdlip’te ayda 1,5 ton 
sargı bezinin üretildiği bir sargı bezi fabrikası kuruldu.

Türkiye’de 639 kişinin tedavi ve ameliyat masrafları karşılandı. Bunun yanı sıra ihtiyaç 
sahiplerine 101.746 koli tıbbi malzeme, 5.097 paket ilaç, 560 tıbbi gereç ulaştırıldı.

Bosna-Hersek’te 3 kişiye terapi desteği verildi. İstanbul Bağcılar’da Filistinli mültecilere 
destek veren bir fizik tedavi merkezinin faaliyetlerini yürütebilmesi için destek verildi.

Nijer’de yılda 7.500 kişinin faydalanacağı Küçükçekmece 15 Temmuz Şehitleri Sağlık 
Ocağı, Pakistan’da ise 3 bin kişinin faydalanacağı Haripur Sağlık Merkezi inşa edildi.

Filistin Gazze’ye yıl boyu ilaç yardımı ulaştırıldı. El-Said Hastanesi inşa edildi. Vefa Hasta-
nesi’ne tıbbi cihaz desteği verildi. Cenin Hastanesi’nin elektrik ihtiyacını karşılaması için 
güneş enerjisi istasyonu kuruldu.

Yemen’in Sanâ, Aden, Taiz, İbb şehirleri ve kırsal kesimlerinde kolera ile mücadele kapsa-
mında 75 bin kişiye sağlık yardımı ulaştırıldı. Hanik Çadır Kenti’ne 5 bin kişinin faydala-
nacağı sağlık kliniği kuruldu. Al-Cavf ’daki sağlık merkezlerine 45 bin kişinin faydalandığı 
tıbbi cihaz desteği verildi.

AID Uluslararası Doktorlar Birliği ile birlikte yürüttüğümüz “Gülen Yüzler Projesi” kap-
samında 2017 yılında Türkiye vatandaşı 60 yetim çocuk ve 300 kadın psikolojik destek 
aldı. Proje içerisinde 169 seans psikoterapi, kadınlar için 589 saat iş terapisi, çocuklar için 
1.837 saat oyun atölyesi hizmeti verildi.

Yıl içerisindeki yetim çalışmaları kapsamında çeşitli ülkelerde 2.588 yetime psikolojik 
destek verildi, 3.308 yetim sağlık taramasından geçirildi, 1.912 yetimin tedavi masrafları 
karşılandı, 472 yetim çocuk sünnet ettirildi, 2.455 yetime sağlık malzemesi ve 20.501 
yetime temizlik kiti ulaştırıldı.

SAĞLIK
ÇALIŞMALARI
İHH’nın sağlık çalışmalarından yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon kişi faydalandı. 
2007 yılında başlayan katarakt çalışması 10’uncu yılını tamamlayarak 100 bin 
ameliyata ulaştı.

İnsani Yardım Faaliyetleri ¬ Sağlık Çalışmaları
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Yalnızca Suriye’de yaşanan savaşta 2.8 milyon insan beden bütünlüğünden mahrum kaldı. Irak ve 
Filistin’de engelli kalan insanları da dahil ettiğimizde bu sayı 4 milyonu geçiyor. Yurtlarından göç 
ettikleri için tedavi olamayan birçok mülteci bulunuyor. Kolu, bacağı ve diğer uzuvları eksik olarak 
yaşamak yalnızca onların değil aynı zamanda yakınlarının hayatını da hem fiziksel hem de psiko-
lojik olarak etkiliyor. Bu durumu değiştirmek, tedavi hizmetine ulaşamayan engelli mültecilerin 
sıkıntılarını giderebilmek için İHH, Yüksek Teknolojili Protez Ortez Merkezi’ni hayata geçirdi. 

Kuveyt Beyt Zeka ve AID Uluslararası Doktorlar Birliği’nin de destekleriyle hayata geçen proje 
ile fiziksel engelleri nedeniyle hayatının geri kalanında hedeflerine ve hayallerine ulaşamayan 
insanlara ayak ya da kol protezi sağlanıyor. 2017 yılında açılışı yapılan merkezin İstanbul, Şan-
lıurfa ve Hatay’da birer ofisi bulunuyor. Bu ofislerde 2017 yılında muayene edilen 235 hastaya 
145 adet protez sağlandı.

Yüksek Teknolojili Protez Ortez Merkezi

İnsani Yardım Faaliyetleri ¬ Sağlık Çalışmaları



3534

İHH İnsani Yardım Vakfı 2017 Yılı Faaliyet Raporu

2017 yılında 20 ülkede 726 su kuyusu çalışması yapıldı, bunların 471’i hizmete açıldı.
Su kuyusu çalışması yapılan ülkeler Çad, Burkina Faso, Nijer, Gana, Sudan, Etiyopya, 
Afganistan, Sierra Leone, Gine, Somali, Mali, Cibuti, Senegal, Tanzanya, Kenya, Burun-
di, Ruanda, Uganda, Irak ve Hindistan’dı. Vakfımızın bugüne kadar 33 ülkede açtığı 6 
binden fazla su kuyusu bulunuyor. Bu kuyulardan dünya genelinde yaklaşık 2,5 milyon 
kişi faydalanıyor.

2017 yılında Doğu Afrika’da yaşanan kuraklıktan dolayı Somali’de acil olarak 36 derin su 
kuyusu açıldı. İslam Kalkınma Bankası’nın destek verdiği bu kuyulardan her gün 200 bin 
kişi faydalanıyor. Aynı zamanda 320 bin kişiye acil su yardımı ulaştırıldı.

Bangladeş ve Myanmar’da 56 bin Arakanlı mültecinin faydalandığı hijyen malzemesi ve 
temiz su temini çalışması yapıldı.

Yıl içerisinde Suriye’de yaşayan mültecilere 737.448 paket, Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine 
ise 28.159 paket hijyen malzemesi ulaştırıldı.

Malezya’da selden etkilenen bin kişiye temiz su ulaştırıldı.

Pakistan Haripur Koleji’nde 1, Sri Lanka’da 24 su kuyusu sanitasyon sistemleriyle birlikte 
inşa edildi.

Filistin Gazze’deki tüm su kuyularının yıl boyunca çalışabilmesi için yakıt desteği verildi. 

Yemen’in Sanâ, Taiz ve Marib şehirlerindeki 8 bin kişiye hijyen malzemesi ulaştırıldı.

Lübnan’da 5 bin kişinin faydalandığı su arıtma istasyonunun yıllık bakım ve onarımları 
gerçekleştirildi. Irak Musul’da her gün bin kişinin faydalandığı bir su deposu kuruldu.

SU, HİJYEN ve
SANİTASYON
HİZMETLERİ
İHH’nın 2017 yılı içerisindeki su ve hijyen çalışmalarından dünya genelinde 
yaklaşık 4 milyon ihtiyaç sahibi faydalandı. Doğu Afrika kuraklığından dolayı 
mağdur olanlara acil su yardımı ulaştırıldı.

İnsani Yardım Faaliyetleri ¬ Su, Hijyen ve Sanitasyon Hizmetleri
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Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine 2017 yılı içerisinde 1.554 ton çeşitli gıda ürünü, 2 bin litre 
sıvı yağ, 10 bin litre su, 50 bin adet konserve ve hazır yemek ulaştırıldı.

Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine 2017 yılı içerisinde 9.500 ton çeşitli gıda ürünü, 283 bin 
litre sıvı yağ, 3 milyon litre su, 3.2 milyon adet konserve ve hazır yemek, 1.700 ton sebze 
ve meyve, 73 ton et ve et ürünü ulaştırıldı. Suriyeli mülteciler için Reyhanlı ve Kilis’teki 
fırınlarımızda 45.481.819 ekmek; Suriye içerisindeki fırınlara ulaştırdığımız 14.767 ton 
undan ise 180.080.000 ekmek üretildi. Avrupa’ya ulaşmaya çalışan 2 bin Suriyeli mülteci-
ye Sırbistan’da gıda yardımı yapıldı.

