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1992 yılından bu yana 5 kıtada, 140’ın üzerinde ülke ve bölgede din, dil, ırk, 
millet ve mezhep ayrımı yapmaksızın faaliyet yürüten vakfımızın üç temel 
çalışma alanı bulunuyor: insani yardım, insan hakları ve insani diplomasi.

İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bizler dünya üzerindeki olası bir fela-
ket, çatışma, kriz ve savaş durumuna karşı dünya kamuoyunun bilgilendi-
rilmesi, çözüm için ortak düşüncenin geliştirilmesi adına raporlar hazırlı-
yor, krizleri önleyici çalışmalar yürütüyoruz.

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

Çalışmalarımızı yürütürken Türkiye ile birlikte dünyanın dört bir yanın-
da yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygusunun gelişmesini önceli-
yor; buna yönelik birçok sosyal ve kültürel proje üretiyoruz. Mağduriyet 
yaşanan bölgelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının geliştiril-
mesi adına öncü ve rol model olma vazifesini üstleniyor; acil yardımların 
yanı sıra bölge insanlarına hizmet verecek okul, yetimhane, cami, su ku-
yusu, kültür merkezi, sağlık ocağı, hastane gibi kalıcı eserler inşa ediyoruz. 
Devletlerarası diplomasinin yeterli olmadığı ve insanların mağdur olduğu 
her bölgede insani diplomasi çalışmaları yaparak sorunların çözülmesi 
adına arabuluculuk vazifesi yürütüyoruz; çünkü biz iyiliği tüm dünyaya 
yaymak için çalışıyoruz...

İyilik her zaman her yerde.
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İNSANİ YARDIM

Suriye
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Dünya üzerinde savaş, iç çatışma, doğal afet, hastalık, yoksulluk, kuraklık 
gibi sebeplerle mağdur olmuş milyonlarca insan hayat mücadelesi ve-
riyor. Muhtaç ve mazlum durumdaki herkesin temel insani ihtiyaçlarını 
karşılamayı hedefleyen vakfımız; acil durumlarda yerinde müdahale ede-
rek gıda, sağlık, barınma, eğitim gibi temel konularda bölgelere hizmet 
götürüyor. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi bölgelerin yardıma ihtiyaç duy-
mayacak bir seviyeye gelmesi için kalkınma stratejileri geliştiriyor. Vakfı-
mız bütün bu çalışmaları Acil, Sosyal, Eğitim-Kültür ve Sağlık olmak üzere 
dört ana başlık altında yürütüyor.
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ACİL YARDIM

İNSANİ YARDIM

Kuraklık, deprem, heyelan, sel baskınları gibi doğal afetlere ve savaş durumunda 
meydana gelen insani krizlere acil yardım ve arama kurtarma ekiplerimizle hızlı, 

etkin müdahale ederek mağdurların acil ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Filistin



7

• Arama-kurtarma çalışmaları ve teknik malzeme yardımları
• Gıda, giyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı
• Kadın, çocuk, yaşlı ve kimsesizler için güvenli ortamlar sağlanması
• Çadır, prefabrik barınak, seyyar mutfak gibi ihtiyaç ünitelerinin kurulması
• Gezici sağlık TIR’ı, ilaç-tıbbi malzeme temini, ameliyat ve benzeri sağlık yardımları

Dünyanın herhangi bir yerindeki olağanüstü durumlara karşı acil yardım faaliyetlerimiz:

Suriye, Filistin, Gazze, Irak, Afganistan, Somali, Libya, Yemen, 
Mısır, Orta Afrika Cumhuriyeti… İslam dünyasındaki birçok ülke 
ya savaşın ortasında ya da iç çatışmanın eşiğinde. Ortaya çıkan 
krizden en çok etkilenenler ise ülke halkları. Artık kronikleşen 
bir çatışmanın ortasındaki Filistin’de her gün onlarca kişi işgalci 
İsrail güçleri tarafından öldürülüyor veya hapse atılıyor. Suriye 
ve Irak’ta da durum farksız. Beş yıldır devam eden savaşın yıktığı 
Suriye’de rejimin baskı ve katliamlarıyla başlayan savaş nedeniyle 
300 bini aşkın yakın insan hayatını kaybetti, binlercesi hapse atıldı, 
5 milyonu aşkın insan da hayatta kalabilmek için evini terk edip 
başka ülkelere sığındı.

Vakfımız sadece Suriye acil yardım 
faaliyetleri kapsamında 2015 
yılında ihtiyaç sahiplerine 
266.187.000 ekmek, 17.403 ton 
un, 7.843 ton kuru gıda, 19.789 
ton temel gıda ulaştırdı. İHH’nın 
Suriye içerisinde inşa ettiği 
çadır ve konteyner kentlerde 
150 bin kişi yaşıyor.
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SOSYAL YARDIM

İNSANİ YARDIM

Fakirliğin yaygın olduğu ülkelerde, bölge insanlarına temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmanın yanı sıra kalıcı 
eserlerin inşa edilmesi, yetimlere sahip çıkılması, meslek edindirme kursları açılması gibi topluma sosyal 

katkı sağlayan alanlarda yardım çalışmaları yürütüyoruz. Yetim Dayanışma Günleri, Ramazan ve Kurban gibi 
özel yolculuklara çıkıp milyonlarca insana ulaşıyoruz. Her bölgenin ihtiyacına göre yürütülen bu çalışmalar, 

hayırsever gönüllülerimizle ihtiyaç sahipleri arasında kardeşlik köprülerinin kurulmasını sağlıyor.

