


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

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

2007 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (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 İnsani Yardım Vakfı; Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) ve İslam 
İşbirliği Teşkilatı’na (OIC) danışman statüsünde üye, İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu’na (OI-
CHF) meclis üyesi olmakla birlikte; Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar Konseyi (ICVA), Türkiye Gö-
nüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’ne (İDSB) üyedir.
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853

76

196

1.546

Genel merkez, temsilcilik, yerel 
ve uluslararası ofislerimizde 853
personel çalıştı.

420
Proje gerçekleştirmek ve var olan 
projeleri denetlemek üzere 420 görevli 
Türkiye’den yola çıktı.

76 ülkede faaliyet gerçekleştirdik.

Faaliyetlerimizde dünya genelinde
196 partner kuruluş ile iş birliği yaptık.

76 ülkede 1.546 proje hayata geçirdik.

69.287

9,7 milyon*

Türkiye’de 81 şehirde, 
69.287 gönüllümüz 
çalışmalara destek verdi.

Yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz proje ve faaliyetlerden dünya 
genelinde yaklaşık 9,7 milyon kişi faydalandı.

İHH’NIN 2021 ÖZETİ

*Faydalanıcı sayıları hesaplanırken düzenli yardımlar tekilleştirilmiştir.



Proje 1.546
Ülke 76
Sektör 9
Faydalanan 9.697.417

Detaylı gelir-gider tablosu için www.ihh.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

9 yardım sektöründe gerçekleştirdiğimiz 
1.546 projeden 76 ülkede yaklaşık
9,7 milyon kişi faydalandı.

Gıda Güvenliği ve Geçim Kaynakları
Gıda Dışı
Eğitim
Koruma
Sağlık
Su, Sanitasyon ve Hijyen
Barınma
Kültürel
Afet Yönetimi

TOPLAM 1.046.896.805₺

YILLARA GÖRE BAĞIŞ HAREKETLERİ

Afet Yönetimi
3.546.429 ₺
%0.34
8 P

Gıda Güvenliği
426.165.252 ₺

%40,71
576 P

Sağlık
65.301.614 ₺

%6,24
71 P

Su, Sanitasyon
ve Hijyen

71.191.353 ₺
%6,80
108 P

Gıda Dışı
96.672.087 ₺

%9,23
92 P

Eğitim
62.467.087 ₺

%5,97
141 P

Barınma
99.522.744 ₺

%9,51
62 P

Koruma
205.261.965 ₺

%19,61
406 P

Kültürel
16.768.272 ₺
%1.60
82 P

Suriye
438.760.495 ₺

%41,91
Türkiye

210.691.047 ₺
%20,13

Filistin
42.835.528 ₺

%4,09 Sudan
23.645.402 ₺

%2,26

Somali
17.720.256 ₺

%1,69

Yemen
62.144.559 ₺

%5,94

Etiyopya
18.949.380 ₺

%1,81

Nijer
23.313.290 ₺

%2,23
Afganistan
19.457.276 ₺

%1,86

Lübnan
13.970.159 ₺

%1,33

Pakistan
13.752.331 ₺

%1,31

Tekil Bağışçı
Sayısı

Bağış İşlemi

Bağış Tutarı

4.187.573

618.917.059 ₺

5.074.699

985.793.258 ₺

6.907.775

1.220.622.742 ₺

703.720 818.203 934.625

2019 2020 2021
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Türkiye
Türkiye’deki bağışçılarımızın desteğiyle dünyanın dört bir yanındaki onlarca ülkede faaliyet yürü-
tüyoruz. Bize verilen emanetleri Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülke ve bölgedeki ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırıyoruz. 2021 yılında ülkemizde 186 proje gerçekleştirdik. Çalışmalarımızdan 
870 binden fazla ihtiyaç sahibi yararlandı.

Barınma
189.616 ₺
%0,09
1 P

Kültürel
316.824 ₺
%0,15
1 P

Su, Sanitasyon ve Hijyen
2.372.330 ₺
%1,13
2 P

Koruma
58.751.890 ₺

%27,89
84 P

Gıda Dışı
11.566.294 ₺ 

%5,49
10 P

Sağlık
9.316.526 ₺ 

%4,42
7 P

Afet Yönetimi
3.449.442 ₺
%1,64
7 P

Gıda Güvenliği
108.007.320 ₺

%51,26
58 P

Eğitim
16.720.805 ₺ 

%7,94
16 P

9

186

870.231

210.691.047₺

Sektör

Proje (P)

Faydalanan Kişi

Yardım Tutarı
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Türkiye ¬ Suriye

Suriye
Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşta yüz binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon 
insan yerinden edildi. 13,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu ülkede savaşın başından 
bu yana gıda, barınma, eğitim, sağlık ve giyim gibi ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar yürü-
tüyoruz. Yaptığımız kalıcı eserlerle savaşın insanlar üzerindeki etkisini hafifletiyoruz. Geliştirdiği-
miz projelerle Suriye’de 2021 yılında, savaştan etkilenmiş 4 milyondan fazla kişiye insani yardım 
ulaştırdık.

11

8

251

4.167.972

438.760.495₺

Sektör

Proje (P)

Faydalanan Kişi

Yardım Tutarı

Gıda Güvenliği
206.964.680 ₺

%47,17
75 P

Barınma
82.586.508 ₺

%18,82
34 P

Gıda Dışı
67.632.144 ₺

%15,41
25 P

Sağlık
25.426.756 ₺ 

%5,80
9 P

Eğitim
21.191.377 ₺ 

%4,83
50 P

Koruma
19.331.429 ₺ 

%4,41
27 P

Su, Sanitasyon ve Hijyen
8.933.577 ₺
%2,04
7 P

Kültürel
6.694.024 ₺
%1,53
24 P
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Afganistan
Afganistan’da yaklaşık 40 yıldır devam eden savaş ABD’nin ülkeden çekilmesiyle sona erdi. Yöne-
tim değişikliğinin ardından ABD, Afganistan Merkez Bankası’nın tüm rezervini dondurdu. Yurt 
dışından gelen yardım fonları da azaldı. Bu yardımlarla ayakta durmaya çalışan Afganistan büyük 
bir krize sürüklendi. Halihazırda ülke nüfusunun yarısından fazlası insani yardıma ihtiyaç du-
yuyor. Aynı zamanda yaşanan çatışmalar ve yetersiz sağlık altyapısı sebebiyle 1 milyondan fazla 
çocuk yetim kaldı.

Afganistan’da özellikle koruma, eğitim, gıda güvenliği ve su, sanitasyon & hijyen sektörlerinde 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2021 yılında Afganistan’da gerçekleştirdiğimiz 48 projeden yaklaşık 
175 bin ihtiyaç sahibi faydalandı.

Gıda Güvenliği
6.304.462 ₺

%32,40
21 P

GıdaDışı
838.385 ₺ 

%4,31
4 P

Koruma
6.177.261 ₺

%31,75
15 P

Su, Sanitasyon ve Hijyen
6.102.003 ₺

%31,36
6 P

Sağlık
35.165 ₺
%0,18
2 P

5

48

174.515

19.457.276 ₺

Sektör

Proje (P)

Faydalanan Kişi

Yardım Tutarı
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Afganistan ¬ Filistin

11

Filistin
Filistin’de yaşam, 1948’deki İsrail işgalinden bu yana her geçen gün daha da zorlaşıyor. Gazze’de 
hafiflemeden devam eden ablukada 2 milyon insan temel hayati ihtiyaçlardan mahrum yaşıyor.  
Uzun yıllardır yaptığımız çalışmalarla Gazze’de yüz binlerce kişiye ulaştık. Sadece 2021 yılında sağ-
lık, gıda, eğitim, barınma ve diğer çalışmalarımızdan 454 bin kişi yararlandı.

7

71

454.086

42.835.528 ₺

Sektör

Proje (P)

Faydalanan Kişi

Yardım Tutarı

Koruma
15.321.450 ₺

%35,77
19 P

Gıda Güvenliği
13.143.884 ₺

%30,68
22 P

Sağlık
6.171.254 ₺

%14,41
9 P

Barınma
3.635.023 ₺

%8,49
6 P

Eğitim
1.941.815 ₺ 

%4,53
6 P

Gıda Dışı
1.616.336 ₺ 

%3,77
5 P

Su,
Sanitasyon

ve Hijyen
1.005.767 ₺ 

%2,35
4 P
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Yemen
Yemen halkı yıllardır devam eden iç çatışmalardan kaynaklanan, açlığa ve ölümlere sebep olan insani 
krizle karşı karşıya. 29 milyonluk nüfusun 20,7 milyonu insani yardıma muhtaç. Halkın yüzde 75’i gıda 
başta olmak üzere sağlık ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. 4,5 milyon insanın ise acil 
barınmaya ihtiyacı var.

Yemen’deki çatışmalardan etkilenen ve kırsal bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ça-
lışmalara devam ediyoruz. Kimi zaman gıda kimi zaman tıbbi yardımları kapsayan acil müdahalelerde 
bulunarak iç savaşın ve kuraklığın etkisini hafifletmeyi amaçlıyoruz. 2021 yılında Yemen’de gerçekleş-
tirdiğimiz 70 proje ile 644.340 kişiye ulaştık.

7

70

644.340

62.144.559 ₺

Sektör

Proje (P)

Faydalanan Kişi

Yardım Tutarı

Koruma
12.580.371 ₺

%20,24
21 P

Gıda Dışı
6.248.102 ₺

%10,05
8 P

Barınma
5.365.461 ₺

%8,63
3 P

Eğitim
4.497.082 ₺

%7,24
4 P

Sağlık
2.973.374 ₺ 

%4,78
7 P

Su,
Sanitasyon

ve Hijyen
2.425.114 ₺ 

%3,90
2 P Gıda Güvenliği

28.055.054 ₺
%45,14

25 P
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Yemen ¬ Sudan

Sudan
Yıllardır devam eden Darfur krizi ve Güney Sudan’ın ayrılması sebebiyle birçok kişi insani yardıma 
muhtaç hale geldi. Kamplardaki nüfus yoğunluğu salgın hastalıklara ve gıda yetersizliğine neden 
olmaya devam ediyor. Kamplarda yaşayan insanlar için eğitim ve barınma sorunu giderek büyüyor. 
Ayrıca Etiyopya’da yaşanan çatışmalar sebebiyle Sudan’a göç etmek zorunda kalan kişilerle birlikte 
ülkedeki mülteci sayısı 1 milyonu aştı. Mültecilerin gıda ve barınma başta olmak üzere acil ihtiyaç-
ları devam ediyor. Bu sorunları aşmak için Sudan’da gıda, yetim, su, tarım alanlarında ve diğer alan-
larda 2021 yılında 50 proje geliştirdik. Çalışmalarımızdan 170 binden fazla ihtiyaç sahibi faydalandı.