2017 yılında tekrar başlayan Arakan’daki saldırılardan dolayı Myanmar’dan kaçıp Bangla-
deş’e sığınan 500 bin Rohingya mülteciye gıda yardımı ulaştırıldı. Myanmar’da ise 30 bin 
Arakanlı mülteciye gıda yardımı yapıldı.

Filistin Gazze’de 40 bin kişinin faydalandığı iki aşevinin yıllık giderleri ve gıda ihtiyaçları 
karşılandı. Aynı zamanda 15 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapıldı.

Yemen’de devam eden savaştan etkilenen 90 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı ulaştırıldı. 
Irak’ın Kerkük, Alanbar ve Musul şehirlerinde çatışmalardan dolayı mağdur olan 100 bin 
mülteciye gıda yardımı ulaştırıldı.

Yetim çalışmaları kapsamında yıl içerisinde çeşitli ülkelerde 47.840 yetim ailesine gıda 
malzemesi ulaştırıldı; 6.213 yetim ailesinin aylık gıda ihtiyaçları karşılandı.

Arnavutluk, Makedonya, Sierra Leone, Malezya, Nepal, Sri Lanka ve Nijer’de gerçekleşen 
sellerden dolayı mağdur olan toplam 28.860 kişiye gıda yardımı ulaştırıldı. Haiti’de mey-
dana gelen kasırga sonrası mağdur olan 1.500 kişiye gıda desteği verildi.

2017 yılında Doğu Afrika’da yaşanan kuraklıktan dolayı Somali’de 82.500 kişiye acil ola-
rak gıda ulaştırıldı. Çad’a sığınan 5.500 Orta Afrikalı mülteciye gıda yardımı yapıldı.

Filipinler Marawi’de gerçekleştirilen askeri operasyon sonrası tahliye edilen 8 bin sivile 
gıda yardımı ulaştırıldı.

Afganistan’da 13 bin kişiye kışlık gıda, Lübnan ve Libya’da 10 bin ihtiyaç sahibine gıda 
yardımı ulaştırıldı.

2017’nin mart ayında Türkiye Adıyaman’da 5.7 şiddetinde bir deprem oldu. Depremden 
etkilenen vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için bölgeye mobil aşevi gönde-
rildi. 8 gün boyunca 40 bin kişilik yemek hazırlandı.

12 Kasım 2017 tarihinde merkez üssü İran’ın Kirmanşah eyaletiyle birlikte Irak’ın Halep-
çe şehrini de etkileyen 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 500’den fazla kişi 
hayatını kaybetmiş, 8 binden fazla kişi yaralanmıştı. Irak ve İran’da acil yardım çalışması 
yürüten ekiplerimiz 12 bin kişiye yardım ulaştırdı. Ayrıca Irak’a gönderilen mobil aşevimiz 
vasıtasıyla depremzedelere bir ay boyunca sıcak yemek ikram edildi.

GIDA GÜVENLİĞİ 
FAALİYETLERİ
İHH’nın 2017 yılındaki gıda yardımlarından dünya genelinde yaklaşık 16 mil-
yon kişi faydalandı. Suriye’deki mülteciler için yıl içerisinde 45 milyon ekmek 
üretildi, yaklaşık 15 bin ton un ulaştırıldı.

İnsani Yardım Faaliyetleri ¬ Gıda Güvenliği Faaliyetleri
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2017 yılı Ramazan ayında Türkiye ile birlikte 104 ülke ve bölgede ihtiyaç sahiplerine 
322.692 gıda kumanya paketi ulaştırıldı; bu kumanyalardan 2.258.844 kişi faydalandı.

Ramazan ayında kurulan sofralarla dünya genelinde yüz binlerce kişiye iftar yemeği ikram 
edildi. Çeşitli ülkelerde 130 bin ihtiyaç sahibine fitre, fidye ve zekat ulaştırıldı.

2017 yılı Kurban Bayramı’nda 106 ülke ve bölgede kesilen kurbanlar 53.500 hisseye ve 
428.000 paya ayrıldı. Bu paylardan 2.140.000 ihtiyaç sahibi faydalandı. Yıl içerisinde çe-
şitli ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine 10.448 adak, akika ve şükür kurbanı hissesi ulaştırıldı.

İnsani Yardım Faaliyetleri ¬ Gıda Güvenliği Faaliyetleri
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Bangladeş’e sığınan Arakanlı mültecilere 2017 yılında 79 bin branda ve tente ulaştırıldı; 
Myanmar’daki Arakanlı mülteciler içinse 150 barınak inşa edildi, 140’ı onarıldı. Sri Lan-
ka’da iç göç mağduru 10 yetim ailesi için kalıcı konut inşa edildi.

Çeşitli ülkelerde 249 yetim ailesinin evinin tadilatı yapıldı, 3.821 yetim ailesine kira des-
teği verildi.

Türkiye’nin Hatay ve Kilis şehirlerinde barınan 1.714 Suriyeli mülteci aileye kira yardımı 
yapıldı.

2017’nin şubat ayında Çanakkale’de birbirini izleyen sürekli depremler meydana gelmişti. 
Evleri hasar gören depremzedelere 110 afet çadırı ulaştırıldı.

Suriye içerisindeki kamplara 978 çadır ve 10.442 adet yer yalıtım malzemesi ulaştırıldı.
Vakfımızın Suriye tarafında kurduğu 6 konteyner ve 25 çadır kentte 150 binden fazla 
insan yaşamaya devam ediyor.

Vakfımız ve Kuveyt IICO kurumunun 1.248 çift katlı konteyner ile destek verdiği, Suriyeli 
mülteciler için kurulan Kilis Öncüpınar Konaklama Merkezi 2017 yılında hizmete açıldı.

990 yetim çocuğun barınacağı RAF-İHH Çocuk Yaşam Merkezi, Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde 2017 yılında faaliyetine başladı. Vakfımızın şimdiye kadar 13 ülkede inşa ettiği 33 
yetimhane, 1 çocuk yaşam merkezi ve 1 yetim eğitim merkezi bulunuyor. Yetim eğitim 
merkezi hariç yetimhanelerde 2 binden fazla çocuk barınıyor; Suriye içerisinde 11 yetim 
evi bulunuyor.

BARINMA
HİZMETLERİ
İHH’nın 2017 içerisindeki barınma hizmetlerinden dünya genelinde yaklaşık 
550 bin ihtiyaç sahibi faydalandı. Suriye’deki kamplarımızda 150 binden fazla 
insan yaşıyor.

İnsani Yardım Faaliyetleri ¬ Barınma Hizmetleri
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Suriye Savaşı’ndan dolayı evlerinden ayrılmak zorunda kalıp hayatlarını kurtarmaya çalışan yüz 
binlerce insan çareyi güvenli olduğunu düşündükleri sınırlara doğru göç etmekte buldu. Türkiye 
sınırı en çok göç alan bölgelerden biriydi. İnsanlar yerleşim yerlerinin olmadığı tarlalara ve ovalara 
sığındı. İHH olarak özellikle bu bölgelerdeki ihtiyacı karşılamak adına, çatışmaların başladığı ilk 
günlerden bu yana evsiz kalan insanlar için güvenli bölgelerde barınma çözümleri uygulamaya de-
vam ediyoruz. Kitlesel mülteci göçleri esnasında çadır kentler kuruyor, insanların hayatlarını daha 
düzenli sürdürebilmeleri için konteyner kentler inşa ediyoruz.