Sri Lanka
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2015 yılı Ramazan yolcuğumuzda 96 ülkede ihtiyaç sahiplerine 283.278 
kumanya paketi ulaştırdık. 1.416.390 kişi bu kumanyalardan faydalandı. 
Kurban Bayramı’nda ise 99 ülkede vakfımıza emanet edilen 51.770 hisse 
kurban, ekiplerimiz tarafından yaklaşık 2 milyon kişiye ulaştırıldı.

Dünyanın dört bir yanındaki yetimleri ziyaret ettiğimiz, kimsesiz yetimlere 
güvenli bir yuva sağlamak için inşa ettiğimiz yetimhanelerin açılışını 
yaptığımız, yetimleri sevindirip ihtiyaçlarını karşıladığımız Yetim Dayanışma 
Günleri’nde geçtiğimiz yıl 41 ülkede 180 binin üzerinde yetim çocuğun 
faydalandığı 427 projeyi hayata geçirdik. İHH olarak dünya üzerindeki 80 bini 
aşkın yetime düzenli destek veriyor, 12 ülkedeki 32 yetimhanemizle yetimlere 
sahip çıkıyor, 135 ülkedeki 800.000 yetime yardım ulaştırıyoruz.

Farklı coğrafyalarda çeşitli sebeplerle hayatlarını zor şartlar altında devam 
ettirmeye çalışan insanlar için kalıcı eserler inşa ediyoruz. Bugüne kadar 176 
cami, 5.205 su kuyusu, 32 yetimhane, 23 sağlık merkezi, 44 okul ve 19 kültür 
merkezi gönül dostlarımızın desteğiyle hayat buldu.



10

SAĞLIK YARDIMI

İNSANİ YARDIM

İnsani krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı coğrafyalarda insanlar ölüm kalım halinde bile hiçbir sağlık 
hizmetine erişemiyor. İHH olarak 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 yardımında bulunuyoruz. 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 bulunuyoruz.

Nijerya
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Tedavi edilebilir olduğu halde yetersiz altyapı ve maddi 
imkânsızlıklar nedeniyle yüz binlerce insanın görme yetisini 
kaybetmesine sebep olan katarakt hastalığının tedavisi için Afrika’da 
çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

2007 yılından bu yana Afrika’daki 13 ülkede 710.012 kişinin göz 
taramasından geçirildiği, 342.179 kişinin muayene ve tedavisinin 
yapıldığı, 85.944 kişinin ameliyat edilerek ışığa kavuşturulduğu 
Afrika Katarakt Kampanyamız bağışçı ve gönüllülerimizin desteğiyle 
devam ediyor. 

Ayrıca 11 ülkede sağlık alanında 23 kalıcı eseri hayata geçirdik. 
Bunlar arasında hastane, göz hastanesi, klinik, sağlık ocağı, gezici 
sağlık kliniği ve ameliyathaneler bulunuyor.
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EĞİTİM ve KÜLTÜR YARDIMI

İNSANİ YARDIM

Burkina Faso

Eğitimin sekteye uğradığı, imkânların ihtiyacı karşılayamadığı bölgelerde okul, medrese,
enstitü gibi eğitim kurumlarının inşa ve tamir edilmesi, araç-gereç yönünden desteklenmesi, 
kriz bölgelerindeki öğrencilerin Türkiye’de veya başka ülkelerde eğitim almalarının sağlanması 

ve eğitimciler için mesleki gelişim programlarının hazırlanması için çalışmalar yapıyoruz.
Ayrıca 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 gibi faaliyetler yürütüyoruz.
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Maddi imkânsızlıklar, altyapı yetersizliği, misyonerlik faaliyetleri, 
eğitimsizlik… tüm bunlar yoksul ülkelerdeki insanların hayatını ve 
geleceğini olumsuz etkilemekle kalmıyor, bu insanları etkin güçlerin 
insanlık dışı sömürülerine de maruz bırakıyor. Dünyanın bazı 
bölgelerindeki Müslümanlar ise baskılardan dolayı hayatlarını özgürce 
yaşayamıyor. Müslümanların dinî inançlarına uygun bir hayat 
yaşamalarına müsaade edilmeyen ülkelerde açılan kültür merkezleri, 
insanların kendilerini geliştirmesine ve bu alandaki ihtiyaçlarını 
karşılamasına bir nebze de olsa katkı sağlıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde 
inşa ettiğimiz 176 cami, 44 okul ve 19 kültür merkezi, bulundukları 
bölgelerde birer ilim yuvası olma özelliği taşıyor.
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İNSAN HAKLARI