11

8

50

170.434

23.645.402 ₺

Sektör

Proje (P)

Faydalanan Kişi

Yardım Tutarı

Koruma
13.081.178 ₺

%55,32
8 P

Gıda Güvenliği
6.329.732 ₺

%26,77
19 P

Eğitim
1.465.900 ₺ 

%6,20
7 P

Barınma
1.342.906 ₺ 

%5,68
2 P

Su,
Sanitasyon

ve Hijyen
824.496 ₺ 

%3,49
5 P

Kültürel
262.655 ₺ 

%1,11
3 P

Sağlık
28.975 ₺
%0,12
2 P

Gıda Dışı
309.560 ₺ 

%1,31
4 P
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Nijer
Dünyanın en yoksul ülkelerinden birisi olan Nijer’de, nüfusun üçte biri yetersiz beslenme tehlikesi 
ile karşı karşıya. 3,8 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. 2021 yılında 61 proje ile Nijer’de 270 
bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdık.

7

61

269.607

23.313.290 ₺

Sektör

Proje (P)

Faydalanan Kişi

Yardım Tutarı

Gıda Güvenliği
4.518.923 ₺

%19,38
22 P

Koruma
5.256.058 ₺

%22,55
16 P

Sağlık
10.254.148 ₺

%43,98
4 P

Kültürel
1.512.615 ₺

%6,49
11 P

Gıda Dışı
93.389 ₺
%0,40
1 P

Su,
Sanitasyon

ve Hijyen
861.645 ₺ 

%3,70
3 P

Eğitim
816.512 ₺ 

%3,50
4 P
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Nijer ¬ Etiyopya

Etiyopya
Etiyopya’da iç savaş ve siyasi krizler nedeniyle on binlerce insan yerinden edildi. Kuraklığın etki-
siyle birlikte 9 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. 2,7 milyon çocuk, eğitimine 
devam edemiyor. Etiyopya’da 2021 yılında koruma ve gıda güvenliği alanında gerçekleştirdiğimiz 
4 proje ile 14 bin kişiye yardım ulaştırdık.

2

4

14.160

18.949.380 ₺

Sektör

Proje (P)

Faydalanan Kişi

Yardım Tutarı

Koruma
18.418.530 ₺

%97,20
1 P

Gıda Güvenliği
530.850 ₺ 

%2,80
3 P

11



Gıda Dışı

Eğitim

Koruma

Sağlık

Su, Sanitasyon ve Hijyen 

Barınma

Kültürel

Afet Yönetimi

Gıda Güvenliği ve Geçim 
Kaynakları

Dünya üzerinde savaş, çatışma, doğal afet, 
hastalık, yoksulluk, kuraklık ve gelir adalet-
sizliğinden dolayı milyonlarca insan yaşam 
mücadelesi veriyor. İHH olarak insani yar-
dıma muhtaç olan herkesin temel ihtiyaçla-
rını karşılamayı hedefliyoruz. Gıda, sağlık, 
barınma, su, hijyen, eğitim, kalıcı eser inşası 
gibi projelerle kriz bölgelerine hizmet gö-
türüyoruz. İhtiyaç sahipleri için kalkınma 
stratejileri geliştiriyoruz. Acil durumlara 
yerinde müdahale ederek arama-kurtarma 
ve afet yönetimi çalışmaları yürütüyor; çe-
şitli tehlikelerle karşı karşıya kalan yetim 
çocukların korunması için özel projeler ge-
liştiriyor, hayata geçiriyor ve yetimhaneler 
inşa ediyoruz.

Uluslararası kurum ve kuruluşlarca ka-
bul edilmiş 9 insani yardım sektöründe faa-
liyet gösteriyoruz:

İNSANİ YARDIM
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2021 yılındaki gıda yardımlarımızdan 
dünya genelinde 5,3 milyondan fazla 
ihtiyaç sahibi faydalandı. Sadece 
Türkiye’de gıda alanında 58 proje 
gerçekleştirdik ve 600 binden fazla kişiye 
insani yardım ulaştırdık. Gıda güvenliği 
projelerimiz; Kurban, Ramazan 
kumanyası, iftar, genel gıda yardımları 
ve nakdi yardım başlıklarından 
oluşuyor.

Gıda Güvenliği ve 
Geçim Kaynakları
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Gıda Güvenliği ve Geçim Kaynakları

Gıda güvenliği ve geçim kaynakları alanında proje, faydalanan kişi sayısı ve 
yardım tutarına göre ülkeler

576
Proje Faydalanan Kişi Yardım Tutarı

5.349.467 426.165.252 ₺

Balon grafik büyüklüğü yardım tutarıyla orantılıdır.

75
Ülke

Sektöre göre proje yoğunluğu 1 75

Suriye
206.964.680 ₺

%48,56
75 P Türkiye

108.007.320 ₺
%25,34

58 P

Yemen
28.055.054 ₺

%6,58
25 P

Filistin
13.143.884 ₺ 

%3,08
22 P

Bangladeş
7.301.519 ₺ 

%1,71
24 P

Lübnan
7.275.489 ₺ 

%1,71
20 PSudan

6.329.732 ₺ 
%1,49
19 P

Afganistan
6.304.462 ₺ 

%1,48
21 P

Nijer
4.518.923 ₺ 

%1,06
22 P

Çad
3.187.416 ₺ 

%0,75
19 P

Ülke Ülke ÜlkeYardım Tutarı Yardım Tutarı Yardım TutarıProje Proje Proje
Somali

Mali

Myanmar

Burkina Faso

Ukrayna

Nepal

Tanzanya

Sierra Leone

Pakistan

Kenya

Azerbaycan

Filipinler

Sri Lanka

Bosna Hersek

Malavi

Irak

Mogolistan

Tayland

Güney Afrika C.

Kosova

Arnavutluk

Hindistan

Orta Afrika C.

Burundi

Haiti

K. Makedonya

Etiyopya

Kırgızistan

Benin

İran

Cibuti

Mozambik

Endonezya

Sırbistan

Gine

Gürcistan

Gana

Togo

Libya

Moritanya

Kamerun

Tunus

Senegal

Kamboçya

Fildişi Sahilleri

Karadağ

Kolombiya

Kazakistan

İspanya

Uganda

Zimbabve

Macaristan

Ekvador

Liberya

Venezuela

KKTC

Vietnam

Tacikistan

Mısır

Esvatini

Romanya

Komorlar

Bolivya

Ürdün

Peru

2.306.939 ₺ (%0,54)

2.272.858 ₺ (%0,53)

2.263.858 ₺ (%0,53)

1.963.022 ₺ (%0,46)

1.484.202 ₺ (%0,35)

1.348.833 ₺ (%0,32)

1.261.114 ₺ (%0,30)

1.210.527 ₺ (%0,28)

1.207.581 ₺ (%0,28)

1.158.425 ₺ (%0,27)

1.072.873 ₺ (%0,25)

1.038.009 ₺ (%0,24)

865.464 ₺ (%0,20)

860.459 ₺ (%0,20)

853.006 ₺ (%0,20)

718.227 ₺ (%0,17)

698.283 ₺ (%0,16)

653.443 ₺ (%0,15)

636.714 ₺ (%0,15)

634.301 ₺ (%0,15)

604.190 ₺ (%0,14)

585.490 ₺ (%0,14)

563.027 ₺ (%0,13)

547.409 ₺ (%0,13)

541.749 ₺ (%0,13)

540.046 ₺ (%0,13)

530.850 ₺ (%0,12)

439.459 ₺ (%0,10)

400.793 ₺ (%0,09)

394.084 ₺ (%0,09)

360.237 ₺ (%0,08)

311.869 ₺ (%0,07)

295.217 ₺ (%0,07)

289.561 ₺ (%0,07)

263.593 ₺ (%0,06)

259.722 ₺ (%0,06)

258.105 ₺ (%0,06)

253.154 ₺ (%0,06)

248.210 ₺ (%0,06)

224.704 ₺ (%0,05)

224.235 ₺ (%0,05)

192.447 ₺ (%0,05)

190.589 ₺ (%0,04)

182.597 ₺ (%0,04)

163.464 ₺ (%0,04)

149.532 ₺ (%0,04)

134.081 ₺ (%0,03)

129.028 ₺ (%0,03)

119.698 ₺ (%0,03)

109.503 ₺ (%0,03)

106.043 ₺ (%0,02)

101.083 ₺ (%0,02)

90.273 ₺ (%0,02)

86.709 ₺ (%0,02)

85.385 ₺ (%0,02)

85.000 ₺ (%0,02)

83.375 ₺ (%0,02)

81.995 ₺ (%0,02)

80.750 ₺ (%0,02)

69.672 ₺ (%0,02)

63.971 ₺ (%0,02)

50.534 ₺ (%0,01)

45.012 ₺ (%0,01)

30.871 ₺ (%0,01)

1.317 ₺ (%0,01)

1P

8P

6P

9P

3P

4P

3P

6P

2P

3P

5P

6P

2P

2P

1P

2P

2P

2P

1P

2P

1P

2P

1P

3P

3P

2P

1P

1P

1P

2P

2P

1P

2P

1P

1P

2P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

13P

14P

6P

15P

4P

7P

10P

10P

9P

10P

4P

8P

6P

9P

6P

7P

3P

6P

5P

9P

5P

2P
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Destek ve bağışlarınızla, Ramazan ayında Türkiye’de ve kriz bölgelerinde 2.700.000 kişiye ulaştık. 
303.288 kumanya paketi dağıttık, kurulan sofralarda 296.234 kişiyle iftarımızı paylaştık. 151.673 ihti-
yaç sahibine zekât, fitre ve fidye emanetlerinizi ulaştırdık. Kurban Bayramı’nda da Türkiye ile birlikte 65 
ülkeye ulaştık. 65.062 hisse kurbandan 2.482.480 ihtiyaç sahibi faydalandı. 

Ramazan ve Kurban
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Suriye’de saldırılar ve yaşanan kriz sebebiyle fırınlar çalışamaz hale geliyor. Böyle durumlarda insanlar, 
temel besin kaynağı ekmeğe ulaşmakta zorluk çekiyor. İHH olarak Hatay, Kilis ve Suriye içerisinde kur-
duğumuz ve desteklediğimiz 26 fırında her gün ortalama 300 bin adet ekmek üretiyoruz. Hazırladığımız 
ekmekleri düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Dağıtımları özellikle insanların ekmek temin 
etmekte zorlandığı bölgelerde gerçekleştiriyoruz. Ekmek üretim ve dağıtım projelerimizden bazılarını 
OCHA (BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi) ile birlikte yürütüyoruz. Hayırseverlerin desteğiyle 
2021 yılında 110 milyona yakın ekmek üreterek Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere destek olduk.

Suriye Ekmek Fırınları

Gıda Güvenliği ve Geçim Kaynakları
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Elbise, battaniye, yakacak, giyecek ve ev eşyası gibi 
başlıklardan oluşan gıda dışı projelerimizden 2021 yılında 
dünya genelinde 1.289.331 kişi faydalandı. 30 ülkede
92 proje gerçekleştirdik.