Suriye içerisinde kamp düzeninden farklı olarak, her biri tamamlandığında bir köy veya kasaba 
olabilecek evler inşa ediyoruz. Pilot proje olarak İdlip’te inşa ettiğimiz Rahmet köyünde 500 kişi 
yaşıyor. İçerisinde okul, sosyal alanlar, camii ve sağlık merkezinin yer aldığı köydeki 100 evin her 
biri 75 metrekare.

Rahmet Köyü

İnsani Yardım Faaliyetleri ¬ Barınma Hizmetleri
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GIDA DIŞI
YARDIMLAR
İHH’nın 2017’deki gıda dışı yardımlarından dünya genelinde 1 milyon kişi fay-
dalandı. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi çocuklara 110 bin 
bayramlık elbise hediye edildi.

2017 yılında Bangladeş ve Myanmar’daki Arakanlı 53 bin mülteciye mutfak malzemesi 
temin edildi, yakacak ve giysi ulaştırıldı.

Ayrıca 22 ülkede, kış şartlarında zorluk çeken 175 bin kişiye, içerisinde yakacak ve giysi-
nin de yer aldığı kış yardım malzemeleri ulaştırıldı. Bu ülkeler Bosna-Hersek, Arnavutluk, 
Makedonya, Kosova, Karadağ, Sırbistan (Sancak), Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Filipinler 
(Moro), Hindistan, Afganistan, Kazakistan, Moğolistan, Kırgızistan, Ukrayna, Filistin, 
Yemen, Lübnan, Irak, Tunus ve İran’dı.

Suriye içerisinde 2017 yılında 26 ücretsiz giyim mağazası açıldı. Mağazalardan 150 bin 
mülteci faydalandı. Bu vesileyle ihtiyaç sahipleri kendi ihtiyaçlarını kendi beğenilerine 
göre giderebilme olanağına kavuştu.

Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine yıl içerisinde 3.057.114 adet çeşitli giysi, 344.870 adet ev 
tekstil ürünü, 200.760 adet ayakkabı, bot ve terlik, 266.449 adet çeşitli ev eşyası, 306.279 
koli mutfak malzemesi ve 2 bin ton yakacak ulaştırıldı.

Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine yıl içerisinde 321.935 adet çeşitli giysi, 9.128 adet ev teks-
til ürünü, 18.324 adet ayakkabı, bot ve terlik, 1.514 adet çeşitli ev eşyası, 3.168 koli mut-
fak malzemesi ve 463 ton yakacak ulaştırıldı. Aynı zamanda 3.021 aileye ev eşyası temini 
için nakdi destek verildi.

2017 Ramazan çalışmalarında 27 ülkede 60.516 yetim çocuğun yanı sıra yetim annele-
ri, mülteci çocuklar, muhtaç çocuklarla beraber toplamda 80.103 kişiye bayramlık elbise 
hediye edildi. Kurban Bayramı’nda ise Türkiye’de 12.099 olmak üzere 13 ülkede 28.962 
yetim çocuğa bayramlık elbise ulaştırıldı.

Yıl içerisindeki yetim çalışmalarında 10.104 yetim ailesine yakacak, 14.524 aileye battani-
ye, 4.416 aileye ev eşyası temin edildi.

Türkiye’de 2017’nin şubat ayında Çanakkale’de birbirini izleyen sürekli depremler mey-
dana gelmişti. Evleri hasar gören depremzedelere 4 bin kışlık kıyafet ve 440 battaniye 
ulaştırıldı.

İnsani Yardım Faaliyetleri ¬ Gıda Dışı Yardımlar
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EĞİTİM VE KÜLTÜR 
ÇALIŞMALARI
İHH’nın yıl içerisindeki eğitim ve kültür çalışmalarından dünya üzerinde 
yaklaşık 600 bin kişi faydalandı.

2017 yılı içerisinde 11 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine 25.680 Kur’an-ı Kerim ile birlikte Am-
harca, İngilizce, Fransızca dillerinde hazırlanmış 26 bin Kur’an-ı Kerim meali ve 80.038 
dini eser ulaştırıldı. Bu ülkeler Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Gana, Nijer, Sierra Leone, 
Benin, Romanya, Sudan, Gine ve Kazakistan’dı. Doğu Türkistan’da 18 bin kişiye Uygurca 
hazırlanan Kur’an tefsiri ulaştırıldı.

Yıl içerisindeki yetim çalışmaları kapsamında çeşitli ülkelerdeki 13.186 yetim çocuğun kır-
tasiye ihtiyaçları, 7.520 yetim çocuğun okul masrafları karşılandı, 942 üniversiteli yetime 
eğitim bursu verildi. Ayrıca 670 etüt sınıfı, 73 kütüphane ve 2.574 sanat atölyesi kuruldu.

13 ülkedeki 33 yetimhanemiz ile birlikte 2017 yılında Türkiye’de faaliyetine başlayan 
RAF-İHH Çocuk Yaşam Merkezi’nde barınan ve 1 yetim eğitim merkezinde gündüz eği-
timi gören 2 binden fazla çocuğun tüm eğitim ihtiyaçları yıl boyunca vakfımızca karşılan-
dı. Ayrıca Suriye içerisindeki 11 yetim evinde yaşayan çocukların da eğitim ihtiyaçları yıl 
boyunca vakfımızca karşılandı.

Güney Afrika’da 60 kişinin faydalandığı dikiş kursu, Sri Lanka’da 550 kişinin faydalandığı 
meslek edindirme kursu, Azerbaycan’da yaşayan Çeçenlerin faydalandığı bir meslek edin-
dirme kursu, Gürcistan’da bir Kur’an kursu açıldı.

Arnavutluk’ta 200 öğrencinin eğitim göreceği Kur’an kursu açıldı, 700 öğrenciye yaz semi-
nerleri verildi; Bosna-Hersek’te 2 bin, Moğolistan’da 50 öğrenciye eğitim yardımı ulaştırıldı.  
Nepal’de 60 öğrenciye eğitim desteği verildi. Makedonya’da bin öğrencinin faydalanacağı 
bir kültür merkezi ve kütüphane açıldı, 20 öğrenciye burs desteği verildi.

780’i Türkiye vatandaşı olmak üzere Türkiye’de okuyan 2.440 öğrenciye eğitim desteği ve-
rildi. Türkiye’de ihtiyaç sahibi çocuklara 1.931 adet çanta, 63.012 adet defter ve kırtasiye 
malzemesi ulaştırıldı. Çeşitli okullara 579 sıra ve masa temin edildi.

Kosova Priştine Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ihtiyacı olan 4 ders kitabının basımı 
yapıldı, kitaplar 2 bin öğrenciye ulaştırıldı.

Karadağ’da bir gasilhane kuruldu. Irak’ta görev yapan 20 din görevlisinin faaliyetlerine 
destek verildi.

Somali Zemzem Üniversitesi’nin yıllık giderleri karşılandı. Filistin Gazze’de önceki yıllar-
da inşa ettiğimiz Osmanlı Kültür Merkezi’nin yıllık giderleri karşılandı, meslek edindirme 
kursları açıldı.

Afganistan Karamkul Medresesi ve Julga Lisesi’nin tadilatı yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde kadınlar için bir gençlik merkezi kuruldu.

İnsani Yardım Faaliyetleri ¬ Eğitim ve Kültür Çalışmaları
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Suriye’deki mülteci çocuklara 6.870 adet çanta, 319.827 adet defter ve kırtasiye malzemesi 
ulaştırıldı. Mülteci çocukların eğitim gördüğü okullara 3.397 sıra ve masa temin edildi.

Suriye Azez’deki mülteci kamplarımızın içerisinde 3 anaokulu kuruldu ve yıllık ihtiyaçları 
karşılandı; 62 öğretmene nakdi destek verildi.

