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AFETLERE NE KADAR HAZIRIZ?
Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında üst üste doğal afetler gerçekleşiyor. Yakın zamanda 

yaşanan afetlerde yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Peki, afetlere karşı neler yapıyoruz?
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Türkiye afetler bakımından son yılların en yoğun yaz mevsimlerinden birini yaşa-
dı. Güney bölgemizdeki yangınlarla başlayan olaylar kuzey bölgemizdeki sellerle 
devam etti. Afetlerde onlarca vatandaşımız vefat etti; binlerce hayvan telef oldu; 
yerleşim yerleri ve ormanlar büyük zarar gördü.

Felaketlerde elbette ki ihmal ve provakasyon ihtimalleri var. Uzmanlar fela-
ketleri iklim değişikliğine ve insanların bu değişikliğe kayıtsız kalmasına bağlıyor. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre Türkiye’de ortalama sıcaklıklar giderek ar-
tarken, ortalama yağışlar azalma eğilimi gösteriyor, ortalama nem azalıyor ve bu-
harlaşma artıyor. Örneğin; Türkiye’de 2017 yılı verilerine göre, ortalama sıcaklık 
1970 yılından bu yana 1,5 derece artmış. Bunun ne kadar farkındayız? 

İnsani Yardım’ın 77. sayısını afetlere ayırdık ve İHH’nın afetlerle nasıl mücadele 
ettiğini anlattık. Bunun yanında Kurban ve Ramazan çalışmalarımızı ve bu çalışma-
lar sırasında yaşadıklarımızı da özetledik. İsrail’in Ramazan ayında yaptığı Mescid-i 
Aksa işgalini ve hukuksuzluklarını da bu dergide bulabileceksiniz. Lübnan, Orta 
Afrika Cumhuriyeti ve diğer bölgelerde son zamanlarda meydana gelen gelişmeleri 
ve İHH’nın buralarda yaptığı çalışmaları da eklemeyi unutmadık. İyi okumalar.
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İsrail ile Hamas arasında varılan 
ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması 
21 Mayıs gecesi saat 02.00’da yürürlüğe girdi. 
İsrail’in saldırılarında 65’i çocuk, 39’u kadın 
232 Filistinli hayatını kaybetti. 1.300’den faz-
la kişi yaralandı. İsrail tarafında ise Hamas’ın 
roket atışları sonucu en az 10 kişi yaşamını 
yitirdi.

İsrail Gazze’yi susuzluğa mahkum 
ediyor

Gazze Su Kurumu, Gazze Şeridi’ndeki su ku-
yularının %97’sinden fazlasının Dünya Su 
Örgütü’nün (DSÖ) içme suyu standartlarını 
karşılamadığını açıkladı. Gazze’ye uygulanan 
siyasi ve ekonomik abluka ile su tesislerinin 
inşası ve tamamlanması için gereken finans-
man ve malzeme desteğinin de engellendiği 
belirtti.

Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimcile-
rin sayısı 10 yılda %42 arttı

İsrailli insan hakları kuruluşları B’Tselem ile Ke-
rem Navot’un hazırladığı raporda Batı Şeria’daki 
yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan-
ların sayısının 441 bin 619 olduğu kaydedildi. 
Son 10 yılda %42 artan yerleşimcilerin sayısının 
yakın bir gelecekte 1 milyona yükseleceği tah-
min ediliyor.

34 milyon insan açlıktan bir adım 
uzakta

Birleşmiş Milletler’e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP), ilerle-
yen aylarda 20’den fazla ülkenin akut açlıktan et-
kileneceğini açıkladı. Yemen ve Güney Sudan’da 
yaşayanların halihazırda açlıkla mücadele ettiği ve 
tahminen 34 milyon insanın da açlıktan bir adım 
uzakta olduğu vurgulandı. Açlıktan etkilenen di-
ğer ülkeler: Burkina Faso, Afganistan, Demokra-
tik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Haiti, Sudan 
ve Suriye.

Afganistan’da kuraklık
Afganistan’da kuraklık sebebiyle 12 milyondan fazla insan gıda kriziyle karşı karşıya. Özellikle 
ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde, geçimlerini tarımdan sağlayan 3 milyon insan kuraklığın 
korkunç sonuçlarını daha fazla yaşıyor.

DÜNYADAN NOTLAR
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Dünyada yerinden edilenlerin sayısı 
55 milyona ulaştı
Yerinden Edilenleri İzleme Merkezi (IDMC) geçen yıl yaşanan çatışmalar, savaşlar ve doğal afetler 
sebebiyle yaklaşık 40,5 milyon kişinin ülkeleri içinde başka bir yere göç ettiğini açıkladı. Bu sayının 
dörtte üçünü doğal afetler, dörtte birini de çatışma ve şiddet sebebiyle göç edenler oluşturuyor. Şiddet 
ve çatışmalar yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalanların önemli bir kısmını Etiyopya, Mozam-
bik, Burkina Faso, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afganistan ve Suriye vatandaşları oluşturuyor.
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Lübnan’da ilaç krizi
Eczanelerinde ilaç krizi yaşanan Lübnan’da Sağlık Bakanlığı kaynakları, ithalatçı firmaların ilaç-
ların dağıtımını başlatmak için Lübnan bankalarının ödeme yapmasını beklediklerini açıkladı. 
Lübnan’da önceki seneye göre ithalattaki duraksamanın iki katına çıktığını belirten Merkez Ban-
kası ise Lübnanlı tarafları ilaçları stoklamak ve kaçakçılık yapmakla suçladı. 2021 yılının ilk yarı-
sında ilaç ve tıbbi malzemelere kesilen fatura bedellerinin 2020 yılının toplamını aştığını belirten 
banka yetkilileri, söz konusu rakamın 1,5 milyar dolara yakın olduğunu açıkladı. Lübnan Sağlık 
Bakanı Dr. Hamad Hasan ise Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamanın tutarsız olduğunu, 
rakamların ve tabloların tekrar kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti’nde kızamık salgını
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki 
sağlık çalışanları, koronavirüs aşılamalarına 
gösterilen yoğun ilgiden dolayı son üç aylık 
süreçte rutin kızamık aşısı yapılamadığını 
belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı 
açıklamaya göre, koronavirüs sebebiyle dünya 
çapında 140 milyon kızamık aşısı yapılamadı. 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi zayıf 
sağlık altyapısına sahip ülkeler adeta “saatli 
bomba”ya dönüştü. Özellikle bir yaş altı 
çocuklar için ciddi ölüm riski barındırdığı 
ifade edilen hastalık, yetersiz beslenme ve A 
vitamini eksikliği gibi sebepler dolayısıyla çok 
daha ölümcül oluyor. Önlenebilir hastalıklar 

arasında en yüksek bulaş oranına sahip olduğu 
belirtilen kızamık, ülkede yeni bir salgın 
yaşanması endişesine sebep oluyor.

Somalili ailelerin dörtte üçü 
kuraklıktan etkileniyor
Somali’de yaşanan kuraklık, su kuyularının 
kurumasına sebep oldu. Ailelerin yaklaşık 
dörtte üçü güvenli içme suyuna ulaşamıyor. 
Kuraklıktan dolayı mahsuller tükeniyor ve 
hayvanların açlık sebebiyle ölüm riski artıyor. 
İklim değişikliği sebebiyle tekrarlayan kuraklık 
ve seller en çok Somali, Etiyopya, Uganda ve 
Kenya gibi Doğu Afrika ülkelerini etkiliyor.

DÜNYADAN NOTLAR
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Çin, Doğu Türkistan’da cami yıkımını sürdürüyor
Uluslararası toplumun tepkisine rağmen Uygurları toplama kamplarında tutmaya devam eden 
Çin yönetimi, Doğu Türkistan’daki camileri yıkıp cami mülklerine de el koyuyor. Uydu göz-
lemleri aracılığıyla tespit edilebilen el koymalardan biri de Çira kentindeki Jiaman Camii’nde 
yaşandı. Yüksek duvarlarla çevrelenip ibadete kapatılan caminin fotoğraflanması da yasaklandı.

Doğu Türkistan’da nüfus azaldı
Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü, Çinli 
yetkililerin Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan 
Uygur Türklerinin ve diğer Müslümanların 
nüfus artışını engellemek için sistematik 
bir çalışma yürüttüğüne dair yeni kanıtlar 
yayınladı. 2017 yılında alınan ve amacı “doğum 
oranını ölçülü bir düzeye düşürmek ve dengede 
tutmak” olarak belirtilen sert kararlar sonucu 
2017-2019 yılları arasında bölgedeki doğum 
oranı neredeyse yarı yarıya (%48,74) azaldı.

Yemen’de en çok çocuklar risk 
altında
Yemen’deki çatışmalar yedinci yılına girerken 
en ağır bedeli çocuklar ödemeye devam ediyor. 
Ülke nüfusunun %66’sı, yani 20,7 milyon 
kişi insani yardıma muhtaç; bunlardan 11,3 
milyonu çocuk. Beş yaşın altındaki 2,2 milyon 
çocuk yetersiz besleniyor ve bir kısmı yüksek 

ölüm riski altında. Buna karşın çocuk koruma 
fonu olarak ayrılan uluslararası yardımların %44 
oranında azaldığını bildiren bölge kaynakları, 
Yemen’de hayatını kaybeden her dört sivilden 
birinin çocuk olduğunu rapor ediyor. 

Suriye’de 3,4 milyon insan açlıkla 
karşı karşıya
Suriye’nin kuzeybatısında yerinden edilmiş 
yaklaşık 2,7 milyon insan zor şartlarda yaşıyor. 
Ülkede ayrıca 3,4 milyon insan açlık tehlikesiyle 
karşı karşıya. Suriye’ye insani yardımlar, sınır 
hattındaki dört kapının sadece birinden 
yapılabiliyor. Yardımların bölgeye ulaşabilmesi 
için diğer kapıların açılması hayati önem taşıyor. 
Suriye’yi ziyaret eden BM Genel Kurulu Başkanı 
Volkan Bozkır, böyle bir insani facia karşısında 
hiçbir ülkenin sadece kendi çıkarlarını düşünme 
lüksü olmadığını, diğer kapıların açılması için 
gayret göstereceğini söyledi.

Bu sayfadaki haberler insamer.com adresinden alınmıştır.
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Üç yıl önce Nepal’de yaşanan yangın sırasında bölgeye acil yardım ulaştıran vakfımız, evsiz kalan 
aileler için proje başlatmıştı. Evini kaybeden 25 aileye 40 metrekare büyüklüğünde 2 oda, bir 
mutfak ve banyodan oluşan yeni evlerini teslim ettik. Çeşitli ülkelerde zor şartlarda yaşamaya 
çalışan insanlar için kalıcı eserler inşa etmeye devam ediyoruz.

Yangında evini kaybeden ailelere 
yeni evlerini teslim ettik 

ASYA
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Bangladeş’te Arakanlı mülteciler için 390 yeni bambu ev inşa ederek ihtiyaç sahibi ailelere teslim 
ettik. Ayrıca evlerin olduğu bölgelerde yürüme yolları ve merdivenler yapıp yeşillendirme ve çöp 
toplama çalışmaları da gerçekleştiriyoruz. Krizin başladığı 2017 yılından günümüze kadar bölgede 9 
bin 890 ev inşa ettik. Evler, bölgede insani yardım çalışmaları yapan STK’lara, Birleşmiş Milletler’e 
bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından örnek olarak gösterildi. 1995 yılından bu yana 
hayırseverlerin destekleriyle Arakan halkı için çalışmalar yürütüyoruz.

Arakanlı mülteciler yeni 
evlerine kavuştu
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Kosova gazilerinden İHH’ya teşekkür
Kosova Savaşı sürecinde yaralı gazilerin tedavisi ve Kosovalı 
göçmenlere verilen desteklerden dolayı UÇK Savaş Gazileri 
Derneği Başkanı Cevdet Çeriçi, vakfımıza teşekkür belgesi 
verdi. Teşekkür belgesini İHH adına Mütevelli Heyeti Üyesi 
Osman Atalay aldı. Kosova’ya eğitim, sağlık, mesleki destek 
ve yetim yardımlarımız devam ediyor.

AVRUPA

Koronavirüs salgınının en fazla etkilediği ülkelerden biri olan İspanya’da salgından dolayı işsiz ve 
evsiz kalan 240 yetim ailesine gıda ve hijyen paketi ulaştırdık. Bunun yanında ihtiyaç sahibi ailelere 
temizlik malzemesi, dezenfektan ve maskeden oluşan hijyen paketleri dağıttık.