Gıda Dışı
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Gıda Dışı

Gıda dışı alanında proje, faydalanan kişi sayısı ve yardım tutarına göre ülkeler

92
Proje Faydalanan Kişi Yardım Tutarı

1.289.331 96.672.087 ₺30
Ülke

Sektöre göre proje yoğunluğu 1 25

Balon grafik büyüklüğü yardım tutarıyla orantılıdır.

Suriye
67.632.144 ₺

%69,96
25 P

Türkiye
11.566.294 ₺

%11,96
10 P

Yemen
6.248.102 ₺

%6,46
8 P

Ürdün
1.645.548 ₺ 

%1,70
1 P

Filistin
1.616.336 ₺ 

%1,67
5 P

Azerbaycan
1.539.495 ₺ 

%1,59
1 P

Lübnan
1.261.237 ₺ 

%1,30
6 P

Bangladeş
1.247.907 ₺ 

%1,29
6 P

Ülke Ülke ÜlkeYardım Tutarı Yardım Tutarı Yardım TutarıProje Proje Proje
Somali

Afganistan

Sierra Leone

Sudan

Kosova

Çad

Myanmar

Moğolistan

Peru

Nijer

Bosna Hersek

Arnavutluk

Irak

Kırgızistan

Nepal

Libya

K.Makedonya

Sırbistan

Karadağ

Kenya

Mali

Uganda

930.818 ₺ (%0,96)

838.385 ₺ (%0,87)

493.791 ₺ (%0,51)

309.560 ₺ (%0,32)

124.949 ₺ (%0,13)

118.552 ₺ (%0,12)

113.209 ₺ (%0,12)

111.194 ₺ (%0,12)

99.072 ₺ (%0,10)

93.389 ₺ (%0,10)

89.893 ₺ (%0,09)

85.842 ₺ (%0,09)

84.485 ₺ (%0,09)

76.395 ₺ (%0,08)

76.383 ₺ (%0,08)

74.883 ₺ (%0,08)

63.371 ₺ (%0,07)

44.947 ₺ (%0,05)

36.371 ₺ (%0,04)

21.318 ₺ (%0,02)

17.105 ₺ (%0,02)

11.113 ₺ (%0,01)

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

4P

2P

4P

1P

2P

1P

1P
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İHH 11 yıldır Suriye’ye giyecek malzemesi yardımı yapıyor ve yardım faaliyetini hayır mağazalarıyla 
sürekli ulaşılabilir hale getiriyor. Savaştan etkilenen ihtiyaç sahiplerinin istediği kıyafeti kolayca temin 
edebileceği hayır mağazaları bunun köşe taşlarından biri. Suriye’de kurulan 17 hayır mağazasından 2021 
yılında 908.852 kişi faydalandı. Hayır mağazaları aracılığıyla bu zamana kadar on binlerce adet giyecek 
malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Hayır Mağazaları
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Etiyopya’nın Tigray bölgesinde, hükümet güçleri ve TPLF (Tigray Halkı Özgürlük Cephesi) ile başlayan 
çatışmalar sonrasında 200 binden fazla kişi Sudan’a göç etti. Tunaydbah mülteci kampında konaklayan 
mülteciler yemek yapmak için bölgedeki tarlalardan mısır saplarını toplamak zorundaydı. Ateş yakabile-
cekleri tek şey, tarlalardaki kurumuş mısır saplarıydı ancak herkese yetecek kadar yoktu. Onların yakacak 
ihtiyacını karşılamak için bir proje gerçekleştirdik. Bu proje ile Sudan’daki Tunaydbah mülteci kampında 
konaklayan yaklaşık 15 bin kişiye yakacak desteğinde bulunduk.

Etiyopyalı Mültecilere Kömür Yardımı

Gıda Dışı
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Eğitim
2021 yılında okul inşası ve tadilatı; yurt binası, bilgisayar ve kimya 
laboratuvarları, spor salonu kurulumu; eğitim araç gereçleri yardımı, 
meslek edindirme kursları düzenlenmesi, kitap-dergi basımı ve dağıtımı 
gibi başlıkları içeren 141 proje gerçekleştirdik. Eğitim çalışmalarımızdan 
29 ülkede 300 binden fazla kişi faydalandı.
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Eğitim

Eğitim alanında proje, faydalanan kişi sayısı ve yardım tutarına göre ülkeler

141
Proje Faydalanan Kişi Yardım Tutarı

306.409 62.467.087 ₺29
Ülke

Sektöre göre proje yoğunluğu 1 50

Balon grafik büyüklüğü yardım tutarıyla orantılıdır.

Suriye
21.191.377 ₺

%33,92
50 P

Türkiye
16.720.805 ₺

%26,77
16 P

Yemen
4.497.082 ₺

%7,20
4 P

Sierra Leone
2.447.264 ₺

%3,92
6 P Somali

1.964.442 ₺
%3,14

6 P

Filistin
1.941.815 ₺

%3,11
6 P

Bangladeş
1.829.033 ₺

%2,93
6 P

K.Makedonya
1.714.473 ₺ 

%2,74
2 P

Sudan
1.465.900 ₺ 

%2,35
7 P

Ülke Ülke ÜlkeYardım Tutarı Yardım Tutarı Yardım TutarıProje Proje Proje
Arnavutluk

Tunus

Tayland

Nijer

Burkina Faso

Mali

Azerbaycan

Sri Lanka

Lübnan

Burundi

Bosna Hersek

Irak

Kosova

Tanzanya

Fildişi Sahilleri

Güney Afrika C.

Libya

Endonezya

Benin

Gürcistan

1.348.688 ₺ (%2,16)

1.326.844 ₺ (%2,12)

1.082.562 ₺ (%1,73)

816.512 ₺ (%1,31)

651.939 ₺ (%1,04)

640.384 ₺ (%1,03)

600.415 ₺ (%0,96)

545.082 ₺ (%0,87)

340.883 ₺ (%0,55)

288.422 ₺ (%0,46)

285.344 ₺ (%0,46)

212.997 ₺ (%0,34)

116.862 ₺ (%0,19)

109.168 ₺ (%0,17)

108.950 ₺ (%0,17)

74.968 ₺ (%0,12)

67.414 ₺ (%0,11)

31.989 ₺ (%0,05)

22.785 ₺ (%0,04)

22.687 ₺ (%0,04)

2P

2P

1P

2P

4P

2P

1P

1P

1P

2P

1P

1P

1P

1P

4P

4P

4P

2P

1P

1P
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Bangladeş’teki mülteci kamplarında yaşayan çocuklar çoğu durumda sağlık, temizlik, gıda ve giyecek 
problemleriyle karşılaşıyor. Oyuncakları olmayan, oyun oynamak için gerekli ortama sahip olmayan 
çocukların sosyal beceriler kazanabilmesi zorlaşıyor. Normal bireyler gibi yetişebilmeleri için çocuklara 
psikolojik desteğin verileceği, yaşadıkları acıları dindirebilecek, kendilerini çocuk gibi hissetmelerini sağ-
layabilecek bir ortamın sağlanması gerekiyor. Arakanlı çocuklar için açtığımız eğitim ve rehabilitasyon 
merkezinde yaklaşık 200 çocuğa bir yıl süreyle psikolojik destek veriyoruz.

Arakanlı Çocukların Rehabilitasyonu
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Afrika’da engelli çocuklar yeterli imkana sahip olmadığı için düzenli eğitim alamıyor, beslenme sorunları ve 
hastalıklar yaşıyor. Bu sebeple Afrika’da çeşitli projeler yapıyoruz. Temel amacımız Afrikalı engelli çocukları 
gözetmek ve daha iyi eğitim almalarını sağlamak. Bunlardan biri de Burundi’de kurduğumuz IQRA İşitme 
Engelli Eğitim Merkezi’nde gerçekleşiyor. 2018 yılında açtığımız merkezde işitme engelli, yoksul ve yetim 
çocuklara eğitim veriyoruz. Merkezde ayrıca çocukların barınmaları için yatakhaneler de bulunuyor. Proje 
ile 14 yaşının altında çoğu engelli 50 çocuğun tüm bakımları yapılıyor, eğitimlerini sürdürmeleri sağlanıyor.

IQRA İşitme Engelli Eğitim Merkezi

Eğitim
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Koruma
Koruma alanında yetim sponsorluk desteği, yetimhane inşası,
yetim ailelerine iş yeri kurma yardımı gibi çalışmalar yürütüyoruz.
2021 yılında gerçekleştirdiğimiz 406 projeden 250 bin kişi istifade etti. 
Bunun yanında 125 bine yakın yetimi düzenli olarak destekliyoruz.
Yetim Sponsorluk Sistemi ile yetimlerin korunmasına ve 
güvenle kendi ayakları üzerinde durmasına katkı 
sağlıyoruz. Yalnız olmadığını bilen yetimler sağlıklı 
bireyler olarak hayatlarına devam ediyor.
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Koruma

Sektöre göre proje yoğunluğu 1 84

Koruma alanında proje, faydalanan kişi sayısı ve yardım tutarına göre ülkeler

406
Proje Faydalanan Kişi Yardım Tutarı

250.141 205.261.965 ₺41
Ülke

Balon grafik büyüklüğü yardım tutarıyla orantılıdır.

