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HAZIR MIYIZ?
Üzerinde yaşadığımız topraklar doğal afetlere yabancı değil.

Sadece 17 Ağustos 1999 depreminde binlerce insanımız hayatını kaybetti. 
Afetlerin önüne geçemeyiz ama tedbir alabiliriz.

Peki, yeni afetlere ne kadar hazırız?
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Uzmanlara göre Türkiye dünyanın en etkin deprem kuşakların-
dan birinin üzerinde. Bu topraklarda birçok deprem yaşandı. 
1900-2000 yılları arasında yaşanan depremlerde 80 binden fazla 
insanımız hayatını kaybetti. 

Afetlerin önüne geçemeyiz ama tedbirlerle etkisini azaltabili-
riz. İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Birimi’nin çalış-
maları, yaşanacak afetlerde koordinasyonu sağlamayı merkezine 
alıyor. Bu amaçla, yaşanacak afetleri tek merkezden yönetmek 
için Bursa’da Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kuruldu. İki 
bine yakın gönüllüye arama kurtarma eğitimi verildi. AFAD ve 
sivil kuruluşlar ile birlikte çalışmalar yapılıyor. Arama kurtarma 
alanında eğitim alan gönüllüler herhangi bir doğal afete anında 
müdahale etme yetkinliğine sahip oluyor. 

İnsani Yardım’ın 74. sayısında vakfımızın arama kurtarma 
çalışmalarını anlatmaya çalıştık. Bunun yanında Ramazan ve 
Kurban çalışmalarımıza yer verdik. İnceleme kısmında Avrupa’da 
kaybolan mülteci çocuklarla ilgili bir yazı bulacaksınız. Devam 
eden projelerimize göz atmayı unutmayın, çünkü sizi bekleyen 
ihtiyaç sahipleri var.

Dünyadaki Müslümanlardan,
krizlerden, afetlerden haberdar olun.
Hızlı ve kolay bağış yapın.
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İsrail, Batı Şeria’da 2 bin 300 yasa 
dışı konut inşasına onay verdi 
Barış Şimdi Hareketi tarafından yayımlanan 
raporda, İsrail Savunma Bakanlığı Batı Şe-
ria’da 2 bin 300 yeni konut inşasını ve Batı 
Şeria’nın farklı yerlerinde daha önce inşa edil-
miş 3 yerleşim birimini onayladı. 

Tunus açıklarında göçmenleri 
taşıyan tekne kazasında 83 kişi 
hayatını kaybetti
Tunus’tan yapılan açıklamaya göre, Libya’nın 
Zuwara şehrinden hareket eden bir göçmen 
teknesi içindeki 86 yolcuyla birlikte Tunus 
açıklarında battı. Kazada 83 göçmen boğu-
larak can verirken sadece 3 kişi kurtulabildi.

Lesotho Krallığı’nda kuraklık 
sonucu gıda yetersizliği riski artıyor
Afrika kıtasının küçük ülkelerinden biri olan, 
2.2 milyon nüfusa sahip Lesotho Krallığı’n-
da yaşanan kuraklıktan, yıl sonuna kadar 700 
bine yakın insanın etkilenmesi bekleniyor. 

Kongo’da Ebola vakalarında artış

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde son 
bir yıldır görülmeye devam eden Ebola 
vakalarında artış yaşanıyor. Salgının pek 
çok mültecinin yaşadığı Goma yerleşkesine 
ulaşması endişeleri daha da arttırıyor. Şu ana 
kadar rapor edilen vaka sayısı 1860. Bunların 
1240’ı ölümle neticelendi. 

Mısır’da Cumhurbaşkanı 
Muhammed Mursi şehit oldu
2013 yılında askeri bir darbe ile iktidardan 
indirilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mur-
si, kötü hapishane şartlarından dolayı, 17 Ha-
ziran 2019 tarihinde diktatör Sisi rejiminin 
mahkemesinde şehit oldu.

Suriye’de 14 bin 227 sivil 
işkenceyle öldürüldü
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 26 Ha-
ziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası 
Dayanışma Günü’nde yayımladığı raporda 
Suriye’de halk ayaklanmasının başladığı Mart 
2011’den bu yana çoğu Esed rejimi tarafın-

dan, 177’si çocuk, 62’si kadın toplam 14 bin 
227 sivilin işkence nedeniyle öldürüldüğünü 
açıkladı. Raporda, bu sayıların yalnızca tespit 
edilmesi mümkün olanlardan oluştuğu, ger-
çek bilançonun daha ağır olabileceği vurgu-
landı. İşkence sonucu öldürülen Suriyelilerin 
sayısının toplamda, Suriye İnsan Hakları 
Gözlemevi’nin (SOHR) açıkladığı gibi 100 
binden fazla olduğu düşünülüyor. Rejimin 
cezaevlerinde yaptığı işkencelerin yanı sıra 
olumsuz hücre koşulları, sağlıksız ve az gıda 
ile düzensiz uykunun da mahkumlarda psi-
kolojik rahatsızlıklara sebep olduğu ifade 
ediliyor. Muhalif kaynaklar, halihazırda reji-
min cezaevleri ve sorgu merkezlerinde en az 
500 bin kişinin tutulduğunu belirtiyor.

Suriye’de 124 bin sivil daha yerinden edildi

Bu sayfadaki bilgiler insamer.com adresinden alınmıştır.

Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, Esed rejimi ve destekçisi Rus-
ya’nın İdlib’de ilerlediği Kurban Bayramı süresince, 124 bin civarında sivilin yerinden edildiğini 
açıkladı. Hallac, 19 bin 231 aileden oluşan sivillerin büyük çoğunluğunun Atme, Kah, Deyr 
Hassan ve Kefer Lusin gibi kamp alanlarına göç ettiğini belirtti. 

İsrail 1967’den bu yana 50.000 Filistinli 
çocuğu tutukladı
Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) göre, 1967’den bu yana işgalci İsrail yönetimi tarafından 
50.000’den fazla çocuk tutuklandı. Tutuklananların yaklaşık 17.000’i 2000 yılındaki Aksa İntifa-
da’sından sonra gözaltına alındı. İsrail işgal rejimi 2000’den bu yana çocukları sistematik bir şekilde 
tutuklamakta.

DÜNYADAN NOTLAR
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Afrika’da 
çocukların 
sünnet 
olmasını 
sağlıyoruz 
Afrika’da fakirlik sınırının altında ya-
şayan birçok ülke var. Müslümanların 
zorlu yaşam koşulları altında olduğu 
bu bölgelerde, yaşları 3 ile 14 arasında 
değişen çocukların sünnet olması ge-
rekiyor. Sünnet olamadıkları için bazı 
hastalıklar nüksetmiş. En fazla görülen 
hastalık idrar yolları enfeksiyonu. Sün-
net olmazlarsa bu hastalıklar artabilir.

Azıcık sabır 
AID Uluslararası Doktorlar Derneği ile birlik-
te Suriye’nin Karaköprü, Siccu ve Elbil kamp-
larında 85 çocuğu sünnet ettik. Organizasyon 
gönüllü doktorlarımız tarafından gerçekleşti-
rildi. Organizasyonda doktor Mehmet Ardıç, 
sünnetin sağlık açısından çok önemli olduğu-
nu fakat imkansızlıklar sebebiyle buradaki ço-
cukların sünnet olamadığını söyledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı 
2019 yılında 1025 çocuğun sünnet 
olmasını sağladı. Siz de dilediğiniz 

miktarda bağış yaparak Afrikalı 
çocukların sünnet edilmesine yardımcı 

olabilirsiniz.

ihh.org.tr/bagis/afrika-sunnet

SAĞLIK
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SURİYE

Bir iyilik öncüsü

Amine el-Mulhim, gözünde büyük oranda görme kaybı bulunmasına rağmen asılsız 
iddialarla Suriye rejimi tarafından 5 yıl cezaevinde tutuklu kaldı. Vakfımızın insani 
diplomasi faaliyetleri sonucunda serbest bırakıldı ve İstanbul’da çocuklarına kavuştu.

Bir anne evlatlarına kavuştu

“Suriye’de bir mülteci kampını ziyaret ettikten sonra Bursa’ya döndük. İnsanlar 
gerçekten zor şartlarda yaşamaya çalışıyordu. Vakfın ofisinde oturmuş ‘ne yapa-
biliriz?’ diye düşünüyordum. Bir anda kapı çaldı ve içeriye rahmetli Mürsel gir-
di. Derdimi sordu, anlattım. “Bir TIR şeftali göndersek ulaştırabilir misin?” diye 
sordu. “Elbette.” dedim. Bir anda ofisten koşar adımlarla çıktı. 45 dakika henüz 
geçmişti ki Mürsel aradı: “Meyveler hazır, araç gönderebilir misin?” İyiliği o kadar 
hızlı yapmıştı ki aracı o gün ayarlamam imkansızdı. TIR’ı ancak ertesi gün gön-
derebildik.” Abdülmelik Yalvarıcı böyle anlatıyor Mürsel Turhan’ı.

Vakfımızın iyilik öncülerinden Mürsel Turhan, geçen yıl umre vazifesini yeri-
ne getirirken vefat etti fakat iyiliği mazlumlara ulaşmaya devam ediyor. Arkadaş-
ları ve hemşehrileri onun adına Suriye’ye 1 TIR meyve gönderdi. Böylece 26 ton 
armut, elma ve şeftali, Suriye’deki mülteci kamplarında hayata tutunmaya çalışan 
savaş mağduru ailelere ve yetimlere ulaştı. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz.

İHH İnsani Yardım Vakfı ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Suriye rejimi ve 
destekçilerinin yaptığı bombardımandan kaçarak daha güvenli bölgelere sığınan siviller için 400 
çadırlık yeni bir kamp kurdu.

İdlib kırsalındaki Tur Laha köyünde 30 dönüm arazi üzerine kurulan kampa, engelli bireyle-
rin bulunduğu aileler ve Türkiye sınırındaki zeytin ağaçlarının olduğu arazilere sığınan 400 aile 
yerleştirildi.

Suriye’deki çalışmalarını 10 koordinasyon merkeziyle sürdüren İHH, kurduğu 6 konteyner 
kent ve 27 çadır kentte 150 binden fazla insanı ağırlıyor. 61 fırın, 30 mutfak ile mültecilere ye-
mek hizmeti de veren İHH, 2012 ile 2018 yılları arasında Suriyeli mültecilere 360.605.013 Dolar 
tutarında yardım ulaştırdı.

İdlib’e yeni kamp
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Çatışmalardan kaçan binlerce insanın sığınağı olan mülteci kamplarında zor gün-
ler yaşanıyor. Bölgeye yönelik tehditler sürerken, beslenme ve barınma sorunları 
giderek artıyor.

Tehditlerin artması, gıda sıkıntısı ve hastalıklar yüz binlerce kişinin yeniden 
yollara düşmesine sebep olabilir. Suriye halkı desteğinizi bekliyor.

Şimdi İdlib’de yaşayan 3 milyon kişi yeni bir 
krizle karşı karşıya. Günlük gıda ihtiyacını bile 
karşılamakta güçlük çeken çoğu mülteci aile başta 
hijyen, gıda, un ve çadır olmak üzere temel yaşam 
malzemelerine ihtiyaç duyuyor.

İdlib yardım
bekliyor

SURIYE yazıp
3072’ye göndererek
5 TL bağışlayabilirsiniz.

Bölgeye temel yaşam 
malzemeleri ulaştıracak olan 
İHH’nın çalışmalarına
ihh.org.tr/bagis/suriye  adresinden 
dilediğiniz miktarda destek 
olabilir veya
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SURİYE

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derne-
ği’nin (Fetih-Der) hazırladığı “Yalnız Değilsiniz” yardım konvoyu, İd-
lib’e yönelik saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelerindeki 
kamplara sığınan sivillere ulaştırıldı.

İHH Bab el-Hava Ofisi’ndeki uğurlama töreninde konuşan Yusuf 
Tunç, savaş mağduru siviller için 2 bin adet gıda kolisi ve 2 bin koli temiz 
içme suyunun hazırlanarak konvoydaki araçlara yüklendiğini söyledi.

