Avrupa Birliği, 2012 yılında “altmış yıldan daha fazla bir süredir
Avrupa’da barış ve uzlaşı, demokrasi ve insan haklarının gelişimine
yaptığı katkılar” nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.
Oysa bu tarihten tam 20 yıl önce, 1992 ile 1995 yılları arasında
Avrupa’nın gözleri önündeki Bosna’da 300 binden fazla insan
sistematik bir şekilde katledilmişti. İHH, Türkiye’den savaşın
ortasındaki Bosna halkına ulaşmak için gönüllülerin başlattığı
insani ve acil yardım çalışmalarının sonucu olarak bu yıllarda
vakıf yapılanmasıyla hayat buldu. Hikâyesi Bosna Savaşı’yla
başlayan İHH, kuşatma altındaki şehirlere girmeyi başaran ve
Bosna’da yaşanan soykırımı dünya kamuoyuna duyuran ilk
kuruluş olma özelliği taşıyor.
Elinizdeki bu kitapçık, 25 yıldır dünyanın dört bir yanındaki 135
ülkede insanlığın sorunlarına karşı mücadele eden ve iyiliği tüm
dünyaya yaymak için çalışan İHH İnsani Yardım Vakfı’nın kısaca
faaliyetlerini anlatıyor.
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İYİLİK YOLUNDA 25 YIL
İnsanlık, geçtiğimiz yüzyılın dünya savaşlarından sonra yeniden büyük krizlerle
karşı karşıya. Savaş, çatışma, şiddet, açlık, yoksulluk ve daha birçok şeyle
boğuşan milyonlarca insan küresel güçlerin çıkar çatışmasının tam ortasında
çaresizce can çekişiyor. Her yıl 250 milyon kişinin ekonomik ve sosyal krizden, 100 milyon kişinin de doğal afetlerden etkilendiği dünyamızda şu anda
evini terk etmek zorunda kalıp göç yolunda olan 60 milyon savaş ve şiddet
mağduru mülteci bulunuyor.
Dünya nüfusunun 9’da biri yani 795 milyon insan açlıkla boğuşurken büyük
şehirlerde tonlarca ekmek çöpe atılıyor. Temiz suya ulaşamayan milyonlarca
insana karşın dünyadaki silah ticareti hiç olmadığı kadar hızla büyüyor. Uluslararası sözleşmelerdeki metinlere rağmen dünya üzerindeki hak ve hürriyet
ihlalleri artarak devam ediyor; zalimler adilce yargılanmıyor. Sosyal adaletin
dünya coğrafyasını kapsaması gerekirken ekonomik bakımdan güçlü ülkelerin
insanlığı sömürüsü ise bitmek bilmiyor.
İHH İnsani Yardım Vakfı, 25 yıllık zorlu coğrafya ve saha tecrübesiyle tüm bu
sorunlara karşı mücadele etmek; iyiliği tüm dünyaya yaymak için var.

MİSYONUMUZ
ǌǌ İyiliği her zaman her yerde yaşatmak.
ǌǌ Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını
sağlamak.
ǌǌ İnsanları yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden
politika ve faaliyetleri önlemek üzere temel hak ve
hürriyetlerin ihlal edilmemesi için çalışmalar yapmak.
ǌǌ Nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara
ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir
yaşam sunmak.
ǌǌ Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar
giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak.
ǌǌ Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek
ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak
bilinç oluşturmak.
ǌǌ Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve
kuruluşlarını güçlendirmek.
ǌǌ Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde
bölgeye ulaşmak.
ǌǌ Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.
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5 KITA 135 ÜLKE
İHH olarak 1992 yılından bu yana 5 kıtada, 135 ülke ve bölgede din, dil,
ırk, millet ve mezhep ayrımı yapmaksızın faaliyet yürütüyoruz. Ulusal ve
uluslararası bir yardım kuruluşu olarak birçok organizasyon ile yakın işbirliği
içinde çalışan vakfımız; Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi
(ECOSOC) ve İslam İşbirliği Teşkilatı’na (OIC) danışman statüsünde üye,
İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu’na (OICHF) meclis üyesi olmakla birlikte;
İnsani Forum (THF), Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), İslam Dünyası
Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’ne (İDSB) üyedir.
Dünya üzerinde 400’den fazla kurum ile faaliyet ortaklığı yürüten vakfımız,
yurtiçi ve yurtdışında birçok kuruluşun hayat bulmasına da öncülük etmiştir.
Bir düşünce kuruluşu olan İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’ni
(İNSAMER) kendi bünyesinde 2014 yılında kurmuştur. Bu merkez, sosyal
bilimlerin farklı alanlarında araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yürütmenin
yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri takip ederek geleceğe yönelik
öngörülerde bulunur ve saha raporları hazırlar. Değerlendirmelerini ve öngörülerini makale, analiz, rapor ve kitaplar vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşır.
2007 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülen İHH İnsani Yardım
Vakfı’na T.C. Bakanlar Kurulu’nun 04.04.2011 tarih ve 2011/1799 sayılı kararı
ile vergi muafiyeti tanınmış, kamu yararına çalışan vakıf statüsü verilmiştir.