Ülke Ülke ÜlkeYardım Tutarı Yardım Tutarı Yardım TutarıProje Proje Proje
Bosna Hersek

Sri Lanka

Lübnan

Irak

İran

Moritanya

Mısır

Tayland

Bangladeş

Sierra Leone

Endonezya

Tunus

Kenya

Azerbaycan

Kırgızistan

Filipinler

Tanzanya

Mali

Somali

Burkina Faso

Sırbistan

Karadağ

Nepal

Kosova

Gürcistan

Zimbabve

Benin

Libya

Makedonya

Hindistan

Çad

3.523.041 ₺ (%1,72)

3.304.115 ₺ (%1,61)

3.066.433 ₺ (%1,49)

2.935.478 ₺ (%1,43)

2.847.211 ₺ (%1,39)

2.838.407 ₺ (%1,38)

2.773.041 ₺ (%1,35)

2.707.244 ₺ (%1,32)

2.648.747 ₺ (%1,29)

2.434.608 ₺ (%1,19)

1.838.452 ₺ (%0,90)

1.812.591 ₺ (%0,88)

1.561.370 ₺ (%0,76)

1.275.908 ₺ (%0,62)

1.216.664 ₺ (%0,59)

1.178.785 ₺ (%0,57)

1.149.455 ₺ (%0,56)

1.092.421 ₺ (%0,53)

1.029.402 ₺ (%0,50)

926.712 ₺ (%0,45)

638.537 ₺ (%0,31)

369.108 ₺ (%0,18)

354.275 ₺ (%0,17)

333.800 ₺ (%0,16)

287.761 ₺ (%0,14)

206.823 ₺ (%0,10)

150.515 ₺ (%0,07)

117.904 ₺ (%0,06)

111.362 ₺ (%0,05)

29.085 ₺ (%0,01)

22.835 ₺ (%0,01)

4P

3P

8P

4P

3P

3P

9P

6P

4P

4P

6P

7P

3P

3P

1P

1P

2P

1P

1P

1P

7P

12P

11P

9P

7P

2P

2P

28P

14P

10P

12P

Türkiye
58.751.890 ₺

%28,62
84 P

Suriye
19.331.429 ₺

%9,42
27 P

Etiyopya
18.418.530 ₺

%8,97
1 P

Filistin
15.321.450 ₺

%7,46
19 P

Sudan
13.081.178 ₺

%6,37
8 P

Yemen
12.580.371 ₺

%6,13
21 P

Arnavutluk
6.402.472 ₺

%3,12
12 P

Afganistan
6.177.261 ₺

%3,01
15 P

Nijer
5.256.058 ₺ 

%2,56
16 PPakistan

5.159.237 ₺ 
%2,51
15 P
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Bangladeş’te açılışını gerçekleştirdiğimiz yetimhanede dokuz oda, bir yemekhane, çok amaçlı kullanım 
için bir büyük salon ve yedi lavabo bulunuyor. 48 yetime hizmet verecek projemiz ile burada kalan ço-
cukların temel ihtiyaçlarının yanı sıra duygusal, zihinsel, sosyal ve fiziksel açılardan sağlıklı olmalarını, 
doğru temel alışkanlıklar elde etmelerini, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere bağlı olarak yetişmele-
rini hedefliyoruz. Çocukların okul başarılarını artırmak, meslek edinebilmelerini sağlamak ve hayata 
hazırlamak için çalışmalar yapıyoruz. Tüm bu çalışmaları yaparken yetimlerin sıcak bir aile ortamını 
aratmayacak şartlarda yetişmelerine özen gösteriyoruz.

Atilla Orhan Yetimhanesi
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Koruma

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzünü güldürüyor, 
bayramlık dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 2021 yılında bağışçılarımızın desteğiyle; Ramazan Bayramı’nda 
28 ülkede 140.209 çocuğa, Kurban Bayramı’nda ise 20 ülkede 61.836 çocuğa bayramlık hediye ettik. 
Büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar; barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya, ihtiyaç sahibi 
çocukların her türlü ihtiyacını karşılamak için ara vermeden çalışıyoruz.

Bayramlık
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Sağlık
Sağlık projelerimiz; hastane, klinik, sağlık ocağı inşası ve bakım onarımı, 
mobil klinik kurulumu, kan merkezi kurulumu, rehabilitasyon merkezi inşası, 
tıbbi araç-gereç yardımı, ilaç yardımı, gerekli yerlerde sağlık taraması, aşı 
kampanyaları, muayene, tedavi ve ameliyatlar, toplu sünnet programları 
başlıklarından oluşuyor. Sağlık çalışmalarımızdan 2021 yılında 23 ülkede 
760 bin kişi faydalandı. 2007 yılında başlattığımız katarakt projesi ile 157 bin 
kişiye katarakt ameliyatı yaptık. Sadece 2021 yılı içerisinde desteğinizle 11.052 
kişinin daha ışığa kavuşmasına vesile olduk.
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Sağlık alanında proje, faydalanan kişi sayısı ve yardım tutarına göre ülkeler

71
Proje Faydalanan Kişi Yardım Tutarı

760.098 65.301.614 ₺23
Ülke

Sektöre göre proje yoğunluğu 1 9

Sağlık

Balon grafik büyüklüğü yardım tutarıyla orantılıdır.

Ülke Ülke ÜlkeYardım Tutarı Yardım Tutarı Yardım TutarıProje Proje Proje
Myanmar

Lübnan

Hindistan

Somali

Burundi

Afganistan

Irak

Sudan

Sierra Leone

Kosova

Libya

Azerbaycan

İran

Bangladeş

Kolombiya

Bosna Hersek

916.101 ₺ (%1,40)

851.240 ₺ (%1,30)

520.000 ₺ (%0,80)

226.422 ₺ (%0,35)

87.859 ₺ (%0,13)

35.165 ₺ (%0,05)

33.346 ₺ (%0,05)

28.975 ₺ (%0,04)

26.212 ₺ (%0,04)

25.853 ₺ (%0,04)

23.008 ₺ (%0,04)

20.916 ₺ (%0,03)

10.734 ₺ (%0,02)

9.523 ₺ (%0,01)

5.688 ₺ (%0,01)

5.063 ₺ (%0,01)

1P

2P

2P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

2P

5P

1P

3P

1P

2P

Suriye
25.426.756 ₺

%38,94
9 P

Nijer
10.254.148 ₺

%15,70
4 P

Türkiye
9.316.526 ₺

%14,27
7 P

Pakistan
6.670.050 ₺

%10,21
5 P Filistin

6.171.254 ₺
%9,45

9 P

Yemen
2.973.374 ₺ 

%4,55
7 P

Mali
1.663.402 ₺ 

%2,55
4 P
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Nijer halkına sıtma tedavisinde kullanabilecekleri ilaç ve yardım malzemesi ulaştırdık. Nijer Sağlık 
Bakanlığı’na teslim ettiğimiz yardım malzemeleri ile sıtma hastalığından kaynaklanan ölümlerin en-
gellenmesi ve ihtiyaç sahiplerinin ilaçlara ücretsiz olarak erişebilmesini hedefledik. Yardımseverlerin 
desteğiyle gerçekleştirdiğimiz ilaç yardımından 143 bin kişi faydalandı.

Sıtma İlacı Dağıtımı
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Sağlık

Gazze’de İsrail’in saldırılarından dolayı yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Binlerce insan yaralandı veya sakat 
kaldı. Gazze halkı abluka ve ekonomik sıkıntıların yanı sıra birçok zorlukla mücadele ediyor. Filistin’de, 
2021 yılında sağlık alanında yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla ambulans projesi başlattık. Proje 
ile Gazze Sağlık Bakanlığı’na ve Al-Awda Hastanesi’ne acil yardım durumlarında kullanılması için 4 adet 
ambulans hediye ettik. Bağışçılarımızın desteğiyle uygulanan proje sayesinde yaralı ve hastalara hızlı bir 
şekilde müdahale edilecek. 

Gazze Ambulans Projesi
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Su, Sanitasyon
ve Hijyen
2021 yılında su, sanitasyon ve hijyen çalışmalarımızdan dünya genelinde 
1.277.609 kişi faydalandı. Vakfımız bugüne kadar 41 ülkede açtığı 12 bine yakın 
su kuyusuyla kuraklık ve salgın hastalıklarla mücadele ediyor. Su, sanitasyon 
ve hijyen projelerimiz; su kuyusu, çeşme, su kanalı açılışı ve bakım, onarım ve 
tadilatı, hijyen kiti yardımları başlıklarından oluşuyor. 



35

Su, Sanitasyon ve Hijyen

Su, sanitasyon ve hijyen alanında proje, faydalanan kişi sayısı ve 
yardım tutarına göre ülkeler

108
Proje Faydalanan Kişi Yardım Tutarı

1.277.609 71.191.353 ₺30
Ülke

Sektöre göre proje yoğunluğu 1 12

Balon grafik büyüklüğü yardım tutarıyla orantılıdır.

Ülke Ülke ÜlkeYardım Tutarı Yardım Tutarı Yardım TutarıProje Proje Proje

Somali
10.602.144 ₺

%14,89
9 P

Suriye
8.933.577 ₺

%12,55
7 P

Mali
6.958.149 ₺

%9,77
3 P

Afganistan
6.102.003 ₺

%8,57
6 P

Gine
5.202.797 ₺

%7,31
3 P

Çad
4.254.736 ₺

%5,98
6 P

Kenya
3.795.584 ₺

%5,33
6 P

Gana
3.498.021 ₺

%4,91
6 P

Tanzanya
3.427.122 ₺

%4,81
12 P

Uganda

Yemen

Türkiye

Benin

Sierra Leone

Zimbabve

Filistin

Togo

Nijer

Kamerun

Sudan

Liberya

Nijerya

Bangladeş

Burkina Faso

Haiti

Lübnan

Azerbaycan

Nepal

Endonezya

Tayland

3.151.801 ₺ (%4,43)

2.425.114 ₺ (%3,41)

2.372.330 ₺ (%3,33)

1.765.379 ₺ (%2,48)

1.209.910 ₺ (%1,70)

1.185.557 ₺ (%1,67)

1.005.767 ₺ (%1,41)

941.221 ₺ (%1,32)

861.645 ₺ (%1,21)

826.966 ₺ (%1,16)

824.496 ₺ (%1,16)

613.969 ₺ (%0,86)

440.654 ₺ (%0,62)

372.520 ₺ (%0,52)

109.209 ₺ (%0,15)

86.789 ₺ (%0,12)

77.081 ₺ (%0,11)

63.906 ₺ (%0,09)

36.541 ₺ (%0,05)

27.328 ₺ (%0,04)

19.036 ₺ (%0,03)

3P

3P

5P

1P

1P

3P

1P

1P

1P

1P

2P

2P

2P

4P

2P

2P

2P

3P

2P

4P

5P
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21 yıldır dünyanın dört bir yanında temiz suya ulaşamayan insanların ihtiyaçlarının karşılanması için 
çalışmalar yapıyoruz. Çalışmaların başında ihtiyaç duyulan bölgelerde su kuyusu açmak geliyor. Su kuyu-
ları, halkın temiz ve içilebilir su ihtiyacını karşılamanın yanı sıra özellikle hayvancılık ve küçük tarımsal 
faaliyetlerde de kullanılıyor. Standart su kuyularının yanında derin su kuyularını da çeşitli ülkelerde faa-
liyete geçiriyoruz. 

Su Kuyuları
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Standart kuyuların ihtiyacı karşılamadığı durumlarda yapılan derin su kuyuları; depo, tesisat, güneş 
enerjisi sistemi, jeneratör ve benzeri özelliklerle birlikte inşa ediliyor. Derin su kuyularının her biri 5 ila 
10 bin kişinin ihtiyacını karşılıyor.

2021 yılında 22 ülkede 1.861 su kuyusu açarak Afrika ve Asya ülkelerinde yaşayan 1 milyon kişinin 
temiz suya ulaşmasına vesile olduk. 2000 yılından bu yana 41 ülke ve bölgede açtığımız su kuyusu sayısı 
11.741’e ulaştı ve bu kuyulardan her gün yüz binlerce kişi istifade ediyor.