Şanlıurfa’da 40 Suriyeli mülteci öğrenci vakfımızın desteğiyle Sudan Uluslararası Afrika 
Üniversitesi’nden uzaktan eğitim yoluyla diploma aldı.

2016 yılında Suriye Azez’de inşa ettiğimiz, 600 öğrencinin eğitim gördüğü Uluslararası 
Şam Üniversitesi’nin 2017 yılı giderleri ve ihtiyaçları karşılandı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde savaş mağduru kadınların istifade edebileceği bir terapi ve 
eğitim merkezi kuruldu; Şanlıurfa’da bir meslek edindirme kursu açıldı. Suriye Azez ve 
İdlip’te birer yetim okulu onarıldı.

2017 yılı içerisinde 11 ülkede 23 caminin açılışı yapıldı; Filipinler/Moro’da Şehit Yasin 
Börü İlkokulu hizmete başladı.

• Vietnam / Kahramanlar Rahmet Camii

• Uganda / Hüceyla Ahmet Mardini Camii

• Çad / Selim Kumantaş Camii

• Çad / Hasna Abdulkerim Al-Hamid - Muhammed Abdullah Süleyman Al-Halid Camii

• Burkina Faso / Günışığı Mühtedin Camii

• Burkina Faso / Nurgül Erol ve Ailesi Müntesib-i Cemaati Seyyidan (Es-Suruci) Camii

• Burkina Faso / Bayrampaşa İHH Temsilcilik Camii

• Burkina Faso / Sabri Efendi Camii

• Burkina Faso / Ata ve Behiye Camii

• Burkina Faso / Yahya Lafcı Camii

• Burkina Faso / Hz. Ebubekir - İsmet Saraç Çubuk Ankara Camii

• Burkina Faso / Karamürsel Alp Camii

• Sudan / Hacı Hasibe Ticani Camii

• Benin / Musab Bin Umeyr Camii

• Sierra Leone / Zeynep Ömür Mahyacılar Camii

• Sierra Leone / Ahmet Mustafa Camii

• Mali / Ferahder Kardeşlik (Hatice-Tahsin Kırış) Camii

• Kırgızistan / Güngören 15 Temmuz Şehitleri Camii

• Kırgızistan / Üsküdar 15 Temmuz Şehitleri Camii

• Sudan / 15 Temmuz Zehrevan Camii

• Sudan / Hz. Muhammed - İsmet Saraç Çubuk Ankara Camii

• Ruanda / Necmettin Erbakan Camii

• Filistin / Gazze Onbaşı Hasan Camii

İnsani Yardım Faaliyetleri ¬ Eğitim ve Kültür Çalışmaları
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İNSANİ
DİPLOMASİ 
ÇALIŞMALARI
İHH olarak; kriz, savaş ve doğal afet yaşanan 
bölgelerde sivillerin korunması, kayıpların 
bulunması, esirlerin kurtarılması, krizle-
rin sonlandırılması için gerekli adımların 
atılmasına olanak sağlayarak, devletlerarası 
diplomasinin yeterli olmadığı durumlarda 
aktif rol alarak insani diplomasi çalışmala-
rı yürütüyoruz. İnsan hayatının söz konusu 
olduğu bir çok konuda çözüm aramak, ge-
rektiğinde arabuluculuk yapmak ve insani 
yardımın önündeki engelleri kaldırmak için 
birçok resmi ve diplomatik girişimlerde bu-
lunuyoruz. 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 birçok 
uluslararası platformda da temsil ediliyor.
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2010 yılında yeniden başlayan barış görüşmeleri ön-
cesine kadar ağır çatışmaların yaşandığı, milyonlarca 
insanın mülteci konumuna düştüğü; saldırı, gözaltı, 
işkence gibi sayısız hak ihlallerinin olduğu Filipinler/
Moro’da yürütülen barış sürecinde aktif olarak görev 
yapıyoruz. Başlangıcı 500 yıl öncesine dayanan mü-
cadelenin, 50 yılı aşkın süredir devam eden son ev-
resindeki çatışmaları sona erdiren, Filipinler Devleti 
ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) arasında 
imzalanan çerçeve anlaşmalarının uygulanmasını gözlemlemek ve incelemek üzere kurulan Bağım-
sız İzleme Heyeti’nin beş üyesinden biri olan İHH, tecrübe ve birikimiyle bölge halkının huzuru 
için çalışıyor. Heyetin çalışmalarını İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç yürütüyor.

2017 yılı içerisinde Filipinler’e her biri yaklaşık iki hafta süren 8 diplomatik seyahat düzen-
lendi. Bağımsız İzleme Heyeti’nin 4’üncü yıllık raporu temmuz ayında yapılan basın toplantısıy-
la paylaşıldı. Raporda, geçen bir yıl içinde süreçte yaşanan gelişmeler ve olaylar değerlendirildi. 
Özgürlük adına Moro Müslümanları için büyük umutlar taşıyan Bangsamoro Temel Yasası’nın 
Filipinler meclisinden geçmesi için çalışmalar devam ediyor.

İHH olarak savaş ve kriz bölgelerinde çatışan taraflar arasında hakemlik ve arabuluculuk yapıyor; 
hukuksuzca tutuklanan, rehin alınan suçsuz ve masum insanların hayatlarının kurtarılması için de 
diplomatik çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl Suriye, Afganistan, Fas, İsrail ve Irak’ta toplam 13 kişi 
arabuluculuk girişimlerimiz vesilesiyle serbest bırakıldı. Bu tutuklular Ukrayna, İspanya, Türkiye, 
Katar, Kanada ve Suriye vatandaşıydı. 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 be-
lirli bir silahlı gücü bünyelerinde barındıran üç farklı 
hükümet bulunuyor. Çatışmaları sonlandırmak için 
yapılan ulusal ve uluslararsı girişimler henüz bir çö-
züme 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 ve-
riyoruz. Yıl içerisinde Türkiye’ye gelip vakfımızı ziyaret eden Libya’nın üst düzey idarecileriyle çe-
şitli toplantılar düzenledik. 2017 yılı içerisinde ekiplerimiz çeşitli zamanlarda Libya’ya ziyaretlerde 
bulundu. Bu ziyaretler sonucunda ülkeye ilaç desteği verilmesine, sağlık ekipleri gönderilmesine 
ve Libyalı doktorların Türkiye’de eğitilmeleri konusunda işbirliği kararı alındı. Ayrıca Libyalı sivil 
toplum kuruluşlarına Misrata şehrinde insani diplomasi eğitimi verildi. Ülkedeki sivil toplum ku-
ruluşları ve kanaat önderleriyle dostane ilişkilerini sürdüren İHH’nın amacı Libya’da düzen sağla-
nıncaya kadar insani yardım ve diplomasi faaliyetlerini sürdürmek.

FİLİPİNLER - MORO BARIŞ SÜRECİ TUTUKLU ve REHİNE ÖZGÜRLÜĞÜ

LİBYA ARABULUCULUK ÇALIŞMALARI

İnsani Diplomasi Çalışmaları
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Vakfımızın 2017 yılı içerisinde katıldığı toplantılardan bazıları.

