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Uluslararası Çocuk Buluşması, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 
dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği yetim 
çalışmalarını Türkiye halkına anlatmak ve yetim çocuklar 
konusunu gündeme taşımak adına, çalışma yaptığı ülke 
ve bölgelerde desteklediği yetimlerin katıldığı ve gösteriler 
sunduğu bir programdır. Geleneksel Uluslararası Çocuk 
Buluşmaları’nın ilki 2005 Ramazan Bayramı’nda, ikincisi 
11 Haziran 2006’da, üçüncüsü 14–24 Haziran 2007 
tarihleri arasında, dördüncüsü 27 Ekim 2009, beşincisi 

ise 3 Haziran 2012’de gerçekleştirilmiştir.  

18 Ekim 2014 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda 
organize edilen 6. Uluslararası Çocuk Buluşması, farklı 
kültür, renk ve dillere sahip onlarca yetimi İstanbul’da 
ağırlayarak başta sponsor aileler ve gönüllüler olmak 
üzere toplumun çeşitli kesimlerinden insanlarla bir araya 
getirmiş, böylece yetim çocuklarla ilgili sorumluluğun 
kamuoyuna hatırlatılarak duyarlılık oluşmasına katkı 

sağlamıştır. 



6. Uluslararası Çocuk Buluşması” programına Moritanya, Somali, Tanzanya 
Arnavutluk, Bosna, Makedonya, Yemen, Suriye, Filistin, Gürcistan, Kırgızistan, 
Pakistan, Sri Lanka ve Türkiye’nin de içinde olduğu 14 ülkeden 77 yetim 
çocuğumuz katılmıştır.

18 Ekim 2014 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 
6.Uluslararası Çocuk Buluşması programında bakanlar, milletvekilleri, siyasi 
parti temsilcilerinden kamu ve sivil toplum temsilcilerine kadar toplumun 
çeşitli kesim ve meslek gruplarından kişiler bir araya gelmiştir. İçeriğinde 
çocukların sahnelediği performans gösterilerinin yanında yerli ve yabancı 
sanatçıların sunumlarının ve konuşmaların yer aldığı program, canlı yayın 
aracılığıyla tüm dünyada ekran başındaki milyonlarca kişiye ulaştırılmıştır. 
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Yetim çocuklarla birlikte yurt içi ve yurt 
dışından sanatçıların da iştirak ettiği program 
tam bir şölen havasında gerçekleşmiştir. 
6.Uluslararası Çocuk Buluşması programı 
öncesi ve sonrasında yetim çocuklar çeşitli 
televizyon programlarına katılmış ve kendilerini 
destekleyen sponsor aileleri vesilesiyle 
hayatlarının nasıl değiştiğini anlatarak, Türkiyeli 
hayırseverlerin yetim ve kimsesiz çocuklara 
gösterdiği hassasiyete dikkat çekmişlerdir.



2) Yetim çocuklarımızdan bir grup Sayın Emine Erdoğan’ın misafiri olurken bir grup da 
İstanbul Valimiz Sayın Vasip Şahin tarafından ağırlandı. 

1) Organizasyon kapsamında 13- 
19 Ekim 2014 tarihleri arasında 
İstanbul’da bir hafta konaklayan yetim 
çocuklarımız “Her Sınıfın Bir Yetim 
Kardeşi Var” kampanyasına katılan 
okullardan bazılarına misafir olup, 
kardeşleriyle bir araya geldiler.

13-19 EKİM TARİHLERİ 
ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 
FAALİYETLER
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3) Çocuklarımız İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarını ziyaret etti.
Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, 1453 Panorama Müzesi bu mekânlardan bazılarıydı.



4) Vialand Tema Park’ta 
gönüllerince eğlendiler.
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5) Boğaz Gezisi düzenlendi.
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6) Yurtdışından gelen misafirlerimize basının ilgisi yoğundu.



7) Sponsor ailelerle bir araya geldiler.
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8) Son olarak basın toplantısıyla 6. Uluslararası Çocuk Buluşması’na herkesi davet ettiler.