İHH’NIN ÇALIŞMA ALANLARI
Vakfımızın kuruluşundan bu yana
üç temel çalışma alanı bulunuyor.
Bunlar; insani yardım, insan hakları
ve insani diplomasi.

uğramış; savaş, doğal afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, zulme uğramış bütün insanlara gerekli insani
yardımı ulaştırmak ve bu insanların
temel hak ve hürriyetlerinin ihlal
edilmesini önlemek için faaliyetler
gerçekleştiriyoruz.

İHH olarak Türkiye ile birlikte dünyanın dört bir yanında yardımlaşma,
dayanışma ve kardeşlik duygusunun gelişmesini önceliyor; buna
yönelik sosyal ve kültürel projeler
üretiyoruz. Mağduriyet yaşanan
bölgelerde faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşlarının geliştirilmesi
adına öncü ve rol model olma vazifesini üstleniyor; acil yardımların
yanı sıra bölge insanlarına hizmet
verecek okul, yetimhane, cami, su
kuyusu, kültür merkezi, sağlık ocağı,
hastane gibi kalıcı eserler inşa ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa
olsun sıkıntıya düşmüş, felakete

Vakfımız aynı zamanda dünya üzerindeki olası bir felaket, çatışma, kriz
ve savaş durumuna karşı dünya kamuoyunun bilgilendirilmesi, çözüm
için ortak düşüncenin geliştirilmesi
adına raporlar hazırlıyor, krizleri önleyici çalışmalar yürütüyor. Devletlerarası diplomasinin yeterli olmadığı
ve insanların mağdur olduğu her
bölgede insani diplomasi çalışmaları
yaparak sorunların çözülmesi adına
arabuluculuk vazifesi yürütüyor.
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İNSANİ YARDIM
Dünya üzerinde savaş, çatışma, doğal afet, hastalık, yoksulluk, kuraklık, gelir adaletsizliği gibi sebeplerle
mağdur olmuş milyonlarca insan
hayat mücadelesi veriyor. Muhtaç ve mazlum durumdaki herkesin temel ihtiyaçlarını karşılamayı
hedefleyen vakfımız; gıda, sağlık,
barınma, eğitim, kalıcı eser gibi insani konularda bölgelere hizmet
götürüyor. İHH olarak bölgelerin

yardıma ihtiyaç duymayacak bir
seviyeye ulaşabilmesi için kalkınma
stratejileri geliştiriyoruz. Acil durumlara yerinde müdahale ederek
arama-kurtarma ve afet yönetimi
çalışmaları yürütüyor; organ mafyası, suç şebekeleri, fuhuş ticareti
gibi tehlikelerle karşı karşıya kalan
yetim çocukların korunması için
özel projeler geliştiriyor ve hayata
geçiriyoruz.
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İlk yardım, su altı, yangın ve deprem arama kurtarma eğitimlerini almış farklı seviyelerdeki
405 personelimiz ve Türkiye genelinde 4.868 gönüllümüz afetlere hazır durumda.

ACİL YARDIM VE ARAMA KURTARMA
Dünyanın neresinde olursa olsun,
meydana gelen insani krizlere acil
yardım ve arama-kurtarma ekipleriyle hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek mağdurların temel
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bosna, Kosova, Çeçenistan, Afganistan, Pakistan, Keşmir, Nepal, Arakan, Haiti,
Filipinler, Çad, Etiyopya, Japonya,
Meksika, Endonezya, Filistin, Somali,
Irak, Orta Afrika, Yemen, Suriye…
Bunlar, vakfımızın kurulduğu günden bu yana dünyanın neresinde
olursa olsun acil olarak yardıma
koştuğu ülkelerden bazıları.