İdlib’ten kamplara sığınanlara 
30 araçlık yardım

Suriye’deki ihtiyaç sahiplerinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla 
92 aileye sağmal inek ve koyun yardımı yaptık. Azez, Aktarin ve Mare 
bölgelerinde yaşayan yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere 276 koyun ve 11 
sağmal inek hediye ettik.

Bu proje ile yetim aileleri kendi ayakları üzerinde durabilecek. Ai-
leler inek ve koyunlardan elde edecekleri süt ile yiyecek ihtiyacının bir 
kısmını karşılarken, diğer kısmını satıp maddi gelir elde edecek.

Yetim ailelerine destek olduk

İdlib’te İHH İnsani Yardım Vakfı, Özgür-Der ve Musab bin Umeyr 
Derneği’nin desteğiyle Fetih-Der tarafından yaptırılan Abdulhamit 
Han Yetim Yaşam Merkezi açıldı. Merkezde 350 yetim ve ailesi barı-
nıyor. Yetim Yaşam Merkezi’nde 72 daire, aşevi, cami, giyim mağazası, 
okul, fırın ve Kur’an kursu bulunuyor.

Suriye’de yaşanan un sıkıntısına duyarsız kalmayan Bosna halkı, Em-
maus Uluslararası Dayanışma Forumu aracılığıyla 600 ton unu Suri-
ye’ye gönderdi. Unlar, günde on binlerce ekmek üretimi yaptığımız 
fırınlarımıza ulaştı. Burada pişen ekmekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştı-
rıyoruz.

Yetim yaşam merkezi İdlib’te kuruldu

Bosna’dan Suriye’ye 25 TIR yardım

Vakfımız, savaşın başladığı günden bu yana Suriye içerisinde barınma, gıda, eğitim ve sağlık ala-
nında birçok proje yaptı. Geçtiğimiz günlerde de AID ve For Children ile birlikte Suriye’de 300 
çocuğun göz ve genel muayenelerini gerçekleştirdi.

Göz doktoru, eczacı, optisyen ve üç aile hekiminden oluşan sağlık ekibi, kampta yaşayan 300 
çocuğu muayene etti. Teşhis konulan çocukların ilaç tedavilerine başlanırken, göz muayeneleri 
yapılan çocuklara da gözlükleri verildi. Ciddi göz rahatsızlığı olan çocuklar Türkiye’deki hastane-
lere nakledildi.

300 çocuğa
sağlık taraması
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YEMEN

Yemen’de çatışmalar uzun süredir devam edi-
yor. Savaş koşullarında yaşayan insanların en 
temel ihtiyaçlarından biri de sağlık. Gerekli 
araç gereç bulunmadığı için birçok insan sağ-
lık hizmetlerine ulaşamıyor. Yemen’de 11 ayrı 
noktada kurduğumuz sağlık merkezlerinde 
250 bin kişiye sağlık hizmeti ulaştırdık.

Yemen’de bugüne kadar yaptığımız sağlık hiz-
metlerinden bazıları şu şekilde:

• Yılda 800 kişinin hizmet aldığı, özellikle böb-
rek yetmezliği ve kanser hastalarının bulun-
duğu, kişilerin üç öğün yemek ve ilacını üc-
retsiz şekilde alabildiği Yemen Hasta Bakım 
Merkezi.

• Yemen’in Aden şehrinde yaygınlaşan kolera 
ile mücadele için ilaç desteği ve bilinçlendir-
me çalışmaları.

• Yılda 38 bin kişinin yararlandığı, özellikle 
kolera üzerine çalışmaların olduğu Aden’in 
Kutuba bölgesinde bulunan Kutuba Anne 
ve Çocuk Sağlığı Merkezi.

• Yılda 42 bin kişinin yararlandığı, Hadra-
mevt’te bulunan Kaşn Sağlık Merkezi.

• Yılda 70 bin kişinin yararlandığı, tıbbi cihaz 
desteği de verilen, Cevf ’te bulunan Nümü-
zecî Sağlık Merkezi.

• Yılda 23 bin kişinin yararlandığı, Taiz’de bu-
lunan Üroloji ve Cildiye Sağlık Merkezi.

• Yılda 10 bin 560 kişinin yararlandığı, Hanik 
Çadır Kenti’nde bulunan, hastaların ücretsiz 
olarak ilaçlarını alabildiği ve çadır kentte tek 
olma özelliğine sahip olan Hanik Sağlık Kliniği.

• Yılda 10 bin 950 kişinin yararlandığı, İbb’de 
bulunan Aile Sağlık Merkezi.

• Yılda 10 bin 950 kişinin yararlandığı, Ta-
iz’de bulunan Tedamun Sağlık Merkezi.

• Yılda 25 bin 550 kişinin yararlandığı, Eb-
yen’de bulunan Mevasat Sağlık Merkezi.

• Yılda 10 bin 950 kişinin yararlandığı, 
Aden’de bulunan Aile Sağlığı Merkezi.

• Taiz’de 20 hastanenin yararlandığı, Taiz Ok-
sijen Deposu.

Yemen’de
11 sağlık
merkezi
açıldı 

YEMEN yazıp
3072’ye göndererek
5 TL bağışlayabilirsiniz.

Siz de Yemen’e yardım 
ulaştırmak isterseniz

Bağış için

ihh.org.tr/bagis/yemen
adresini de kullanabilirsiniz.
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Kendi ayakları 
üzerinde duracaklar

Esnaf ve şoförlerimiz 
yetimleri sevindiriyor 

Vakfımız, Yetim Sponsorluk Sistemi 
ile yetimlerin eğitim, sağlık, 

gıda, barınma gibi ihtiyaçlarını 
düzenli olarak karşılıyor. Yetim 

çalışmalarımızla alakalı detaylı bilgi 
için ziyaret edin:

ihh.org.tr/yetim

Vakfımız acil yardım çalışmalarıyla birlikte kalkındırma çalışmaları da yaparak muhtaçların kendi 
ayakları üzerinde durmasını sağlıyor. İhtiyaç sahiplerine kimi zaman iş yeri açarak, kimi zaman da 
dikiş-nakış kursunda eğitim vererek destek oluyor.

Yemen’de de savaş mağduru 27 kişi vakfımızın çalışmalarıyla meslek edindi. Daha sonra bu 
kişilerin iş sahibi olabileceği iş yerleri açıldı. Projeden Sana, Taiz ve İbb şehirlerinde zor durumda 
yaşayan aileler faydalandı. 

Projelerden bazıları:
• Taiz’de 9 aileye kafeterya, bakkal, bijüteri, solar sistemli dikiş-nakış eğitimi verildi ve oto 

yıkama iş yeri açıldı.
• Sana’da 9 aileye buz satışı, bijüteri, bakkal, solar sistemli dikiş-nakış ve bitki ekimi eğitimi 

verildi, manav açıldı.
• İbb’de 9 aileye hayvancılık, bal üretimi, berberlik eğitimi verildi ve sağmal inek hediye 

edildi.

Bağışçıların desteğiyle, farklı ülkelerde 95 binden fazla yetime sahip çıkıyoruz. Sahip çıktığımız 
yetimlerin kimi Asya, kimi Afrika, kimi de yanı başımızda, Türkiye’de.

Projemize destek olan Nevşehirli tamirci esnafı ve şoförler de, Suriyeli ve Filistinli yetimlerin 
bakımını üstlendiler. Böyle bir projenin varlığından haberdar oldukları için çok mutlu oldukları-
nı söylediler ve meslektaşlarını yetimlere destek olmaya davet ettiler.

YEMEN YETİM

Bayrampaşa Kaptan Ahmet Erdoğan İmam Hatip Ortaokulu hafızlık öğ-
rencileri, ahşap oyuncaklarını yetim kardeşlerine hediye etmek için rengâ-
renk boyadı. Boyadıkları oyuncakların Türkiye ve Suriye’deki yetimlere gön-
derilmesi için vakfımıza teslim ettiler.
Hafızlar, aynı zamanda İyilikte Yarışan Sınıflar projesi ile 10 yetimi destekliyor.

Hafızlık öğrencilerinden örnek davranış
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Yetimler 
sizi
bekliyor
Yetim Dayanışma Günleri’nin 9. yılı. Vakfı-
mız bu vesile ile 128 bin 669 yetim ve ailesine 
iyilik götürecek. 607 projenin yer aldığı Yetim 
Dayanışma Günleri eylül, ekim ve kasım ay-
larında Türkiye ile birlikte 33 ülke ve bölgeye 
ulaşacak.

Yetim sponsorlarının da eşlik edeceği 
ekiplerimizde; yurt içi ve yurt dışından STK 
temsilcileri, eğitimciler, aktivistler, basın ve 
medya mensupları, edebiyat ve sanat dünya-
sından isimler, akademisyenler, sağlık görev-
lileri ve her meslek grubundan gönüllüler yer 
alacak.

Projelerin yapılması planlanan 33 ülke ve 
bölge:

Afrika: Benin, Burkina Faso, Etiyopya, Ken-
ya, Mısır, Nijer, Somali, Sudan, Tanzanya, 
Tunus ve Ruanda.

Asya: Afganistan, Arakan, Bangladeş, En-
donezya (Açe), Filipinler (Moro), Hindistan, 
Kırgızistan, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri 
Lanka ve Tayland (Patani).

Balkanlar: Arnavutluk, Bosna Hersek, Kara-
dağ, Makedonya ve Sırbistan (Preşova).

Ortadoğu: Filistin, Lübnan, Suriye, Türkiye 
ve Yemen.

Projelerin gerçekleştirilebilmesi ve yetim-
lerin mutlu edilebilmesi için bireysel, kurum-
sal ya da gönüllü grubu olarak projelerden 
birine veya birkaçına destek verebilirsiniz. 

Projeler hakkında
bilgi almak için 0212 631 21 21

numaralı telefonu arayarak destek
olabilirsiniz.

Ayrıca proje kitapçığına
www.ihh.org.tr/yayin

adresinden ulaşabilirsiniz.

YETİM
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SU KUYUSU

15 köye
15 su kuyusu

Kuraklık, yokluk, kirlilik ve hızlı nüfus artışı, içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Mil-
yonlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyamızda kitlesel hastalıklar giderek artıyor. 
Temiz su kaynaklarının azalmaması için ciddi ve uygulanabilir önlemler alınmazsa insanların 
karşı karşıya olduğu tehlikeler daha da artacak. Özellikle Afrika ve Asya kıtaları başta olmak üzere 
dünyanın birçok bölgesinde insanlar günlük su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kilometrelerce 
yürümek zorunda kalıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Güzel İnsanlar Projesi ile suya ulaşmakta zorluk çeken Çad’ın 15 
köyüne 15 su kuyusu açmayı hedefliyor. Proje başladı ve bazı kuyular açıldı. Diğer kuyular da 
kısa sürede açılacak. Çad’daki su kuyuları ile birlikte vakfımız 26 ülkede 7 bin 479 adet su kuyusu 
açmış olacak.

Vakfımız, başta Afrika olmak üzere 
dünya üzerinde suya ulaşmakta zorluk 

çeken insanlar için bugüne kadar
7422 su kuyusu açtı. Siz de KUYU yazıp 

3072’ye göndererek 5 TL veya
ihh.org.tr/bagis   adresinden
dilediğiniz miktarda bağışta 

bulunabilirsiniz.
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Pakistan’da 8 mobil 
klinik açıldı

Gençlerden
örnek davranış

Vakfımız dünyanın birçok bölgesinde sağlık çalışması yapıyor. Bazı bölgelerde yaşanan savaşlar ve 
doğal afetler sağlık sisteminin çökmesine sebep oluyor. 

Pakistan’ın 6 farklı bölgesinde kurulan 8 mobil klinik hizmet vermeye başladı. Mobil klinikler 
Türkiye’de üretildi, daha sonra Pakistan’a taşındı. Klinikler günde 100 hasta kabul edebiliyor. 
Proje, İHH İnsani Yardım Vakfı, Kral Abdullah Vakfı ve İslam Kalkınma Bankası ortaklığı ile 
gerçekleştirildi.