ULUSLARARASI TOPLANTILAR

10.01.2017
22.01.2017 
02.02.2017
02.02.2017
12.01.2017
05.02.2017
10.02.2017
17.02.2017
19.02.2017
20.02.2017
21.02.2017
02.03.2017
08.03.2017
16.03.2017
17.03.2017
25.03.2017
26.03.2017
26.03.2017
06.04.2017
08.04.2017
21.04.2017
25.04.2017
12.05.2017
14.05.2017
19.05.2017
19.05.2017
20.05.2017
30.05.2017
06.06.2017
14.06.2017
15.06.2017
12.07.2016

09.07.2017
08.08.2017
03.10.2017
17.10.2017
18.10.2017
18.10.2017
19.10.2017
19.10.2017
19.10.2017
20.10.2017
23.10.2017
30.10.2017
02.11.2017
28.11.2017
30.11.2017
08.12.2017
24.12.2017
28.12.2017

Cenevre
Johannesburg 
Gaziantep
Gaziantep
Ankara
Doha
İstanbul
Japonya
İstanbul
Katar
İran
Ankara
Doha
Kiev
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Doha
Gaziantep
İstanbul
Gaziantep
Kilis
Jakarta
Bahreyn
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Cenevre
Cenevre
Cenevre
Cenevre
İstanbul

Tunus
Gaziantep
Ürdün
Cenevre
Cenevre
Cenevre
Cenevre
Cenevre
Cenevre
Cenevre
Cenevre
Londra
Gaziantep
Londra
Cenevre
Paris
İstanbul
Doha

UNHCR
Çeşitli STK’lar
UN, OCHA
UNHCR
Kamu Denetleme Kurumu
OICHF
ICIL
Doshihsa Üniversitesi
İHH, OICHF, Eid Charity
İnsan Hakları Komitesi
Assembly of NGOs
KDK
Qatar Charity
Çeşitli STK’lar
Diyanet İşleri Başkanlığı
IHC
TIIHV
Katar STK’ları
UN, OCHA
Çeşitli STK’lar
OCHA
OCHA, OICHF
HD, MFA
OICHF
OICHF, İHH
İHH – OICHF
OICHF
OHCHR
Human Rights Council
UNHCR
ECOSOC
MEB & Yetim Vakfı

Halep Tahliyesi
İnsani Yardım ve Kadın
HLG İnsani İletişim Toplantısı
Suriye Çalışmaları
Mültecilik
İnsani Forum
Uluslararası Hukuk ve Suriye
Ortadoğu ve Suriye
Suriyeli Mültecilerin Eğitimi
İnsan Hakları Toplantısı
Filistin Halkını Destekleme Konferansı
Mülteci Sempozyumu
Filistin Çalışmaları
Barış Elçisi Kadın
Suriye Davet ve İrşat Çalışmaları
Kongre
Kongre
Humanitarian Action Konferansı
HLG İnsani İletişim Toplantısı
İnsani Yardım Çalışmalarında Kadının Rolü
HLG İnsani İletişim Toplantısı
Kobo Teknoloji Toplantısı
Güney Asya Bölgesel Güvenlik
Yetim Sempozyumu
OICHF Meclis Toplantısı
Donör Kuruluşlar Çalıştayı
Mütevelli Toplantısı
OHCHR Yıllık Rapor Sunumu
35. Oturum
İstişare Toplantısı
2017 İnsani İşler Toplantısı
Mülteci Çocukların Din Eğitimi

Çalıştay
Eğitim, Sağlık Toplantısı
Güney ve Batı Asya Güvenlik
Üyelik Toplantısı
Diplomasi Toplantısı
IHL ve İslam Hukuku
Diplomasi Toplantısı
Ortadoğu, Afrika, Asya Toplantısı
Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri Toplantısı
Güney Asya Toplantısı
Arakan Fon Toplantısı
İstişare Toplantısı
HLG İnsani İletişim Toplantısı
Dünya İnsani Yardım Forumu
Azınlık Meselesi Forumu
Mülteci Toplantısı
Liderlik ve Diplomasi Kampı
Kadının Sosyal Hayattaki Rolü

OIC – USAID
NCSROF
HD
ICVA
HD
Geneva Academy
Cordoba Foundation
ICRC
OCHA
OCHA
UN
The Humanitarian Forum
OCHA
The Humanitarian Forum
UNHRC
AKPM
Sinan Wren Foundation
Çeşitli STK’lar

TARİH - YER - ORGANİZATÖRLER - KONU

İnsani Diplomasi Çalışmaları ¬ Uluslararası Toplantılar



İNSAN
HAKLARI ve 
SAVUNUCULUK 
FAALİYETLERİ
İHH olarak dünya üzerindeki her insanın 
yardıma ihtiyaç duymayan onurlu bir yaşamı 
hak ettiğine; bunun da ancak adalet ve in-
san haklarının korunmasıyla mümkün ola-
bileceğine inanıyoruz. Hak ihlaline uğrayan 
bireyleri ve toplulukları, uğradıkları mağ-
duriyetten kurtaracak projeler geliştiriyor, 
savunuculuk faaliyetleri yürütüyor; çatışma 
ve savaş bölgelerinde yaşanan ihlallerle ala-
kalı dünya kamuoyunu ve uluslararası hukuk 
mercilerini harekete geçirmek için girişim-
lerde bulunuyoruz.
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2016 yılı Beytülmakdis’in yani Kudüs’ün Osman-
lı Devleti’nin hakimiyetine girişinin 500’üncü 
yılıydı. 2017 yılı ise Kudüs’teki İngiliz işgalinin 
başlamasının ve İslam hakimiyetinin sona erişi-
nin yüzüncü yılı. Bu yıl dönümleri sebebiyle, son 
20 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen 
Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyu-
mu’nun 17’ncisi Beytülmakdis Çalışmaları Vak-
fı’nın koordinatörlüğünde, İHH İnsani Yardım 
Vakfı’nın paydaşlığında, yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda kuruluşun ortaklığıyla İstanbul’da 
düzenlendi. Sempozyumun açılışında Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı kurucusu Prof. Dr. Abd 
al-Fattah El-Awaisi, Ak Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili ve Parlementolararası Kudüs Plat-
formu Başkan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Ak Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı 
ve İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım birer konuşma yaptı.

17. ULUSLARARASI BEYTÜLMAKDİS AKADEMİK SEMPOZYUMU

İHH, İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu (OI-
CHF) ile birlikte İslam İşbirliği Kuruluşları Mü-
tevelli ve Yönetim Kurulu 4’üncü ortak toplantı-
sına ev sahipliği yaptı. İstanbul’da gerçekleştirilen 
toplantıya çok sayıda kuruluşun temsilcisi, İHH 
Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve OICHF Başka-
nı Abdulaziz bin Abdurahman Al Sani de katıldı. 
Toplantıda ortak gerçekleştirilen yardımlar ve dip-
lomatik çalışmalar değerlendirildi. İHH’nın, İslam 
İşbirliği Teşkilatı’na (OIC) danışman statüsünde üyeliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fo-
nu’na (OICHF) meclis üyeliği bulunuyor.

4. OICHF TOPLANTISI

Yıllar önce ülkelerindeki çatışmalardan kaçarak 
Venezuela’ya göçen 6 milyona yakın Kolombiyalı 
kendi ülkelerine dönmeye hazırlanıyor. Kolombi-
ya kendi vatandaşlarını karşılamaya hazırlanırken 
Türkiye’nin Suriye tecrübesinden faydalanmak is-
tiyor. Bu kapsamda Kolombiya Cumhurbaşkanlığı 
Temsilcisi Juan Carlos Restrepo ve beraberindeki 
heyet, Suriye çalışmalarımıza yönelik bilgi almak 
için İHH genel merkezini ziyaret etti. Kolombiyalı 
heyet, İHH Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Yavuz Dede ve İHH Başkan Yardımcısı Durmuş 
Aydın’dan Suriye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

KOLOMBİYA TEMSİLCİLERİYLE SURİYE ÇALIŞMALARI TOPLANTISI

Dünya genelindeki Suriyeli mültecilerin eğitim sorun-
larının değerlendirildiği uluslararası konferans, T.C. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle, İHH İnsani 
Yardım Vakfı, Şeyh Eid Yardım Kuruluşu, İslami Yar-
dım Organizasyonu, İslam Konseyi Yardım Müessesi 
ve Marifet Eğitim Kültür Derneği’nin katkılarıyla şu-
bat ayında İstanbul’da düzenlendi. Güncel problem-
lerin ve olası çözüm yollarının tartışıldığı, çeşitli atöl-
yelerin düzenlendiği konferansta İHH Genel Başkanı 
Bülent Yıldırım ve İHH Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Yavuz Dede birer konuşma gerçekleştirdi.