için birçok farklı eğitimden geçiyor.
Bu ekipler göçükte, su altında ve
yangında arama kurtarmayla birlikte ilk yardım faaliyeti yapabiliyor.
Yangının gerçekleştiği mekandan
yaralı tahliyesi, tahliye düzenekleri kurulması ve benzeri eğitimleri
alan ekipler mekan yapısına özel
müdahale edebilme kabiliyetine sahipler. İletişimin çöktüğü, telefon ve
internet şebekelerinin çalışmadığı
afet durumlarında kullanılmak üzere
telsiz eğitimleri alan ekipler telsiz
istasyonu kurma ve afet durumları
için iletişim ağı oluşturma konularında da yetkinler. İHH’nın acil yardım
ve arama kurtarma ekipleri İtfaiye
Eğitim Merkezi (İBİTEM) ve AFAD
ekipleriyle de ortak eğitim çalışmaları düzenliyor. Ekiplerin arama
kurtarma eğitimleri İHH bünyesinde
devam ediyor.

İHH’nın bünyesinde acil durumlara
ve doğal afetlere müdahale edebilecek yetkinliğe sahip arama kurtarma ekipleri yer alıyor. Vakfımızın acil yardım ve arama kurtarma
ekipleri yetkinlik elde edebilmek
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MARMARA AFET KOORDİNASYON MERKEZİ
17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara Depremi, Türkiye’nin
afetle mücadelesi açısından önemli
bir dönemeçti. Devlet kurumlarının
ve sivil toplum örgütlerinin algısını
ve afetlere bakışını büyük oranda
değiştiren deprem, olası afetler için
yeni ve kapsamlı hazırlıklar yapılmasını sağladı.

2013 yılında temeli atılan, yapımı
dört yılda tamamlanan merkezin
amacı, gerekli olan ekip ve ekipmanlarla olası afet durumunda acil
yardım ve arama kurtarma faaliyetleri için hazırlıklı olmak. Merkez,
sivil toplum kuruluşları bazında afet
koordinasyon ve acil yardım eğitimi
için hayata geçirilen ilk proje olma
özelliğini taşıyor.

İHH olarak kurulduğumuz günden
bu yana herhangi bir afet durumunda, en az zarar için en hızlı ve etkin
şekilde bölgeye ulaşmayı hedefliyoruz. Olası bir Marmara depremini de
göz önüne alarak, acil durumlarda
başta İstanbul olmak üzere Türkiye
ve dünya genelinde meydana gelebilecek afetlere etkin ve hızlı müdahale edebilmek amacıyla Bursa’da
Marmara Afet Koordinasyon Merkezi’ni inşa ettik. Afet yönetiminin
önemli unsurlarından olan planlama
ve zarar azaltma süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlayan Marmara
Afet Koordinasyon Merkezi, İHH’nın
afetlere müdahale gücünü artıracak.

Yaklaşık 5 dönüm arazi üzerinde
inşa edilen 7.200 metrekarelik kullanım alanına sahip olan merkez, acil
yardım ve arama kurtarma eğitimlerinin verebileceği donanıma sahip.
Aynı zamanda bulunduğu konum
itibariyle olası bir deprem esnasında hem ana arterlere hem de kara,
deniz ve hava yolu ulaşımına yakınlığıyla ilk müdahalenin hızlı bir
şekilde yapılmasına imkan tanıyor.
Halkın ve özellikle gençlerin doğal
afetlerle ilgili bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler de merkezin çalışma
hedefleri arasında yer alıyor.
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İHH olarak 135 ülkede 800 bin yetime yardım sağlıyor, Türkiye dahil 52 ülkede 90 bine yakın
yetime bakıyor, 11 ülkede açtığımız 32 yetimhane ile yetimlere sahip çıkıyoruz.

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

nı yürütebilmek adına geliştirdiğimiz
birkaç yöntem bulunuyor.

Yetimlerin yılın her vakti ihtiyaçlarını
karşıladığımız, bayram vakitlerinde
gülücükleri eksik olmasın diye yeni
elbiseler hediye ettiğimiz, güvenli
ortamlarda büyümeleri için yetimhaneler açtığımız yetim çalışmaları-

ǌǌ Yetim Yardım Havuzu, sponsorluklar dışında yetimler için yapılan bağışların toplandığı bir havuz.
Bu bağışlar yetimhane tadilatları,
kütüphane kurulması, bayramlık
alımları gibi projelerde kullanılıyor.