İstanbul Genç İHH üyeleri, hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi ile Çanakkale’nin Ayvacık 
ilçesi sahilinde temizlik çalışması yaptı. Kamp 2 gün sürdü. Projeye 65 gönüllü genç katıldı. 

SAĞLIK

ACİL YARDIM

Güney Asya’da aralıksız bir şekilde yağan muson yağmurları nehirlerin 
taşmasına ve heyelanların yaşanmasına neden oldu. Hindistan, Nepal ve 
Bangladeş’te yaklaşık 25 milyon insan selden etkilenirken, 600’den fazla 
insan da sele kapılarak hayatını kaybetti. 

İHH İnsani Yardım Vakfı, muson yağmurlarına bağlı selin meydana 
geldiği Güney Asya’nın 3 ülkesi Hindistan, Nepal ve Bangladeş’te 12 bin 
750 ihtiyaç sahibine acil yardım malzemesi ulaştırdı.

Güney Asya’da 600 kişi hayatını kaybetti

GENÇ İHH
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TAZİYE

Uzun bir süredir tedavi gören
İHH Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sarıkurt ağabey vefat etti.

•

•

H A K K ’ I N  R A H M E T İ N E  K AV U Ş T U

B i r  ç a l ı ş a n ı m ı z  p a t l a m a d a  ş e h i t  o l d u
Özellikle Libya çalışmalarıyla tanınan, ömrü-
nü mazlumlara ve yetimlere hizmet etmekle 
geçiren Ahmet Sarıkurt 1960 yılında İstan-
bul’da doğdu. Fatih Çarşamba’da büyüdü. 
Gençliğinde katıldığı Fatih Akıncılar teşki-
latında şehit Metin Yüksel ile arkadaş oldu. 
İslami çalışmaların içinde bulundu. 12 Eylül 
1980 darbesinde tutuklandı. Cezaevinde iş-
kence gördü ama davasından vazgeçmedi. 
İstanbul Kültür Ocağı’nda özellikle gençlere 
yönelik yapılan çalışmaların öncüsü oldu.

1992 yılında Bosna Savaşı başlayınca 
kendisini sorumlu hissetti. Bosna’ya giderek 

oradaki Müslümanlara destek oldu. Ardından 
Türkiye’ye dönerek İHH İnsani Yardım Vakfı 
ile hem Türkiye’de hem yurtdışında Müslü-
manlar için çalışmaya devam etti. İHH’nın 
kurulduğu günden bu yana çalışmalarda öncü 
oldu; vakfın ilklerindendi. Gittiği ülkelerdeki 
mazlum ve mağdurlarla gönül bağları kurarak 
Türkiye’yi ve İHH’yı en güzel şekilde temsil 
etti.

17 Şubat 2011’de başlayan Libya devri-
minden 4 gün sonra Libya’ya gitti. Birçok 
yaralının Türkiye’ye gelerek tedavi olmasına 
vesile oldu. Çatışmalardan etkilenen binler-

ce mülteciye insani yardım ulaştırılmasını 
sağladı. Anlaşmazlık yaşayan ve birbirleriyle 
savaşan kabile ve grupları barıştırarak bin-
lerce insanın hayatına dokundu. Libya’daki 
STK’lara eğitimler vererek çalışma yapma-
larında öncü oldu. Her ay Libya’ya giderek 
gelişmelerle ve insani yardım çalışmalarıyla 
bizzat ilgilendi. Tehlikelerden dolayı girile-
meyen bölgelere korkmadan girdi ve barış 
görüşmeleri yaptı. Vefatına kadar Libya için 
çalışmaya devam etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nda sırasıyla, 
Genel Muhasiplik, Yurtiçi ve Acil Yardımdan 
Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Teşkilatlanma-
dan Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Kurumsal 
İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve 
Libya’dan Sorumlu Başkan Yardımcılığı gö-
revlerini yaptı.

Hem iş hayatında hem de özel hayatın-
da davasıyla ilgili konularda taviz vermedi. 
Uzun yıllar Refah Partisi Fatih İlçe Yönetim 
Kurulu Üyeliği yaptı. Gazze Kara Konvoyu 
katılımcısı ve Mavi Marmara yolcusuydu. 
Çevresinde mütevazı, ümmet için dertli, da-
vası için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir 
insan olarak biliniyor. Bütün görevlerinin ya-
nında Fatih’te esnaflık yapan Ahmet Sarıkurt, 
4 çocuk babasıydı. Allah rahmet eylesin.

Vakfımızın Suriye çalışmalarında görevli Yu-
suf el-Ömer, Halep’e bağlı Akhtarin kasaba-
sında yetimlere yönelik yardım çalışmaları 
yaparken bulunduğu bölgede bomba yüklü 
bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 
şehit oldu.

Yusuf el-Ömer, 1997 yılında Suriye’nin 
Halep’e bağlı Tel Rıfat kasabasında dünyaya 
geldi. el-Ömer, 2012 yılından bu yana İHH 
İnsani Yardım Vakfı’nın Suriye Çalışmaları 
Babusselam Ofisi’nde çalışıyordu. Allah rah-
met eylesin.
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Sudan’da
5 cami inşa ettik
Yaptığımız insani yardım çalışmalarının yanında kalıcı eserler de inşa ediyoruz. Camiler ve kültür 
merkezleri bu kalıcı eserlerden bazıları.

Son olarak Sudan’da 5 cami inşa ederek bölge halkının daha rahat ibadet etmesine vesile 
olduk. Böylece Sudan’da açtığımız cami sayısı 16’ya ulaştı. Bu camilerden 1000’den fazla Müslü-
man yararlanacak. 

KALICI ESER
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KUDÜS

BİLİNÇLENDİRME

EĞİTİM

İsrail, Gazze’yi abluka altında tutmaya, Filistinli gençleri sokak ortasın-
da öldürmeye, Müslüman liderleri hukuksuzca tutuklamaya, Mescid-i 
Aksa’yı taciz etmeye devam ediyor. Mavi Marmara gemisinin de arala-
rında bulunduğu Özgürlük Filosuna yapılan saldırının 9. yılında, on 
binlerce Filistin gönüllüsü, Kudüs davasını unutmadıklarını yeniden 
haykırmak üzere Fatih Camii’nden Edirnekapı’ya yürüdü. Yürüyüş ön-
cesinde vakfımız, Fatih Camii’nde Ümmet İftarı düzenledi. 

Kudüs özgür olana dek!

İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, Hak-
kari’de “Mahallene Okuluna Sahip Çık - Uyuşturucuya Hayır” konulu 
bir konferans verdi.

Osman Atalay, ”Ülkemizde sigara, alkol ve uyuşturucu maddeleriy-
le tanışma ve madde kullanım yaşı giderek düşüyor. Ancak 12-17 yaş 
arası gençler büyük risk altında. Ülkemiz coğrafi konumu ve genç nü-
fusu ile uyuşturucu probleminden doğrudan etkilenen bir ülke. Asya’da 
üretilen ve Avrupa’ya transfer edilen eroin, esrar, sentetik uyuşturucu 
ve ara kimyasal maddelerin kaçakçılığında transfer köprü ve hedef bir 
ülke konumundayız. Afganistan’dan yola çıkıp İran’dan geçerek batıya 
uzanan uyuşturucu trafiğinden 32 ülke etkileniyor” dedi.

Hakkari’de “Uyuşturucuya 
Hayır” Konferansı

Vakfımız, gerçekleştirdiği eğitim çalışmaları ile mağdurlara umut olu-
yor. İHH Beylikdüzü Temsilciliği, Anadolu’daki 8 ayrı şehre kitap ve 
kırtasiye malzemesi gönderdi. “Kitap Umuttur” sloganıyla gerçekleşti-
rilen projeye, Beylikdüzü’ndeki sponsor okullar, Anadolu’da bulunan 
okul ve çeşitli kurumlara kitap ulaştırdı.

Kitap umuttur

İHH İnsani Yardım Vakfı, İyilikte Yarışan Sınıflar Kampanyası’nın altıncı yılında İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile birlikte “İyilik Olsun” sloganıyla kısa video yarışması düzenledi. Yarışma-
cılar kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel, viral ve vlog türlerinde hazırladıkları filmlerle yarış-
tılar. Ortaokul ve liseler arası düzenlenen yarışmada, dereceye giren ilk üç öğrenciye ve mansiyon 
kazanan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Hediyeler, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent 
Yazıcı ve İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Yavuz Dede tarafından takdim edildi.

Birinciliği Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İHL öğrencisi Z. Sude Erilli “Çi-
çekler Susayınca” adlı videosuyla alırken, İzmir Konak Gültepe Nenehatun Çok Programlı Ana-
dolu Lisesi’nden Fatma Baran “Diğerkam” isimli videosuyla ikinci, Kadıköy Ahmet Sani Gezici 
Kız Anadolu İHL öğrencisi F. Betül Türkmen ise “İyilikram” videosuyla üçüncü oldu.

“İyilik Günüm” videosuyla Özel İstanbul Medeniyet Ortaokulu’ndan Zümra Elif Akçay, “Atom” 
isimli videosuyla Giresun Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nden Bengisu Koca ve “Mor Menekşe” adlı 
videosuyla Fatih İmam Hatip Ortaokulu’ndan Dila Korkut mansiyon ödülünü paylaştılar.

İyiliğin hikayesi

PRODÜKSİYON
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DAHA
ZOR
HAYATLAR 
Afrika’da çok sayıda görme ve işitme engelli çocuk var. Bu 
çocuklar çoğunlukla toplum tarafından dışlanıyor ve gerektiği 
gibi bakılmıyor. Çoğu engelli, ciddi hastalıklar ve beslenme 
sorunları yaşıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, birçok Afrika ülkesinde projeler 
yapıyor. Bazı bölgelerde engellilerin barınma ihtiyaçlarını 
karşılarken, bazı bölgelerde sağlıklı beslenmelerini sağlıyor. 
Çocuklar aynı zamanda, eğitimlerine de devam ediyorlar.

Fakat Afrika’da yardıma ihtiyacı olan daha çok engelli 
var. Bizden gelecek yardımları bekliyorlar. Birlikte, 
binlerce engellinin görmeyen gözü, işitmeyen kulağı 
olabiliriz. Desteklerinizle, çok uzaklarda bambaşka 
hayatlar değişebilir.

Bağış için
ziyaret edebilirsiniz.

ihh.org.tr/engelsiz
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ABDULLAH KİBRİTÇİ
MALAVİ, 2019

GÖZLERİ GÖRMESE DE 
BİLİYORLAR

Malavi’de gözleri görmeyen çocuklar var, zor 
şartlarda yaşıyorlar, onların halini görmeli-
yim, neler yapabiliriz bakmalıyım... diye baş-
lıyor benim yolculuğum.

Böylece, Ramazan’ın ilk günlerinde Afri-
ka’ya ulaşıyorum. Eğitim merkezinden içeri 
girdiğimdeyse beni bambaşka bir dünya kar-
şılıyor. Elleriyle gören, dokunarak tanıyan 
çocukların hayatına giriyor, onlarla bir hafta 
geçiriyorum. Farklı yaşlarda otuz kadar çocuk 
ve genç yaşıyor burada. Kimi hastalıktan kay-
betmiş gözlerini, kimi doğuştan.

Kısa zamanda hepsiyle arkadaş, kardeş 
oluyoruz. Onları hayretle izliyorum. Kur’an’ı 

elleriyle dokunarak okuyorlar. Aralarında ha-
fız olanlar var, hatimle teravih namazı kıldı-
rıyorlar. Hatta içinde zil olan bir topları var, 
hep birlikte futbol oynuyorlar. Bazıları gör-
mediği halde kalecilik konusunda kendini o 
kadar geliştirmiş ki, hayret etmemek müm-
kün değil. Ancak bütün hayatları bir bahçe 
içinde geçiyor. Geldiğimize çok seviniyorlar. 
Sizlerin selamını iletiyoruz, mutlu oluyorlar.

Desteklerinizle iftar sofrası kuruyor, hep 
birlikte orucumuzu açıyoruz. Bizleri görmü-
yorlar. Sizleri de. Ancak sevginiz, dostluğunuz 
ve selamınız onlara ulaşıyor. Onları sevindir-
mek, ne büyük nimet.