Makedonya
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Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanların yaşama, barınma, güvenlik 
gibi temel hak ve hürriyetlerinin korunmasına, bu hakların kullanımında 
herkesin eşit ve özgür olması gerektiğine inanıyoruz. İnsan haklarını ve 
onurunu koruyan uluslararası sözleşmelere rağmen hak ihlallerinin, zul-
mün çokça yaşandığı, önlenemediği ve zalimlerin adilce yargılanmadığı bir 
dünya üzerinde yaşıyoruz. Ekonomik bakımdan güçlü ülkelerin insanlı-
ğı sömürmeye devam ettiği günümüz dünyasında sosyal adaletin dünya 
coğrafyasının tamamını kapsaması gerektiğine olan inancımızla hareket 
ediyoruz. Adaletsizliğin karşısında durup iyiliğin yeryüzüne yayılması için 
var gücümüzle çalışıyoruz.
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Dünya üzerinde insan hak ve hürriyetlerinin 
ihlal edildiği bölgelerin başında Ortadoğu 
coğrafyası geliyor. Milyonlarca insanın en doğal 
hakkı olan yaşama hakkına kastedilmesi yanı 
sıra yüz binlerce insan da haksız ve hukuksuz bir 
şekilde hapishanelerde özgürce yaşam hakkından 
mahrum ediliyor. Kaosa sürüklenen Suriye ve 
Irak’ta olduğu gibi Filistin’deki hak ihlallerine de 
bütün dünya gözünü yummuş durumda. Tam 
bir açık hava hapishanesine dönüşmüş olan 
Gazze’deki abluka ve ambargoyu kırmak amacıyla 
uluslararası camiadan birçok vicdan sahibiyle 
Gazze Kara Konvoyu (Filistin’e Yola Çık), Mavi 
Marmara gemisinin de içinde bulunduğu Gazze 
Özgürlük Filosu gibi organizasyonlara katılarak 
bu coğrafyada yaşanan hukuksuzluğu dünya 
kamuoyuna duyurmaya çalıştık, çalışmaya devam 
ediyoruz. Mavi Marmara’nın özgürlük yolundaki 
adalet davası devam ediyor.

İyilik ve adaleti tüm dünyaya yaymak adına 
gerçekleştirdiğimiz bilinçlendirme çalışmalarıyla 
yüz binlerce gönüllümüze ulaşıyoruz. Birlikte 
konferanslar, seminerler, toplantılar düzenliyor; 
rapor, belgesel, dergi, kitap gibi basılı ve dijital 
yayınlar üretiyoruz.
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İNSANİ DİPLOMASİ

Filistin



19

Kriz, savaş ve doğal afet yaşanan bölgelerde sivillerin korunması, kayıp-
ların bulunması, esirlerin kurtarılması, krizlerin sonlandırılması için gerekli 
adımların atılmasına olanak sağlayarak devletlerarası diplomasinin yeterli 
olmadığı durumlarda aktif rol alarak insani diplomasi çalışmaları yürütü-
yoruz. Uluslararası toplantılar düzenleyerek kriz bölgelerinde savaşan ta-
raflar arasında hakemlik ve arabuluculuk görevleri üstleniyoruz.
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Birkaç yıl öncesine kadar ağır çatışmaların 
olduğu, milyonlarca insanın mülteci konumuna 
düştüğü; saldırı, gözaltı, işkence gibi sayısız hak 
ihlallerinin yaşandığı Filipinler/Moro’da yürütülen 
barış sürecinde aktif olarak görev yapıyoruz. 
Taraflar arasında varılan anlaşmaların 
uygulanmasını gözlemlemek ve incelemek üzere 
kurulan Bağımsız İzleme Heyeti’nin beş üyesinden 
biri olan vakfımız, tecrübe ve birikimiyle bölge 
halkının huzuru için çalışıyor.

 Savaş ve kriz bölgelerinde çatışan taraflar 
arasında hakemlik ve arabuluculuk yapmanın 
yanı sıra hukuksuzca tutuklanan, rehin alınan 
suçsuz ve masum insanların kurtarılması için 
de diplomatik çalışmalar yapıyoruz. 2015 
yılında Suriye, Pakistan ve Libya’da toplam 
10 kişi arabuluculuk girişimlerimiz vesilesiyle 
serbest bırakıldı. Ayrıca İHH, 2015’in son 
günlerinde Suriye’de 464 kişinin hayatının söz 
konusu olduğu büyük bir rehine kurtarma 
çalışmasında görev aldı. Çatışma bölgelerinde 
muhasara altında bulunan yaralılar 1,5 aylık bir 
çalışmanın neticesinde Hatay ve Beyrut üzerinden 
özgürlüklerine kavuşturuldu. 

Vakfımız kuruluşundan bu yana yaklaşık 
30 ülkeye mensup çok sayıda insanın 
özgürleştirilmesi çalışmalarında bulundu. Bu 
konudaki çalışmalarımız artarak devam ediyor.



5 kıtada, 140’ın üzerinde ülke ve bölgede
din, dil, ırk, millet ve mezhep ayrımı yapmaksızın

460 partner kurum ile işbirliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalara
destek veren gönül dostlarımıza şükranlarımızı sunarız.

1992 yılından bu yana

İyilik her zaman her yerde
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