ǌǌ Yetim Sponsorluk Sistemi ile bir
kişi, aile, kurum, arkadaş grubu,
sınıf veya okul bir yetime sponsor
olabiliyor; sponsoru olduğu yetimin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
ǌǌ Proje Sponsorluğu ile kişi veya
kuruluşlar yetimhane, ev, okul inşası veya tadilatları gibi projelerin
yapımını üstlenebiliyor; yetimhanelerin yıllık masraflarına katkıda
bulunabiliyor.
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RAF-İHH ÇOCUK YAŞAM MERKEZİ
Raporlara göre her üç Suriyeli çocuktan biri, yani yaklaşık 3,7 milyon
çocuk çatışmalar başladıktan sonra
doğdu. Halihazırda hem Suriye içinde yaşayan hem de komşu ülkelerde mülteci olarak hayatını sürdüren
8,4 milyon çocuk eğitimden sağlığa, barınmadan gıdaya, psikolojik
destekten güvenliğe kadar birçok
konuda yardıma ihtiyaç duyuyor.

ve zorla göç ettirilme şekil verdi.
Savaş sona ermezse vermeye de
devam edecek.
Tüm bunlar yaşanırken İHH Suriye’de her yıl 100 bin yetime yardım
ulaştırıyor. Bunun yanı sıra bakımını üstlendiği 8 binden fazla yetim
bulunuyor. Vakfımız aynı zamanda
Reyhanlı’da 990 yetim çocuğun
barındığı, savaşın yetim bıraktığı çocuklar için kurulmuş olan dünyanın
en büyük çocuk yaşam merkezini,
RAF-İHH Çocuk Yaşam Merkezi’ni
inşa etti. 100 dönüm arazi üzerine inşa edilen erkezin bünyesinde
her biri 350 metrekare olan 55 evin
yanı sıra üç okul, cami, sağlık ocağı,
oyun alanları, kültür merkezi, kapalı
spor salonu, rehabilitasyon merkezi, poliklinik binası, sanat atölyeleri,
ekim-dikim amaçlı tarlalar, mesire
alanı ve zeytinlik yer alıyor.

Son altı yıldır 450 bin insanın hayatını kaybettiği Suriye’de 600 binden
fazla çocuğun yetim kaldığı tahmin
ediliyor. Suriyeli çocuklar tıpkı dünyanın yetimleri gibi madde bağımlılığı, zorla silah altına alınma, insan
kaçakçılığı, misyoner örgütlerin yanı
sıra organ, fuhuş ve dilenci mafyaları
tarafından tehdit ediliyor. Dünyaya
savaşın ortasında veya yurtlarından
uzakta gözünü açan bu çocukların travma dolu kısacık hayatlarına
şiddet, korku, kaybetme duygusu
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İHH olarak 2007 yılından bu yana Afrika’daki 13 ülkede 700 binden fazla kişinin göz taramasından geçirilmesine, 350 binden fazla kişinin muayene ve ilaçla tedavi edilmesine, 100
bin kişinin ise ameliyat edilerek ışığa kavuşturulmasına vesile olduk. Vakfımız ayrıca 11
ülkede sağlık alanında 23 kalıcı eseri hayata geçirdi. Bunlar arasında hastane, göz hastanesi,
klinik, sağlık ocağı, gezici sağlık kliniği ve ameliyathaneler bulunuyor.

SAĞLIK ÇALIŞMALARI
Acil ihtiyaç duyulan bölgelere hastane, klinik, sağlık ocağı gibi kalıcı eserler
inşa ediyor; ilaç dağıtımı, muayene
ve tedavi hizmeti, tıbbi cihaz desteği,
rehabilitasyon gibi alanlarda sağlık
yardımı ulaştırıyoruz. Vakfımız ayrıca
hem farklı ülkelerden sağlık çalışanlarını organize ederek hem de ilgili ülkelerdeki sağlık personelinin eğitimine
destek olarak ihtiyaç sahipleri için
gerekli sağlık hizmetlerinin yürütülmesine katkıda bulunuyor.

Tüm bunların yanı sıra tedavi edilebilir
olduğu halde yetersiz altyapı ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle insanların
görme yetisini kaybetmesine sebep
olan katarakt hastalığının tedavisi için
saha taraması, göz muayenesi ve katarakt ameliyatları gerçekleştiriyoruz.
2007 yılında Afrika’da başladığımız,
on yılı geride bıraktığımız katarakt
ameliyatlarımız 2017 itibarıyla 100
bine ulaşmış durumda. Bu tarihten
itibaren katarakt faaliyetlerimizi dünya üzerindeki tüm ihtiyaç bölgelerine
ulaştırmayı hedefliyoruz.
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YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ORTEZ PROTEZ MERKEZİ
İstanbul, Şanlıurfa ve Hatay’da hayata geçirdi.