Malavi’deki
görme engelliler
eğitim merkezinde 
çocuklar, 
arkadaşlarını 
ve dostlarını 
ellerine dokunarak 
tanıyabiliyor. 
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AMANİ’NİN ADANMIŞLIK HİKAYESİ 

Bujumbura havaalanında, genç bir kız ve üç 
çocuk ellerinde çiçeklerle karşılıyor bizi. Genç 
kız, çocukların işitme ve konuşma engelli ol-
duğunu söyleyince onlarla daha yakından 
ilgileniyoruz. Miniklerden Hatice elindeki 
çiçekleri bize verirken el hareketleriyle bir şey 
söylemeye çalışıyor. Tercümanımıza, ne söy-
lediklerini soruyorum. Tercüman tebessüm 
ederek, “Hatice seni çok sevdiğini söylüyor” 
diyor. Bir çocuğa sevgiyle yaklaşmanın ne ka-
dar önemli olduğunu bir kez daha anlıyorum. 
Bizi çiçeklerle karşılayan Hatice’ye çantamda-
ki oyuncaklar arasından güzel bir bez bebek 
hediye ediyorum. Gözlerinde beliren mutlu-
luk bir kat daha artıyor.

Havaalanında Hatice ile birlikte bizi kar-
şılayan Amani, hayatını engelli çocuklara 
adamış. Çocukların gören gözü, duyan kula-
ğı olmuş. Engelli çocuklara umut olmak için 
var gücüyle çalışıyor, terk edilmiş engelli ço-
cuklara kendi imkanlarıyla kol kanat geriyor. 
Eğitim çalışmalarına kırsaldaki sağır ve dil-
siz çocukları da dahil eden Amani’ye birçok 
bölgeden talep gelmiş. Önemli isimlerden 
de yardım isteyen genç kız birçok görüşme-
den eli boş dönmüş. Bütün hayal kırıklıkla-
rına rağmen İHH’nın desteğiyle İkra Engelli 

Eğitim Merkezi’ni kurmayı başarmış. Kısıtlı 
imkânlarla, 28 terk edilmiş engelli çocuğa ev 
ortamında sahip çıkıyor.  

Bugün Ramazan’ın dördüncü günü. 
Emanetleri sahiplerine ulaştırdık. Artık dö-
nüş vakti. Son kez İkra Engelliler Merkezi’ne 
gitmek istiyoruz. Çocuklara hazırladığımız 
oyuncakları ve kırtasiye malzemelerini he-
diye edeceğiz. Amani ile yeniden görüşüyor 
ve getirdiğimiz hediyeleri ayrı ayrı süsleyerek 
merkezin hemen önündeki masa üzerine yer-
leştirmeye başlıyoruz. Sürprizi görünce hepsi 
çok mutlu oluyor. Sonra sıra onların bize ha-
zırladığı sürprize geliyor: tiyatro. İlk oyunda 
hiçbir şey bilmeden geldikleri merkezde artık 
kendilerini ifade edebildiklerini anlatıyorlar. 
İkinci oyunda ise, bir aile ortamının özlemini 
vücut dilleriyle ifade ediyorlar. Diğer oyunu, 
bu merkezin ayakta kalması için emek sarf 
eden Türkiye’nin iyiliksever gönüllülerine 
ayırmışlar. El hareketleriyle, aldıkları eğiti-
min kendileri için ne kadar önemli olduğunu 
anlatıyorlar. Biz önce kendimizi, ailemizi ve 
çevremizi, sonra da bize destek olan İHH’yı 
tanıdık diyorlar. Küçük elleriyle işaretler ya-
parak teşekkür ediyorlar. 

REŞAT BAŞER
BURUNDİ, 2019
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Türkiye ile birlikte, 120 ülke ve bölgeye Rama-
zan’ın bereketini ulaştırdık. Sizlerin göndermiş
olduğu kumanya, iftar, fitre, zekat ve bayram-
lıklardan milyonlarca kişi yararlandı. Yardım
götürdüğümüz ülkelerdeki Müslümanların ya-
pılan yardımlardan dolayı çok mutlu oldukla-
rını ve Türkiye’ye dua ettiklerini gördük. 120 
ülkedeki mazlum, mağdur ve mültecilere ulaş-
mamıza vesile olduğunuz için teşekkür ederiz.

2019 Ramazan yolculuğunda
destek ve bağışlarınızla:

120 ülkeye 
hayırlarınızı 
ulaştırdık 

226.795

1.213.131

221.692

60.810

75.152 

kumanya paketi dağıtıldı.

kişi bu kumanyalardan faydalandı.

kişiye kurulan sofralarla iftar 
yemeği verildi.

ihtiyaç sahibine zekat, fitre ve fidye ulaştırıldı. 

kişiye bayramlıklarını ulaştırdık.

43 ülkede,

RAMAZAN
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SEYAHATNAME

Burkina Faso’yu ilk defa, İHH ile tanıştı-
ğım yıllarda duymuştum. O zamanlar bir yıl 
boyunca orada açılacak olan Malcolm X Li-
sesi’ne destek olmak için çalışmıştık. Gidip 
görebileceğim aklımın ucundan bile geçmez-
di. Sadece hayaldi benim için. Geçtiğimiz 
Ramazan ayında hayallerim gerçek oldu.

Burkina Faso’ya ulaştığımda yalnız olma-
dığımı biliyordum. Türkiye’den selam gön-
derenler ve buradaki lise projemiz için emek 
harcayan herkesin kalbi benimle birlikteydi.

Kumanya ikramı yapacağımız yere ulaş-
tığımızda etrafımızı saran meraklı gözlerin 
bizden tek isteği vardı: ellerini tutmamız. Se-
lamlaştıktan sonra emanetleri verdik. İhtiyaç 
sahipleri, Ramazan’da güzel bir sofra kurabi-
lecekleri paketlerini alıp evlerine doğru yola 
koyuldu. Sonra küçük bir eve misafir olduk. 
Girmeden önce, “burası villa” dediler. Villa-
dan kasıt iki küçük odaymış meğer. Gider-
ken çocuklar arabanın arkasından koşmaya 
başladı. O an dünyalar bizim oldu. Gönülle-
re dokunmak niyetiyle çıktığımız yolculukta 
ilk günü tamamladık.

İkinci gün benim için bambaşkaydı. 
Çünkü sayesinde Burkina Faso’yu öğrendi-
ğim Malcolm X Lisesi’ne ve Şifa Yetimha-
nesi’ne gidecektik. Beş saatlik yolculuğun 
ardından Titao şehrine ulaştık. Dualarım ka-
bul olmuştu. Kapıyı açar açmaz önümüzde 
Malcolm X Lisesi, sağımızda ve solumuzda 
sıralanmış öğrenciler ve gerçekleşen hayalim 

ile karşı karşıyaydım. Birçok heyecanı aynı 
anda yaşadım. Öğrencilerle sanki yıllardır 
tanışıyormuşçasına sarıldık birbirimize. Ön-
ceki yıllarda ziyarete gelen ablaları soranlar, 
sessizce kenara çağırıp küçük hediyeler su-
nanlar, görüşmeye devam etmek için numa-
rasını verenlerle dolu dolu bir gün geçirdik. 
Gitme zamanı geldiğinde ortama hüzün ha-
kim oldu. Vedalaşmamız uzun sürdü. Tekrar 
tekrar sarıldık birbirimize.

Son günümüzde ise yetim ailelerini ziya-
ret ederek kumanyalarını ulaştırdık. Ancak 
bu işin gıda dolu bir paket vermekten çok 
daha büyük bir anlamı olduğunu anladık. 
Amacımız, kardeşliğimizi pekiştirmek ve on-
ları unutmadığımızı hissettirmek.

Türkiye’ye dönerken, yaşadıklarımı dü-
şünüyorum. Bu seyahatten payımıza düşen 
minik ellerin bize dokunma çabası, umutlu 
gözler ve gülen yüzler oldu. Dünyanın bir 
ucundaki kardeşlerimiz için çıktığımız bu 
yolculuk, biraz da kendi iç dünyamıza dön-
dürdü bizi. Daha büyük yüklerle döndük. 
Daha çok gayret etmemiz gerekiyor. Ümme-
tin çocuklarının, yeryüzünün kutlu emanet-
leri olan yetimlerin bize ihtiyacı var.

Kabul olmuş duam

SEYAHATNAME 

Yazı: Ayşe Koşu
Fotoğraf: Abdurrahim Kibritçi
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SEYAHATNAME

Ne onların beni anlayabileceği, ne de benim 
onları anlayabileceğim ortak bir dil var. Ko-
nuşmuyoruz zaten, selamlaşıyor, sarılıyor 
ve gülümsüyoruz sadece. Ortak dilimiz yok 
ama binlerce kilometre öteden onlar için 
geldiğimi biliyorlar. Ben de onların sofrasına 
buyur edildiğimi biliyorum. Güney Asya’nın 
azınlıklarından Çam Müslümanlarının ya-
nında, Vietnam’dayım.

Diyar köylerden, nehrin karşı kıyıların-
dan duyan geliyor. Akşama büyük davet var. 
İftar menüsü oldukça sade: Pirinç ve yöre-
sel otlardan yapılmış çorba. Dualar ediliyor, 
ezan okunuyor. Ortak dilimiz yok dedim 
ama aynı çatının altında aynı dualarla aynı 
çorbaya kaşık sallıyoruz. Anlaştığımız dil 
ezan oluyor, soframız iftar, çatımız Ramazan, 
yurdumuz Dünya.

Yolculuk boyunca Türkiye’den sırtlan-
dığımız bağış emanetlerini köy köy dolaşıp 
sahiplerine ulaştırıyoruz. Kimi zaman bir pa-
ket kumanya, kimi zaman da bir kap iftar ye-
meği. Ramazan birlikte güzelleşiyor, birlikte 
bereketleniyor.

Altında toplandığımız 
ortak çatı

SEYAHATNAME 

Yazı & Fotoğraf: Bekir Arslan
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SEYAHATNAME

Yedi saatlik uçuşun ardından Burkina Faso’ya 
varmıştık. Aksilik bu ya, bavullarımız yaşa-
nan bir sorundan dolayı İstanbul’da kalmış. 
Elimiz kolumuz bağlı, ne yapacağımızı dü-
şünüyorduk. Kendimiz için değil, kilomet-
relerce uzaktan yüzünü güldürmeye geldiği-
miz çocuklar için üzülüyorduk. Bavullarımız 
oyuncak doluydu.

Ertesi sabah erkenden kumanya dağı-
tacağımız köye ulaştık. Bizi karşılayan köy 
halkını görünce buraya geliş nedenimizi ha-
tırladık. Gülüşen çocuklar moralimizi yerine 
getirdi, hemen işe koyulduk. Hayırseverlerin 
emanetlerini ihtiyaç sahiplerine teslim ettik.

Hayırseverlerin desteğiyle köy meydanı-
na yapılan cami, Kur’an kursu ve su kuyusu, 
yöre halkı için çok önemli. Çünkü Müslü-
manların yaşadığı köylerin yakınına yapılan 
ihtişamlı kiliseler, misyonerlik için kullanılı-
yor. Eğer Müslümanlar buradaki kardeşleri-
ne sahip çıkmazsa, kiliseler sahip çıkıyor.

İkinci gün daha çok heyecanlıydım. Ya-
pımı için aylarca emek verdiğimiz okula gi-

diyorduk. Beş saatlik yolculuğun ardından 
okula vardık. Malcolm X Lisesi’ni gördüğüm 
an kalbim yerinden çıkacak gibi çarpıyordu. 
Kötülüklerin egemen olmaya çalıştığı bu 
topraklarda, bir okul, bölge halkının umudu 
oluyor.

Okul bahçesindeki yetimhaneye girdiği-
mizde çocuklar bizi öyle sıcak karşıladı ki, 
sarılmalara doyamadık. Uzun zaman sonra 
kavuştuğunuz akrabalarınızın olduğu mem-
leket havası vardı ortamda. Bizim için hazır-
ladıkları hediyeleri, çizdikleri resimleri öm-
rüm boyunca saklayacağım.