Su, Sanitasyon ve Hijyen
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Barınma
2021 yılında barınma alanında gerçekleştirdiğimiz 62 projeden 
dünya genelinde 230 binden fazla ihtiyaç sahibi faydalandı. Barınma 
projelerimiz; ihtiyaç sahipleri için konut inşası, kira yardımı, çadır 
kurulumu; yapılan projelerin bakım onarımı, tadilatı ve restorasyonu 
gibi başlıklarından oluşuyor.
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Barınma

Barınma alanında proje, faydalanan kişi sayısı ve yardım tutarına göre ülkeler

62
Proje Faydalanan Kişi Yardım Tutarı

231.446 99.522.744 ₺13
Ülke

Sektöre göre proje yoğunluğu 1 34

Ülke Ülke ÜlkeYardım Tutarı Yardım Tutarı Yardım TutarıProje Proje Proje
Sudan

Lübnan

Myanmar

Azerbaycan

Hindistan

Türkiye

Irak

Somali

Sierra Leone

1.342.906 ₺ (%1,35)

1.097.796 ₺ (%1,10)

1.038.106 ₺ (%1,04)

258.290 ₺ (%0,26)

247.531 ₺ (%0,25)

189.616 ₺ (%0,19)

99.708 ₺ (%0,10)

5.400 ₺ (%0,01)

4.544 ₺ (%0,01)

5P

1P

1P

1P

1P

1P

2P

3P

1P

Balon grafik büyüklüğü yardım tutarıyla orantılıdır.

Suriye
82.586.508 ₺

%82,98
34 P

Yemen
5.365.461 ₺

%5,39
3 P

Bangladeş
3.651.856 ₺ 

%3,67
4 P

Filistin
3.635.023 ₺ 

%3,65
5 P
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Suriye’deki iç savaştan etkilenen ve yerinden edilen ailelerin barınma sorununu çözmek için çeşitli yön-
temler geliştirdik. 2020’de başlattığımız projeyle yapımını tamamladığımız 16 bine yakın briket eve ih-
tiyaç sahibi aileleri yerleştirdik. Acil çözüm olarak uyguladığımız briket ev projesi hedefine ulaştı ve artık 
yeni projemiz için kollarımızı sıvadık. Yenilenen projemizle içerisinde tuvaleti, mutfağı, avlusu, temiz su 
ve elektrik tesisatı, atık su gideri ve su deposu olan, kapı ve pencereleri demirli, beton çatılı, 40 metrekare 
büyüklüğe sahip Yaşam Evleri inşa etmeye başladık. 2021 yılı itibarıyla 604 adet yaşam evini ihtiyaç sa-
hibi ailelere teslim ettik.

Yaşam Evleri
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Bangladeş, Cox’s Bazar’da bulunan Balukhali Arakan mülteci kampında çıkan yangın sonucunda 60 bin-
den fazla Arakanlı mülteci evini kaybetti. 12.413 bambu barınak, 1.611 tesis, 1.517 su kuyusu/banyo/
tuvalet, 54 eğitim merkezi, 16 çocuk rehabilitasyon merkezi ve tam donanımlı hastane büyük oranda 
hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Gerçekleştirdiğimiz proje ile 1.000 adet bambu ev yaparak Bang-
ladeş’teki mülteci kamplarında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin kullanımına sunduk. Bambu evleri solar 
panel ve mutfak tefrişatı ile destekledik.

Arakanlı Ailelere Bambu Ev

Barınma
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Kültürel
Dünyanın birçok bölgesinde insanlar yeterli imkâna sahip olmadığı için 
kültürel çalışmalar yapamıyor. Bu bölgelerde hem insani yardım çalışmaları 
yaparak halkı ihtiyaç sahibi olmaktan kurtarmaya hem de eğitim çalışmaları 
yaparak bölge halkının din ve kültürlerinden kopmadan yaşamasını 
sağlamaya çalışıyoruz. 2021’de 24 ülkede gerçekleştirdiğimiz 82 kültürel proje 
ile yaklaşık 233 bin kişiye ulaştık.
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Kültürel

Kültürel alanda proje, faydalanan kişi sayısı ve yardım tutarına göre ülkeler

82
Proje Faydalanan Kişi Yardım Tutarı

232.916 16.768.272 ₺24
Ülke

Sektöre göre proje yoğunluğu 1 24

Ülke Ülke ÜlkeYardım Tutarı Yardım Tutarı Yardım TutarıProje Proje Proje
Filipinler

Tunus

Türkiye

Sudan

Liberya

Sri Lanka

Gine

Burkina Faso

Çad

Bangladeş

Gana

Venezuela

Azerbaycan

Kırgızistan

Kolombiya

Benin

362.303 ₺ (%2,16)

341.946 ₺ (%2,04)

316.824 ₺ (%1,89)

262.655 ₺ (%1,57)

216.967 ₺ (%1,29)

184.182 ₺ (%1,10)

142.664 ₺ (%0,85)

127.027 ₺ (%0,76)

101.745 ₺ (%0,61)

97.657 ₺ (%0,58)

67.158 ₺ (%0,40)

32.316 ₺ (%0,19)

30.078 ₺ (%0,18)

26.747 ₺ (%0,16)

25.853 ₺ (%0,15)

25.691 ₺ (%0,15)

4P

1P

1P

2P

1P

1P

1P

1P

1P

2P

2P

1P

1P

3P

1P

1P

Balon grafik büyüklüğü yardım tutarıyla orantılıdır.

Suriye
6.694.024 ₺ 

%39,92
24 P

Nepal
2.596.695 ₺

%15,49
1 P

Nijer
1.512.615 ₺

%9,02
11 P

Mali
1.210.362 ₺

%7,22
10 P

Pakistan
715.464 ₺

%4,27
2 P

Somali
654.689 ₺

%3,90
3 P

Sierra Leone
544.564 ₺

%3,25
6 P

Uganda
478.047 ₺ 

%2,85
1 P
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Afet Yönetimi
Deprem, yangın ve sel gibi afetler açısından riskli bir coğrafyada bulunan ülkemizde afet 
yönetiminin oldukça önemli olduğunu biliyor ve bu alanda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Arama 
kurtarma ekiplerimiz yetkinlik elde edebilmek için birçok farklı eğitimden geçiyor. Yaralı tahliyesi, 
tahliye düzenekleri kurulması, su altında-doğada arama kurtarma ve benzeri eğitimleri alan 
ekiplerimizin mekan yapısına özel müdahale edebilme kabiliyeti bulunuyor.

2021 yılında ülkemizde gerçekleşen orman yangını ve sel felaketlerinde aktif rol aldık ve 
afetzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yürüttük.
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Afet Yönetimi

Arama kurtarma alanında proje, faydalanan kişi sayısı ve yardım tutarına göre ülkeler

8
Proje

2
Ülke Yardım Tutarı

3.546.429 ₺

Sektöre göre proje yoğunluğu 1 7

Türkiye
3.449.442 ₺

%97,27
7 P

Kırgızistan
96.988 ₺ 

%2,73
1 P

Balon grafik büyüklüğü yardım tutarıyla orantılıdır.



İNSAN
HAKLARI VE 
SAVUNUCULUK
İHH olarak dünya üzerindeki her insanın 
yardıma ihtiyaç duymadığı onurlu bir yaşamı 
hak ettiğine; bunun da ancak adalet ve insan 
haklarının korunmasıyla mümkün olacağına 
inanıyoruz. Hak ihlaline uğrayan bireyleri 
ve toplulukları, uğradıkları mağduriyetten 
kurtaracak projeler geliştiriyor, savunuculuk 
faaliyetleri yürütüyor; çatışma ve savaş böl-
gelerinde yaşanan ihlallerle alakalı dünya ka-
muoyunu ve uluslararası hukuk mercilerini 
harekete geçirmek için girişimlerde bulunu-
yoruz.
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Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar Konseyi (ICVA) Yıllık Konferansı ve Genel Kurulu
Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar Konseyi’nin bir üyesi olarak ICVA’nın yıllık konferansına ve 
genel kuruluna katıldık. İklim, çevre ve insani yardım temasıyla düzenlenen konferansta STK’la-
rın bu konulara nasıl adaptasyon ve uyum sağlayıp yöntem geliştirebilecekleri üzerine yapılan 
fikir alışverişlerine katkıda bulunduk.

Üç yılda bir düzenlenen Genel Kurul’da, İHH olarak; ICVA’nın yönetim ve başkanlık seçim 
süreçlerine katıldık. Bu seçim sürecinde ilişki geliştirme ve tanıtım faaliyetlerinde bulunarak 
misyonumuza katkı sağladık.

1. Balkan STK Buluşması
Vakfımız ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da “1. Balkan 
STK Buluşması” düzenlendi. Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Sırbis-
tan’ın Preşova bölgesi ve Türkiye’de faaliyet gösteren 16 sivil toplum kuruluşundan 34 temsilci 
programa katıldı. Programda Balkanlar’daki sivil toplum kuruluşlarının rolü, faaliyet alanı, sos-
yal medyayla ilişkileri, eğitim, sağlık, tarım, spor ve sanat alanlarında projelerin geliştirilmesi gibi 
konular ele alındı.

Filistin’e Destek
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yaptığı baskının ardından İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı 
Bülent Yıldırım, tüm Türkiye’ye çağrıda bulundu. Çağrının ardından İsrail’in İstanbul Başkon-
solosluğu önünde toplanan binlerce kişi ve çok sayıda STK İsrail’i protesto etti. Bunun yanında 
Kudüs’e destek amacıyla İstanbul’da binlerce aracın katılımıyla konvoy düzenlendi. Aksaray’dan 
başlayan “Kudüs’e Umut Ol” araç konvoyu, İsrail Başkonsolosluğu’nda son buldu.

KONGRELER VE TOPLANTILAR

DUYARLILIK KAMPANYALARI
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İnsan Hakları ve Savunuculuk

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

Mavi Marmara Arşiv Sitesi ve Sanal Müze
Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, Gazze Özgürlük Filosu ruhunu ve Filistin mücadelesini canlı 
tutmak amacıya bir arşiv sitesi hazırlandı. Mavi Marmara arşiv sitesinde, Gazze’ye yardım gö-
türen 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. 

Mavi Marmara saldırısının yıl dönümü olan 31 Mayıs’ta, geminin üç boyutlu olarak mo-
dellendiği 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

Suriye, Doğu Türkistan Ve Filistin Paneli
Sivil toplum kuruluşları tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde İstanbul Üniversi-
tesi’nde “Çözümsüzlüğe Çözüm Arayışları’’ başlıklı panel düzenlendi. İHH İnsani Yardım Vakfı, 
Mülteci Dernekler Federasyonu, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ve İnsani ve 
Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) tarafından düzenlenen panel, İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Üç oturum halinde gerçekleştirilen 
panelde Suriye, Filistin ve Doğu Türkistan’da yaşanan hak ihlalleri ve çözüm önerileri tartışıldı.