Suriye’deki savaş yedinci yılında. Bu
yıkıcı savaşın ne zaman sonuçlanacağı ise belli değil. Ülkede ölümler
bitmek bilmiyor, aileler parçalanıyor.
Bombardımanlardan, çatışmalardan
ve evlerinin enkazından kendilerini kurtarıp hayatta kalabilenler ise
savaşın ağır izlerini bedenlerinde
taşıyor. İHH, bu acımasız savaşta
yaralanan, bedenlerinin herhangi
bir parçasını kaybeden savaş mağdurlarının yeniden tutan eli, yürüyen
ayağı olmak için Kuveyt Zakat House’un da katkılarıyla yüksek teknolojili üç ayrı ortez protez merkezini

Yaralanma sonucu sakat kalan Suriyeli savaş mağdurlarını öncelemekle beraber, savaş dışı sebeplerle
sakat kalmış, ortez protez temini
imkanı olmayan ihtiyaç sahipleri de
bu merkezlerden ücretsiz olarak
faydalanabilecek. 3D tarayıcılar ile
hastadan ölçü alınması ve 3D yazıcılar ile protez üretilmesi sayesinde
özellikle merkezlerden uzakta olan,
savaş bölgelerindeki mağdurlar için
bu merkezler büyük kolaylıklar sağlıyor. Merkezler iki yılda bin hastaya
ulaşmayı hedefliyor.
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Sadece 2016 yılında gıda, kumanya, kıyafet, barınma, kurban, fitre, zekat ve nakdi destek
alanındaki temel ihtiyaç yardımlarını 81 ülkedeki 4.7 milyon kişiye ulaştırdık.

TEMEL İHTİYAÇ YARDIMLARI
Şu an dünya genelinde yaklaşık 800
milyon kişi gıdaya ulaşmakta güçlük
çekiyor. Yani her 9 kişiden 1’i açlıkla
boğuşuyor. Gelişmekte olarak adlandırılan yoksul ülkelerin kaynakları zengin ülkelerce sömürülmeye;
küresel silah ticareti önlenemez bir
hızla artmaya devam ediyor. Göç
yollarında her gün onlarca Asyalı ve
Afrikalı mülteci hayatını kaybediyor.
Gelir adaletsizliğinin yaygın olduğu
dünyamızda milyonlarca insan temel
ihtiyaçlarından mahrum bir şekilde
hayatlarını zor şartlar altında devam
ettirmeye çalışıyor.

ihtiyaç malzemeleri ulaştırıyor; yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla
topluma katkı sağlayan ve insanların
yardıma muhtaç olmayacak seviyeye ulaşmaları adına da çalışmalar
yürütüyoruz. Özel yolculuklar gidilen bölgeyi inceleme ve proje üretme
olanağı sağlıyor. Ramazan ve Kurban
gibi yolculuklar ise hayırsever gönüllülerimizle ihtiyaç sahipleri arasında
kardeşlik köprülerinin kurulmasına
vesile oluyor. Ramazan ve Kurban
yolculuklarında ulaştığımız ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra yıl içerisinde savaş
ve çatışma mağdurlarına, ülkesinden
ayrılmak zorunda kalıp göç yollarında
hayatlarını kurtarmaya çalışan mültecilere de yardım ulaştırıyoruz.

Dünya üzerindeki durum böyleyken
İHH olarak fakirliğin yaygın olduğu
ülkelerde, bölge insanlarına temel
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Hayırseverlerin desteğiyle inşa ettiğimiz kalıcı eserler, ihtiyaç sahibi bölgelerin ve toplumların kalkınmasına katkıda bulunduğu gibi insanların yardıma muhtaç olmayacak bir
seviyeye ulaşmasını da amaçlıyor. Dünyanın dört bir yanında vakfımızın inşa ettiği 6 bin
su kuyusu, 200 cami, 32 yetimhane, 40’tan fazla okul, kültür merkezi ve sağlık eserinden
yılda 2.5 milyon insan faydalanıyor.