Yıllarca, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 
yetim kalan çocuklarla hayırseverlerin des-
teğini buluşturduğu Yetim Sponsorluk Siste-
mi’nden faydalandım ve o yıllarda kendime 
bir söz vermiştim. Ulaşabildiğim her yetimin 
başını okşayacak ve yüzünü güldürecektim. 
Onlara ablalık yapacaktım. Burkina Faso’da-
ki bir yetimhanede bu hayalimi gerçekleştir-
dim. Türkiye’den kilometrelerce uzakta, ye-
tim çocukların babam için ettiği duaları asla 
unutmayacağım. 

Burkina Faso’da 
memleket havası

SEYAHATNAME 

Yazı: İlknur Akçay
Fotoğraf: Abdurrahim Kibritçi
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SEYAHATNAME

Uzun bir yolculuğun ardından Ramazan’ın 
ilk günü Patani’ye ulaşıyoruz. Biraz dinlen-
dikten sonra tekrar yola koyulup yardım 
çalışmalarına başlayacağız. Bu vakti değer-
lendirip gezmek için dışarı çıkıyorum. Şehir 
oldukça hareketli, Ramazan’ın gelmesiyle 
çarşı-pazar canlanmış. Sıcağın ve baharat 
kokularının arasında gezmeye devam ediyo-
rum. Sokaklarda yemekler pişmeye başlamış. 
İlk iftara hazırlık yapılıyor.

Vakit geliyor ve tekrar yola çıkıyoruz. İlk 
gün kumanya dağıtımı ve iftar programı ya-
pacağımız kasabaya gidiyoruz. Zübeyde nine 
bizi görür görmez yanımıza geliyor. Söyledi-
ğine göre 99 yaşındaymış. Aslında epey dinç 
görünüyor. Merak edip kumanya paketini 
nasıl taşıyacağını soruyorum. Torunu yanın-
daymış. O aslında bizi, Türkiye’den gelen mi-
safirleri görmeye gelmiş. Oruçlu olduğunu 
duyunca biraz daha şaşırıyorum. “Ne olacak! 
Ben hâlâ güçlüyüm” diyor. Eşi 30 sene önce 
vefat etmiş. Yıllardır çocukları ve torunlarıyla 
yaşıyor.

Zübeyde nineye eski Ramazanları soru-
yorum. Şimdi Ramazan’ın daha iyi geçtiği-
ni, bir arada olduklarını söylüyor. Ramazan’ı 
birlikte geçirmenin güzelliğini anlatıyor. Her 
Ramazan onları yalnız bırakmayan misafirle-
ri karşılamaya geliyormuş. Bu yıl da bizimle 
buluşmanın mutluluğu gözlerinden belli olu-
yor. Bize ve hayırseverlere sürekli dua ediyor. 
Birlikte iftar yaptıktan sonra dönüş yoluna 
çıkıyoruz. İlk günün yorgunluğunu Zübeyde 
ninenin dualarıyla unutuyoruz.

Her Ramazan
sizi bekliyor

SEYAHATNAME 

Yazı & Fotoğraf: Mustafa Olgun
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Destek ve bağışlarınızla kesilen kurbanlar 

Türkiye dahil 

İHH, destek ve bağışlarınızla 2 milyondan fazla ihtiyaç 
sahibine 51 bin 477 hisse kurban ulaştırdı. Çalışmalarımızı 
doğal afet, iç savaş ve zulümlerin yaşandığı bölgelerde 
yoğunlaştırdık.

2019 kurban yolculuğunda destek ve bağışlarınızla;

333bin

93

51.477hisseye

11ülkede

411bin 576paya

27bin 233

2milyondan fazla kişi

kilometre yol katederek

ülke ve bölgede 228 şehre ulaştık.

ve

toplam

ayrıldı. Bu paylardan 

yetim, mülteci ve ihtiyaç sahibi çocuğa
bayramlık kıyafet hediye edildi.

faydalandı.

51 bin 477 hisse,
2 milyondan fazla
ihtiyaç sahibi 

KURBAN
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Hüseyin Aydemir / Burundi, 2019

Gönül dili

ORADAYDIK

Kurban çalışmaları için Afrika, Burundi’deyim. Burası Demok-
ratik Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya ve Ruanda’nın sınır kom-
şusu. Müslümanlar azınlıkta olduğu için ziyaretimiz onları çok 
memnun ediyor. Halkın çoğu bizi sevinçle karşıladı. Yaşlı, genç, 
kadın, erkek yolumuzu gözlüyormuş. Mutluluklarını gözlerin-
den anlayabiliyorum. Konuşma dilimiz ortak olmasa da gönül 
dilimiz bir. Kimisi de şaşkınlıkla karşılıyor bizi. Misafir gelece-
ğinden haberleri yok çünkü. Bu yolculuk bana asıl maksadı-
mızın kurban eti değil kardeşlik olduğunu öğretti. Gönül dili 
ile konuşmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu Burundi’de 
öğrendim. “Her zorlukta bir kolaylık vardır” ayetini düstur edi-
nerek çıktığımız Kurban yolculuğunu bu şekilde tamamladık.
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Serdar Gürçay / Nepal, 2019

Bir yetimin hayali

ORADAYDIK

8 saatlik yolculuğun sonunda uçaktan inerken sıcak Katmandu 
havası yüzüme çarpıyor. Alışık olmadığım bu sıcaklık benim için 
yeni insanlar tanımak ve yeni hikayelere şahit olmak demek.

5 gün boyunca Nepal’in farklı köylerine gidiyoruz. Köy 
halkını toplanmış heyecanla bizi beklerken buluyoruz. Evleri-
ne davet edip ikramda bulunuyorlar. Anadolu’nun bir köyüne 
gitmişim gibi hiç yabancılık çekmiyorum. Kesilen kurbanları 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken kardeşliğimiz daha da pekişiyor. 
Azınlık oldukları ülkelerinde onların yanında olduğumuzu bil-
meleri önemli.

Son gün gittiğimiz köyde bir yetim evi olduğunu öğrendik. 
Ziyaret ettiğimizde babası kanserden vefat eden iki kardeşle ta-
nıştık: Amir 10, Abbas 12 yaşında. Anneleri bahçenin bir ke-
narında, küçük bir tüpün üzerinde biraz önce ikram ettiğimiz 
kurban etini pişiriyor. Baba vefat edince amcaları onları himaye 
etmiş. Ancak aile kalabalık olduğu için fabrikadan gelen gelir 
aileye ucu ucuna yetiyor.

Abbas kriket oynamayı seviyormuş. Amir ise pilot olmayı 
istiyor. Bu isteği beni epey heyecanlandırdı. Evdeki tüm çocuk-
lara birer oyuncak hediye edip evden ayrıldık. Amir’in ve Ab-
bas’ın parıldayan gözleri hâlâ aklımda. 
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Ramiz Çoban / Arnavutluk, 2019

Bir yolculuktaki 
“ilk”ler

ORADAYDIK

Kurban organizasyonu için Arnavutluk’a yolculuk yaptık. Bu 
benim İHH ile ilk yolculuğumdu. Yardım çalışmalarının ihtiyaç 
sahiplerine ulaşma sürecini çok merak ediyordum. Hem ekip ar-
kadaşlarım hem de İHH’nın bölgede birlikte çalıştığı kurumun 
organizasyonu oldukça iyiydi, böylece hiç aksaklık yaşamadık. 
Hatta ben kurban dağıtımlarını yetiştiremeyeceğimizi düşünür-
ken, partner kuruluşumuz muhtaçlara ulaştırılacak payları pa-
ketlemişti bile.

Bu yolculukta ilk defa yaşadığım farklı bir heyecan daha var-
dı; bayram namazını Arnavut kardeşlerimizle birlikte bir mey-
danda kılmak. Namazdan sonra kardeşlerimizle bayramlaştık. O 
sırada meydanın etrafında toplanan farklı dinden birçok insanın 
bizi ilgiyle izlediğini farkettim.

Hayırseverlerin kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine bizzat 
ulaştırırken tarif edilemez duygular yaşadım. “Bir hayra vesilen 
olan, o hayrı yapan gibidir” müjdesine nail olmak duasıyla… Ha-
yır sahiplerinden Allah razı olsun.
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Murat İzmir / Bosna Hersek, 2019

Kutu gibi bir evin 
sakini

ORADAYDIK

Bayram namazının ardından kurban kesimlerini tamamladık ve 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladık. Tabii sadece kurban için 
burada değiliz. Şehit ve yetim ailelerini ziyaret ediyoruz, yetim 
çocuklarla oyunlar oynayıp bayram hediyelerini veriyoruz. Tam 
da bayramın gerektirdiği gibi.

Kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için köy köy 
geziyoruz. Maglaj’ın bir köyünde Zehrija teyzenin evine yak-
laştık; dışı eskimiş, camlarından biri kırık, perdeyle kapatılmış, 
kutu gibi bir ev. Tıkladığımız kapı biraz bekleyince açıldı. Bizi 
görünce yüzü güldü Zehrija teyzenin. Koltuk değneğiyle yavaşça 
dışarı çıktı, bayramlaştık ve kurban payını hediye ettik. Sevincini 
görmeliydiniz.

Yüzlerce kilometre uzakta bir insanın hayatına dokunmanın 
tarifi yok. Hayır sahiplerinden Allah razı olsun.
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ARAMA
KURTARMA
ÇALIŞMALARI
İHH Arama Kurtarma ekipleri, bugüne kadar dünyanın birçok yerinde 
meydana gelen olağanüstü durumlar için Türkiye’den yola çıktı. Ekipler, kimi 
zaman depremde ya da bombardımanda yıkılmış bir binada, kimi zaman da 
sel felaketinde zarar görmüş bölgelerde arama kurtarma çalışmaları yaptı. Bazı 
zamanlar da kayıp bir çocuğun peşine düştü. Bu ekiplerin her zaman önceliği, olayı 
ve bölgeyi hızlı bir şekilde inceleyip merkeze rapor iletmek oldu. Anlık raporlara göre 
projeler hazırlandı, mağdurların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yapıldı.

Üzerinde yaşadığımız topraklar doğal 
afetlere yabancı değil. Sadece 17 Ağustos 
1999 depreminde binlerce insanımız 
hayatını kaybetti. Afetlerin önüne geçemeyiz 
ama tedbir alabiliriz. Peki, yeni afetlere ne 
kadar hazırız?
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Arama kurtarma ekipleri yetkinlik elde ede-
bilmek için birçok farklı eğitimden geçer. 
Göçükte, su altında ve yangında arama-kur-
tarma eğitimleri kurlar halinde alınır. Gönül-
lülere yangında arama kurtarma eğitimleri İt-
faiye Eğitim Merkezi’nde oluşturulan yangın 
simülasyonları eşliğinde uzman ekiplerce ve-
rilir. Yangının gerçekleştiği mekândan yaralı 
tahliyesi, tahliye düzenekleri kurulması ve 
benzeri eğitimleri alan ekipler, farklı mekân 
yapılarına göre müdahale edebilme kabiliyeti 
kazanır.

Göçük ve yıkıntıda arama kurtarma yapa-
bilmek için, AFAD eğitimcileri öncülüğünde 
enkaz alanında birebir arama kurtarma ve 
arama ekipmanlarını kullanma eğitimleri ve-
rilir. İletişimin çöktüğü, telefon ve internet 
şebekelerinin çalışmadığı afet durumlarında 
kullanmak üzere telsiz eğitimleri alan ekipler, 
telsiz istasyonu kurma ve afet durumları için 
iletişim ağı oluşturma konularında yetkinlik 
kazanır.