ULUSLARARASI ÇAĞRILAR VE BASIN TOPLANTILARI



İHH olarak; kriz, savaş ve doğal afet yaşanan 
bölgelerde sivillerin korunması, kayıpların 
bulunması, esirlerin kurtarılması, krizlerin 
sonlandırılması için gerekli adımların atıl-
masına olanak sağlayarak insani diplomasi 
çalışmaları yürütüyoruz. İnsan hayatının 
söz konusu olduğu birçok konuda çözüm 
aramak, gerektiğinde arabuluculuk yapmak 
ve insani yardımın önündeki engelleri kal-
dırmak için birçok resmi ve diplomatik gi-
rişimlerde bulunuyoruz. Bütün bu alanlarda 
çalışmalarımızı daha verimli kılmak için ulu-
sal ve uluslararası seviyede ilişkilerimizi güç-
lendirerek sadece ülkemizde ve bölgemizde 
değil insani hizmetlerin söz konusu olduğu 
birçok uluslararası platformda yer alıyoruz.

İNSANİ
DİPLOMASİ VE
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
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İNSANİ DİPLOMASİ
Tutuklu, Rehine Özgürlüğü, Aile Birleştirme ve Arabuluculuk
İHH olarak savaş ve kriz bölgelerinde çatışan taraflar arasında arabuluculuk yapıyor; hukuksuzca 
tutuklanan, rehin alınan suçsuz ve masum insanların hayatlarının kurtarılması için de insani 
diplomasi çalışmaları gerçekleştiriyoruz.
• ABD, eski Afganistan hükümeti ve Taliban arasındaki müzakerelere gözlemci statüsü ile katıldık.
• Yaşanan çatışmalar sebebiyle Irak’tan Suriye’ye kaçan 450 Iraklının gönüllü olarak ülkelerine 

dönmelerine aracılık ettik.
• Türkiye’den Suriye’ye sınır dışı edilen 9’u İranlı 56’sı Iraklı vatandaşın ülkelerine dönmeleri 

için çalışma gerçekleştirdik.
• Suriye’de 4, Lübnan’da 3, Libya’da 1 ailenin yeniden bir araya gelmesine destek olduk.
• Libya’da esir olarak tutulan 9 Türk vatandaşının özgürlüğe kavuşması için görüşmeler gerçekleştirdik.
• Mali’deki Azavad hareketi liderleri ile görüştük.
• Kızılay’ın İnsani Diplomasi kitabı için İnsani Diplomasi Pratik Uygulamaları bölümünü ha-

zırladık.

İNSANİ DİPLOMASİ
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İnsani Diplomasi  ve Uluslararası İlişkiler

Vicdan Hareketi
Suriye’deki iç savaş sırasında 450 binden fazla insan hayatını kaybetti. Vicdan Hareketi ile de Suriye 
savaşı sırasında hapsedilen kadın ve çocukların serbest bırakılması için basın toplantıları, medya kam-
panyaları, diplomatik temaslar vb. sivil ve barışçıl çabalar ortaya koyuluyor. 

2021 yılı içerisinde onlarca görüşme gerçekleştirildi ve bu görüşmelerde önceden tespit edilen 
cezaevlerindeki kadın ve çocuk tutukluların serbest bırakılması için çok yönlü çalışmalar yürütüldü. 
Çalışmalar sonucunda birçok tutuklu kadın ve çocuk özgürlüğüne kavuştu.
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Humanitarian Networks and Partnerships (HNPW) Week (İnsani İletişim Ağları 
ve Partnerlik Haftası), OCHA
19 Nisan-7 Mayıs, Cenevre

OCHA’nın her yıl Cenevre’de düzenlediği HNPW etkinliğinde insani yardım alanında önemli 
programlar ve gündemler ele alınıyor. 2017 yılından bu yana katıldığımız etkinlik, pandemi 
sebebiyle 2020 yılından beri hibrid olarak düzenleniyor. 2021 HNPW toplantılarında; insani 
yardım koordinasyonu ve yerelleşme, ileriye dönük insani yardım, nexus, krizden etkilenen top-
luluklara karşı hesap verebilirlik, iklim krizi, güvenlik ve risk yönetimi, pandemide acil yardım 
planı, katılımcı politikalar, örgütsel kültür ve güç ilişkileri başlıkları gündeme alındı.

Humanitarian Affairs Segment Meeting (İnsani İşler Bölümü Toplantıları), UN 
Economic and Social Council (BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi) 
23-25 Haziran, Cenevre
2004 yılından beri danışman statüsünde üyesi olduğumuz BM Ekonomik ve Sosyal Konse-
yi’nin (ECOSOC) 2021 yılında “Zorluklarla Yüzleşmek İçin İnsani Yardımın Güçlendirilmesi” 
temasıyla düzenlenen toplantılarına katılarak; uluslararası hukuka saygının artırımı, katılımcı 
politikalar, inovasyon, partnerlik gibi konularda değerlendirmelerde bulunduk.

AidEx The Global Humanitarian Aid Event
17-18 Kasım, Brüksel
AidEx etkinliğine her yıl 65’ten fazla ülkeden 2.500’den fazla insani yardım ve kalkınma toplu-
luğu temsilcileri katılıyor. Bu yıl düzenlenen etkinliğe BM ajansları, AB, Kızılhaç ve Kızılay Der-
nekleri, yerel ve uluslararası STK’lar, hükümet ve özel sektörlerden temsilcilerle ilişki kurmak ve 
mevcut ilişkilerimizi geliştirmek adına katılım sağladık.

Geneva Peace Week
1-5 Kasım, Cenevre
Uluslararası Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü, BM Cenevre Ofisi ve beş farklı platform üyesi-
nin düzenlediği bir çatı etkinliği olan Cenevre Barış Haftası’na katılım sağladık. Bu platformlar 
kalkınma, barış inşası, güvenlik gibi alanlarda çalışmalar yürütüyor. Çocuklara şiddetten, küresel 
insani yardım mekanizmalarını yeniden düşünmeye kadar çeşitli etkinliklerin de olduğu organi-
zasyonun online atölyelerinde katılımcıların katkıları öne çıkarılıyor.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER



55

İnsani Diplomasi  ve Uluslararası İlişkiler

BM İnsan Hakları Konseyi Düzenli Oturumlarına Katılım 
Cenevre
2021 yılında İnsan Hakları Konseyi’nin 46, 47 ve 48. oturumlara katılım sağladık. Oturumlarda 
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin Eritre’den Filistin’e, Sri Lanka’dan Yemen’e dünyanın 
çeşitli bölgeleriyle ilgili yazılı raporları gündeme alınıyor.

OCHA Yüksek İstişare Grubu (HLG) 
Gaziantep
İç savaş ve doğal afet gibi durumlarda insani yardım konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerek-
tiğinin belirlenmesi amacıyla BM bünyesinde kurulmuş bir yapı olan OCHA (BM İnsani Yar-
dım Koordinasyon Ofisi) BM’nin yardım faaliyetlerini sektörel (cluster) yaklaşımıyla koordine 
ediyor. OCHA ile vakfımızın en sistematik ilişkisi Gaziantep’teki HLG (Humanitarian Liaison 
Group) toplantılarıdır. Bu toplantılar düzenli olarak ayda bir yapılmakla birlikte kriz zamanla-
rında acil olarak da gerçekleştirilebiliyor.

Science Po, Paris PSIA (Paris School of International Affairs)
İnsan hakları ve insani yardım alanlarında iş birliğini artırmak amacıyla katıldığımız Science 
Po’da bu yıl sivil toplum kuruluşlarının akademisyenlerle ortak çalışmalarının faydaları gündeme 
alındı.

Cenevre İnsani Yardım Çalışmaları Merkezi, Proje Yönetim Eğitimi
Proje süreçlerini uluslararası standartlara uygun, daha etkili ve sistematik bir şekilde yönetmek 
amacıyla Cenevre İnsani Yardım Merkezi’nden Proje Yönetim Döngüsü eğitimi alıyoruz. Kapa-
site artırımı kapsamında projelerde görev alan personelimizin aşamalı olarak eğitimi tamamla-
masını hedefliyoruz.

BM Suriye Temsilcisinin Ziyareti
14 Eylül
BM Suriye Sınır Ötesi Yardım Çalışmaları Koordinatörü Mark Cutts vakfımızı ziyaret ederek 
vakfımızın Suriye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Birleşmiş Milletler (BM) olarak uzun yıllardır 
devam eden insani yardım çalışmalarımızı takdir ettiklerini ve ilgiyle takip ettiklerini belirtti.



KAPASİTE
ARTIRIM
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UYUM ve RİSK

Faaliyetlerimizde, bağış alımlarında, bağışların kullanımında ve bağışçıların yönetiminde ulusla-
rarası ve ulusal hukuka uygunluk takibi yapıyoruz. Uluslararası çalışmalar yapan bir vakıf olan 
İHH’nın yerel ve evrensel itibarını korumak ve artırmak amacıyla 2017 yılında başlayan uyum 
çalışmalarımız 2021 yılında da devam etti.

Kısaca Uyum ve Risk Birimi
Mevcut ve oluşturulacak yönergelere göre iş ve işlemlerin takip edilmesine katkı sağlar. İş ve işlem-
lerde geliştirmeye veya düzenlemeye yönelik doğrudan tavsiyelerde bulunur. İç yönetişim yapıları 
olan komisyonlara katılım sağlayarak kurum kültürüne uygun kararların alınmasına destek olur.

İHH’nın iş ve işlemlerinde oluşabilecek olumsuzlukları önleme amaçlı çalışmaları takip eder. 
Kara para aklamaya, terörün finansmanına, rüşvet ve yolsuzluğa karşı politikaların geliştirilme-
sini sağlar.
Risk değerleme ve kontrol faaliyetlerine destek sağlar. Vakıf faaliyetlerini izleyerek, risk ve kont-
rol faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunur. Kontrollerin uygunluğunu ve etkinliğini test eder. 
İHH’nın her alanda riske maruz kalma durumunu olabildiğince azaltmak için gerekli kontrol 
ve denge mekanizmalarını sisteme uyarlar. 

2021 Yılında Uyum ve Risk 
Genel Sekreter, Uyum ve Risk Sorumlusu ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü’nden oluşan da-
nışma rolündeki Uyum Komitesi aracılığıyla çalışan Uyum ve Risk birimi vakfımızda merkezi bir 
konumdadır. Birim, profesyonel normlar ve standartlarla birlikte kabul görmüş iş deneyimleri, iç 
standartlar ile etik ve meşruiyet perspektifiyle uyumluluğu sağlamak amacıyla faaliyetler yürütür.

Uyum politikamız yerel ve uluslararası mevzuatın yanında etik ve ahlaki değerlere göre şekil-
lenir. Uyum çalışmaları, görevlilerimizin sorumluluklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur. 
Bu sayede görevlilerin tam sorumlu olarak hareket etmesi ve uyum kavramının kurum kültürüne 
yerleşmesi sağlanır. Tam sorumluluk, yasal mevzuatla beraber İHH çalışma ilkelerine uymakla 
gerçekleşir.