SURİYELİLERİN EĞİTİMİ İÇİN ULUSLARARASI KONFERANS

SEMPOZYUM, TOPLANTI 
ve KONFERANSLAR

Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC) ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek 
Komiserliği (OHCHR) tarafından organize edilen, Arap ülkelerindeki çatışmalarla mücadelede 
insan hakları yaklaşımlarının ele alındığı konferans şubat ayında Katar’da gerçekleştirildi. Ulus-
lararası ve bölgesel 320 kuruluşla birlikte farklı ülkelerin parlamento ve hükümet temsilcilerinin 
de katıldığı konferansta İHH’yı genel başkanımız Bülent Yıldırım temsil etti. Konferansta Arap 
ülkelerinde yaşanan çatışmalarda insan hakları temelli yaklaşımın güçlendirilmesi, savaş bölge-
lerindeki krizlere çözüm bulunması, insan haklarının korunmasını sağlamak amacıyla çatışma 
zamanlarının idaresi ve hukukun üstünlüğüne teşvik için askeri olmayan mekanizmaların geliş-
tirilmesi konularında istişareler yapıldı.

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI KONFERANSI

İnsan Hakları ve Savunuculuk Faaliyetleri ¬ Sempozyum, Toplantı ve Konferanslar
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Türkiye’de 2017 itibarıyla 75 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.

Genç İHH’nın 2017 yılında organize ettiği ülke coğrafyalarına dair seminerler, bilinçlen-
dirme çalışmaları, okumalar, fikir atölyeleri, ilmi toplantılar ve konferanslara Türkiye genelinde 
yaklaşık 60 bin öğrenci katıldı. Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin öğrencinin oluşturduğu okuma 
grupları da Genç İHH’nın koordinasyonunda devam ediyor.

GENÇ İHH SEMİNER VE KONFERANSLARI

Dünya Müslüman Tıp Birlikleri Federasyonu 
(FIMA), T.C. Sağlık Bakanlığı, İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi ve Hayat Vakfı’nın ortaklığında dü-
zenlenen “34. Afrika Sağlık Kongresi” İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Kongreye 60’ın üzerinde ülke ve 
yaklaşık 700 uluslararası katılımcı, bakan ve üst 
düzey bürokrat katıldı. FIMA’nın yanı sıra, İHH 
İnsani Yardım Vakfı’nın da içerisinde bulunduğu 
50’ye yakın sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve aka-
demisyen tebliğ sundu. İHH adına konuşma yapan genel başkanımız Bülent Yıldırım vakfımı-
zın Afrika deneyimlerini anlattı.

34. AFRİKA SAĞLIK KONGRESİ

İnsan Hakları ve Savunuculuk Faaliyetleri ¬ Sempozyum, Toplantı ve Konferanslar

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 araş-
tırmalar ve bilimsel çalışmalar yürütüyor; bölgesel 
ve küresel gelişmeleri takip ederek saha raporları 
hazırlıyor. Değerlendirmelerini ve öngörülerini 
makale, analiz, rapor ve kitaplar vasıtasıyla kamu-
oyu ile paylaşıyor. 2017 yılında İNSAMER tara-
fından düzenlenen, dünya üzerindeki krizlerin değerlendirildiği 16 haftalık periyotlarla devam 
eden İlkbahar ve Sonbahar Kriz Atölyelerine 120 öğrenci katıldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi, ORDAF ve İNSAMER ortaklığında düzenlenen Ortadoğu ve Afrika Okulu’nun 
3’üncüsü 100 öğrencinin katılımıyla kasım ve aralık aylarında gerçekleştirildi. 40 öğrencinin 
katıldığı Afrika Okulu ise Kocaeli Üniversitesi, Genç İHH ve İNSAMER işbirliğiyle düzenlendi.

İNSAMER KRİZ ATÖLYELERİ
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DUYARLILIK
KAMPANYALARI

İHH’nın girişimleri sonucu İslam İşbirliği Teşkilatı, 
2013 yılında her yılın 15 Ramazan gününü Dün-
ya Yetimler Günü olarak belirlemişti. Dünya üze-
rindeki yetim çocuklar hakkında ülke gündemleri 
ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla 
belirlenen bu gün, 2013’ten bu yana çeşitli etkin-
liklerle kutlanıyor. 2017 yılında da vakfımızın ön-
cülüğünde Türkiye’de çeşitli etkinlikler düzenlendi; 
ulusal ve uluslararası kuruluşlara yetim farkındalığı 
için özel çağrılar yapıldı. Vakfımızca hazırlanan “İslam’da Yetim Hakları ve Sorumluluklarımız” 
adlı rapor Dünya Yetimler Günü vesilesiyle kamuoyuyla paylaşıldı.

DÜNYA YETİMLER GÜNÜ

Bosna Savaşı sırasında gerçekleştirilen, en az 8.372 kişinin hayatını kaybettiği toplu katliamdan 
sonra her yıl Srebrenitsa’da anma programı düzenleniyor. Aynı zamanda bu programda yeni 
bulunan toplu mezarlardan kimliği belirlenenlerin kemikleri şehitliklere defnediliyor. Katlia-
mın 22. yılında Srebrenitsa’da düzenlenen anma programında İHH’nın organizasyonuyla Tür-
kiye’den motosikletleriyle yola çıkan MotoBosna ekibi de yer aldı.

MOTOBOSNA SREBRENİTSA’DA

2016’nın son aylarında İHH ve Yeşilay işbirliğiy-
le Balkanlardaki 6 ülkede uyuşturucuyla mücadele 
programı başlatılmıştı. Uyuşturucu bağımlılığına 
karşı bilinçlendirme programları 2017 yılı boyunca 
vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Osman Atalay’ın 
koordinasyonunda Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbis-
tan (Sancak), Arnavutluk, Kosova ve Makedon-
ya’da gerçekleştirildi. Programın hedefinde gençleri 
ve aileleri bilgilendirmek, gençlerin uyuşturucuya 
ulaşmalarını engellemek, uyuşturucu kullanmaya başlayanların ve bağımlı insanların tedavile-
rine 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

İnsan Hakları ve Savunuculuk Faaliyetleri ¬ Duyarlılık Kampanyaları
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ULUSLARARASI
ÇAĞRILAR, EYLEMLER 
ve BASIN TOPLANTILARI

Kuraklığa bağlı ölümlerin yaşandığı Somali hak-
kında İHH ekibi tarafından krizin anlatıldığı bir 
saha raporu yayımlandı. Hazırlanan rapor, basın 
toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. 2011 yılın-
da yaşanan ölümcül kuraklık sonrasında Somali’de 
250 bin insan hayatını kaybetmiş Kenya ve Etiyop-
ya gibi ülkelere kitlesel göçler yaşanmıştı. Henüz 
2011 krizinin yaraları tam manasıyla sarılamamış-
ken Somali 2017 yılında yeni bir krizle karşı karşı-
ya kaldı. 2011’de Doğu Afrika’da yaşanan kuraklık sonrası İHH, 2 bine yakın su kuyusu açmış ve 
bölge insanlarına gıda yardımları ulaştırmıştı. 2017 yılında yaşanan kuraklıktan dolayı vakfımız 
Somali’de her gün 200 bin kişinin faydalandığı 36 derin su kuyusu açtı. Aynı zamanda 320 bin 
kişiye acil su yardımı ulaştırıldı.