Su altı arama kurtarma eğitimleri ise açık 
havuz ve denizlerde hedef üzerine arama kur-
tarma yapılarak gerçekleştirilir. İlk yardım 
eğitimlerini de tamamlayan ekipler, farklı 
kaza ve afetlere müdahale etme ehliyetine 
sahip olur. Bu eğitimler, belli periyotlarda 
ve belli seviyelerde verilir. Uzmanlaşmanın 
uzun yıllar aldığı arama kurtarma eğitimleri 
İHH bünyesinde devam etmektedir. Şimdi-
ye kadar bu eğitimlere farklı şekilde katılan 
2 bine yakın gönüllü olası afetlerde görev al-
maya hazır durumdadır.
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RÖPORTAJ

İHH, arama kurtarma alanında son 
zamanlarda hızlı gelişme kaydetti. 
Bize bunun hikayesini anlatır 
mısınız? Arama kurtarma biriminin 
kurulmasına nasıl karar verildi?
Vakfımız kurulduğu günden bu yana mey-
dana gelen felaketlere hemen müdahale edip 
insani yardım ve arama kurtarma faaliyetleri 
yapıyor. 17 Ağustos 1999 depreminden son-
ra arama kurtarma çalışmalarının önemi an-
laşıldı ve kurumsallaşma çalışmaları başladı. 
İHH, bu depremde birçok gönüllüsü ile böl-
geye gidip insani yardım ve arama kurtarma 
çalışmalarına destek verdi. Fakat kurumsal 
kapasitenin tam yansıtılması 2011’de mey-
dana gelen Van depreminde oldu. Bu tarih-
ten sonra vakfımız, gönüllüleri yetiştirmek 
ve afetlere daha etkin müdahale etmek için 
çalışmalar yapıyor. Vakfımızın iyiliği yayma 
misyonu bu alandaki başarısının temelini 
oluşturuyor. 

Ülkemiz bir afet bölgesi. Depremin bu 
topraklarda maddi ve manevi yıkıcı etkileri 

oldu. Bunun yanında, iklim değişikliğine 
bağlı olarak gelişen meteorolojik afetler ve 
afet döngüsünün artması, hali hazırda yıllar-
dır devam eden teşkilatlanma çalışmalarına 
ağırlık vermemize sebep oldu.

Bugün itibarıyla vakfın acil 
durumlara müdahale edebilecek 2 
bine yakın arama kurtarma gönüllüsü 
var. Bu kadar hızlı bir gelişim tahmin 
edebilir miydiniz?
Gelişmenin bu kadar hızlı olacağını kestir-
mek biraz güçtü. Fakat ihtiyaç olduğunu his-
sediyorduk. Arama kurtarma alanında ciddi 
gelişme kaydettik fakat daha ileri gitmek 
istiyoruz. Bilindiği üzere, vakfımızın temel 
stratejisi afet ve acil durumlara maksimum 
oranda müdahale etmektir. Bunu insan kay-
nağı oluşturarak başarabiliriz. Bu kaynağı 
sağlayabildiğimiz sürece vakfımızın arama 
kurtarma kapasitesi artarak devam edecektir. 
Çalışmalarımızı gönüllülerin yetişmesine, 
kapasitenin arttırılmasına odakladık. 

Geçtiğimiz günlerde Bursa’da 
büyük bir arama kurtarma tatbikatı 
gerçekleşti. Bu tatbikatın amacı tam 
olarak neydi? Sonuçlar istendiği gibi 
oldu mu?
Tatbikatın amacı arama kurtarma anlamında 
kapasitemizi ölçmek, kendimizi sınayarak ek-
siklerimizi gidermekti. Tüm Türkiye’den ekip-
lerin dahil olmaya çalıştığı bir tatbikat oldu. 
Ayrıca afetle yaşam kültürünün toplum tabanı-
na yayılmasını görmek tatbikatın bir diğer ba-
şarısı. Provasız ve yeni ekiplerin de dahil olduğu 
bir tatbikat olmasına rağmen sorun yaşamadık.

Önünüzde arama kurtarma ile alakalı 
ne gibi projeler var? Eksiklikler 
olduğunu düşünüyor musunuz?
Arama kurtarma gönüllüleri, afet yönetim 
süreçlerinde sahada en çok ihtiyaç duyu-
lan nitelikli insan kaynağını karşılıyor. Gö-
nüllüleri yetiştirirken karşılaşılan sorunları 
çözmek, onların haklarının iyileştirilmesi, 
yasal eksikliklerin giderilmesi konularında 
çalışmalar yapıyoruz. “Yaşam Boyu Eğitim” 
sloganıyla gönüllülerin daha nitelikli hale 
gelmesi için birçok çalışma planladık. Plan-
larımızı arama kurtarma alanındaki farklı 
kurumlarla ortak akıl yürüterek yapıyoruz.

Yetkinliklerimizi sürekli iyileştirmeye ça-
lıştığımız için eksikler hiç bitmeyecek. Eksik-
lere takılıp kalmadan çözüm üreterek çalış-
malarımıza devam ediyoruz.

Nasıl İHH Arama Kurtarma 
gönüllüsü olunur, ne yapmak gerekir?
İHH Arama Kurtarma gönüllüsü olmak iste-
yen kişiler, tüm illerde bulunan insani yardım 
derneklerimizi ziyaret ederek çalışmalara dahil 
olabilir. Bu çalışmalarımız toplumun bütün 
kesimlerini kapsıyor. 

Arama kurtarma gönüllülüğü diğer gö-
nüllülük türlerinden farklı olarak değerlendir-

diğimiz bir çalışma. Bu gönüllülük türünde 
almanız gereken eğitimler, katılmanız gereken 
programlar mevcut. Bir arama kurtarmacının 
bize verebileceği en değerli şeyi zamanıdır. 
Kişisel gelişimine bu işe ayırdığı vakit kadar 
katkı sunarız. Arama kurtarma eğitimleri ve 
faaliyetlerinin ilk muhatabı ve faydalanıcısı ki-
şinin kendisidir. Biz inanıyoruz ki insanların 
yetiştirilmesi adına yapılan her çalışma ülke-
mizin geleceğine yapılan bir yatırımdır.

Peki, diğer kurum ve kuruluşlarla 
irtibatta mısınız?
Ülkemizde yaşanacak herhangi bir afette 
bütün koordineyi Afet ve Acil Durum Yö-
netimi Başkanlığı (AFAD) sağlar. Biz de 
AFAD’la koordineli bir şekilde çalışmala-
rımıza devam ediyoruz. AFAD’dan arama 
kurtarma ile alakalı sertifikalı eğitimler alı-
yoruz. Sağlık Bakanlığı’nın kurduğu Ulusal 
Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) koor-
dineli çalıştığımız bir diğer kurum. UM-
KE’den sertifikalı ilk yardım eğitimleri alı-
yoruz. Bu kurumların tatbikatlarına katılıp 
çağrılarına cevap veriyoruz. 

Arama kurtarma gönüllüsü olmasa bile 
vakıf gönüllüsü olan herkese farkındalık ma-
hiyetinde ilk yardım ve yangın eğitimlerini 
vermeye çalışıyoruz. Bu noktada Türkiye’de-
ki devlet kurumları olan AFAD, UMKE ve 
İtfaiye Daire Başkanlıklarına vermiş oldukla-
rı destekten dolayı teşekkür ediyoruz. 

“Vakfımızın iyiliği yayma 
misyonu arama kurtarmadaki 
başarısının temelini oluşturuyor.” 
Röportaj: Ahmet Fatih Madanoğlu

Yakup Işık
İHH Başkan Yardımcısı 
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Türkiye’nin depreme ve afetlere karşı hazırlıklarını planlayan
merkez Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD).

AFAD, bu hazırlıkların önemini hatırlatmak ve bu konudaki
farkındalığı arttırmak için 2019 yılını “Afetlere Hazırlık Yılı” ilan etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Birimi, alınan önlemleri
görmek ve afetlere hazırlık kapasitesini ölçmek için 29-31 Ağustos 2019 

tarihlerinde bir ulusal tatbikat düzenledi.

Bursa merkezinde gerçekleşen 7.3 büyüklüğünde bir deprem senaryosu 
çerçevesinde düzenlenen tatbikatta, kentsel alanda, doğada ve su altında 

arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Tatbikattan kısa bir süre sonra 
İstanbul’da gerçekleşen iki deprem, hazırlıkların önemini

ve aciliyetini yeniden hatırlattı.
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1. GÜN / 29 Ağustos Perşembe, 20:00

Senaryoya göre, 29 Ağustos Perşembe günü, saat 20:00’da merkez üssü Bursa olan bir 
deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 7.3 olarak kurgulandı. Depremin ardından 
Valilik Kriz Merkezi’nden gelen ihbarın ardından İHH’nın Marmara Afet Koordinasyon 
Merkezi’nde (AKOM) kriz masası kuruldu. Kriz masasında Arama Kurtarma Birimi 
başkanı ve başkan yardımcısı ile üç sekretarya, iki haberleşme sorumlusu, iki teknik 
personel ve iki yardımcı personel yer aldı. Kriz masasının kurulmasıyla birlikte afete 
müdahale etmek için gelmesi istenen ekiplere telsizlerle haber verildi ve kırk ilden arama 
kurtarma ekipleri Bursa’ya çağrıldı.
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1. GÜN / 29 Ağustos Perşembe, 23:10

Afete müdahale etmek için teknik ekipman ve personel 
hazırlıkları devam ederken, Kocaeli arama kurtarma 

ekibi 23:10’da AKOM’a ulaştı. Arama kurtarma ekibimiz 
haberleşme, sağlık, yemekhane, ibadet, psikolojik destek ve 

konaklama çadırlarını kurdu. 
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2. GÜN / 30 Ağustos Cuma, 07:00

30 Ağustos Cuma, sabah 07:00’da AKOM’a, Gemlik’in Umurbey Köyü’nde iki katlı bir 
binanın yıkıldığı ve bir kişinin enkaz altında kaldığı ihbarı geldi. Merkezden yola çıkan 
ekipler köye 15 dakikada ulaştı ve kurtarma çalışmalarına başladı. Göçük altında kalan 

kişiye ulaşıldı ve ilk yardım müdahalesi yapıldıktan sonra enkazdan çıkarıldı.

Senaryoya göre, Umurbey Köyü’ndeki kurtarma çalışmasının devam ettiği saatlerde, 
Küçükbalıklı bölgesinde de bir kişinin mahsur kaldığı bilgisi alındı. AFAD’a ait enkaz 

alanında gerçekleştirilen kurtarma çalışması sonucu mahsur kalan kişi kurtarıldı.
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2. GÜN / 30 Ağustos Cuma, 10:20

Saat 10:20’de AKOM’a, depremin ardından meydana gelen tsunami sonucu bir 
botun alabora olduğu ve 10 kişinin denizde kaybolduğu bilgisi geldi. 25 dakikada 
Kurşunlu bölgesine ulaşan su altı arama kurtarma ekibimiz, kaybolan 10 kişiyi arama 
çalışmalarına başladı. Dalgıçların yaptığı ve 45 dakikalık bir süreye yayılan arama 
çalışması sonucu 10 afetzede de su altından çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.
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3. GÜN / 31 Ağustos Cumartesi, 07:00

Telsiz sistemlerindeki arıza sebebiyle kontrol ve tamir amacıyla saat 07:00’da iki görevli 
Gündoğdu kayalıklarına gitti. Senaryoya göre bölgede gerçekleşen artçı bir deprem 

sonucu, telsiz kontrolü için yola çıkan görevlilerin mahsur kaldığı bilgisi 08:05’te 
AKOM’a ulaştı. Doğada arama kurtarma ekibi, telsiz sistemini yeniden çalıştırmak ve 

görevlileri kurtarmak için 15 dakikada bölgeye ulaştı. Yaralı görevliler, 35 dakika süren 
bir çalışma sonucunda kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.
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3. GÜN / 31 Ağustos Cumartesi, 12:30

Senaryoya göre, Saitabat Şelalesi’nden geçen vatandaşlar, deprem anında 
doğa yürüyüşü yaparken yaralanan ve şelale üzerinde mahsur kalan 
bir kişi olduğunu AKOM’a bildirdi. Dağcılık ekibimiz 12:30’da gelen 
ihbardan 20 dakika sonra şelaleye ulaştı. Şelalenin üst tarafına çıkan arama 
kurtarma teknisyenleri yaralıya ilk yardım müdahalesini bulunduğu yerde 
yaptı. Yaralı daha sonra 40 metre yükseklikten sedyeyle indirildi ve
sağlık ekiplerine teslim edildi. 
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3. GÜN / 31 Ağustos Cumartesi, 21:00

Senaryoya göre, kamp yapmak için Demirtaş Barajı’na giden iki kişiden haber 
alınamadığı, bir kişinin üzerinde kırmızı tişört olduğu ihbarı geldi. Ekipler gece 
aramasına hazır bir şekilde yola çıktı. Yapılan aramada ağaca asılı bulunan kırmızı 
tişörtün izi sürülerek çalışmalara devam edildi. Kaybolan kişiler yaklaşık iki saat sonra 
ağaçların arasında yaralanmış halde bulundu. Ekipler ilk yardım müdahalesinden 
sonra yaralıları sağlık ekiplerine ulaştırdı.
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Deprem
yaklaşırken

yapabileceklerimiz

ACİL YARDIM

17 Ağustos 1999’da Gölcük’te gerçekleşen 
7.4 büyüklüğündeki deprem, sadece merkez 
üssünü değil bütün Türkiye’yi etkilemişti. 
Ekonomik krizle iç içe geçmiş günlerin üstü-
ne, deprem sonrası yetersiz kalan acil yardım 
çalışmalarının topluma verdiği güvensizlik, yıl-
lara yayılan ekonomik ve politik değişimleri de 
tetikledi. O günden bu yana, 99 depreminin 
gerçekleştiği fay hattında bir kırılma olacağı, 
büyük bir depremin İstanbul’u vuracağı ko-
nuşuluyor ve bekleniyor. Bina güvenliğinden 
deprem anında yapılması gerekenlere kadar 
uzanan bir yelpazede depremi konuşmamız 
gerekiyor. Bunun devamı olarak gerekli olan 
önlemlerin alınması ve periyodik eğitimlerin 
yapılması da olması gerekenler arasında. 