KALKINMA ÇALIŞMALARI
Eğitimin sekteye uğradığı, imkânların
ihtiyacı karşılayamadığı bölgelerde
okul, medrese, enstitü gibi kurumları inşa ve tamir ediyor, araç-gereç
yönünden destekliyoruz. Kriz bölgelerindeki öğrencilerin Türkiye’de
veya başka ülkelerde eğitim almalarının sağlanması ve eğitimciler için
gelişim programlarının hazırlanması
için çalışmalar yapıyoruz. Yabancı
kültürlerin olumsuz etkilediği ve yoğun misyonerlik faaliyetlerine maruz kalan bölgelerde Müslümanların
ihtiyaç duyduğu kültürel çalışmalar
gerçekleştiriyoruz. Destek bekleyen
bölgeler için yazılı ve görsel materyallerin temin edilmesi, kültür merkezleri
kurulması, ibadethane inşası, mesleki

kursların düzenlenmesi, ilmi eserlerin
tercüme edilmesi, yayın organlarının kurulması vakfımızın faaliyetleri
arasında.
Eğitim ve kültür çalışmalarının yanı
sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde hayatlarını zor şartlar altında devam
ettirmeye çalışan insanlar için kalıcı eserler inşa ediyoruz. Bunlardan
bazısı su kuyusu, bazısı okul, bazısı
yetimhane, bazısı da dünyanın diğer
ucundaki bir cami inşaatı olabiliyor.
Tarım okulu, eğitim merkezi, ziraat
fakültesi, üniversite gibi eserler ülkelerin kalkınmasına fayda sağladığı
gibi bölge insanları için de önemli birer
yatırım.

22
23

SOMALİ TARIM OKULU VE ZİRAAT FAKÜLTESİ
Somali’de 2011 yılında yaşanan,
binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan kuraklık sonrası
İHH, ülkenin çeşitli bölgelerinde bine
yakın su kuyusu açtı. İHH ekipleri
burada acil yardımlarla insanların
temel ihtiyaçlarını karşılarken bir
taraftan da kuraklığa karşı hayata geçirilebilecek projeler geliştirdi.
Olası kuraklıklarda halkın dışarıdan
gelen yardımları beklemeden temel
gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi
adına 2013 yılında hayata geçen
Somali Tarım Okulu bu projelerden
biri. Kurulan okul, kuraklık sırasında
açılan su kuyuları vasıtasıyla insanların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek tarım eğitimi almaları amacını
taşıyor. Yılda yaklaşık bin öğrencinin
eğitim aldığı bu okulun mezunları
yaşadıkları yerlere döndüğünde
kendi çevresindeki insanları da bu
konuda yetiştirebiliyor.

aldı. “Anadolu Ziraat Fakültesi” ismini
alan bu okul, ev tarımı eğitiminin yanı
sıra toprak analizi, yetişebilecek bitkilerin araştırılması, büyük arazilerin
tarıma uygun hale getirilmesi gibi
ilmi çalışmalar yapılmasına da olanak sağlıyor. Fakülte aynı zamanda,
çatı kuruluş olarak Somali ZemZem
Üniversitesi’nin kurulmasına vesile
oldu. Yakın zamanda bu üniversite bünyesinde bir de Tıp Fakültesi
açıldı. İHH’nın öncülüğünde kurulan
üniversitede her açıdan iyi yetişen
öğrenciler, Somali’nin ekonomik ve
sosyal kalkınması için de büyük bir
yatırım. Tarım okulunda atılan tohum, Somali’nin kuraklık savaşında
filiz vermeye devam ediyor.
Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı yapılan mücadele için
örneklik teşkil eden bu proje gibi
İHH’nın dünyanın dört bir yanındaki
kalkınma projeleri, bölge ülkelerinin
kendine yetebilir ve sürdürülebilir
bir ekonomik refah kazanabilmesi
açısından kritik öneme sahip.

Somali Tarım Okulu, iki yıl boyunca eğitime devam ettikten sonra
2014 yılında kapsamlı bir gelişim
yaşayarak bir ziraat fakültesi halini
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İHH olarak bugüne kadar insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek
için uluslararası hukuk mercilerini harekete geçirecek çağrılar yaptık; Filistin’e Yol Açık
Konvoyu, Gazze Özgürlük Filosu, Halep’e Yol Açın Konvoyu gibi toplumsal faaliyetler organize
ettik. Başta Suriye olmak üzere devletlerarası diplomasinin yeterli olmadığı ve insanların
mağdur olduğu her bölgede insani diplomasi gücünü kullanarak krizlerin çözülmesi adına
arabuluculuk vazifesi yürüttük; suçsuz yere tutuklanan ve savaşlar ortasında rehine kalan
yüzlerce insanın özgür kalması sağladık.