6.Uluslararası Çocuk Buluşması programında, yetim çocuklara kimsesiz olmadıkları mesajı 
verildi. Programda ülkelerinden şiir, şarkı, kültürel öğeleri yansıtan performanslar sergileyen 
çocuklarımız kendilerini ifade etme fırsatı buldular. Türkiye’den yetim çocuklarımızın da yer 
aldığı programda yurt içi ve yurt dışından sanatçıların katılımıyla program bir şölen havasında 
gerçekleşti. Yurt içinden Ömer Karaoğlu ve Mustafa Cihat yurt dışından ise Dawud 
Wharnsby Ali katıldı. Böylece kültürümüz ve insani değerlerlerimiz program vasıtasıyla 
halkımıza hatırlatıldı,  yetim çocuklarla ilgili duyarlılık oluşturulması sağlandı. Program, canlı 
yayın aracılığıyla tüm dünyada ekran başındaki milyonlarca kişiye ulaştı.  
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PROGRAMLA  
ULAŞILAN SONUÇLAR
“6. Uluslararası Çocuk Buluşması” programına Moritanya, Somali, Tanzanya Arnavutluk, 
Bosna, Makedonya, Yemen, Suriye, Filistin, Gürcistan, Kırgızistan, Pakistan, Sri Lanka ve 
Türkiye’nin de içinde olduğu 14 ülkeden 77 yetim çocuğumuz katılmıştır.

• Dünyanın farklı ülkelerinden çocuklarla Türkiyeli çocuklar arasında dayanışma ve kardeşlik 
duyguları güçlenerek, bir sevgi bağı oluştu.

• Bu buluşma yetimler vesilesiyle Türkiye halkı ve diğer halklar arasında bir köprü kurdu.

• Kadirşinas halkımızın destekleriyle ihtiyaçları karşılanan yetimlerimiz, Türk kültürünü 
daha yakından tanıma fırsatı buldu. Böylece kültürümüzün tüm zenginlikleriyle dış 
dünyaya tanıtılmasına sevgi, hoşgörü ve diyalog kapılarının aralanmasına ve kültürlerarası 
yakınlaşmayı sağladı.

• Türkiye ve Türkiye dışındaki yetim ve kimsesiz çocukların hem kendi yaşadıkları sorunları 
hem de temsil ettikleri ülkelerin sorunlarını Türkiye halkının gündemine taşıyarak 
halkımızı bilinçlendirdi.

• Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortaklığı ile yürütülen Her Sınıfın Bir 
Yetim Kardeşi Var kampanyamıza katılım gösteren okul ve öğrencilere ödülleri Sayın 
Bakanımız Prof. Dr. Nabi Avcı’nın katılımıyla takdim edildi.

• Türkiye’ye gelen yetim çocuklarımız İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarına ziyaret 
gerçekleştirerek İstanbul hakkında bilgi edindiler. 

• Programa yerli ve yabancı birçok resmi kurum ve STK temsilcileri katılmıştır. Program 
vasıtasıyla dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan toplumlar temsilcileri bir araya gelmiştir.

• İHH İnsani Yardım Vakfı’nın dünyanın beş kıtasını kapsayan geniş bir coğrafyada yetim 
çocuklarımıza yönelik olarak gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri ve projeleri, ülkemizin 
adının dünyada duyurulmasına ve iyiliklerin yayılmasına önemli bir katkı sağlamıştır.

• Programa katılan yetim çocuklar, ülkelerine döndüklerinde Türkiye’yi tanıtan birer kültür 
elçisi olacaklardır. Bu program hem İstanbul’un tanıtılmasında bir fırsat oldu hem de farklı 
kültür ve coğrafyaların çocuklarını bir araya getirdi. Yerli ve yabancı basının katılımıyla 
ülkemizin isminin iyilik ve yardım faaliyetleri ile duyurulmasına katkı sağlamıştır.

• 6. Uluslararası Çocuk Buluşması programına Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü katkı sağlamıştır. İlgi ve destekleri 
için yetim çocuklarımız adına tüm kurumlarımıza teşekkür ederiz.
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