İspanya’daki evsizlere yardım
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Kosova gazilerinden İHH’ya teşekkür

GAZZE

2013 yılında Gazze’de ihtiyaç sahibi öğrencilere daha iyi hizmet verebilmek için Muhsin Yazıcıoğlu 
Kültür Merkezi’ni faaliyete geçirdik. Merkezden yedi yılda 18 binden fazla öğrenci mezun oldu. 
Mezunlarımız hayatlarına daha emin adımlarla devam ediyorlar.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde mesleki eğitim kursları, bilgisayar ve teknoloji, yabancı 
diller ve hafızlık bölümleri bulunuyor. 2021 yılında Gazze’de 2 bin 500 öğrenciye hafızlık eğitimi-
nin yanı sıra tüm seviyelerde İngilizce, Photoshop, Autocat, 3D-MAX ve Microsoft Office eğitimi 
verildi.

Gazze’de 18 binden fazla 
öğrenciye eğitim verdik
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Oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan eko-
nomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu 
yana en büyük krizi yaşıyor. Beyrut Limanı pat-
lamasının ardından yaşam koşullarının daha da 
zorlaştığı Lübnan’da 30 bin civarında Filistinliye 
ev sahipliği yapan bir mülteci kampında uzaktan 
eğitim merkezi açtık ve kamp sakinlerine ücretsiz 
sağlık hizmeti veren polikliniğe de iki adet am-
bulans hibe ettik. Lübnan’da bulunan 12 mülteci 
kampında yaşayan Filistinli mülteciler, hayatları-
nı oldukça zor şartlar altında sürdürüyor.

Filistinli 
mültecilere 
destek 
oluyoruz

LÜBNAN

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım Lüb-
nan’daki Filistin Mülteci Kampları’nı ziyaret 
etti. Yıldırım, geçtiğimiz aylarda başlatılan 
“Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası” ile bir-
likte hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi. 
Lübnan’da yaklaşık 500 bin Filistinli mültecinin 
kaldığı kampların ihtiyaçlarını tespit edip bu 
ihtiyaçları karşılamak için çaba harcadıkları-
nı söyledi. Lübnan halkının tek başına Filistin 
kamplarının sorumluluğunu yüklenmesinin 
doğru olmadığını, bu nedenle Türkiye’deki sivil 
toplum kuruluşlarıyla birlikte yola çıktıklarını 
söyleyen Bülent Yıldırım, Filistinli mültecilerin 
ihtiyaçları için bağış yapan Türk hayırseverlere 
de kamp sakinleri adına teşekkür etti. Yıldırım, 
“Filistinliler, Türk hayırseverlere teşekkür ediyor 
ve yardımlarının devamını arzuluyorlar,” dedi.

Bülent Yıldırım
Lübnan’daydı
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Yetimler desteğinizi 
bekliyor
Ailesini kaybeden, sahipsiz ve korumasız kalan yetimler, insan kaçakçılığı, çocuk askerliği, çocuk işçiliği, 
organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri, insan ticareti ve dilenci şebekeleri gibi tehditlerle karşı 
karşıya. 

Sizlerin desteğiyle onlarca ülkede yüz binlerce yetime sahip çıkıyoruz. Büyüyüp kendi ayakları üzerin-
de duruncaya kadar yetimlere daima destek olmak; barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ih-
tiyaçlarını karşılamak için çabalıyoruz. Yetimlerin kendi topraklarında, kültürlerinden 
kopmadan, yakınlarının yanında, kimseye muhtaç olmadan 
yaşamalarını arzuluyoruz.

Yetim Sponsorluk Sistemi ile Türkiye’yle birlikte 50 
ülkede 120 bini aşkın yetim çocuğun her ay düzenli ba-
kımını üstleniyor; eğitim, sağlık, gıda, barınma gibi 
konularda onlara destek veriyoruz. Yetim Spon-
sorluk Sistemi ile bir kişi, aile, kurum, arkadaş 
grubu, sınıf veya okul, bir yetime sponsor 
olabiliyor.

YETİM
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571 yetim ona emanet

Aylık  150₺  bağışlayarak siz de 
bir yetime sponsor olabilir; eğitim, 

sağlık, gıda, kıyafet ve barınma 
ihtiyaçlarına önemli bir katkı 

sağlayabilirsiniz. 

ihh.org.tr/yetim

Amasyalı öğretmenimiz Muhammet Yavuz Çintaş vakfımızın 
YouTube kanalına konuk oldu. Çintaş ailesinin sürekli bakıma 

muhtaç bir çocukları var. Ancak bu durum onların yetimlere 
destek olmasına engel olmuyor. Muhammet Yavuz Çintaş, 

arkadaş grubuyla birlikte 50 ülkede 571 yetimin sponsorluğunun 
üstlenilmesine ve Suriye’de üç yetimhanenin işletilmesine vesile oldu. 

Çintaş’ın hikayesini YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. 

YouTube kanalımıza

youtube.com/ihhtr
adresinden ulaşabilirsiniz.
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ACİL YARDIM

Haiti’de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 2 binden fazla insan hayatını kaybetti, 6 bin 
900 kişi yaralandı ve 30 bin kişi evsiz kaldı. Depremin ardından tropikal fırtına etkisine giren ülke 
sellerle de mücadele ediyor.

11 sene önce meydana gelen depremde olduğu gibi bu sene de Haiti halkına insani yardım 
ulaştırmaya devam ediyoruz. Depremin ardından harekete geçerek 1125 aileye kumanya ve hijyen 
paketi yardımında bulunduk. 

Ekiplerimiz Haiti’de
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Afganistan’da yaşanan siyasi gelişmelerden en fazla siviller etkileniyor. Uzun yıllardır devam eden 
işgaller ve iç savaş sebebiyle ülkede insani yardıma muhtaç çok sayıda kişi var. 25 yıldır Afgan hal-
kına yardım ulaştıran vakfımız, bu yıl da Kabil’de ihtiyaç sahibi 50 aileye kumanya dağıtımı yaptı.

Afgan ailelere 
insani yardım
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İHH Arama Kurtarma Birimi koordinesinde Türkiye’de lisans ve yüksek lisans eği-
timi alan Filipinli, Somalili ve Endonezyalı öğrenciler, yardım çağrılarına kayıtsız 
kalmayarak gönüllü olarak Bozkurt’taki çalışmalara katıldılar.

Ekip sorumlusu İsmail Ekener, Genç İHH olarak birimlerine afet bölgesinde 
çalışmak için çağrıda bulunduklarını, bu çağrıya uluslararası öğrencilerin yoğun 
talep gösterdiğini belirtti. Ekener, “Buraya 12 kişilik uluslararası öğrenci topluluğu 
geldi. Burada AFAD koordinesinde temizlik çalışmalarına yardım ediyorlar. Ara-
mızda Filipinler, Endonezya, Somali ve ve ülkemizden öğrenci arkadaşlarımız var. 
Burada destek ve temizlik çalışmaları yapıyorlar.” dedi. Gönüllü öğrenciler, misafir 
oldukları ülke insanlarının bu afetleri yaşadıkları için etkilendiklerini ve ellerinden 
geldiğince yardım etmek için orada olduklarını belirttiler.

TÜRKİYE

ACİL YARDIM

Misafir öğrenciler arama 
kurtarma çalışmalarına 
katıldı

Kolombiya ve çevre ülkelerde etkili olan kasırgalar nedeniyle sel ve toprak kayma-
ları yaşandı. 200’den fazla insan hayatını kaybetti. Tüm dünyada olduğu gibi Ko-
lombiya’da da ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıp gıda ve hijyen paketi ulaştırdık. 
Yapılan yardımlardan 1.300 kişi istifade etti.

Kasırgadan etkilenen ihtiyaç 
sahiplerine insani yardım 
ulaştırdık
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İHH Afet Yönetim Birimleri, AFAD tarafından düzenlenen İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı 
(İRAP) Hazırlık Toplantısına katıldı. Toplantıda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da arama 
kurtarma hizmeti veren İHH, AKUT ve Türkiye İzcilik Federasyonu’nun akreditasyon sürecinin 
tamamlandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 2021’in “afet eğitim yılı” olarak ilan 
edildiğine işaret etti ve bu doğrultuda yıl içerisinde 51 milyon kişiye ulaşılacağını ifade etti.

İstanbul İl Afet Risk Azaltma 
Planı (İRAP) hazırlık toplantısı

Dünyanın dört bir yanında yoksulluk, savaş, doğal afetler 
ve koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahipleri zor günler ge-
çiriyor. Ülkemizde de bizi bekleyen ihtiyaç sahipleri var.

Türkiye genelindeki insani yardım dernekleri aracılı-
ğıyla, her yıl düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardım 
ulaştırmaya devam ediyoruz. Kastamonu, Çankırı ve 
Eskişehir’de 20 aileye hayırseverlerin destekleriyle kol-
tuk takımı dağıtımı gerçekleştirdik.

Ülkemizin yanındayız

TÜRKİYE
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Pendik Belediyesi koordinasyonunda İstanbul Gedik Üniver-
sitesi, Pendik Arama Kurtarma (PEAK), sahil güvenlik, Tek-
nopark İstanbul ve İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri 
ilçe sahilinde su altı temizliği gerçekleştirdi. İstanbul’da 
denizleri tehdit eden deniz salyasına karşı Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’nın başlattığı temizlik çalışmasına 15 
dalgıç ve sekiz tekne katıldı. Dalgıçlar denizden plastik, 
tabure, cam ve metal eşyalar ile otomobil lastiği gibi çe-
şitli atıklar çıkarttı.

Pendik’te deniz dibi 
temizliği yaptık 

Sarıyer - Beşiktaş hattında çalışan minibüsçüler, yetimler için farkındalık oluşturmak amacıyla 
“Minibüsçüler Yetimlere Destek Veriyor” sloganıyla bir kampanya başlattı. 308 minibüsün destek 
verdiği çalışmada, minibüslerin arka camlarına “Yetim Gülerse Dünya Güler” çıkartması yapış-
tırıldı.

İstanbul’da minibüsçülerden 
yetimlere destek
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Çin yönetimi Doğu Türkistan’da 1 Nisan 2017’den bu yana sistematik gözaltılar yapıyor. Doğu 
Türkistan Platformu, 1 Nisan’da “Şaka Değil Soykırım” başlığı altında başta İstanbul olmak üzere 
tüm Türkiye’de basın açıklamaları gerçekleştirdi. 34 ülkeden 200’den fazla STK’nın destek verdiği 
açıklamalarda toplama kamplarının kapatılması çağrısı yapıldı. Etkinlikler çerçevesinde fotoğraf ser-
gileri de açıldı. İstanbul Beyazıt Meydanı’nda yapılan basın açıklamasıyla başlayan program, hem 
İstanbul’un tüm ilçelerinde hem de 81 ilin tamamında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Doğu Türkistan Platformu basın 
açıklamaları gerçekleştirdi

TÜRKİYE
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Suriye’nin İdlib ili kırsalındaki mülteci kamplarında yaşayan ailelere 5 bin adet gıda kolisi, 10 
bin adet battaniye dağıttık. Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, iç savaşın sürdüğü 
Suriye’deki sivilleri yalnız bırakmadıklarını belirterek, ‘‘Suriye’de hayatın her anlamıyla normale 
dönebilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bölge halkı için evler, okullar, sağlık ocakları, atöl-
yeler, su kuyuları ve daha birçok eser inşa ederek onlar için bir umut ışığı oluşturmaya gayret 
ediyoruz,’’ dedi.

Vakfımız tarafından Suriye’de “21 Mart Dünya Down 
Sendromu Farkındalık Günü” etkinliği düzenlendi. 
Gönüllülerimiz, down sendromlu çocuklarla yemek 
yedikten sonra çizim, boyama, yapboz gibi aktiviteler-
de onlara eşlik ettiler. Etkinliğin ardından down send-
romlu çocuklara ve ailelerine gıda kolisi, hijyen paketi 
ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

İdlib’e gıda ve battaniye 
yardımı yapıldı

Down sendromlu 
çocukların sevinci 

SURİYE
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Suriye’de 2011 yılından bu yana eğitim, gıda, 
barınma ve sağlık alanlarında çalışmalar yürü-
tüyoruz. Sadece 2020 yılında 18 milyondan 
fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdık. Bu 
yardımların önemli bir kısmını eğitim alanın-
da gerçekleştirdik.

Kuveyt IICO kurumu iş birliğiyle Kefra 
köyünde 600 öğrencinin eğitim göreceği 12 
derslikli bir okul açtık. 2021-2022 eğitim dö-
nemi başlamadan inşaatını tamamladığımız 
okula, Umut Okulu adını verdik. Okulun açı-
lış töreninde çocuklara hediyeler dağıtmayı da 
unutmadık.