Bugün sistemli biçimde gizlenmeye çalışılsa da 
Filistin topraklarında büyük bir insanlık trajedisi 
yaşanıyor. Siyonist rejimin 1948 yılında kurulma-
sından itibaren başlayan katliam, sürgün ve esaret 
taktikleri, bir halkı yok eden soykırıma dönüştü. 
1967 yılından sonra başlayan ikinci dalga işgalle 
Kudüs dahil tüm toprakları İsrail kontrolüne giren 
Filistin coğrafyası bu kez de sadece halkının ve top-
rağının değil aynı zamanda bütün kutsal değerleri-
nin tehdit edildiği varoluşsal bir döneme girdi. Filistin’deki bu işgalin ve yaşanan insani krizin 
anlatıldığı, vakfımızca hazırlanan Filistin’de İnsani Durum adlı rapor 2017 yılının mayıs ayında 
düzenlenen basın toplantısıyla uluslararası bir çağrı olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

İsrail, 2017 yılının temmuz ayında Mescid-i Aksa’da 
yaşanan saldırının ardından camiyi ibadete kapattı. 
1967 yılından beri ilk kez cuma namazının kılınama-
dığı caminin girişine dedektörler yerleştirildi, Mescid-i 
Aksa adeta bir hapishaneye çevirildi. 21 Temmuz’da 
Cuma namazının ardından İstanbul’da toplanan bin-
lerce kişi, Kudüs’te yaşananları protesto etti.

2017’nin aralık ayında ise ABD yönetimi Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıkladı. İngilizlerin 
Filistin’i terk ettiği 1948 yılından bu yana işgalci konumundaki İsrail, 1980 yılında Kudüs’ü başkent 
ilan etmiş ancak bugüne kadar bu kararı tanıyan hiçbir devlet olmamıştı. Başta Türkiye olmak üzere 
çok sayıda devlet bu kararın büyük bir krize yol açacağını savunduğu için itiraz etti. İHH ise bu ka-
rarı çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin katılımıyla 8 Aralık Cuma günü İstanbul ve 
birçok şehirde protesto etti. Dünyanın en kadim şehirlerinden biri olan Kudüs, bugün Ortadoğu’daki 
sorunların merkezinde yer alıyor. Uluslararası hukuk tarafından Kudüs’teki Yahudi yerleşimleri yasa 
dışı kabul edilse de İsrail’in Filistin topraklarındaki işgali devam ediyor.

Aralarında İHH İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin de yer aldığı 
27 sivil toplum kuruluşu 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde ortak bir basın toplantısı 
düzenledi. Dünya üzerindeki tüm mültecilerin başta yaşam hakkı olmak üzere korunmaları ve 
onurlu yaşam ortamına kavuşabilmeleri için tüm devletlerin, uluslararası kuruluşların görev ve 
sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği çağrısı yapıldı.

İsrail, Gazze’yi abluka ve ambargo altında tutmaya, Filistinli gençleri sokak ortasında öldürmeye 
ve Mescid-i Aksa’yı taciz etmeye devam ediyor. On binlerce kişi, Mavi Marmara saldırısının 7. 
yıl dönümünde Kudüs’ün özgürlüğü için İstanbul’da bir yürüyüş gerçekleştirdi.

“İNSANLIK KURUMASIN”

FİLİSTİN VE GAZZE’DE İNSANİ DURUM

KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA’NIN İŞGALİ

DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ ÖZGÜR KUDÜS YÜRÜYÜŞÜ

İnsan Hakları ve Savunuculuk Faaliyetleri ¬ Uluslararası Çağrılar, Eylemler ve Basın Toplantıları
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HAZIRLANAN
YAYINLAR

Mektup MotoBosna

BELGESEL - FİLM

Resulullah’ın 
Beytülmakdis Fethine 
Dair Stratejik Planı

Yeni Bir Jeopolitik Teori: 
Beytülmakdis Bereket 
Daireleri Teorisi

Mücadele Ahlakı:
Kendi Liderinin Kaleminden 
Bangsamoro Mücadelesi

Tunus; Devrimi 
Anlamak

İslam Dünyasında 
Eğitim

KİTAP - DERGİ

İnsani Yardım dergisi 
68, 69, 70’nci sayılar İHH’nın yayınlarına   www.ihh.org.tr   ve   www.insamer.com   adreslerinden ulaşabilirsiniz.

RAPOR
• Somali: Silahların Gölgesinde 26 Yıllık İstikrar Arayışı
• Somali Kriz Raporu
• Arakan Raporu: Tarihsel Süreç, İç Dinamikler, Uluslararası Aktörler
• Arakan Çözüm Önerileri Raporu
• İslam Dünyasında İnsani Krizler
• Batı’nın Krizleri
• Filistin’de İnsani Durum Raporu
• Ortadoğu Su Krizi ve Türkiye
• Myanmar’ın Rohingya Çıkmazı
• Hadba Cezaevi Raporu
• Afrika’nın Geleceği: Bir Nüfus Analizi
• Karadeniz’de Değişen Güç Dengeleri ve Türkiye Rusya İlişkileri
• İnsani Yardımda Güvenlik Üçgeni: Kabullendirme, Korunma, Caydırıcılık
• Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi 
• Avrupa ve Müslümanlar
• Telafer: Mürekkep Damlasından Kanlı Çatışmalara
• Filistin’in Su Sorunu
• Avrupa’da İnsan Hakkı İhlalleri
• Putin Dönemi Rus Dış Politikası
• Suriyeli Mülteci Gençlerde Kimlik Sorunu/Karmaşası
• Suudi Arabistan’da Kadın
• AB-Türkiye İlişkileri ve Suriye Krizi
• İsrail’de Etnik ve Dinî Azınlıklar
• Güney Sudan Krizi Raporu
• Irak’ta Yok Edilen Bir Barış Şehri
• Rusya ve Bölge Müslümanları: Tarihten Günümüze İlişkiler
• Balkanlar’da DAEŞ Riski: Gençler Üzerine Sosyopolitik Bir Analiz
• Küresel Adalette Uluslararası Ceza Mahkemesi
• Suudi Arabistan - ABD İlişkileri
• Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
• Umman Sultanlığı Raporu
• Komorlar Birliği Raporu
• Suriye’de İhlaller ve Halep Raporu: UMHK
• 25. Yıl Dönümünde Hocalı Katliamı
• The Geopolitics of Water Negotiations succeeding the GERD Project in the Nile River Basin
• The Role of Social Networks in the Movement of Syrian Refugees to Neighbouring Countries

İnsan Hakları ve Savunuculuk Faaliyetleri ¬ Hazırlanan Yayınlar



KAPASİTE
ARTIRIM
ÇALIŞMALARI
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İŞBİRLİKLERİ,
ZİYARETLER
ve ANLAŞMALAR
2017 yılında farklı ülkelerden diplomatik, akademik ve uluslararası düzeydeki 877 misafir vakfımızı 
ziyaret etti. Vakfımızın ve çalışma alanlarımızın kapasite artırımları amacıyla misafirlerimizle çeşitli 
konularda toplantılar düzenlendi, faaliyetlerimiz hakkında istişareler yapıldı, işbirliği kararları alındı.