Toplum ve bağış yapanlar, vakfımıza yapılan bağışların ve verilen gönüllülük emeklerinin meş-
ru amaçlarla kullanıldığından ve öngörülen faydalara ulaştığından emin olmalıdır. Bundan dolayı 
Uyum ve Risk birimi, İHH’nın faaliyetlerindeki iş süreçlerini ulusal mevzuata ve uluslararası 
standartlara göre geliştirir.

Uluslararası standartların kararlılıkla dikkate alındığı diğer çalışma ise uluslararası program-
ların geliştirilmesi ve bunların izleme ve değerlendirme sistemiyle daha verimli hale gelmesi için 
yürütülen faaliyetlerdir. Projelerin her manada daha da verimli hale getirilmesi, uyum kültürü 
dahilinde gözlemin artırılması ve sağlıklı çıktıların elde edilmesi için Uyum ve Risk birimi ulus-
lararası programlamayı önemsemekte ve destek vermektedir.

Uyum ve Risk biriminin bağış kabulleri ve kullanımları kapsamında yaptığı takip çalışmaları-
na ek olarak bağışçıların iade taleplerini gözden geçirebileceği bir mekanizma hayata geçirilmiştir. 
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Bu kapsamda, ortaya çıkan bağışçı talepleri sonrasında nasıl bir süreç işletilmesi gerektiği yönün-
de bir rehber hazırlanmıştır.

İHH tüm faaliyetlerini, bu faaliyetlere dair iş ve işlemlerini İHH Kurum Rehberi’nde yer alan 
yönetmeliklere uygun olarak yapar. İHH Kurum Rehberi ve yönergeler, tüm birimlerin uyumlu 
bir şekilde çalışması ve faaliyetlerinin amaçlarına uygun biçimde gerçekleştirilmesi için hazırlan-
mıştır. Rehber içerisinde ilgili birimin kullanması gereken formlar ve çalışmalarını yürütürken 
başvuracağı talimatlar yer almaktadır.

Uyum, vakfın yaptığı çalışmaların yönetmelik ve yönergelere uygun gittiğinden, vakfın kul-
landığı dilin kurum kültürüne uygunluğundan emin olmaya çalışır. Ayrıca uyum alanında uz-
manlaşarak vakfın uluslararası arenadaki imajının takibini sağlamak, periyodik uyum takiplerinin 
yapılması ve kurum içi uyuma destek olmak da hedefleri arasındadır. Temel uyum eğitimi or-
yantasyon programına dahil edilmiştir. Birincil görevlerde bağışlara ve partnerlere yönelik izleme 
görevleri gerçekleştirilmektedir.

Her durumda doğru olanı yapma kültürünü oluşturmaya çalışan uyum çalışmaları radar ro-
lüne devam etmektedir. İş ve işlemlerde geliştirmeye yönelik tavsiyelerinin verilmesiyle Uyum 
çalışmalarının iç yönetişim yapılarında danışmanlığa doğru yönlenmesi gerçekleşmiştir. Süreç 
içerisinde gelen görevlerin tasnifinin yapılarak daha çok izleme pozisyonuna geçilmesi ve Uyum 
ve Risk biriminin radar rolüyle birlikte sinyal gönderimin danışmanlık haline geçmesi gerçekleş-
mektedir.

Kurumsal uyum elçileri, kurum kültürünün yaygınlaştırıldığı bir eğitim ve farkındalık için 
süreç boyu önerilerin ve geri bildirimlerin alındığı bir yapıda kurgulanmaktadır. Çalışmaların 
kurallarımızla daha uyumlu hale gelmesine destek için Risk yönetimi planlamaları sürekli olarak 
yapılmaktadır. Planlı bir açıklık kültürüyle adil ve etik düzenin sağlanmasına yönelik “Bildirim 
ve Dile Getirme Kültürü” bağlamında hat aktif edilmektedir.

İHH’nın normlar hiyerarşisinde bulunan belgelerin gözden geçirilmesi ve eksiklerin tamam-
lanması kapsamında iç mevzuat geliştirme çalışmaları hayata geçirilmiştir. İHH’nın politikaları, 
rehberleri, yönetmelikleri ve yönergeleri uyum perspektifiyle ve risk analizi yaklaşımı ile ele alın-
mış, ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar dikkate alınarak geliştirmeler yapılmıştır.

Gönüllülerin İHH’ya entegrasyonu, sistematik koordinasyonu ve verimli gönüllü faaliyetleri 
kapsamında başlatılan gönüllü yönetimi çalışmalarına ve bu kapsamda geliştirilmesi amaçlanan 
gönüllü taahhütnamesine Uyum ve Risk birimi destek ve katkı vermiştir.

İHH’yı, yerel sivil toplum örgütlerini ve uluslararası diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşları 
yakından ilgilendiren finans ve bankacılık odaklı konular İHH bünyesinde Uyum ve Risk birimi 
tarafından gerçekleştirilen çalıştay ile ele alınmıştır. Ortaya çıkan tartışma sonuçları maddeleştiri-
lerek kapsamlı bir rapor haline getirilmiştir. Bu rapor, karşılıklı tecrübe ve bilgi aktarımı amacıyla 
ilgili kurumlar ile paylaşılmıştır.

Dünyada ve Türkiye’de son zamanlarda tekrar karşılaştığımız afetler, afet yönetim mekaniz-
malarının güçlendirilmesi ve uyum kültürüne yerleşmesinin ne denli önemli olduğunu tekrar 
kanıtlamıştır.

Kapasite Artırım
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Denetim 
Denetim, bir kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak üzere, o kurumun risk yönetimi, 
kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerini değerlendirerek, bu süreçleri iyileştirmek ve geliştirmek 
amaçlı yapılan denetim ve danışmanlık faaliyetidir. Vakfımız; faaliyetlerinde, bağış alımlarında, 
bağış kullanımında ve bağışçıların yönetiminde uluslararası ve ulusal hukuka uygunluk denetimi 
yapar. Denetlemeler, mütevelli heyetinin görevlendirdiği Denetleme Kurulu, yönetim kurulu-
nun yetkilendirdiği İç Denetim ve İç Kontrol Birimi, Bağımsız Denetim ve Uzman Ekipler 
tarafından gerçekleştirilir. Bu denetlemeler yapılırken Kanunlar (Vakıflar, Maliye, Dernekler, 
Medeni), Vakıf Senedi, Kurum Rehberi, İç Yönetmelik, Müfettiş Önerileri, Yönetim Kurulu Ka-
rarları dikkate alınarak gerçekleştirilir. Kalıcı proje denetimleri ise vakfımızın bünyesindeki Dış 
İlişkiler Destek Denetim birimi tarafından yürütülür. Birim 2021 yılı içerisinde geçmiş yıllarda 
7 ülkede hayata geçirilen, geçirilmesi planlanan veya devam eden toplam 75 kalıcı esere ve 216 
su kuyusuna denetim çalışması yapmıştır.

İç Denetim
Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar her yıl düzenli olarak Denetleme Kurulu tarafından de-
netim yapılarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne rapor olarak sunulmaktadır. Yönetim Kurulunun 
Kararı ile iç denetim usul ve esasları hakkında çalışma başlatmış olup; İç Denetim Birimi’nin, 
Uluslararası İç Denetim Enstitüsü’nün (IIA) yayınladığı “İç Denetim Standartları” doğrultusun-
da çalışma usul ve esaslarına göre görevini yürütmektedir. Vakıf Merkezi, Şube ve Temsilcilikler-
de, yurtiçi ve yurtdışı etkinlik noktalarında, iş yapma sistem ve şekilleri ile yasal mevzuat gereği 
uyulması gereken usul ve esasların ne şekilde uygulamaya geçirildiğinin denetlenmesi, sistemin 
etkinliğinin artırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması, sistemdeki eksikliklerin giderilmesi ve 
yeni ihtiyaçlara göre geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, operasyonel verimliliğin ar-
tırılması, varlıkların korunması, vakıf aleyhine oluşan veya oluşması muhtemel görülen zarar ve 
risklerin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması ve yönetime raporlanması ile ilgili çalışmaları 
kapsamaktadır.

İHH İnsani Yardım Vakfı, kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na sürekli uyum için sistemler geliştiren vakıf ayrıca 2018 
sonunda Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurum içinde sürdürülebilir kılarak 
ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uyum sertifikasını almıştır. Bu 
kapsamda her yıl düzenli olarak uygunluk denetimleri İç Denetim birimimiz tarafından yapıl-
maktadır. 
Vakfımız, ISO/IEC 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi ile yolsuzluğun önlenmesi, 
tespit edilmesi, bunlara tepki verilmesine ve organizasyonun faaliyetlerinde uygulanacak yol-
suzluk karşıtı yasalara ve gönüllü taahhütlere uymasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir 
yönetim sistemi için şartları belirleyip rehberlik etmektedir. Bu kapsamda her yıl düzenli olarak 
uygunluk denetimleri İç Denetim birimimiz tarafından yapılmaktadır, sonrasında da dış dene-
timler gerçekleştirilmektedir.

DENETİM



61

İç Kontrol 
Vakıf Yönetim Kurulu’nun yetkilendirdiği İç Kontrol Birimi, vakfımızın faaliyetlerinin kanun-
lara ve mevzuatlara uygun olarak yürütülmesini, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kul-
lanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı 
amaçlıyor. Proje ve görevlendirmelerin başlangıç ve sonuç işlemleri ayrı ayrı süreç kontrolleri 
yapılmaktadır.

Proje Denetim: Proje bilgilerinin sisteme düzenli girilip uygun bütçe tanımlarının yapılma-
sı, ortak çalışma yapılacak partner var ise bilgilerinin sisteme tam girilmesinin kontrolü, proje 
uygulaması ile ilgili vakıf yönetmeliğindeki dokümanların eklenmesi, ara, ilerleme ve sonuç 
raporlarının oluşturulması, proje uygulama görsellerinin eklenmesi vb. uygunluk kontrolleri 
yapılmaktadır. 2021 yılında 3.816 proje başlangıç ve kapanış, kontrol ve denetim işlemi yapıl-
mıştır. Kalıcı proje denetlemeleri, vakfımızın bünyesindeki Dış İlişkiler Destek Denetim Biri-
mi tarafından yürütülür. Faaliyet proje denetlemeleri, vakıf yönetim kurulunun görevlendirdiği 
personel, gönüllü ve alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Görevlendirmeler: Vakfımız yönetim kurulunun onayıyla proje ve faaliyet kapsamında oluştu-
rulan görevlendirmeler içerik ve belge yönünden kontrol ve denetimi yapılmıştır. 2021 yılında 
7.075 görevlendirme başlangıç ve kapanış işlemleri, kontrol ve denetim işlemi yapılmıştır.