Qatar Charity ile birlikte Suriye’de El Emel 
Kenti projesinin temelini attık. El 
Emel Kenti’nde 1.400 konutun 
yanı sıra 2 bin öğrenci kapasiteli 
anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, 
sağlık merkezi, mesleki eğitim 
merkezi ve cami de yer alacak.

Umut
Okulu
ve 600
öğrencisi

SURİYE

Onlarca ailenin 
sevinci 
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SURİYE

144 aileye yeni yuva 
Suriye’nin Azez ilçesinde 144 hane, bir okul ve bir camiden oluşan Ahmet Sarıkurt 
Köyü’nün inşasını tamamladık ve 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde sahiplerine 
teslim ettik. Briket evler, iki odası ve bahçesiyle birlikte 65 metrekareden oluşuyor. 
16 sınıflık okulu ve camisi bulunan yetim köyüne, 2019’da vefat eden İHH Yönetim 
Kurulu Üyesi Ahmet Sarıkurt’un adını verdik.
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Suriye’de 2011 yılında başlayan savaşta yüz binlerce sivil hayatını kaybetti,
13 milyondan fazla insan göç etti. Sadece 2020 yılında 145.532.293₺ 
tutarında insani yardımı Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Suriye’ye 
son 10 yıl içerisinde 22 bin tırlık insani yardım malzemesi ulaştırdık. 
Çalışmalarımızı sınırın her iki tarafındaki 14 ofiste, 787 personel ve 
gönüllüyle sürdürüyoruz. 
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Suriye’de 2011 yılında başlayan savaşta yüz binlerce sivil hayatını kaybederken 6 milyondan fazla 
insan yerinden edildi. Mevcut krizin başladığı ilk andan bu yana Suriye halkını yalnız bırakmayarak 
mülteciler için 1 milyar 675 milyon TL tutarında insani yardım çalışması gerçekleştirdik. Suriye’ye 
son 10 yıl içerisinde 22 bin TIR dolusu insani yardım malzemesi ulaştıran vakfımız, bu çalışmaları 
sınırın her iki tarafındaki 14 ofiste, 787 personel ve gönüllüyle sürdürüyor. 
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SURİYE

Suriye kış yardımı
Suriye’nin çeşitli bölgelerinde 2020 yılının Aralık ayından 2021 yılının Mart ayına kadar yüz 
binlerce ihtiyaç sahibine ulaştık. 

Neler yaptık?

495.604 giysi ve ayakkabı,

1.784 soba,

333 elektrikli soba,

18 çadır,

7.061 halı,

4.626 sünger,

2.350 yastık,

24.336 battaniye ve

178.778 kişiye 3.000 tona yakın 
kömür ulaştırdık.
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Yaşam Evleri projesi
Suriye’deki savaş, vahim bir insani krize sebep oldu. 6,6 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi. 
Savaştan kurtulanlar çadırlarda ya da metruk binalarda yaşamını devam ettirmeye çalışıyor. Çadır 
kentlerde 1,5 milyon insan yaşıyor ve bu sayının çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

Barınma sorununu çözmek için çeşitli yöntemler geliştirdik. Bunlardan biri de briket evlerdi. 
2020’de briket ev projemizi hayata geçirdik ve yapımını tamamladığımız 14 bin briket eve aileleri 
yerleştirdik. Acil çözüm olarak kurduğumuz briket ev projesi hedefine ulaştı ve artık yeni projemiz 
için çalışmalara başladık.

Yenilenen briket ev projemizle içerisinde tuvaleti, mutfağı, avlusu, temiz su ve elektrik tesisatı, 
pis su gideri ve su deposu olan, kapı ve pencereleri demirli, beton çatılı, 40 metrekare büyüklüğe 
sahip Yaşam Evleri inşa etmek için kolları sıvadık. Yaşam Evleri projemiz devam ediyor.

2020 yılında
14 bin briket ev inşa 

ettik.
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Orta Afrika
Cumhuriyeti’nde
insani kriz
Farklı etnik kültürlerin bir arada yaşadığı Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 2013 yılının Aralık ayında 
başlayan olaylarla birlikte 1 milyondan fazla insan evini terk etti, 1.000’den fazla insan öldürüldü. 2 
milyondan fazla insan temel insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde devam eden krize, bir yandan hazırlamış olduğumuz kriz raporuyla 
ülkenin geleceği ve insanların hayatlarının güvende olabilmesi için çözüm yolları üretirken bir 
yandan da komşu ülkelere sığınan binlerce mülteci için yardım faaliyetlerinde bulunuyoruz.

2013 yılından itibaren Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad’ın başkenti N’djamena ve ülkenin 
güneyinde yer alan Doba bölgesi ile Kamerun’un Kenzou, Yakaduma ve Garoua Boulai bölgelerinde 
bulunan mülteci kamplarında zor şartlarda yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahiplerine destek olduk. 
Sadece 2021 yılında 13.500’den fazla kişi için gıda, giyecek, battaniye, temizlik, mutfak malzemesi 
dağıtımı gibi projeler üreterek mültecilere ulaştık.

ORTA AFRİKA 

Bölgedeki kriz henüz çözüme kavuşmuş 
değil. Yüz binlerce kişi dışarıdan 

gelecek yardımlara muhtaç bir şekilde 
bekliyor. Destek olun, Orta Afrika 

Cumhuriyeti’nde bizi bekleyenlere 
birlikte yardım ulaştıralım.
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ORADAYDIK

Mustafa İhsan Orhan / Orta Afrika Cumhuriyeti, 2021

“Bu gece aç yatmak 
zorundayız”
Gıda dağıtımları için Orta Afrika Cumhuriyeti’nin Boda şehrine gittik. Şehirler arası yolların 
toprak olması ve sürekli yağmur yağması nedeniyle bölgeye ulaşmamız çok uzun sürdü. Gıda 
taşıyan kamyonlarımız, yağmurlar nedeniyle balçığa dönüşen yolları aşmakta oldukça zorlandı. 
200 kilometrelik zorlu yolu aşıp şehre ulaşmamız tam iki buçuk gün sürdü. Boda’ya vardıktan 
hemen sonra gıdaları paketleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladık. Hava karardığı için 
dağıtımları sabaha ertelemek daha iyi olacak diye düşündük. Orada bulunan bir grup aile: “Eğer 
yardımları şimdi alamazsak birçoğumuz bu gece aç uyumak zorunda kalacağız,’’ deyince karanlığa 
ve iki buçuk günlük yorgunluğa rağmen gıda paketlerini dağıtmaya devam ettik.
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afetlere
ne kadar

hazırız?
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AFET

Türkiye afetler bakımından son yılların en yoğun yaz mevsim-
lerinden birini yaşadı. Güney bölgemizdeki yangınlarla başla-
yan olaylar kuzey bölgemizdeki sellerle devam etti. Afetlerde 
onlarca vatandaşımız vefat etti; binlerce hayvan telef oldu; yer-
leşim yerleri ve ormanlar büyük zarar gördü.

Felaketlerde elbette ki ihmal ve provakasyon ihtimalleri 
var. Uzmanlar felaketleri iklim değişikliğine ve insanların bu 
değişikliğe kayıtsız kalmasına bağlıyor. Meteoroloji Genel Mü-
dürlüğü’ne göre Türkiye’de ortalama sıcaklıklar giderek artar-
ken, ortalama yağışlar azalma eğilimi gösteriyor, ortalama nem 
azalıyor ve buharlaşma artıyor. Örneğin; Türkiye’de 2017 yılı 
verilerine göre, ortalama sıcaklık 1970 yılından bu yana 1,5 
derece artmış. Bunun ne kadar farkındayız?

Bu yıl ve geçtiğimiz yıllarda yaşanan felaketlerden ders çı-
karmalı ve gerekli önlemleri almalıyız. Biz de afet yönetim pro-
jelerimizi genişleterek mevcut afetlere anında müdahale ediyor 
ve yeni afetlere karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İlerleyen 
bölümlerde arama kurtarma ve acil yardım alanında yaptığımız 
faaliyetleri okuyabilirsiniz.
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İHH Afet Yönetimi her zaman hazır
Vakfımızın bünyesinde acil durumlara ve doğal afetlere müdaha-
le edebilecek yetkinliğe sahip arama kurtarma ekipleri yer alıyor. 
Arama kurtarma ekiplerimiz yetkinlik elde edebilmek için birçok 
farklı eğitimden geçiyor. Bu ekipler göçükte, su altında ve yan-
gında arama kurtarma ile birlikte ilk yardım faaliyeti de yapabili-
yor. Yangının gerçekleştiği mekandan yaralı tahliyesi, tahliye dü-
zenekleri kurulması ve benzeri eğitimleri alan ekiplerimiz mekan 
yapısına özel müdahale edebilme kabiliyetine sahipler.

İletişimin çöktüğü, telefon ve internet şebekelerinin çalışma-
dığı afet durumlarında iletişim kurabilmek için gereken telsiz 
eğitimini alan ekipler telsiz istasyonu kurma ve afet durumları 
için iletişim ağı oluşturma konularında da yetkinler. Arama kur-
tarma eğitimleri İHH bünyesinde devam ederken 850’den fazla 
profesyonel eğitimli çalışan ve yaklaşık 2 bin gönüllüden oluşan 
ekiplerimiz, meydana gelebilecek herhangi bir afete karşı hazır 
bekliyor.

Arama kurtarma ekiplerimizin 2020 ve 2021’de katıldığı olay 
ve tatbikatlardan bazıları:

• Elazığ Depremi, 24 Ocak 2020
• Van Çığ Felaketi, 4 Şubat 2020
• Bahçelievler Bina Çökmesi, 14 Şubat 2020
• Van Depremi, 24 Şubat 2020
• Bingöl Depremi, 14 Haziran 2020
• Kestel Sel Felaketi, 21 Haziran 2020
• Van Depremi, 25 Haziran 2020
• Ulusal Tatbikat, 15 Ağustos 2020
• Yetim Köyü Tatbikatı, 22 Ağustos 2020
• Giresun Sel Felaketi, 25 Ağustos 2020
• İzmir Depremi, 30 Ekim 2020
• Rize Sel Felaketi, 14 Temmuz 2021
• Antalya Orman Yangını, 28 Temmuz 2021
• Kastamonu Sel Felaketi, 11 Ağustos 2021
• Haiti Depremi, 14 Ağustos 2021

AFET
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Akdeniz’de yangın, Karadeniz’de sel
Ülkemizde bu yaz yaşanan yangın ve sel felaketleri şimdiye ka-
dar meydana gelen en ağır felaketlerdendi. İlk olarak Antalya’nın 
Manavgat ilçesinde ve ardından en az 30 farklı şehirde başlayan 
yangınlarda sekiz vatandaşımız vefat etti, binlerce hayvan telef 
oldu. Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinde de onlarca vatan-
daşımız hayatını kaybetti ve yerleşim yerleri yok oldu.

Vakfımız yangın ve selin başladığı ilk andan itibaren acil yar-
dım ve arama kurtarma ekipleriyle çalışmalara katıldı. Günlük 
2.500 kişiye sıcak yemek pişirme kapasitesine sahip gezici aşev-
leri bölgelere ulaştı. Afetzedelere ve çalışan ekiplere sıcak yemek 
dağıtımı yaptı. Ekiplerimiz ayrıca tahliye edilmesi gereken vatan-
daşların güvenli bölgelere ulaşmalarına destek oldu. İlk andan 
itibaren tahliye, söndürme, soğutma ve lojistik faaliyetleri yürü-
ten ekipler, yangın ve sel çalışmaları sona erene kadar bölgedeki 
faaliyetlerine devam etti.

İHH, yangın bölgelerinde;
• 250 söndürme ve soğutma görevlisi,
• 83 tahliye görevlisi,
• 24 koordinasyon görevlisi,
• 1 mobil aşevi ve
• 65 araç ile yer aldı.
• Çalışmalar sırasında 16.400 kişilik sıcak yemek dağıtıldı.

Vakfımız, sel bölgelerinde;
• 310 saha görevlisi,
• 275 tahliye ve arama kurtarma görevlisi,
• 35 koordinasyon görevlisi, 
• 1 mobil aşevi ve
• 65 araç ile yer aldı.
• Çalışmalar sırasında 18.000 adet ikramlık,
• 7.200 kişilik sıcak yemek ve
• 11 tır içme suyu dağıtıldı.

AFET
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HER YER YANIYORDU
SERDAR GÜRÇAY

ANTALYA, 2021

SEYAHATNAME
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Manavgat’ın girişinde üç yerden yükselen 
yangın görülüyordu ve duman kokusu bü-
tün ilçeyi kaplamıştı. Ulukapı Mahallesi’n-
deki kriz masasına ulaştığımızda birçok ara-
ma kurtarma ekibi göreve hazır bekliyordu. 
İHH arama kurtarma ekibine düşen görev 
ise AFAD koordinasyonunda hareket ede-
rek köylerde mahsur kalanları kurtarmak ve 
yangının yaklaştığı köyleri tahliye etmekti.