24 Eylül 2019 ve 26 Eylül 2019 tarihle-
rinde, Silivri açıklarında meydana gelen 4.7 
ve 5.8 büyüklüklerindeki depremlerin toplu-
mumuzda yarattığı paniğe bakılırsa, yapılma-
sı gerekenler noktasında eksikler çoğunlukta. 
5.8 büyüklüğündeki depreme dair Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) 
yayınladığı ön değerlendirme raporunda, böl-
gede 1900 yılından günümüze kadar 4.0’dan 
büyük 262 adet deprem meydana geldiği ve 
bölgenin deprem riskinin “Yüksek Tehlike” 
seviyesinde olduğu belirtiliyordu. Kandilli Ra-
sathanesi ve AFAD’ın verdiği anlık bilgilere 
dikkat kesilenler, deprem öncesinde, deprem 
esnasında  ve depremden sonra neler yapılması 
gerektiğine, daha da önemlisi deprem esnasın-
da neler yapılmaması gerektiğine dair bilgilere 
sahip olabiliyor. AFAD tarafından paylaşılan 
bu bilgilerden bazılarını derledik.
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• Çevreniz ve kendi emniyetinizden emin 
olduktan sonra binayı terk edin.

• Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın, soba ve 
ısıtıcıları söndürün.

• Afet ve acil durum çantanızı alarak toplanma 
bölgesine gidin.

• Deprem sonrası yardıma ihtiyaç duyabilecek 
bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek 
olmaya çalışın.

• Cam, pencere ve aydınlatma tesisatı gibi 
üzerinize düşecek eşyalardan uzak durun.

• “Çök-kapan-tutun”* yapın.

• Merdiven, asansör ya da çıkışlara doğru 
koşmayın. Sarsıntı sırasında binayı terk 
etmeye çalışmayın.

• Enerji hatlarından, diğer binalardan, 
direklerden, ağaçlardan ve duvar 
diplerinden uzaklaşın.

• Seyir halindeyseniz ve bulunduğunuz yer 
güvenliyse, yolu kapatmadan sağa yanaşıp 
durun.

• Yangına sebep olacağı için kibrit ve 
çakmak kullanmayın.

• Elektrik kesintisi durumunda elektrik 
sigortasını açmayın.

• Yangına ya da patlamaya sebep 
olabileceği için elektrik düğmelerine 
dokunmayın.

• Asansörleri kesinlikle kullanmayın.

• Merdivenleri kesinlikle kullanmayın.

• Yerde olabilecek cam kırıklarına karşı 
çıplak ayakla dolaşmayın.

• Hasarlı elektrik kablolarını ve gaz 
sızıntısı yapabilecek tesisat bağlantılarını 
onarın.

• Su ve gaz kaçaklarını önlemek için 
esnek tesisat malzemeleri kullandırın.

• Su ısıtıcınızı, buzdolabınızı, fırın ve gaz 
tertibatını uygun malzemelerle duvara/
yere sabitleyin.

• Ailenizle “çök-kapan-tutun” hareketinin 
tatbikatını yapın.

• Zorunlu deprem sigortanızı yaptırın.
• Binanızın dayanıklılığını kontrol edin. 

Olası can ve mal kayıplarını önlemek 
için binanızın tasarımını değiştirmeyin.

• Afet çantanızı hazırlayın ve 6 ayda bir 
güncelleyin.

AFETLERE HAZIRLANMAK İÇİN
HEMEN ŞİMDİ YAPABİLECEKLERİNİZ

1 2 3 4Afet ve acil 
durum çantası 
hazırlamak.

Evinizde/ofisinizde
“tehlike avı”* yaparak 
konutunuzu afetlere hazır 
hale getirmek.

Toplanma alanlarını 
öğrenmek.

Ailenizle beraber 
aile afet ve acil 
durum planı 
yapmak.

DEPREM ÖNCESİNDE
YAPILMASI GEREKENLER

DEPREM SIRASINDA
YAPILMASI GEREKENLER

DEPREM SIRASINDA
YAPILMAMASI GEREKENLER

DEPREM SONRASINDA
YAPILMASI GEREKENLER
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İNCELEME

Yazı: Hatice Zengin

Avrupa’da
Kayıp Refakatsiz 
Mülteci Çocuklar

Bugün dünya genelinde zorla yerinden edilmiş 68,5 milyon mülteci var. Bunların 
%52’sini (36 milyon) 18 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. Çocukların büyük bir 
kısmı ailesi veya herhangi bir refakatçisi olmaksızın Avrupa ülkelerinde bulunuyor. 
Europol’ün (Avrupa Polis Teşkilatı) güncel verilerine göre yaklaşık 10 bin refakatsiz 
mülteci çocuk, kayıp olarak aranıyor. Oldukça ciddi bir probleme işaret eden bu ra-
kamın açıklanmasıyla birlikte kamuoyu harekete geçti ve Avrupa genelinde kayıp 
mülteci çocuklarla ilgili bir tartışma başladı.
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İNCELEME

Mawlid
21 yaşında, Somalili
Mawlid, Doğu Afrika üzerinden birçok tehlikeye maruz kaldığı Libya’ya 
ulaştıktan sonra bir kaçakçılık çetesi tarafından başka birçok gençle birlikte 
esir alındığını ve kötü muamele gördüğünü anlatıyor. Hijyenik olmayan ha-
pis şartları sebebiyle gençlerden çoğu salgın veya açlık yüzünden bu süreçte 
hayatını kaybetmiş. Gençler, serbest kalmaları karşılığında para göndermeleri 
için ailelerini aramaya zorlanmış. Ailesi para gönderemeyen çocuklar, tutuklu 
kalmaya devam ederek şiddet görmüşler. Mawlid, kaçakçılara para verdiğinde 
bu defa gençlerin başka kaçakçılara teslim edildiğini ve ailelerden tekrar ücret 
istendiğini anlatıyor. Bu şartlarda bir şişme botla Akdeniz’i geçerek İtalya’ya 
ulaşan Mawlid, sonrasında İsviçre ve Fransa üzerinden Almanya’ya gelmiş.

Muhammed
19 yaşında, Suriyeli
Muhammed, Türkiye-Suriye sınırı üzerinden Türkiye’ye ulaşanlardan. Bura-
da, mültecileri Akdeniz üzerinden Yunanistan’a götüren bir kaçakçıyla anla-
şarak -20 kişi kapasitesi olan şişme bir botta- 60 kişiyle birlikte yola çıkmış. 
Yunanistan’daki kabul merkezinde ilk kaydı gerçekleştirilen genç adam, bu-
radan Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan ve Avusturya üzerin-
den Almanya’ya ulaşmış. 2015 yılında Almanya’ya ulaştığında 16 yaşında 
olan Muhammed, yapılan sağlık muayenesinden sonra ikinci kez mülteci 
olarak kaydedilmiş. Sonrasında refakatsiz mülteci çocukların kaldığı yurda 
gönderilmiş. Muhammed, Avrupa’daki kaçış rotalarında birçok sınır ve sahil 
güvenliğinin olduğunu söylüyor. Ormanların ve denizlerin dronlarla kontrol 
edildiği bu rotayı, oldukça zorlu ve tehlikeli olarak tanımlıyor.

Ferid
19 yaşında, Afganistanlı
Engelli olan Ferid, görüşme esnasında kaçış hikâyesinden çok fazla bahset-
mek istemiyor. Engeli sebebiyle hem grup üyeleri hem de kaçakçılar tara-
fından dışlandığını anlatan Ferid, kaçakçı onu uygun bir gruba dâhil edene 
kadar çok fazla beklemesi gerektiğini anlatıyor. Engelli mülteciler için kaçışın 
çok daha zorlu olduğunu söyleyen Ferid, diğer mültecilerin nasıl kötü mu-
ameleye maruz kaldığına da tanıklık etmiş. Birçok mülteci yürüyerek kat 
ettiği bu tehlikeli yolda yaşamını yitirmiş veya kaybolmuş. Bu yüzden bir 
grupla hareket etmenin önemli olduğunu söylüyor. Ferid 2015 yılında 15 
yaşındayken Almanya’ya ulaşmış. İlk kabul merkezinde kayıt edildikten son-
ra sağlık muayenesinden geçmiş ve diğer yaşıtları gibi bir kimsesiz çocuk 
yurduna yerleştirilmiş.
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Niye göç ediyorlar?
Refakatsiz mülteci çocukların göç etme ve 
iltica sürecinde göze aldıkları riskler farklı 
gerekçelere dayanıyor. Mülteci çocukları 
tek başlarına ve korumasız şekilde göçe zor-
layan sebeplerin başında şiddet, silahlı ça-
tışma, zulüm, doğal afetler, iklim değişikliği 
nedeniyle oluşan tahribat, yoksulluk, eşit-
sizlik ve kişilerin daha iyi bir yaşam arayışı 
geliyor. Birçok kişi hedef ülkelerde daha iyi 
eğitim ve iş imkânı bulacağına inandığı için 
göç ediyor. Bazı durumlarda ise reşit olma-
yan çocukların istenmeyen çocuk evlilikle-
rinden, cinsiyete dayalı şiddetten (özellikle 
kız çocukları) veya zorunlu askerlik hizme-
tinden (özellikle erkek çocuklar) kaçınmak 
için evlerini terk ediyorlar. Genel itibariyle 
kızların ve kadınların erkek çocuklara ve 
yetişkin erkeklere kıyasla göç etme kararın-
da daha az yetki sahibi oldukları biliniyor; 
bu karar genellikle aileler tarafından alını-
yor. Çocukları göçe teşvik eden etkenlerin 
başında aileler geliyor. Kimi çocuklar ebe-
veynleri öldüğü veya onları koruma altına 
alacak başka aile bireyleri olmadığı için göç 
ederken, kimileri de kendilerinden önce göç 
etmiş aile bireylerinin yanına ulaşmak için 
evlerini terk ediyor. Bazı durumlarda ise ço-
cuklar, yaşlı aile üyelerine göre başarı şans-
ları daha yüksek olduğundan tek başlarına 
göç yolculuğuna çıkıyor.