İNSAN HAKLARI VE İNSANİ DİPLOMASİ
İHH olarak hiçbir ayrım gözetmeksizin
insanların zulüm görmeden özgür ve
adalet üzere bir yaşama kavuşmasını
her insanın ve vakfımızın sorumluluğu
olarak görüyoruz. Dünya üzerindeki
her insanın yardıma ihtiyaç duymayan onurlu bir yaşamı hak ettiğine;
bunun da ancak adalet ve insan
haklarının korunmasıyla mümkün
olabileceğine inanıyoruz. Hak ihlaline uğrayan bireyleri ve toplulukları,
uğradıkları mağduriyetten kurtaracak
projeler geliştiriyor; çatışma ve savaş
bölgelerinde yaşanan ihlallerle alakalı
dünya kamuoyunu ve uluslararası
hukuk mercilerini harekete geçirmek
için girişimlerde bulunuyoruz.

ması, kayıpların bulunması, esirlerin
kurtarılması, krizlerin sonlandırılması
için gerekli adımların atılmasına olanak
sağlayarak, devletlerarası diplomasinin yeterli olmadığı durumlarda aktif
rol alarak insani diplomasi çalışmaları
yürütüyoruz. İnsan hayatının söz konusu olduğu bir çok konuda çözüm
aramak, gerektiğinde arabuluculuk
yapmanın yanı sıra insani yardımın
önündeki engelleri kaldırmak için bir
çok resmi ve diplomatik girişimlerde bulunuyoruz. Bütün bu alanlarda
çalışmalarını daha verimli kılmak için
vakfımız, ulusal ve uluslararası seviyede ilişkilerini güçlendirerek, sadece
ülkemizde ve bölgemizde değil, insani
hizmetlerin söz konusu olduğu bir
çok uluslararası platformda da temsil
ediliyor.

İHH olarak; kriz, savaş ve doğal afet
yaşanan bölgelerde sivillerin korun-
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GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİ
İHH, tüm faaliyetlerini gönüllülük
esasıyla yürütür. Dünyanın dört bir
yanındaki onlarca ülkede faaliyet
yürütebiliyorsak bu, binlerce gönül
dostumuzun duası ve desteğiyledir.
İHH’yı misyonuyla birlikte var eden,
varlığını devam ettirmesini sağlayan
temel unsur Türkiye’deki gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizdir.

Kaynak oluşturmadan acil yardıma,
sağlık hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine, meslek gruplarıyla proje üretme
ve uygulamadan tanıtım çalışmalarına
kadar birçok konuda gönüllülerimizin
emeği bulunuyor. Asya’daki yetimhanelerden Afrika’daki su kuyularına;
Gambiya’daki bir camiden Nijer’deki
bir göz hastanesine, Suriye’de üretilen
ekmekten Filistin’deki yetim çalışmalarına dünyanın pek çok yerindeki
projelerimizin hemen hepsi gönüllü
dostlarımızın katkısıyla hayat buluyor.

Gönüllülerimiz vakfımızın çalışma
alanlarından herhangi birinde görev
alıp faaliyetlere destek verebiliyor.
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GENÇ İHH
İHH gönüllülerinin önemli bir kısmını gençler oluşturuyor. Gençlerin
gönüllülük esasıyla vakfımızın projelerine destek olmak için yaptıkları
faaliyetlerin düzenli, planlı, programlı,
devamlı hale gelmesi sağlayacak ve
gelecekteki gönüllüleri yetiştirecek
olan çalışmaların tümü Genç İHH çatısı altında yürütülüyor.

mağdur ve mazlumların yanında, ümmet bilincine sahip, adaletin ve iyiliğin
hâkim olması için çalışma gayretinde
olan donanımlı gençlerin yetişmesine
katkı sağlamayı amaçlıyor.
Ülke coğrafyalarına dair seminer,
sempozyum, bilinçlendirme çalışmaları ve okumalar, fikir atölyeleri,
ilmi toplantılar, yabancı dil dersleri,
yarışmalar, haftalık sohbetler, sunumlar, piknik, gezi, konser gibi sosyal etkinlikler Genç İHH’nın faaliyetlerinden
birkaçı.