Gelen ihbarlarla farklı bölgelere ulaşan 
ekiplerimiz mahsur kalanları arayıp bulu-
yor; güvenli bölgelere ulaştırıyor ve yeni 
görevler için koordinasyon noktasına dönü-
yordu. Bazen dönüş yolunda gelen yeni bir 
ihbarla yönünü değiştirerek farklı bir köye 
geçiyordu.

“Hepsi mi yanmış?”
“Eşimin arabası bozulmuş. Köyden çıkamı-
yor. Yangın çok yaklaşmış. Lütfen onu kur-
tarın!”

31 Temmuz Cuma günü saat 13.00’da 
gelen ihbarla Yaylaalanı köyüne doğru yola 
koyulduk. Yoldayken bize ulaşan teyzeyle 
konuşuyor, evinin yerini tespit etmeye çalı-
şıyoruz. Eşini mutlaka bulacağımızı söyleye-
rek onu sakinleştiriyoruz.

Köye yaklaştığımızda dumanın yolu ka-
pattığını, itfaiyenin yol kenarındaki yangını 
söndürmeye çalıştığını söylediler. Bu yüzden 
arama kurtarma ekipleri de köye girememiş, 
kenarda bekliyordu. Yanımızda bulunan 
İHH Antalya Arama Kurtarma Sorumlusu 
Mevlüt abi: “Ben bu yolu biliyorum, fazla 
duman gözükmüyor, Mehmet amcaya ulaş-
mamız lazım,” diyerek gaza bastı. 200 metre 
sonra yol kenarındaki ağaçların yandığını 
gördük. Duman yolu tamamen görünmez 
hale getirmişti. Dumanın içine daldık. Önü-
müzü göremiyorduk. Yolda ateş var mı, yok 
mu bilmiyorduk. Dağın yamacında ilerli-
yorduk. Bir an korktum. Ama eğer ölürsem, 
bir insanı kurtarmak için öleceğim aklıma 
geldi. Korkum geçmişti. Biraz sonra önü-
müz yavaş yavaş açılmaya başladı. Dumanı 
atlattık ve yolumuza devam ettik. Dağdan 

taşlar düşmüş ve yolu kısmen kapatmıştı. 
Taşların arasından geçerek köye girdik. Biraz 
ileride, yol kenarında bir kişinin beklediğini 
gördük. Yanına gittiğimizde Mehmet amca 
olduğunu öğrendik. Evine giderek tüpleri ve 
tehlikeli olabilecek diğer malzemeleri evden 
dışarı çıkardık. Mehmet amca evden çıkma-
dan önce torunu Almira’nın fotoğrafını ya-
nına aldı. Ev, torununun oyuncaklarıyla do-
luydu. Eğer yanarsa, torunu fazla üzülmesin 
diye sevdiği birkaç oyuncağı alarak Mehmet 
amcayla birlikte evden ayrıldık. Ancak az 
önce geldiğimiz yoldaki dumanlar çoğalmış 
ve belli ki yol iyice kapanmıştı. Köyün diğer 
ucundan çıkmak için yola koyulduğumuzda 
ileride beş kişinin beklediğini gördük. Du-
manlar yükselince korkmuşlar ve evlerini 
terk etmişler. Köyde arabası olanları organi-
ze ederek hep birlikte çıkmak için harekete 
geçtik. Bir kişiyi kurtarmak için geldiğimiz 
köyden altı kişiyi kurtarmak nasip oldu.

Yolda Mehmet amcaya bir telefon geldi. 
Konuşurken: “Hepsi mi yanmış? Desene, 
bu sene yiyecek yağımız yok,” dediğini duy-
dum. Binbir emekle yetiştirdiği zeytin ağaç-
ları yanmış. Yine de şükrediyordu.

Mehmet amcanın ilçedeki evine geldi-
ğimizde eşi ve kızları balkonda bekliyordu. 
Oyuncaklarını torunu Almira’ya verdik ve 
bu kavuşmanın hatırası olarak bir fotoğraf 
çektik. Evden ayrılırken bize bol bol dua et-
tiler.
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Etiyopya acil yardım 
çalışmaları
Etiyopya’nın kuzeyinde yaşanan çatışmalar sebebiyle binlerce kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda 
kaldı. Birleşmiş Milletler raporuna göre Tigray bölgesinden yaklaşık 60 bin kişinin Sudan’a göç 
etmesiyle insani kriz yaşanmaya başladı. Krizin ardından ekiplerimiz harekete geçerek Sudan’daki 
Um Raquba, Hamdayat ve Haşebe mülteci kamplarına ulaştı. Kamplarda zor şartlar altında yaşam 
mücadelesi veren Etiyopyalı mültecilere gıda, sağlık ve barınma desteği sağlandı. 

Sudan’a göç etmek zorunda kalan ailelere;
• 2.250 gıda kolisi, 
• 2.250 aileye hijyen paketi ve
• 4.500 battaniye dağıtıldı. 
• 6.577 çadır kuruldu ve
• 50 adet 250 litrelik su bidonu yerleştirildi.
• 1.500 aileye bir aydan fazla yetecek miktarda yakacak malzemesi ulaştırıldı.

ETİYOPYA
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Kamplardaki mülteciler, bir yandan 
yoksullukla bir yandan da koronavirüs 
gibi salgın hastalıklar ile mücadele ediyor. 
Sağlık yardımı alanında faaliyetlerini 
sürdüren ekiplerimiz çoğunluğu kadın ve 
çocuklardan oluşan Um Raquba ve Haşabe 
kamplarında hijyen paketi dağıttı. İHH, 
bölgedeki kamplarda zor şartlar altında 
yaşamaya çalışan mültecilere yönelik yardım 
çalışmalarına devam ediyor.

Milyonlarca kişi savaşlar ve krizler 
sebebiyle yerinden ediliyor ve 

mülteci kamplarında yaşam 
mücadelesi veriyor. Destek olun, 
bizi bekleyenlere birlikte yardım 

ulaştıralım.
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KURBAN
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Kurban Bayramı’nda Türkiye ile birlikte 65 ülkede 
destek ve bağışlarınızla 62.061 hisse kurbanı 2 
buçuk milyona yakın ihtiyaç sahibine ulaştırdık. 
Kriz ve savaş bölgelerine yoğunlaştırdığımız 
yardımlarla hem ihtiyaçları giderdik hem de 
kardeşlik duygusunu pekiştirerek insanlara umut 
olduk. İhtiyaç sahipleri adına hepinize teşekkür 
ederiz.

2021 Kurban Bayramı’nda bağışlarınızla;

Kurban’da
neler
yaptık?

62.061hisse

65 ülkeye

2.482.480

61.836 

kurbandan

ulaştık.

 ihtiyaç sahibi faydalandı.

yetime bayramlık kıyafet hediye ettik.
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SIKI PAZARLIK
REŞAT BAŞER

MALİ, 2021

SEYAHATNAME
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2021 Kurban çalışmaları için Mali’nin baş-
kenti Bamako’dayız. Bayram namazını kıl-
mak üzere, sabah namazının akabinde ca-
miye doğru yola koyuluyoruz. Türkiye’den 
binlerce kilometre uzakta tıpkı Türkiye’de 
olduğu gibi Mali’de de bayramların, insan-
ların aile ve akrabalarıyla en güzel zamanları 
olduğu gerçeğinin coğrafyaları aşan bir ha-
kikat olduğuna şahitlik ediyorum.

Önümüzdeki camide tekbir ve dua ses-
lerinin semaya yükseldiğine şahit oluyoruz. 
Biz de cemaatin arasına karışıp tekbirlere 
eşlik ediyoruz. Özellikle miniklerin yanımı-
za yaklaşarak safa durmaya çalışmalarına te-
bessümle eşlik ediyoruz. Kırsalın sevgi dolu 
gönülleri şirinlik peşinde...

Senou bölgesindeki mültecilerin yaşadı-
ğı kampa doğru yola koyuluyoruz. Mopti 
şehri ile çevre köylerden çatışma ve baskılar-
dan dolayı topraklarını terk etmek zorunda 
kalan köylülerle karşılaşıyoruz. Kırsaldan 
gelen insanların, uzun yıllardır emek ver-
dikleri evlerini ve en önemlisi de ailesini, 
dostlarını terk etmek zorunda kalan insan-
ların yaşamlarını devam ettirmeye çalıştık-
ları çadırların hemen önündeyiz. Aileler, 
çok zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi 
veriyor.

Bayramın ilk gününü, ülkenin en zorlu 
yaşam şartlarına şahitlik ederek geçirmiş ol-
manın yorgunluğuyla tamamlıyoruz. Şim-
di heybemize yüklediğimiz sorumlulukları 
muhasebe etme vakti! 

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde 
yetim aile ziyaretleri için yola çıkıyoruz. 
Kesela bölgesinde bir yetim ailemizin evi-
nin önüne yaklaşıyoruz. Yetim annemiz 
evinin önüne koyduğu tezgâhta sebze satışı 
gerçekleştiriyor. Küçük işletmesiyle birlikte 
hayatın zorluklarıyla mücadele ediyor. Gö-
nüllü ekibimizle beraber, “sıkı bir pazarlık-
la” bütün malzemelerini satın almaya karar 
veriyoruz. Satın aldığımız malzemelerin 
hepsini çevredeki komşularına hediye edi-
yoruz. Annemize, hayalindeki işletme ile 
ilgili bilgilendirmeyi yaptıktan sonra kendi-
ne sermaye olacak miktarı takdim ediyoruz. 

Annenin gülen gözlerinin içinde ticari ola-
rak bir şeyler yapmanın, işlerini büyütecek 
olmanın heyecanını görüyoruz. Annemizin 
heyecanını kelimelerle ifade etmek gerçek-
ten çok zor… Her ailenin ayrı bir hikâyesi 
var. Her ailede zorluklar karşısında güçlü 
duruş sergileyen bir anne görüyoruz. 

İstikametimizi Ashed Yetimhanesi olarak 
belirliyoruz. Yetimhanede özellikle 0 – 6 yaş 
aralığındaki çocukların sayısının yüksek ol-
duğu bilgisine ulaşmıştık. Yeni doğmuş ikiz 
bebeklerin hikâyesi annelerinin ölümüyle 
yetimhaneden başlıyor. Bizi -şimdilik- uyu-
yarak karşılasalar da ilerleyen günlerde acıyı 
yüreklerinde hissetmeye başlayacaklar. 

Hatice anne, 95 yetime annelik yapma-
ya çalışıyor. Tüm zamanını yetimlerin ha-
yata hazırlanması için feda etmiş durumda! 
Bir adanmışlık hikâyesine şahit oluyoruz. 
Bu yetimhanenin en küçük çocuklarından 
birisi iki aylık olan Fatma. Annesini doğum 
anında kaybetmiş. Fatma gibi 95 çocuğun 
bulunduğu merkezde 15 çocuk 0-6 yaş 
aralığında… Hepimizin yüreği kabarmış, 
hüzünlü gözlerle bu çocukların geleceği 
ile ilgili kaygılarımızı sözlü olmasa da hissi 
olarak paylaşmaya çalışıyoruz. Yetimhaneye 
hizmet eden çalışanlara bayram harçlığı tak-
dim ediyoruz. Yetimhanenin bir süreliğine 
de olsa ayakta kalmaya devam edeceği bir 
miktarı da teslim ederek hüzünle girdiğimiz 
yerden bir küçük tebessümle ayrılıyoruz.

Kime dokunsak acı yüklü, keder yüklü 
dolaşıyor. Bizler de şahit olmanın sorum-
luluğunu heybemize koyarak ayrılacağız. 
Küçük yardımların ne kadar kıymetli oldu-
ğunu yeniden anlıyoruz. Lakin bu çocukları 
hayata hazırlamak gerçekten hepimizin in-
sani olarak en önemli sorumluluklarından 
bir tanesi olsa gerek. Artık ikinci günü de 
tamamlayıp otele dönme zamanı.

“Bu sefer sıkı pazarlığı kendimizle 
yapıyoruz!”
Sabahın ilk ışıklarıyla yola koyuluyoruz. 
Bugün çok farklı bir projeye imza ataca-
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ğız. Yetim annemize tahıl öğütme maki-
nesi hediye edeceğiz. Hayatını büyük zor-
luklar içerisinde devam ettirmeye çalışan 
aileye bir umut ışığı yakmaya çalışacağız. 
Bu makineyle beraber ailenin istihdamına, 
çocukların eğitimine ciddi anlamda katkı 
sağlayacağız. Mahalle aralarından uzun bir 
yolculuğun ardından ara sokaklardan aile-
mizin evine ulaşıyoruz. Bayram havasında 
çocuklar, dans ediyorlar...