2017 yılında Avrupa genelinde 538.000 
kayıtlı sığınmacıya koruma statüsü sağlandı, 
24.000 mülteci ise Avrupa Birliği’ne (AB) 
üye diğer ülkelere gönderildi. Bunlardan 
31.400’ü refakatsiz çocuk olarak kayıtlara 
geçti. Kayıtlı refakatsiz çocukların büyük 
kısmını erkekler (%89) oluşturuyor. Yaş or-
talaması 16 ila 17 arasında değişen çocukla-
rın oranı %77 (24.200) iken, yaş ortalaması 
14 ila 15 arasında olan çocukların oranı %16 
(5.000), yaşı 14’ün altında olan çocukların 
oranı ise %6 (2.000) olarak tespit edildi.

Kayıp Çocuklar
2016 yılının başında Europol, Avrupa gene-
linde 10.000 mülteci çocuğun kayıp olduğu 
bilgisini tasdik etti. Kayıtlara geçmeyen vaka-
larla birlikte belirsiz rakamın bunun çok daha 
üstünde olduğu tahmin ediliyor.

Avrupa Komisyonu’nun tahminlerine göre 
refakatsiz mülteci çocukların büyük bir kısmı 
sığınma talebinden önce veya süreç esnasında 
ortadan kayboldu. Çocukların çoğunlukla ül-
keye giriş yaptıktan sonraki birkaç gün içeri-
sinde herhangi bir başvuru gerçekleştirmeden 
önce kayboldukları tespit edildi. Bu durum, 
refakatsiz çocukların, sığınma taleplerinin 
olumsuz değerlendirilme veya sınır dışı edilme 
korkusuyla farklı bir ülkeye gitme çabası olarak 
açıklanıyor. Bir diğer grubun ise AB sınırları 
içerisinde bulunan aile bireylerini aramak ama-
cıyla farklı ülkelere gittiği tahmin edililiyor.

Mülteci çocukların kaybolmalarının diğer 
sebepleri arasında yetersiz kabul şartları, sığın-
ma prosedüründeki eksikler, çocukların anla-
makta güçlük çektiği bilgilendirme şekilleri, 
aile birleşimi süreçlerinin ve yasal vasilerin 
verimsizliği gibi konular yer alıyor.

Entegrasyon ve geri gönderme prosedür-
lerinde en sık karşılaşılan zorluklardan biri 
de eğitimli personel eksikliği. Dil engeli ve 
çocukların özel gereksinimlerini karşılayacak 
kursların yetersiz kaynaklar sebebiyle sunula-
maması, refakatsiz mülteci çocukların uyumu 
ve eğitiminde karşılaşılan en önemli zorluk 
olarak öne çıkıyor. 

Bunların yanı sıra refakatsiz mülteci ço-
cukların bir kısmının sömürü, suistimal ve 
şiddet kurbanı olma olasılığı da tedirginlik 
oluşturuyor. Tahminlere göre zorla fuhuş, 
uyuşturucu kaçaklığı, emek sömürüsü, organ 
ticareti vb. durumlar göz ardı edilmemesi ge-
reken tehlikeler arasında. Europol Kurmay 
Başkanı Brian Donald’ın verdiği bilgilere göre, 
bazı refakatsiz mülteci çocukların cinsel şiddet 
kurbanı olduğu yönünde kanıtlar bulundu. 

İNCELEME
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Sizin desteğinizle dünyanın dört bir yanında inşa ettiğimiz kalıcı eserler, başta 
yetimler olmak üzere birçok ihtiyaç sahibinin umudu oldu. Afrika’dan Asya’ya, 
Balkanlar’dan Ortadoğu’ya kadar birçok bölgede kurulan camiler, okullar, su 
kuyuları, yetimhaneler, eğitim, kültür ve sağlık merkezleri milyonlarca insana daha 
iyi bir yaşam sundu. Sizin sayenizde binlerce ihtiyaç sahibi sıcak bir yatakta uyudu, 
okuma yazma öğrendi, rahatça ibadet edebildi ve sağlık hizmeti alabildi. 

Şimdi daha fazla ihtiyaç sahibine hizmet sunacak kalıcı eserler 
tamamlanmak için sizi bekliyor. 

Sizi bekliyorlar...

1

9. yılı bitmek üzere olan Suriye iç savaşında, ülkedeki hastanelerin yarısı yıkılmış durumda. 
Ayakta kalanlarsa tıbbi malzeme eksikliği yaşıyor. Bu eksikliğin üstesinden gelebilmek için 

İdlib’te bir sargı bezi fabrikası kurduk. Fabrikada aylık 1.5 ton sargı bezi üretiyor ve çevredeki 
hastanelere dağıtıyoruz.

 Maddi imkansızlıklar sebebiyle bir süredir sargı bezi üretemeyen fabrikanın desteğe 
ihtiyacı var. Bölgede savaş devam ettiği için sargı bezi ihtiyacı da devam ediyor. Hastaneler 
bizden sargı bezi talep ediyor. Gelin, küçük bir katkıyla bir insanın yarasını sarın, hayata 

tutunmasına vesile olun.

Yaralarını Saralım

Nasıl destek olabilirim?
ihh.org.tr  ’den online bağış
0212 631 21 21  ’i arayarak
EFT/Havale  yoluyla açıklama 
kısmına proje kodu olan
1153   yazarak bağışta 
bulunabilirsiniz.

Tüm çalışmalarımız için banka bağış hesaplarımız:
Ziraat Bankası: TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07
Ziraat Katılım: TR94 0020 9000 0000 2121 0000 02
Halkbank:  TR43 0001 2009 7540 0012 0100 80
Albaraka Türk: TR16 0020 3000 0028 7839 0000 09

Türkiye Finans: TR24 0020 6000 0400 3279 3000 01
Vakıfbank:  TR29 0001 5001 5800 7266 5775 89
Kuveyt Türk: TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01
PTT Bank:   160 54 51

*Çalıştığımız tüm banka şubelerinden kurumsal tahsilat ekranları ile havale masrafı olmadan bağış yapabilirsiniz.
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Suriye’de birçok görme engelli var. Engelliler savaştan dolayı yeterince destek bulamadığı için 
kimisi tek başına yürümeyi kimisi de okuma yazmayı öğrenememiş. Ancak bunlar üstesinden 

gelinemeyecek sorunlar değil.

Vakfımız, Suriye’de bugüne kadar birçok proje yaptı. Bunlardan birisi de görme engelliler okulu. 
Okulda öğrenciler okuma-yazmayı, bilgisayar ve telefon kullanmayı, kendi başına yürümeyi, 

satranç oynamayı öğreniyor.  Öğrencilerin çoğu 6 ayda bunları yapmayı başarıyor.

Fakat 25 öğrencinin eğitime devam etmesi için okulun bazı ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. 
En önemlisi araç gereç. Bizden gelecek yardımları bekliyorlar. Birlikte hayatlarını değiştirebiliriz. 

Destek olun, onların görmeyen gözü olalım.

Görmeyenlerin Gözü Olalım

Tüm çalışmalarımız için banka bağış hesaplarımız:
Ziraat Bankası: TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07
Ziraat Katılım: TR94 0020 9000 0000 2121 0000 02
Halkbank:  TR43 0001 2009 7540 0012 0100 80
Albaraka Türk: TR16 0020 3000 0028 7839 0000 09

Türkiye Finans: TR24 0020 6000 0400 3279 3000 01
Vakıfbank:  TR29 0001 5001 5800 7266 5775 89
Kuveyt Türk: TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01
PTT Bank:   160 54 51
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Nasıl destek olabilirim?
ihh.org.tr  ’den online bağış
0212 631 21 21  ’i arayarak
EFT/Havale  yoluyla açıklama 
kısmına proje kodu olan
11726  yazarak bağışta 
bulunabilirsiniz.

Afrika’da çok sayıda görme ve işitme engelli çocuk var. Bu çocuklar çoğu durumda 
toplum tarafından dışlanıyor ve kendilerine gerektiği gibi bakılmıyor. Çoğu engelli, ciddi 

hastalıklar ve beslenme sorunları yaşıyor.

Vakfımız, birçok Afrika ülkesinde projeler yapıyor. Bazı bölgelerde engellilerin barınma 
ihtiyaçlarını karşılarken, bazı bölgelerde sağlıklı beslenmelerini sağlıyor. Aynı zamanda, 

eğitimlerine de devam ediyorlar.

Fakat Afrika’da yardıma ihtiyacı olan daha çok engelli var. Bizden gelecek yardımları 
bekliyorlar. Birlikte, binlerce engellinin görmeyen gözü, işitmeyen kulağı olabiliriz. 

Desteklerinizle, çok uzaklarda bambaşka hayatlar değişebilir.

Engelsiz Afrika

Tüm çalışmalarımız için banka bağış hesaplarımız:
Ziraat Bankası: TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07
Ziraat Katılım: TR94 0020 9000 0000 2121 0000 02
Halkbank:  TR43 0001 2009 7540 0012 0100 80
Albaraka Türk: TR16 0020 3000 0028 7839 0000 09

Türkiye Finans: TR24 0020 6000 0400 3279 3000 01
Vakıfbank:  TR29 0001 5001 5800 7266 5775 89
Kuveyt Türk: TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01
PTT Bank:   160 54 51
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Nasıl destek olabilirim?
ihh.org.tr  ’den online bağış
0212 631 21 21  ’i arayarak
EFT/Havale  yoluyla açıklama 
kısmına proje kodu olan
11390  yazarak bağışta 
bulunabilirsiniz.

*Çalıştığımız tüm banka şubelerinden kurumsal tahsilat ekranları ile havale masrafı olmadan bağış yapabilirsiniz. *Çalıştığımız tüm banka şubelerinden kurumsal tahsilat ekranları ile havale masrafı olmadan bağış yapabilirsiniz.



YENİ ÇIKANLAR

Savaş Mağduru Yetimler

      Savaşlar, doğal afetler, salgın hastalıklar, sosyal kargaşalar, 
giderek yaygınlaşan gayrimeşru ilişkiler ve ekonomik sorunlar sebebiyle 
dünyadaki yetim ve kimsesiz çocuk sayısı her geçen gün artıyor. Birleş-
miş Milletler’in (BM) 2015 yılı rakamlarına göre dünyada 140 milyonu 
aşkın yetim çocuk bulunuyor. 

Kaçırılan, silah altına alınan ya da çeşitli örgütlerin elinde esir olan 
yetim çocukların sayısı tam olarak bilinmiyor. Öte yandan 30’dan fazla 
ülkede yaklaşık 300.000 çocuk aktif olarak savaşıyor. Bunlar dışında 
bugün dünya genelinde 5-17 yaş arası en az 218 milyon çocuk işçi ol-
duğu ve bunların en az 73 milyonunun tehlikeli işlerde çalıştığı dü-
şünülüyor. Dünyada gerçekleşen doğal afetler, yoksulluk, hastalıklar, 
kazalar ve savaşlardan en çok etkilenen kesimin çocuklar olduğu gerçeği 
göz önünde bulundurulduğunda ortaya çıkan sonuç, her geçen gün sa-
yıları daha da artan yetim ve kimsesiz çocuklar.

RAPOR

A. Hümeyra Kutluoğlu Karayel

Suriye’de Çocuk Hakkı İhlalleri

        2011 yılından bu yana devam eden Suriye iç savaşında, ço-
cuklar fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddetin farklı türlerine maruz kaldı. 
Çatışmalar süresince sivillere yönelik saldırıların mağduru olma, muh-
telif silahlarla hedef alınma, yaşam alanlarının imha edilmesi, eğitim 
hakkından mahrumiyet, büyük çaplı yer değiştirmeler sırasında ebevey-
nlerinden ayrı düşme ve en temel hak olan yaşam haklarının ihlal edil-
mesi gibi sayısız mağduriyete uğrayan çocuklar, savaşın bütün karanlık 
yönleriyle karşı karşıya kaldı.

Çocuklara yönelik hak ihlalleri ve mağduriyetler, savaşın süresi 
uzadıkça derinleşmekte ve kalıcı sorunlar haline dönüşmektedir. İltica 
ettikleri ülkelerdeki durumları belirsiz olan, eğitimden tamamen veya 
kısmen mahrum kalan, fiziksel ve psikolojik derin travmaları bulunan 
çocukların durumu Suriye’nin geleceğindeki en önemli problemlerden 
biri olacağı açıktır.

RAPOR

Kadriye Sınmaz