Türkiye’de 2017 itibarıyla 75 şehirde
faaliyet gösteren Genç İHH, vakfımızın yıllar boyunca edindiği tecrübeleri
gençlerle paylaşarak din, dil, mezhep
ve ırk ayrımı gözetmeksizin daima
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İLKLER VE ÖDÜLLER
İHH İnsani Yardım Vakfı;
ǌǌ Bosna Savaşı sırasında, Saraybosna ablukasını kırarak Bosna’ya yardım
ulaştıran ve Bosnalıların mazlumiyetini ve mağduriyetini dünya kamuoyuna
duyuran ilk sivil toplum kuruluşudur.
ǌǌ 5 kıtada 135 ülke ve bölgeye ulaşan Türkiye merkezli ilk sivil toplum
kuruluşudur.
ǌǌ Türkiye’de uluslararası kurban organizasyonu düzenleyen ilk sivil toplum
kuruluşudur.
ǌǌ Mısır-Gazze sınırında inşa edilen duvar 2008’de yıkıldığında Gazze’ye ilk
giren yardım kuruluşlarından biridir.
ǌǌ Türkiye’den Kosova’ya yardım götüren ilk insani yardım kuruluşudur.
ǌǌ Dünyadan Çeçen halkına yardım ulaştıran ilk yardım kuruluşudur.
ǌǌ Türkiye’de Afrika için ulusal kampanya düzenleyen ilk sivil toplum kuruluşudur. (2006 Afrika Acil Yardım Kampanyası)
ǌǌ Kosova Devleti tarafından Kosova’ya en fazla yardım ulaştıran üç kurumdan biri seçilmiştir.
ǌǌ Türkiyeli bir STK olarak katarakt projesiyle ilk defa Afrika’da en büyük
sağlık operasyonunu başlatmıştır.
ǌǌ İslam dünyasında insani diplomasi alanında faaliyet gösteren ilk uluslararası sivil toplum kuruluşudur.
ǌǌ Gazze’ye 2009 yılında kara yoluyla 2010 yılında deniz yoluyla uluslararası
düzeyde çok uluslu ve katılımlı bir insani yardım filosu organizasyonu
düzenlemiştir.
ǌǌ 2.Dünya Savaşı’ndan sonra dünya üzerinde en büyük esir ve tutuklunun
hapishanelerden kurtarıldığı insani diplomasi faaliyetini gerçekleştirmiştir.
(2 binden fazla esir. Suriye, 2013.)

ǌǌ 2013 yılında başlayan Filipinler-Moro barış görüşmelerini izlemek ve
denetlemek için uluslararası beş üyeden biri olarak Bağımsız Gözlemci
Heyeti’ni kurmuştur.
ǌǌ 2013 yılında bir günün Dünya Yetimler Günü olarak seçilmesini teklif
etmiş; İslam İşbirliği Teşkilatı bu teklifi her yılın 15 Ramazan günü olarak
kabul etmiştir.
ǌǌ 2016 yılında kuşatma altındaki Halep’e insani yardım koridoru açmak
amacıyla İstanbul’dan başlayıp Reyhanlı’da sonlanan 40 bin kişinin 5
binden fazla araçla katıldığı “Halep’e Yol Açın” konvoyunu düzenlemiştir.
Girişimleri sonucu Halep’ten 45 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiştir.

ÖDÜLLER
ǌǌ Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Kaynaklarını amaçları doğrultusunda en iyi kullanan vakıf” ödülü (2005)
ǌǌ Aşiyana Yetimhanesi (Pakistan) - Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
verilen “Gerçekleştirilmiş en iyi proje” ödülü (2006)
ǌǌ Kadın Eğitim Enstitüsü (Somali) - Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
verilen “Gerçekleştirilmiş en iyi proje” ödülü (2006)
ǌǌ Mobil Hastane (Irak) - Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Gerçekleştirilmiş en iyi proje” ödülü (2006)
ǌǌ TBMM Üstün Hizmet Ödülü (2007)
ǌǌ Uluslararası Karma Kültür Gençlik Konseyi (COJEP) İnsan Hakları Ödülü
(2010)
ǌǌ Suriye Siccu Konteyner Kent Projesi - Energy Globe Ödülleri (2016)
ǌǌ Tarım Okulu (Somali) - Ak Parti Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri, insani
yardım alanında birincilik ödülü (2017)
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1992 yılından bu yana 5 kıtada, 135 ülke ve bölgede din, dil, ırk, millet ve
mezhep ayrımı yapmaksızın yürüttüğümüz çalışmalara destek veren gönül
dostlarımıza şükranlarımızı sunarız.
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