Çocukların güzel karşılamalarına, elleri-
mizdeki hediyelerle karşılık veriyoruz. Be-
raber fotoğraf çekiliyoruz. Bu güzel anları 
kadraj içerisinde muhafaza edeceğiz. Küçük 
bir hatıra anonsu almak üzere hazırlanıyo-
ruz. Lakin bir sorun var. Bir değil iki değil 

tam altıncı denememde dahi ismini söyle-
yemediğim köyden ayrılarak yeni bir ümide 
doğru yola koyuluyoruz.

Uzun bir yolculuktan sonra şehrin ara 
sokaklarından ilerliyoruz. Geldiğimiz köyde 
bir binanın altından başımızı eğerek ilerli-
yoruz. Sabah saatlerinde yağan yağmurun 
etkisiyle giriş çamur içinde kalmış. Zar zor 
yürümeye çalıştığımız alanda üç oda kar-
şımıza çıkıyor. Üç odada 26 tane çocuk 
hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Tüm 
zeminin çamurla kaplandığı evde duygula-
rımızı ifade etmek için kelimeler kifayetsiz 
kalıyor. Tüm bu şahitlikleri nasıl anlatabilir 
bir insan? Ailenin durumunu hep beraber 
dinliyoruz, dinledikçe olayların içerisinde 

SEYAHATNAME
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kayboluyoruz. Hikâye o kadar uzun ki Al-
lah’a dua ederek, duygularımıza sahip çık-
maya çalışıyoruz.

Elimizden geleni yapmaya gayret ediyo-
ruz. “Bir umut ışığı yakabilir miyiz?” diye 
yolculuğa devam ederken aklımız hâlâ bir 
önceki ailede, bir önceki hikâyede takılı ka-
lıyor. O yüzden ne kadar yol gittiğimizi fark 
edemiyoruz bile.

Bayram günlerinde kendilerini ziyaret 
ederek hem bayramlarını tebrik edip hem 
de bayramlık hediyelerini takdim etmekle 
her ziyaret edilen aileye birçok sevinci bir 
arada yaşatmaya gayret ediyoruz. Bizleri 
birer paket eti vesile kılarak bu topraklara 
taşıyan niyetimiz, kurbanla yeniden hatırla-

nan mahzun ve mazlum yüreklerin günde-
mini önümüze getiriyor. Akşam saatlerinde 
otele dönmek üzere yola koyuluyoruz.

Dönüş yolunda aracımızda derin bir ses-
sizlik var. Her birimiz, tefekkür halindeyiz! 
Neyle geldik? Neyle döneceğiz? Bin dertle 
geldik, bir dertle dönüyoruz… Hepimizin 
ortak duygusu olarak dilimizden dökülüyor. 
Arkadaşlar belki de hayat böyle bir şey! Bü-
tün dertlerimizi alıp gidiyoruz. Lakin yaşa-
nan binlerce derde şahit olunca bir kaygıyı, 
bir derdi alıp dönüyoruz.

Mahzun ve mazlumların dertleriyle 
dertlenme duasıyla!
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FİLİSTİN

Yıllardır olduğu gibi bu sene de Filistin’de çalışmalarımız devam ediyor. İsrail, Ramazan ayında 
Mescid-i Aksa’da ibadet eden Müslümanlara saldırdı ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan Fi-
listinlilerin evlerini işgal etti. Bunun üzerine çıkan olaylar sonucunda İsrail, Gazze’de yerleşim 
yerlerini bombaladı. Saldırılar sonucunda 65’i çocuk, 39’u kadın 232 kişi şehit oldu ve 1.300’den 
fazla kişi yaralandı.

Vakfımız, olayların ardından Filistin’deki ihtiyaç sahipleri için “Gazze’ye Umut Ol” acil yar-
dım kampanyası başlattı. Kampanya ile birlikte hem hastane ve sağlık merkezlerindeki ilaç, tıbbi 
malzeme ve mazot ihtiyacını karşıladık hem de ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ve gıda paketi 
ulaştırdık. Bunların yanında Filistin’de eğitim yardımları, dini ve kültürel yardımlar ve yetim 
sponsorluğu ile yetimleri destekleyici çalışmalar yaparak insanların hayatına dokunmaya devam 
ediyoruz.

Filistin’e destek 
oluyoruz
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İsrail’in saldırıları sonrasında Gazze’de ve Batı Şeria’da yaptığımız yardımlar:

Yaklaşık 2000 aileye gıda kumanyası

491 yaralıya nakdi yardım

8000 kişiye sıcak yemek ikramı

3 büyük devlet hastanesi ve 5 klinik 
olmak üzere toplamda 8 sağlık merke-
zine 84.500 lt mazot dağıtımı

Filistin Sağlık Bakanlığı ve Gaz-
ze’de hizmet veren bir kalp hasta-
nesine birer kamyon dolusu ilaç ve 
tıbbi sarf malzemesi

500 yaralıya hasta bezi

1000 yaralıya hijyen paketi
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RÖPORTAJ

Bize kendinizden bahseder misiniz?
Adım Eşref Yılmaz, 51 yaşındayım. Filistinli-
yim, Türk vatandaşlığım da var. ODTÜ’den 
mezunum. 5 tane çocuğum var. Türkiye’de 
11 sene kaldıktan sonra 1998’de Gazze’ye 
geldim. 4 senedir İHH Gazze temsilcisiyim.

Gazze’de ne gibi sorumluluklarınız var?
İHH tarafından Gazze’de gerçekleştirilen 
projelerin takibini yapıyor ve uyguluyoruz. 
Bu projelerle ilgili raporlar hazırlayıp genel 
merkeze iletiyoruz. 

İHH neden Filistin’de?
Bilindiği üzere Filistin 1948’de İsrail tarafın-
dan işgal edilmiş bir toprak. Müslümanların 
toprağı… Mescid-i Aksa burada, Müslüman-
ların şerefi… 1948’den bu yana bu topraklar-
da İsrail’in zulmü var. Hem Batı Şeria’da hem 
Gazze’de. Gazze 1967’de işgal edildi. Daha 
önce Mısır yönetiminin altındaydı, 1967’de 
İsrail yönetimi ele aldı. 1994’te Filistin yöne-
timi Batı Şeria ve Gazze’yi devraldı ancak İs-
raillilerin Gazze’nin içinde yerleşim bölgeleri 
vardı. Gazze’nin merkezinde Yahudiler yaşı-
yordu. Filistin halkının direnişinden dolayı 
buradan gittiler ama sonrasında İsrail buraya 
ambargo uygulamaya başladı. Ambargo var 
ve işsizlik çok, bu yüzden bir nebze de ol-
sun yardım etmek için İHH burada ofis açtı.
Elhamdulillah. Ramazan’da ve Kurban’da ça-
lışmalar yapıyoruz. Yetim sponsorluklarımız 
var. İHH, bunları gerçekleştirebilmek için 
burada.

Uygulanan ambargolar hayatı nasıl 
etkiliyor?

15 senedir Gazze ambargo altında. Hem ha-
vadan hem karadan hem de denizden maa-
lesef... Bu 15 senelik ambargonun olumsuz 
etkileri oldu. İş yok, ekonomi çok kötü, sağ-
lık sektörü çok zayıf. İsrail’in izni olmadan 
Gazze’ye hiçbir malzeme sokulamıyor. Hasta 
tedavi edileceği zaman İsrail, Gazze ile ara-
sındaki kapıyı açmıyor. Hastalar Mısır ta-
rafından çıkmaya çalıştığında bu sefer İsrail 
oraya da müdahale ediyor, yine çıkamıyor. 
Birisinin Refah sınır kapısından çıkması için 
önce İsrail’den izin alması gerekiyor. Burada-
ki hayat felç edilmiş. Burada hayat gittikçe 
zorlaşıyor. Özellikle elektrik kesintisi çok 
büyük bir problem. Gazze’nin kaynağı yok. 
Elektriğin bir kısmını İsrail’den, bir kısmını 
Mısır’dan temin ediyoruz ve bir kısmını da 
biz üretiyoruz. Günde 8-10 saat elektrik ke-
sildiği oluyor. 

Filistin’de son dönemde neler yaşandı?

Nisan ayından beri İsrail Mescid-i Aksa’ya 
girmeye çalışıyor. Buradaki Filistinli halk 
da kendini savunmaya geçti. Böylece direniş 
başladı. Bu saldırıları durdurmak için müca-
dele ettiler. Ama İsrail orantısız güç kullandı, 
acımasızca saldırdı. 11 gün içinde 232 şehi-
dimiz oldu. 1.300’e yakın yaralı var. 1.000’e 
yakın evi vurdular. 

“İnsanların evlerini başlarına yıktılar”
Söyleşi: Ömer Çam

İsrail’in Ramazan ayında gerçekleştirdiği saldırılar 
sonucu 65’i çocuk, 39’u kadın 232 Filistinli şehit 
oldu, 1.300’e yakın kişi yaralandı. 

Eşref Yılmaz
İHH Gazze Temsilcisi
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Yaşanan bu olaylarda, önceki yıllara göre 
değişen bir şeyler var mı?
Daha önce binaları vurmadan uyarı atışı 
yapıyorlardı, ama şimdi uyarı yapmadan, 
insanların evlerini terk etmelerine fırsat ver-
meden başlarının üzerine yıktılar. Bu, daha 
önceki saldırılara benzemiyordu, bu sefer çok 
büyük bir yıkım oldu. 1.000 tane ev komp-
le yıkıldı, 1.200 tanesi şu an yaşanacak gibi 
değil. Bu sayılar daha önce hiç bu kadar fazla 
olmamıştı. Saldırılar bittiğinden beri İsrail 
şehrin yeniden inşası için gerekli olan mal-
zemeleri Gazze sınırından içeri sokmuyor. O 
yüzden evler iki aydır olduğu gibi duruyor. 
İnsanlar ya başka yerlerde kirada oturuyor ya 
da akrabalarında kalıyorlar. Sıcaklık derecesi 
de çok yüksek, insanlar bunaldı.

Uzun süredir abluka altında olan Gazze 
için durum şimdi nasıl?
Eskiden buradaki işçiler İsrail’de çalışıp iyi 
para kazanıyorlardı. Ama 1999’da İsrail, işçile-
rin girmesini de yasakladı. Dolayısıyla şu anda 
halkın %65’i işsiz. Burada kimler çalışıyor, 
devlet memurları, onlar da %30. Ambargolar 
hayatı zorlaştırdı, ticaret öldü. Eskiden burada 
ticaret yapanlar yurt dışına ihracat yapabili-
yordu, artık o da yok, burada mal kalmadı. 
Dolayısıyla dışarıdan bir para akışı yok. Bu-
rada hep özel üniversiteler var, ama öğrenciler 
para bulamıyor, harçlarını yatıramıyor. Onli-
ne ders sırasında internet kesiliyor, öğrenciler 
derse katılamıyor. Diplomalarını alamıyorlar, 
işe giremiyorlar. Abluka her geçen gün haya-
tı daha da zorlaştırıyor. Yurt dışında okumak 
isteyen öğrenciler de sınır kapısında yine İs-
rail’in baskısına maruz kalıyor, vize alsa bile 
İsrail geçişe izin vermeyebiliyor.

Gazze’de yaşanan bu son olaylardan sonra 
İHH tarafından ne tür çalışmalar yapıldı?
Saldırıların başladığı günden itibaren özel-
likle sağlık alanında yardımlar gerçekleşti-
rildi. İlk olarak 50.000 avroluk ilaç yardımı 
yapıldı. İsrail elektriği kestiği için 100.000 
avroluk mazot yardımı yapıldı İHH tarafın-
dan ve bu yardımla özellikle hastanelerdeki 

jeneratörler çalıştırıldı. Hastanelere gelen her 
yaralıya içinde havlu, diş fırçası, sabun, şam-
puan vb. ürünler olan hijyen paketi dağıtıldı. 
Evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaş-
lara yatak, sıcak yemek ve kumanya dağı-
tıldı. Bir de şimdi imar projemiz var ancak 
dediğim gibi malzemeleri alamıyoruz, İsrail 
izin vermiyor. Yetimlere yönelik projeler var, 
burada 16 binden fazla yetimimiz var. Onla-
ra sponsor buluyoruz. Yetim ailelerine beyaz 
eşya dağıttık. Ramazan ayında hem kumanya 
hem de alışveriş kartları dağıttık. 40.000 av-
roluk zekat dağıttık. Kurban bayramında 50 
tane büyükbaş kestirdik ve ihtiyaç sahipleri-
ne dağıttık. Son saldırılarla sayıları iyice ar-
tan yaralılar ve engelliler için rehabilitasyon 
merkezi kurma projemiz var, bir de bir okul 
inşa projemiz var. İnşallah bunları da gerçek-
leştireceğiz.