2017 yılında İHH’nın çeşitli alanlarda işbirliği yaptığı kurumlardan bazıları

• Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA)
• Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)
• Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR)
• T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
• T.C. Sağlık Bakanlığı
• İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC)
• İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu (OICHF)
• Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC)
• İnsani Forum (THF)
• Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) - Türkiye
• Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) - Türkiye
• WHH-Deutsche Wlthungerhlıf E.V - Almanya
• Human Appeal International - Avustralya
• Muslim Aid - Avustralya
• Al Eslah Society - Bahreyn
• Tarbiyya Islamiya - Bahreyn
• Islamic Society - Bahreyn
• Pomozi - Bosna-Hersek
• Solidarnost Udruzenje Bihac - Bosna-Hersek
• Irshad And Islah - Cezayir
• Viomis Aid Denmark - Danimarka
• Dets Islamic - Danimarka
• Aksi Cepat Tanggap (ACT) - Endonezya
• Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) - Endonezya
• Yayasan Rumah Zakat Indonesia - Endonezya
• Al Imdaad Foundation - Güney Afrika
• Darul Islam Zakah Fund - Güney Afrika
• Jamiatul Ulama (SA) - Güney Afrika
• Jamiatul Ulama (KZN) - Güney Afrika

• Two Lights Foundation - Güney Afrika
• Ulusal Müslüman Kadınlar Forumu - Güney Afrika
• Salaam Media - Güney Afrika
• Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) - İsviçre
• Ummah Welfare Trust - İngiltere
• Wise Welfare - İngiltere
• UK Islamic Mission - İngiltere
• Olive Grove Foundation - İngiltere
• Al Mustafa Welfare Trust - İngiltere
• Abdullah Aid Foundation - İngiltere
• Islamic Ansaar Foundation - İngiltere
• Forgotten Women - İngiltere
• Sheikh Eid Charitable Association (EID) - Katar
• Katar Charity - Katar
• Munazzamat Dawa Islamiya - Katar
• Sheikh Thani Bin Abdullah Foundation For Humanitarian Services (RAF) - Katar
• Reach Out To Asia (ROTA) - Katar
• Afif Charity - Katar
• Katar Kızılayı - Katar
• Kuveyt Kızılayı - Kuveyt
• International Islamic Charity Organization (IICO) - Kuveyt
• Social Reform Society - Kuveyt 
• Al-Najat Charity Society - Kuveyt
• Sheikh Abdullah Al Nouri Charity Society - Kuveyt
• Zakat House - Kuveyt
• Qawafil For Relief & Development - Kuveyt
• Selam Foundation - Kuveyt
• Humanitarian Relief Society - Kuveyt
• International Aid Campaign - Maldivler
• EHEE Jamiya - Maldivler
• Mercy Malaysia - Malezya
• Comunidade Muçulmana “Acção Humanitária” - Mozambik
• Norwegian Church Aid - Norveç
• Relief Foundation International - Pakistan
• Kawish Welfare Trust - Pakistan
• Khubaib Foundation - Pakistan
• Badan Agama & Pelajaran Radin Mas (BAPA) - Singapur
• King Salman Foundation - Suudi Arabistan
• Islamic Development Bank - Suudi Arabistan
• Türk Kızılayı - Türkiye
• Türk Hava Yolları (THY) - Türkiye
• Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) - Türkiye
• Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği (ORDAF) - Türkiye
• Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı - Türkiye
• Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) - Türkiye
• Uluslararası Doktorlar Birliği (AID) - Türkiye
• Yetim Vakfı - Türkiye

Listedeki isimler uluslararası kurum, devlet kurumu ve ülke isminin albafetik sırasına göre kuruluş baz alınarak sıralanmıştır.

Kapasite Artırım Çalışmaları ¬ İşbirlikleri, Ziyaretler ve Anlaşmalar
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KURUMSAL GELİŞİM 
ÇALIŞMALARI

MEDYADA İHH ve 
ÖDÜLLER

Uluslararası insani kuruluşlarca kabul edilen Sphere Projesi, dünya üzerindeki insani yardım 
hizmetlerinin kalitesini artırmak, insani aktörlerin bağışçılarına ve etkilenen nüfusa karşı hesap 
verebilirliğini geliştirmek amacıyla insani yardımda asgari standartları uygulanabilir hale getiren 
gönüllü bir girişimdir. Kurumsal gelişim çalışmaları kapsamında vakfımızın yönetim kurulu 
üyeleri ve proje yöneticileri 2017 yılında toplamda iki hafta süren Sphere eğitim kampına katıldı.

İNSANİ YARDIMDA ASGARİ STANDARTLAR (SPHERE) EĞİTİMİ

Her yıl olduğu gibi 2017 yılında da personellerimiz çeşitli konularda eğitimler aldı. Bunlardan 
ikisi “Kişisel - Kurumsal Güvenliğimiz ve Sorumluluklarımız” ve “Uygunluk Denetimi Yöner-
gesi ve Uygulama” eğitimleriydi. Hukuk birimimiz tarafından verilen eğitimlerin amacı, kişisel 
ve kurum güvenliğiyle birlikte faaliyetlerimizin ulusal ve uluslararası hukuk mevzuatına uygun 
olarak yürütülmesini sağlamak.

UYGUNLUK DENETİMİ VE GÜVENLİK EĞİTİMİ

Vakfımız faaliyetlerinde, bağış alımlarında, bağış kullanımında ve bağışçıların yönetiminde ulus-
lararası ve ulusal hukuka uygunluk denetimi yapar. Denetlemeler, mütevelli heyetinin görev-
lendirdiği denetleme kurulu, yönetim kurulunun yetkilendirdiği Uyum, Kontrol ve Denetim 
birimi, bağımsız denetçiler ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. 

İHH Yönetim Kurulu’nun 2016 yılında yetkilendirdiği Uyum, Kontrol ve Denetim birimi, 
vakfımızın faaliyetlerinin mevzuata ve stratejik plana uygun olarak yürütülmesini; kaynakların 
etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında 
elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlıyor. 2017 yılında vakfımızca gerçekleştirilen 1.292 projeyle 
birlikte 2.445 idari ve proje görevlendirmeleri bu birimin kontrol ve denetiminden geçti.

PROJE UYUM, KONTROL VE DENETİM

• 2017 yılında vakfımızın web sitesi olan ihh.org.tr adresinde 341 adet haber ve anlatı içerikleri 
yayınlandı. Bu içerikler 977.199 kişiye ulaştı.

• Araştırma merkezimiz İNSAMER’in web sitesi olan insamer.com üzerinden 2017 yılı içeri-
sinde 114 analiz yazısıyla birlikte 12 tanesi matbu, 23 tanesi online olmak üzere toplam 35 
rapor ve 5 kitap yayınlandı. Bunun yanı sıra 44 video konferansı ve 31 televizyon programı 
hazırlandı.

• Türkçe, Arapça ve İngilizce sosyal medya hesaplarımızdan yıl içerisinde 6.137 adet gönderi 
paylaşıldı, bu gönderiler 210 milyon gösterime ulaştı. Üç dildeki Twitter, Facebook, Instag-
ram ve Youtube hesaplarımızı toplamda 2 milyon kişi takip ediyor.

• 2017 yılında vakfımızın faaliyetleri 17.779 adet gazete haberinde, 1.374 adet televizyon habe-
rinde, 104.991 adet internet haberinde yer aldı.

• Yıl içerisinde vakfımızca faaliyetlerimizi görüntülemek amacıyla görevlendirilen fotoğrafçı-
lar tarafından 304.684 adet fotoğraf üretildi.

• Kurulduğu günden bu yana yurtiçi ve yurtdışında birçok ödül alan, 2007 yılında TBMM 
Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülen İHH’nın daha önceki yıllarda hayata geçirdiği Somali 
Tarım Okulu projesi, 2017 yılında Ak Parti Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri yarış-
masında birinci oldu. İnsani yardım kategorisinde birinci olan projenin ödülünü Başbakan 
Binali Yıldırım verdi.

Kapasite Artırım Çalışmaları



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