Satın Alımlar: Vakfımız yönetim kurulunun onayıyla proje ve faaliyet kapsamında oluşturulan 
satın alma taleplerinin içerik ve belge yönünden kontrolü yapılmıştır. 2021 yılında 1.486 adet 
satın alma talebinin kontrol ve denetim işlemi yapılmıştır.

Yardımlar: Yardım başvurusunda bulunan kişi ve kurumların portal başvuru kaydı ve ilgili ev-
raklarına bakılarak uygunluğu kontrol edilmiştir. 2021 yılında 2.486 adet yardım başvurusu 
talep işlemi kontrol ve denetimi yapılmıştır.

Bağımsız Denetim
Vakfımız ve bağlı ortaklıkları, bağımsız denetim kapsamında uluslararası akreditasyonu olan ba-
ğımsız denetim firmaları tarafından 2014 yılından bu tarafa her yıl düzenli olarak denetlenmekte-
dir. Bağımsız Denetim Raporları vakfımızın www.ihh.org.tr web sayfasında yayınlanarak kamuo-
yu ile paylaşılmaktadır.

Vergi Muafiyet Denetimi (Tasdik Raporu)
Vakfımız, Bakanlar Kurulu’nun 04.04.2011 tarih ve 2011/1799 sayılı kararı ile “Vergi Muafiyeti 
Statüsü” kazanmış olup, 2011 takvim yılı dahil olmak üzere bu şartları devam ettirip ettirmediği, 
yeminli mali müşavirler tarafından her yıl denetlenmektedir. Hazırlanan denetim raporu Gelir 
İdaresi Başkanlığına iletilmektedir, ayrıca vakfın www.ihh.org.tr web sayfasında da yayınlanarak 
kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Kapasite Artırım
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7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu”, kısaca KVKK, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere 
kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yü-
kümlülükleriyle uyacakları kuralları düzenleme amacını taşır. Kişisel verilerin korunması, kişisel 
verilerin işlenmesinin disiplin altına alınmasıyla temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Ka-
nun, kişilere ilişkin verilerin toplanması, saklanması, kullanılması ve aktarılması gibi veri işleme 
süreçlerinin bütün aşamalarını kapsar. 
2021 yılında;

• ISO 27001 BGYS sertifika yenileme süreci tamamlandı. 
• Arama kurtarma birimi gönüllü sözleşmesinin incelemesi yapıldı.
• Personellerden gelen istek, talep, soru ve öneriler değerlendirilip cevaplandı.
• Bağışçılardan gelen KVKK talepleri değerlendirildi. İnceleme sonucu yazılı olarak iletildi.
• File Server’da bulunan klasörlere erişim için kullanıcılara özel erişim yetkilendirmeleri ya-

pıldı.
• Kurum içerisinde kullanılan bilgisayarların şifre algoritmaları güçlendirildi ve bilgisayarla-

rın otomatik olarak kilitlenme hususunda geliştirmeler yapıldı.
• Birimlere bilgilendirme broşürleri asıldı. 
• Personellere gerekli eğitimler verildi.
• Kullanıcıların mail/oturum/portal şifrelemeleri 90 gün ile sınırlandırıldı. (Bu süreçte per-

sonele tarafımızdan verilen geçici şifreler güvenli şifre oluşturucu tarafından otomatik ola-
rak oluşturularak verilmektedir.)

• Penetrasyon testi yapıldı.
• Sosyal mühendislik ve fishing testleri yapıldı.
• Portal geliştirmeleri ve KVKK-BGYS sunumları hazırlandı.
• DLP sistemi hakkında araştırmalar yapıldı.

KVKK (KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU)



63

Kapasite Artırım

Vakfımızın ürettiği verilerin daha verimli analitik süreçlerden geçirilmesi, raporlama ihtiyaçlarının 
uluslararası standartlara uygun olarak yapılabilmesi, bağışçı ve denetleyiciler nezdinde hesap vere-
bilirlik ve şeffaflık duyarlılığının geliştirilmesi adına 2018 yılında Veri Yönetimi birimi kuruldu. 
2021 yılında birim tarafından veri ambarı geliştirildi, veri portalına yeni dashboardlar eklendi, 
derin öğrenme ve yapay zeka araştırmaları yapıldı, veri analizleri yapılarak diğer birimlere ve ko-
misyonlara destek verildi, tahmin algoritmaları geliştirildi ve bağışçı segmentasyonu yapıldı.

İnsan Kaynakları birimi olarak kurumun amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere; istenilen 
özellik, eğitim ve kariyer sahibi, yaptığı işin merkezinde insanı gören, insan hak ve hürriyetlerine 
saygılı, insani yardım konusunda uzman veya bu alanda kendini yetiştirmeye gönüllü kişilerin 
istihdamını gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında çalışanların ekonomik, sosyal ve psikolojik ihti-
yaçlarının karşılanması için çalışmalar yürütüyoruz. 

2021 yılında personele yönelik başlattığımız hizmet içi eğitimlerden bazıları şunlardır;
•  Güvenli Sürüş Teknikleri
•  Uzaktan Toplantı Araçları ve Kullanımı Eğitimi
•  Proaktif Yaklaşım Eğitimi
•  Zor İnsanlarla Başa Çıkma
•  Murat Toktamışoğlu ile Beyni Verimli Kullanma Yolları
•  İş Yaşamında Profesyonel Davranış
•  Başarı ve Sonuç Odaklılık
•  Müzakere Becerileri
•  Proje Yönetimi Gelişim Yolculuğu
•  Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcileri için Başlangıç Videoları
•  Yazılı İletişim Teknikleri Eğitimleri
•  Temel Yönetim Becerileri
•  Temel İletişim Becerileri
•  Finansçı Olmayanlar İçin Finans

VERİ YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI
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İHH İnsani Yardım Vakfı 2021 Yılı Faaliyet Raporu

Afet Yönetimi birimine bağlı arama kurtarma ekiplerimiz Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen dep-
rem, yangın, sel ve diğer afetlere anında müdahale ederek hayat kurtarıyor. Bu ekipler göçükte, su 
altında ve yangında arama kurtarma ile birlikte ilk yardım faaliyeti de yapabiliyor. Arama kurtarma 
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.

2021 yılında katıldığımız operasyonlar:
• Yalova ASAK Operasyonu - 13.01.2021
• Kocaeli Kış DAK Operasyonu - 15.01.2021
• Bitlis helikopter kazası - 04.03.2021
• Rize sel felaketi - 14.07.2021
• Orman yangınları - 03.08.2021
• Haiti depremi - 14.08.2021
• Batı Karadeniz sel felaketi - 27.08.2021
• Endonezya yanardağ patlaması - 05.12.2021
• Çad-Kamerun göç felaketi - 16.12.2021
• Filipinler Rai Tayfunu - 17.12.2021
• Irak-Erbil sel felaketi - 20.12.2021

AFET YÖNETİMİ
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Gelir-Gider Tablosu 2021

Yangın ve Sel Felaketleri

Ülkemizde bu yaz yaşanan yangın ve sel felaketleri şimdiye kadar meydana gelen en ağır felaketler-
dendi. İlk olarak Antalya’nın Manavgat ilçesinde ve ardından en az 30 farklı şehirde başlayan yan-
gınlarda sekiz vatandaşımız hayatını kaybetti, binlerce hayvan telef oldu. Batı Karadeniz’de yaşanan 
sel felaketinde de onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti ve yerleşim yerleri büyük zarar gördü.

Vakfımız yangın ve selin başladığı ilk andan itibaren acil yardım ve arama kurtarma ekipleriyle 
çalışmalara katıldı. Günlük 2.500 kişiye sıcak yemek pişirme kapasitesine sahip gezici aşevleri böl-
gelere ulaştı. Afetzedelere ve çalışan ekiplere sıcak yemek dağıtımı yaptı. Ekiplerimiz ayrıca tahliye 
edilmesi gereken vatandaşların güvenli bölgelere ulaşmalarına destek oldu. İlk andan itibaren tah-
liye, söndürme, soğutma ve lojistik faaliyetleri yürüten ekipler, yangın ve sel çalışmaları sona erene 
kadar bölgedeki faaliyetlerine devam etti.
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İHH İnsani Yardım Vakfı 2021 Yılı Faaliyet Raporu

Belgesel - Film

1. Yuva
2. Son Fotoğraf
3. Çocuklar Aşkına
4. Güvercin Kanatlarının Gölgesinde

Kitap - Dergi

1. Afetlere Ne Kadar Hazırız? (İnsani Yardım 77. Sayı)
2. 40 Yıllık Savaş Bitti (İnsani Yardım 78. Sayı)
3. Yetim Kitapçığı
4. Ortadoğu Çatışmaları
5. Suudi Arabistan

YAYINLAR
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Rapor

1. İHH Afet Yönetimi Raporu 2021
2. Hindistan Raporu: Tarihî Ve Siyasi Değişim Süreçleri Ve Hindistan 

Müslümanları
3. Ege’de Türk-Yunan Geriliminin Kavramsal Haritası ve Tarafların Tezleri
4. Küresel LNG Piyasası ve Türkiye’nin Enerji Tedariki
5. Suudi Arabistan Raporu: Muhammed bin Selman’ın İktidar Yürüyüşü ve 

Reform Süreci
6. Müslüman Kardeşler Hareketi: Tarihi ve Bugünü
7. Fransa Müslümanları
8. Yetim Faaliyet Raporu 2020
9. Türkiye-Çin Suçluların İadesi Anlaşması Değerlendirmesi
10. Ütopya ve Gerçeklik Arasında Afrika’da Birlik Arayışları: Pan-Afrikanizm
11. Yenilenebilir enerji kaynakları hidrokarbon kaynaklara alternatif olabilir mi?
12. Suriyeli Mülteciler ve Türk Toplumu Arasındaki Uyum: Fırsatlar ve Tehditler
13. Gençler ve Bağımlılık: Fatih İlçesinde Toplumsal Durum Tespiti Saha 

Çalışması
14. Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Siyasi ve İnsani Durum
15. Filistin’de İnsani Durum ve Hak İhlalleri
16. Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu
17. 2021 Yetim Raporu
18. Yeni Zelanda Müslümanları
19. Filistin’de Yeni Bir Gerçekliğe Doğru
20. Afrika’da İnsani Durum
21. D-8 ve Geleceği
22. Uluslararası Hukuka Göre Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Statüsü
23. Güney Afrika Müslümanları
24. Filistinli Çocuk Tutuklular
25. 48 Bölgesi Arapları
26. Ermenistan Raporu: Sovyetler’den Günümüze Bir Ülkenin Serencamı
27. Suriye Yaşanabilirlik Raporu Geri dönebilmek mümkün mü?
28. Kuzey Irak ve Türkiye

İHH’nın yayınlarına   www.ihh.org.tr   ve   www.insamer.com   adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Yayınlar
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