İsraillilerin olaylara tepkisi nasıl? Hepsi 
gerçekten yapılanların doğru olduğunu 
mu düşünüyor?
Burada yaşayan Yahudilerin hepsi aynı düşün-
cede. Hepsi Filistin’i mahvetmek, Mescid-i 
Aksayı ele geçirmek ve Arapları ortadan kal-
dırmak istiyor. Kültürlü kültürsüz, okumuş 
okumamış fark etmeksizin aynı düşüncelere 
sahipler. Çocuklarını da bu düşüncelerle ye-
tiştiriyorlar. Bundan dolayı genç nesil de aynı. 
Ama yurt dışında yaşayanlar arasında İsrail’in 
zulmüne tepkili olan Yahudiler de var.

Yeni İsrail hükümetinin tavrı nasıl?
Değişen bir şey yok, hepsi aynı. Amaçları, 
hedefleri aynı hepsinin. Sadece kişisel çıkar-
lar değişiyor. Yerleşimler devam ediyor, Bir-
leşmiş Milletler’in yakın zamanda yerleşim-
leri durdurma çağrısı olmasına rağmen buna 
devam ediyorlar.

İşgalciler dışardan gelen yardımlara izin 
veriyor mu?
Yardımlar çok zor geliyor. İsrail yardım gi-
rişlerini zorlaştırıp geciktiriyor. Bir haftada 
gelmesi gereken yardım bir ayda ancak ge-
lebiliyor. 
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Filistinli mültecilere 
yapılan yardımlar

FİLİSTİN

İsrail’in işgaliyle yurtlarından edilen milyonlarca Filistinli, 
farklı ülkelerde temel ihtiyaçlarından mahrum yaşıyor. 
Yaklaşık 500 bin Filistinli mülteci, Lübnan’daki kamplarda, 
dışardan gelen yardımlarla hayatını sürdürüyor.

Başta elektrik, sağlık, gıda, temiz su ve eğitim 
hizmetlerinden mahrum olan Filistinliler, acil yardıma 
muhtaç. Kalabalık ve sağlıksız ortamlarda yaşamak 
zorunda kalan yüz binlerce mülteci için ülkemizdeki 
STK’larla birlikte harekete geçtik. Yaşam koşullarını 
iyileştirmek için hep birlikte hareket ediyoruz. 
Eğitimden sağlığa, gıdadan temiz suya, ev 
tadilatından çevre temizliğine kadar birçok 
alanda projeler gerçekleştiriyoruz.

Aile kalkındırma 
projeleri için 52.000 

avroluk bütçe 
kullandık.

762 aileye nakdi 
yardım ve fitre 

dağıtımında 
bulunduk.

Ramazan’da Lübnan’da 
bulunan Filistinli, Suriyeli ve 
Lübnanlı zor durumda olan 

ailelere yaklaşık
7 bin kumanya paketi 

dağıttık.

15 bin aileye 
ekmek dağıttık.

2 adet ambulans alıp 
aylık yaklaşık 300 
kişinin istifadesine 

sunduk.

Yağmurdan zarar 
gören 10 evin 

tadilatını
yaptık.

Aşevinde ihtiyaç 
sahibi ailelere sıcak 
yemek ikramlarında 

bulunduk.

5 adet oksijen cihazı 
temin edip aylık 

ortalama 100 kişinin 
istifadesine

sunduk.

Sağlık ocaklarına 
ve hastanelere 
ilaç desteğinde 

bulunduk.

15 kişiye kendi işlerini 
kurabilmeleri için 
berberlik eğitimi 

verdik.
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Beyrut’ta bulunan Burj al-Barajnah 
Filistin Kampları yakınlarında

yer alan Şifa Sağlık Ocağı’ndan
binlerce kişi istifade

ediyor.

Kurban Bayramı’nda 
2.870 hisse kesimi 

yaparak ihtiyaç sahibi 
ailelere dağıttık.

10’dan fazla çeşit 
barındıran gıda 

kolilerini 10 binlerce 
aileye dağıttık.

Koronavirüs ile mücadele 
amacıyla 2 binden fazla 

aileye hijyen paketi 
dağıttık.

İhtiyaç sahibi 5 bine 
yakın aileye mazot, 2 bine 
yakın aileye ise battaniye 

desteğinde bulunduk.
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MAVİ MARMARA
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11. yılında
Mavi Marmara
Mavi Marmara gemisi Gazze’deki ambargoyu kırmak ve 
bu coğrafyada yaşanan hukuksuzluğu dünya kamuoyuna 
duyurmak amacıyla 11 yıl önce uluslararası camiadan birçok 
vicdan sahibiyle birlikte yola çıkmıştı. İsrail’in uluslararası 
sularda gerçekleştirdiği saldırı sonucu 10 yolcu şehit olmuş, 
56 yolcu yaralanmıştı. Filonun saldırıya uğramasının ardından 
farklı ülkelerde İsrailli yetkililere ve saldırıyı gerçekleştiren 
askerlere davalar açıldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail’in 
savaş suçu işlediğine, Gazze’de işgalci statüsünde olduğuna ve 
İsrailli askerlerin filodaki tüm yolcuların sivil olduğunu bildiği 
halde onlara saldırdığına karar verdi.

Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, Gazze Özgürlük 
Filosu ruhunu ve Filistin mücadelesini canlı tutmak amacıya 
bir arşiv sitesi hazırlandı. Mavi Marmara Arşiv Sitesi’nde, 
Gazze’ye yardım götüren Gazze Özgürlük Filosu’nun hangi 
amaçla ve nasıl yola çıktığı, yolculukta neler yaşandığı, saldırı 
esnası ve sonrasında yaşananlar ile ilgili geniş bir bilgi havuzu 
bulunuyor. Bunun yanında sitede Mavi Marmara katliamı 
yaşandığından bu yana devam eden hukuki süreç ve olayla 
ilgili hazırlanmış raporlar, yazılmış kitap ve makaleler, anma 
günlerinden protestolara uzanan geniş bir video arşivi, gazete 
haberleri ve birçok fotoğraf da yer alıyor. Ayrıca sitedeki detaylı 
arama motoruyla Mavi Marmara ile ilgili merak edilen birçok 
dökümana ulaşılabiliyor. 

Mavi Marmara saldırısının yıl dönümü olan 31 Mayıs’ta, 
geminin üç boyutlu olarak modellendiği Mavi Marmara Sanal 
Tur sitesi, Ümit Sönmez’in sunduğu özel programla tanıtılarak 
erişime açıldı. Sanal turda geminin içinde gezilerek olayların 
yaşandığı bölümlerden fotoğraflar görülebiliyor ve şehitlerimiz 
hakkında bilgi alınabiliyor. Bunun yanında sitede katılımcılar 
ve envanter ile ilgili bilgilere erişilebiliyor ve hukuki sürece 
ilişkin detaylar takip edilebiliyor.

www.  mavimarmara.co 

sanalmuze.mavimarmara.co
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Bütün dünya geçen sene olduğu gibi bu sene de koronavirüsle 
mücadeleye devam etti. Yine toplu iftar sofralarından, 
misafirliklerden ve sohbetlerden mahrum kaldık ancak 
Ramazan her zamanki gibi bereketiyle geldi. Bağışlarınızla 
ihtiyaç sahiplerinin sofraları şenlendi. Desteklerinizle Türkiye 
ile birlikte 56 ülkede 2.689.656 kişiye ulaştık ve onların 
duasını aldık. Türkiye ve diğer ülkelerdeki milyonlarca insana 
ulaşmamıza vesile olduğunuz için teşekkür ederiz.

Destek ve bağışlarınızla;

296. 234

151.673

28.000

303.288

140.209

4.300 

iftariyelik ve sahurluk,

kişiye zekat, fitre ve fidye,

kumanya paketi,

kişiye sıcak yemek ulaştırdık.

yetime ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık,

yetim çocuğa Ramazan boyunca iftar ve 
sahur programları düzenledik.

43 yetimhanede, 

Ülkemizde 94.277
kişiye gıda kartı,

RAMAZAN

Milyonlarca
insana ulaştık

413.731Suriye’de
kişiye sıcak yemek,
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TANIMADAN ÖZLEDİKLERİMİZ
SAMET KÖPRÜBAŞI

NİJER, 2021

ORADAYDIK
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Vakıf faaliyetlerini fotoğraflamak için Nijer 
yolcusuyum. Hiç tanımadığım ama beni gör-
düklerinde köy halkından biriymişim gibi sa-
mimiyetle beni karşılayan insanları özledim. 
4.000 kilometre uzakta, hiç tanımadığım in-
sanları özlemek ne tuhaf bir duyguymuş… 
Hava epey sıcaktı. Yolculuğumun ilk saatleri 
heyecanlı olsam da altı saatlik uçuş sonunda 
uyuyakaldım. 

Sabah kahvaltı yapmak için erkenden 
uyandık. Ramazanın başlamasına bir gün 
kalmıştı. Görmeden özlediğim, hasret duy-
duğum yollardan geçiyoruz. İlk durağımız 
başkente 10 kilometre uzaktaki bir köy. Bu-
raya yaklaşık 250 aileye kumanya dağıtmaya 
geldik. Hava sıcak, insanları bekletmeden 
hızlıca dağıtıma başlıyoruz. Burada çok va-
kit kaybetmek istemiyoruz, yolumuz uzun ve 

bizi bekleyen diğer köyler için yola koyulu-
yoruz. Adak ve akika kurbanların kesimlerini 
ve dağıtımlarını yapıyoruz. İnsanların, pake-
tin kenarından yere düşen üç-beş pirinç ta-
nesine bile dikkat ettiklerine şahit oluyorum. 
Yolumuz bu sefer bir yetimhaneye düşüyor. 
Burada yetimlerimize bayramlıklarını hediye 
ediyoruz. Bir çocuk dahi bayramını buruk 
geçirmesin diye bu yolculuğumuz. 

Biz bu köylere giderken uzun, büyük ve 
sapsarı devasa çöllerden geçtik. Belki bir acıyı 
daha dindirebiliriz diye dertler edindik. Bu 
yolculuğumda bizi görmese de dua eden, ta-
nımasa da seven, bizi bizden daha çok düşü-
nen insanlar tanıdım. Evindeki son yemeği 
misafir olduğumuz için önümüze koyan, bizi 
4.000 kilometre uzaklıkta bile evimizdeymiş 
gibi hissettiren insanlar vardı.
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İklim değişikliği ve 
küresel ısınma
İklim değişikliği, boyutları ve uzun vadeli sonuçları itibarıyla insan hayatını riske atan en önemli 
küresel sorunlardan biridir. Atmosferdeki sıcaklık artışıyla kendini gösteren iklim değişikliğinin 
en sık görülen etkileri ise okyanusların ısınması, buzulların erimesi, deniz seviyesindeki yükselme, 
olağan dışı doğa olaylarındaki artış ve benzeri gelişmelerdir. 
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Genel olarak bakıldığında iklim değişik-
liğinin neredeyse tümüyle küresel ısınma 
kaynaklı olduğu söylenebilir. Kısaca küresel 
ısınma; “Atmosfere salınan sera gazlarının 
artması nedeniyle dünyanın ortalama yüzey 
sıcaklığının artmasıdır.” şeklinde tanımlana-
bilir. Burada dikkat çekilmesi gereken esas 
mesele, ısınmayı tetikleyen asıl sebebin ha-
vadaki karbondioksit oranının artışıyla ilgili 
olmasıdır. Yapılan çalışmalar karbondioksit, 
metan ve azot gibi gazların ısıyı hava içinde 
hapsettiğini göstermiştir. Böylece havadaki 
karbondioksit oranı arttıkça dünyaya gelen 
güneş ışınları olması gerekenden daha fazla 
emilmekte ve bu da atmosferdeki ısının art-
masına sebep olmaktadır. 

Bulutlar ve buz kütleleri dünyaya gelen 
güneş ışığının %30’unu yansıtarak uzaya geri 
gönderirken %70’ini atmosfere taşımaktadır. 
Bu denge sayesinde ısı, ozon tabakası tarafın-
dan emildikten sonra soğurulmakta ve hava 
sıcaklığı azaldığında bile muhafaza edilerek 
iklim döngülerini oluşturan hava dalgaları-
nın düzeni sağlanmaktadır.

Yerkürenin sağlıklı işleyen bir ekosisteme, 
mevsimlere ve su döngüsüne ihtiyacı vardır; 
ancak ne var ki son bir asırlık zaman dili-
minde yeryüzünde hava sıcaklığı olağanüstü 
bir artışla ortalama 0,9°C ısınmış; son yarım 
asırlık zaman diliminde ise sıcaklık artış hızı 
neredeyse iki katına çıkmıştır. 1960 yılında 
dünya nüfusu 3 milyar düzeyinde iken at-
mosferdeki karbon miktarının milyonda 315 
parçacık olduğu, yabani doğanın %64’ünün 
ise olduğu gibi korunduğu belirtilmektedir. 
2020 yılına gelindiğinde atmosferdeki kar-
bon miktarı milyonda 417 parçacık olurken, 
yabani doğa alanının ise %35’e gerilediği tes-
pit edilmiştir.

Dünyaya oksijen sağlayan kaynaklar 
okyanuslar ve ormanlardır. Her ikisinin 
de insanlığın ve ekosistemin temel ihtiyacı 
olan oksijeni üretebilmesi için yabani ha-
yat dengesinin korunması şarttır. Özellikle 
1950’lerde endüstriyel balıkçılığın büyüme-
siyle başlayan hızlı ve aşırı avlanma, okyanus-

lardaki dengenin bozulmasına yol açmıştır. 
Okyanuslar dünyadaki oksijeninin neredeyse 
%50’sini karşılamaktadır. Bunun yanında 
ormansızlaşma da en önemli kaynak kayıp-
larından birini oluşturmaktadır. Kimi zaman 
palmiye, soya gibi endüstriyel ürünlere alan 
açmak için kimi zaman da kereste üretimi, 
çiftlik, otlak ya da yerleşim yerlerinin inşası 
için oksijen kaynağı ve soğutma işlevi gören 
ormanlar yok edilmektedir.

Kısacası bir yanda dünyayı temizleyen 
kaynaklar tüketilirken, öbür yanda hava-
yı kirleten gaz salınımı sürekli artmaktadır. 
Fabrikaların havaya saldığı karbon, su kay-
naklarının kirletilmesi ve su döngüsüyle 
karbonun yeniden atmosfere karışması, fosil 
yakıtlar, tarım ilaçları, temizlik malzemeleri, 
hayvan çiftlikleri, kozmetik ürünler, cıva ve 
diğer kimyasallar, soğutucular ve plastik bile-
şenler gibi ürünlerin havaya, toprağa, nehir-
lere, okyanuslara ve göllere bırakılması, çevre 
sorunlarının temel sebebidir.

Geçmiş çağlarda ısınma ya da soğuma-
ya bağlı farklı iklim değişiklikleri yaşanma-
sı, dünyanın yabancı olmadığı bir olgudur. 
Fakat son asırda yaşanan iklim değişikliğini 
öncekilerden ayıran temel unsur, bu deği-
şimin doğal döngü ile değil insanın doğada 
yaptığı tahribat ile gerçekleşiyor olmasıdır. 
Sanayi Devrimi’nin peşi sıra meydana gelen 
hızlı nüfus artışı ve kentleşme, doğal kay-
nakların ölçüsüz kullanımı, karbonu emen 
ormanların kesilmesi, oksijen kaynağı olan 
okyanuslardaki yaşam dengesinin kirletme 
ve avlanmalarla bozulması, zararlı gazların 
salınımı ve kimyasal üretiminin artmasıyla 
çevresel bozulma da artmıştır. Bugün, yuka-
rıda da işaret edildiği gibi, Sanayi Devrimi 
öncesi döneme göre ortalama sıcaklık yakla-
şık 1°C’nin üzerine çıkmış durumdadır ve bu 
sıcaklığın 2°C’yi bulmasıyla iklim krizinden 
etkilenen insan sayısının en az %64 artacağı 
öngörülmektedir ki bu da 4 milyardan fazla 
insan demektir.

İklim değişikliği her bölgede aynı oranda 
yaşanmadığı için her coğrafyada farklı etki-
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leri olmaktadır. Isınma; soğuk mevsimlerde 
Kuzey Kutbu bölgesinde, sıcak mevsimlerde 
ise orta enlem bölgelerinde daha güçlü ger-
çekleşmektedir. Sıcaklık artışı her yerde farklı 
hızlarda olduğundan, insanların yaşadığı ka-
rasal alanlarda sıcaklık değişikliği okyanus-
lara nazaran daha fazla hissedilmektedir. Bu 
nedenle buzulların erimesi en fazla tropikal 
ada ülkelerinin ve denizlere kıyısı olan ül-
kelerin bir bölümünün sular altında kalma 
olasılığını gündeme getirirken, kıta içlerinde 
yağış artışı ve sellerle kendini göstermektedir.

İklim değişikliğine bağlı kuraklık, sel ve 
fırtına gibi afetlerden en fazla etkilenmesi 
beklenen yerler Sahra altı Afrika, Güney-
doğu Asya, Orta ve Güney Amerika’dır. Bu 
bölgelerde bir yanda kuraklık öbür yanda 
seller, toprak yapısını bozarak tarımı ve su 
kaynaklarını tahrip ederken insanların hem 
gıda güvenliğini hem de sağlığını tehdit et-
mektedir. Yalnızca son 20 yılda sellerden 
olumsuz etkilenen insan sayısı 100 milyo-
na yaklaşmıştır. Küresel ısınmadaki artışla 
birlikte bu rakamın daha da büyüyeceğine 
kuşku yoktur. Afetlerin can kayıplarının yanı 
sıra ekonomik bedelleri de vardır. Orta ve az 
gelirli ülkelerin afetlerin zararlarını karşılaya-
cak bütçelerinin olmaması, toplumların daha 
da yoksullaşmasına yol açmaktadır.

Mevcut veriler, iklime bağlı risklerin ge-
nel itibariyle teknolojik, ekonomik ve siyasi 
anlamda dezavantajlı toplumları daha fazla 
etkileyeceğini göstermektedir. Zira her beş 
kişiden en az biri ısınmanın fazla olduğu yer-
lerde yaşamaktadır ve nüfusun kalabalıklaştı-
ğı bölgelerde iklimden etkilenme oranı daha 
da artmaktadır.

İklim değişikliğinde, ayak uydurulabilir 
ya da zararlarından kaçınılabilir bir sistemin 
oluşması için üç temel verinin iyi analiz edil-
mesi önemlidir: ısınmanın hızı, süresi ve bü-
yüklüğü. Bu bilgilere ulaşmak nispeten kolay 
olsa da asıl sorun, ısınmanın dengede tutul-
ması için ihtiyaç duyulan küresel inisiyatif 
alma süreçlerinin son derece ağır işlemesidir.

Küresel ısınmada en büyük suçlu kuşku-

suz Batı’nın kapitalist büyüme zihniyetinin 
sebep olduğu doğayı kirleten endüstriyel 
üretimdir. Sanayileşmenin hızlandırdığı ve 
küreselleşen dünya toplumlarının tüketim 
alışkanlıklarının körüklediği bu bozulma, 
doğaya ait kaynakların metalaşarak dene-
timsiz kullanımı ve tüketimi sonucu gerçek-
leşmiştir. Bu anlamda küresel ısınmada en 
büyük pay sahibi olan sanayileşmiş Batılı ül-
keler gidişatı tersine çevirme konusunda çok 
az şey yaparken, iklim değişikliğinin olumsuz 
sonuçlarını fazlasıyla yaşayacak olan gelişme-
miş ülkeler ise çaresizlik ve biraz da kayıtsız-
lık arasına sıkışıp kalmış görünmektedir. Her 
ne kadar gerekli adımlar yeterince atılmıyor 
olsa da en azından küresel ısınmanın uzun 
vadede insan hayatını ve gıda güvenliğini 
tehlikeye sokacağının anlaşılması, konunun 
küresel siyaset sahnesinde konuşulmaya baş-
lanmasına sebep olmuştur.

Çevre duyarlılığı ile ilgili ilk adımlar; 
1970 yılında “Dünya Günü” belirlenmesi ve 
1972 yılında Stockholm’de düzenlenen Bir-
leşmiş Milletler (BM) İnsan Çevresi Konfe-
ransı’nda çevre sorunlarının küresel boyutta 
ele alınmasıyla atılmıştır. Çevre ile uyumlu 
ekonomik kalkınma konusu üzerinde duru-
lan konferansta, “İnsan ve Çevresi için Ha-
rekât Planı” adında 109 adet öneri içeren bir 
bildirge yayımlanmış ve BM Çevre Programı 
(UN Enviromental Program-UNEP) ku-
rulmuştur. 1980’li ve 1990’lı yıllara gelin-
diğinde, küresel ısınmanın giderek arttığını 
gösteren bilimsel araştırmalar bir hayli ses 
getirmeye başlamıştır. 1988 yılında UNEP 
tarafından Hükümetlerarası İklim Değişik-
liği Paneli (IPCC) organize edilirken, 1992 
yılında Rio de Janeiro’da düzenlenen BM 
Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda BM İk-
lim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kabul 
edilmiş ve sözleşme ile sera gazı emisyonla-
rının azaltılması konusunda ilk ciddi adımlar 
atılmıştır.

İklim değişikliğiyle mücadelede her ül-
kenin sorumluluğu oranında katkı vermesi 
ilkesi; yani dünyayı en fazla kirleten sanayi-
leşmiş ülkelerin bu konuda en fazla katkıyı 

İNSAMER ANALİZİ
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sağlamaları ve sorumluluk üstlenmeleri ilkesi 
önemlidir. Ancak yapılan uluslararası söz-
leşmelerin herhangi bir bağlayıcılığı ve yap-
tırımı olmadığı için bu alandaki gelişmeler 
çok yavaş gerçekleşmektedir. Üstelik iklim 
değişikliğine yönelik iş birliğinin devletlerin 
egemenlik haklarını ve sanayileşme çabala-
rını sınırlayıcı bir tehdit olarak anlaşılması, 
istenilen başarıların elde edilmesine de engel 
olmuştur.

Bununla birlikte 2005 yılında yürürlüğe 
giren Kyoto Sözleşmesi ile 2015 yılında im-
zalanan Paris İklim Anlaşması, yeni önlemle-
ri devletlerin önüne hedef olarak koymuştur. 
Bu belgelere göre, sanayileşmiş ülkelerden 
başlayarak atmosfere sera gazı salınımları-
nın azaltılması ve iklim değişikliğinin 2100 
senesine kadar sanayi öncesi döneme göre 
2°C’nin altına indirilmesi, temel hedefler 
olarak belirlenmiştir.

Çevrenin korunmasında bireyden devle-
te, toplumu oluşturan tüm kesimlere çeşitli 
sorumluluklar düşmektedir. Bireysel anlam-
da herkes, yaşadığı çevrenin korunmasıyla 
ilgili kendi üzerine düşeni yapmakla kalma-
yıp vatandaşı olduğu devletten çevrenin ko-
runmasıyla ilgili yasalar çıkartmasını, üretim 
tesislerinin doğaya uygunluğunu denetle-
mesini ve temiz enerjiye yönelik yatırımla-
rı artırmasını talep edip baskı oluşturabilir. 
Bunlara ek olarak beslenme, temizlik ve kay-
nakları kullanma alışkanlıklarının da doğal 
dengeye katkı sağlayacak şekilde yeniden dü-
zenlenmesi gerekmektedir. Bakliyat, tahıl ve 
meyve-sebzeye dayalı tarımsal ürünlerle bes-
lenme alışkanlığının kazanılmasının yanı sıra 
plastik ve kimyasal ürünlerin tüketiminin 
azaltılması ve su kaynaklarının israf edilme-
mesi gibi konularda hassasiyet sahibi olun-
ması da bu bağlamda önem arz etmektedir.

Bireysel çabaların yanında asıl olan, ku-
rumsal ve siyasi önlemlerin alınmasıdır. De-
nizlerin, okyanusların ve ormanlık arazilerin 
muhafaza edilmesi noktasında devletlerin, 
uluslararası aktörlerin ve kuruluşların önce-
liklerini kapital sermaye sahiplerini ya da tü-

ketici taleplerini korumak yerine doğal dön-
güyü korumaya vermesi ve bu yönde etkili 
adımlar atması gerekmektedir. Bugüne kadar 
yapılan uluslararası mutabakatlar ümitvar bir 
tablo çizmekle beraber, sürecin işleyebilmesi 
için her bir devlet gerekli düzenlemeleri ken-
di toplumunda inşa etmelidir.

Sueda Nur Çokadar imzalı bu yazı insamer.com adresinden kısaltılarak alındı.
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YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE MADDE BAĞIMLILIĞI

İHH İnsani Yardım Vakfı, kapasite geliştirme 
faaliyetlerine devam ediyor. Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’na sürekli uyum için sis-
temler geliştiren İHH ayrıca 2018 sonunda 
Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi-
ni kurum içinde sürdürülebilir kılarak ISO 
27001 standardına uyum sertifikası aldı.

2020 yılı içerisinde ise yolsuzlukla müca-
dele konusunda teorik bilgiler, örnek olay-
lar, yaşanmış tecrübeler hakkında soru ve 
cevapları içeren süreç sonrasında şeffaflık ve 
hesap verebilirlik ilkeleriyle uyumlu olarak 
Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Sistemi olan 
ISO 37001’e uygun bir uluslararası yönetim 
sistemi kurarak sertifika almaya hak kazandı. 
Bu kapsamda politikalarını işler hale getiren 
İHH, 5 Ekim 2020’den itibaren geçerli üç 
yıllık sertifika kapsamında her yıl düzenli gö-
zetim denetiminden geçecek. Belgelendirme 
NAVİGA Tetkik ve Belgelendirme Prosedür-
lerine uygun olarak yapıldı.

ISO 37001 bir organizasyonda yolsuzlu-
ğun önlenmesine, tespit edilmesine, bunlara 
tepki verilmesine ve organizasyonun faaliyet-
lerinde uygulanacak yolsuzluk karşıtı yasala-
ra ve gönüllü taahhütlere uymasına yardımcı 
olmak üzere tasarlanmış bir yönetim sistemi 
için şartları belirleyip rehberlik etmektedir.

Kurum içerisinde yolsuzlukla mücadele-
ye dair uygulamaların çerçevesi vakıftaki tüm 
personel, yönetim ve ilgili üçüncü tarafları 
kapsamaktadır ve bu hassasiyet Genel Sek-
reter düzeyinde en üst seviyede temsil edil-
mektedir.

İlgili operasyonel rollere dair üstlenilecek 
görevler Kurumsal Uyum ve Risk Koordina-
törlüğü tarafından takip edilerek, yılda en az 
bir defa gerçekleştirilecek iç denetimlerden 
ise Kontrol Denetim birimi sorumludur.

Uyum ve Risk görevlilerine ve sonra-
sındaki ilgili operasyonlara ABMS yönetim 
temsilcisi (Genel Sekreter) liderlik etmekte, 
dokümanları geçerli kılmakta ve bu amaçla 
gerekli kaynakların tahsisini yönetmektedir.

Bütün birimlerin rollerine, sorumluluk-
larına ve prosedürlerine dair bildirim ve eği-
tim yapılarak tüm personel ve yönetim ISO 
37001’e hazır hale getirilmiştir ve sistem iş-
letilmeye başlanmıştır. Süreç kapsamında ge-
liştirilen politikalar arasında hediye ve ağır-
lama, bildirim ve dile getirme, misillemeyi 
önleme, çıkar çatışmasını önleme, iletişim, iş 
etiği rehberi vb. bulunmaktadır.

Eğitimler sonrası ISO 37001 standardı-
nın temel felsefesi ve amaçları öğrenilmiş, 
standardın sağlayacağı faydalar hakkında bil-
gi sahibi olunmuş, standardın yapısı, mad-
deleri ve şartları öğrenilmiş, günlük iş haya-
tındaki faaliyetlerin ISO 37001 standardı ile 
bağlantısı anlaşılmış ve standardı iş süreçle-
rinde etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi 
kazanılmıştır.

Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölge-
lerde, afet bölgelerinde, yoksulluk olan ülke 
ve bölgelerde bulunan tüm insanlara gerekli 
yardımların ulaştırılması, bu insanların temel 
hak ve hürriyetlerinin engellenmesinin önü-
ne geçilmesi ve nitelikli insan yetiştirilmesi 
maksadıyla her seviyede eğitim faaliyetleri-
nin yürütülmesi kapsamında çalışmalarını 
gerçekleştiren İHH, sistemlerini geliştirmeye 
devam etmektedir.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE 
POLİTİKAMIZ
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UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

2018 yılında başlattığımız “Mahallene ve Okuluna Sahip Çık - Uyuşturucuya Hayır!” konferans-
ları Türkiye’de 36 ilde, Balkanlar ve Avrupa’da altı ülkede, öğretmenler, AMATEM doktorları, 
muhtarlar, din görevlileri ve STK’ların katılımıyla gerçekleştirildi; madde bağımlılığı ile mücadele-
de sivil toplumun rolüne dikkat çekildi. Bu süreçte biri uluslararası olmak üzere üç çalıştaya iştirak 
edilerek sorunun akademik boyutları da tartışıldı. 2020 yılında uyuşturucu ile mücadele alanında 
birçok proje gerçekleştiren İHH, hazırladığı “Madde Bağımlılığı ve Bağımlılıklarla Mücadelede 
Sivil Toplumun Rolü” adlı raporu 2020 yılının Aralık ayında yayımlandı. Rapora www.ihh.org.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz.
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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...



7171

1

Nasıl destek olabilirim?
ihh.org.tr  ’den online olarak,
0212 631 21 21  ’i arayarak ya da
EFT/Havale  yoluyla açıklama 
kısmına proje kodunu yazarak 
bağış yapabilirsiniz.

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.

Üsküp’te, Şule Yüksel Şenler’in adını yaşatacak bir yurt açarak vasiyetini yerine getirmek 
istedik. Yurt, 90 kız öğrencinin güvenle barınacağı, yıllar boyu binlerce öğrenciye hizmet 

verecek bir merkez haline gelecek. Yemekhanesi, mescidi, etüt salonu ve bahçesiyle gençlerin 
bütün ihtiyaçları karşılanırken, kızlarını eğitim için uzaklara gönderen ailelerin de gözü 

arkada kalmayacak.

Bağışlarınızla binlerce genç kızın eğitimine güvenle devam etmesini sağlayabilirsiniz.
Şule Yüksel Şenler’in hayalinin gerçekleşmesine vesile olmak ister misiniz?

Şule Yüksel Şenler’in Hayali

Proje Kodu:  11898
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Suriye’de yıllardır devam eden savaşın sebep olduğu ekonomik şartlar sağlıklı beslenme 
imkanlarını da ortadan kaldırdı. Bu durumdan en çok çocuklar etkileniyor.

Projemiz ile 10 bin çocuğun yetersiz beslenmelerinin önüne geçip okulları cazip hale getiriyor 
ve çocukları eğitime teşvik ediyoruz. Aynı zamanda proje ile çocukların yeterli protein, 

karbonhidrat ve vitamin almalarını sağlayarak gelişimlerine katkı sunuyoruz.

Gelin, 10 bin çocuğun hayatını birlikte değiştirelim.

10 bin çocuğa beslenme desteği

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

2

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

Nasıl destek olabilirim?
ihh.org.tr  ’den online olarak,
0212 631 21 21  ’i arayarak ya da
EFT/Havale  yoluyla açıklama 
kısmına proje kodunu yazarak 
bağış yapabilirsiniz.

Proje Kodu:  15119
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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

3

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.

Yetimhaneler dünyanın en neşeli yerleridir. Dünyada binlerce yetimi büyüten 40 
yetimhanemiz var. Yetimler Türkiye’den gönderilen yardımlarla eğitimlerine düzenli bir 

şekilde devam edebiliyor. Kimisi doktor, kimisi öğretmen olarak hayata katılıyor.

Siz de yapacağınız 20₺ bağış ile yetimhanede kalan bir yetimin günlük eğitim masrafına 
katkıda bulunabilrsiniz. Destek olun, neşeyle büyüsünler.

Neşeyle büyüsünler

Nasıl destek olabilirim?
ihh.org.tr  ’den online olarak,
0212 631 21 21  ’i arayarak ya da
EFT/Havale  yoluyla açıklama 
kısmına proje kodunu yazarak 
bağış yapabilirsiniz.

Proje Kodu:  14381
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2020 Faaliyet Raporu

       İHH İnsani Yardım Vakfı, yardım faaliyetlerine başladığı 
1992 yılından bu yana dünyanın neresinde olursa olsun sıkıntıya düş-
müş, felakete uğramış; savaş, doğal afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, 
zulme uğramış bütün insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve bu 
insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek için 
faaliyetler gerçekleştiriyor.

Bu raporda, vakfımızın 2020 yılında dünya genelinde gerçekleştir-
diği acil ve insani yardım çalışmaları; gıda, sağlık, eğitim, yetim, ba-
rınma alanlarında hayata geçirdiği projeleri; Ramazan ve Kurban kam-
panyaları; katıldığı uluslararası toplantılar; öncülük ettiği duyarlılık 
kampanyaları gibi birçok alandaki faaliyetin detaylarını okuyabilirsiniz.

Raporun devamını ihh.org.tr/yayin adresinden okuyabilirsiniz.

RAPOR

RAPORLAR
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2021 Yetim Raporu

       Çocukluk; insanın bebeklik ve ergenlik dönemlerini kap-
sayan süreci ifade etmektedir. Anne babanın görevi, çocuğun hem fiz-
yolojik temel ihtiyaçlarını hem de psikososyal ihtiyaçlarını karşılamak 
ve onu hayata hazırlayarak sağlıklı bir birey olarak yetiştirmektir. Ha-
yatın bu en kritik dönemini anne ve/veya babasının koruyucu atmos-
ferinden yoksun geçiren her çocuk yetim sayılmaktadır.

Bu raporda yetim ve yetimlik kavramı, sosyal yetimlik ve çocuk 
istismarı, çocuk askerler, dünyada yetimlerin durumu, savaş mağduru 
yetimler ve mülteci çocuklar, yetimler için eğitimin önemi gibi birçok 
kritik konu detaylı olarak inceleniyor.

Raporun devamını www.insamer.com adresinden okuyabilirsiniz.

RAPOR

Cansu Nar

Filistin’de Yeni Bir Gerçekliğe Doğru 

       Mescid-i Aksa’daki olaylar başlamadan önce bölgede ya-
şanan bazı gelişmeler, Filistinliler arasındaki dinamizmin artmasına se-
bep olmuştu. Dolayısıyla İsrail’in Kudüs merkezli olarak  Filistinlilere 
farklı gerekçelerle uyguladığı baskılar, Mescid-i Aksa’da Ramazan ayın-
da ve sonrasında yaşanan olaylar, alışılageldik eylemlerden çok daha 
yüksek ve kenetlenmiş bir tepkiye yol açtı.

Bu noktada son olaylar öncesinde yaşanan bazı gelişmelerin doğru 
anlaşılması, Filistin halkının sınırları aşan bir kimlik aidiyetinde nasıl 
buluştuğunu daha iyi açıklayacaktır.

Bu rapor, Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşananlar, Mescid-i Aksa’ya 
yönelik ihlaller, Filistinlilerin nasıl kenetlendiği, olayların bölgedeki 
diğer ülkelerde yansımaları ve benzeri birçok konuyu değerlendiriyor.

Raporun devamını www.insamer.com adresinden okuyabilirsiniz.

RAPOR

Ahmet Faruk Asa
Kadriye Sınmaz
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RAPORLAR

Suriyeli Mülteciler ve Türk Toplumu Arasındaki Uyum: 
Fırsatlar ve Tehditler 

       Suriyelilerin Türkiye’ye sığınması 29 Nisan 2011’de Ha-
tay Yayladağı Kapısı’ndan 253 kişilik ilk grubun girmesiyle başladı. 
Suriyeli mülteci göçleri, özellikle 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Suriye 
içindeki durumun kötüleşmesi ile devam ederek 2020’deki toplam Su-
riyeli mülteci sayısını 4 milyona yaklaştırdı. Mültecilerin 3,5 milyonu 
geçici oturma kartına, 117 bini oturma iznine sahiptir. Kalanlar ise 
henüz kaydedilmemiş düzensiz göçmen durumundadır.

Bu raporun amacı Suriyeli mülteciler ile Türk toplumu arasındaki 
ilişkinin izini sürmek, önceki yıllarda meydana gelen bazı acil sosyal 
değişikliklere ışık tutmak, bu ilişkide dengesizlik oluşturabilecek bazı 
göstergelere karşı uyarmak, bunları düzeltmek ve Türkiye tarafından 
benimsenen uyum ve bütünleşme çabalarını güçlendirmek için çözüm 
önerileri sunmaktır.

Rapor, konuya ilişkin daha önce yapılmış farklı araştırma, makale 
ve bilimsel araştırmaların yanı sıra, birebir görüşmelerden oluşan saha 
çalışmalarına dayanmaktadır.

Raporun devamını www.insamer.com adresinden okuyabilirsiniz.

RAPOR

Kenda Shaherhawasli
Elif Nur Güvençer






