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Yetim
Dünya üzerindeki 400 milyon çocuk anne veya babasını yahut her ikisini
de kaybetmiş durumda, yani yetim. Savaş, işgal, afet, yoksulluk, hastalıklar
nedeniyle ailelerini kaybeden, sahipsiz ve korumasız kalan yetimlerin çoğu
İslam coğrafyası üzerinde bulunuyor. Sadece Irak’ta 5 milyonu aşkın yetimin olduğu tahmin ediliyor. İnsan kaçakçılığı, çocuk askerliği, çocuk işçiliği,
organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri, fuhuş ve dilenci şebekeleri
bu korumasız çocukların karşılaşabileceği tehditlerden bazıları. Misyoner
kuruluşlar ise sahipsiz kalan milyonlarca yetim çocuğa Müslüman ülkelerde
bile ulaşıp onları kendi çıkarları için kullanıyor.
“Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben, cennette şöyle (işaret parmağı ve orta parmak gibi) yan yana bulunacağız” hadisiyle
yetimlerin korunmasının ve onlara sahip çıkılmasının mükâfatlarını bize
bildiren Peygamber Efendimiz (sav) en büyük ilham kaynağımız. Bu sorumluluk bilinciyle İHH İnsani Yardım Vakfı olarak onlarca ülkedeki milyonlarca yetime sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Yetimlerimizin her daim mutlu
olmaları ve açtığımız yetimhanelerle güvenli ortamlarda yaşamaları için çalışıyoruz. Yetimlere yüreklerini açan, yetimi kendi öz yavrusu bilen, çalışmalarımızda bize destek olan gönül dostlarımıza şükranlarımızı sunarız.
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26 yetimhane
ile yetimlere sahip çıkıyor.

Hedefimiz

1MİLYON
YETİM
çocuğa bakmak
Büyüyüp kendi ayakları üzerinde
duruncaya kadar yetimlere daima destek olmak;
barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü
ihtiyaçlarını karşılamak için durmaksızın çalışıyoruz.
İstiyoruz ki kendi topraklarında, kültürlerinden
kopmadan, yakınlarının yanında kimseye muhtaç
olmadan yaşasınlar. Ebeveynlerini kaybetmiş ve
akrabaları yanında yaşamaları mümkün olmayan
yetimler için kendilerini aile ortamında
hissedecekleri yetimhaneler inşa ediyoruz.
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“Bir kimse sırf Allah rızası
için bir yetimin başını
okşarsa, elinin dokunduğu
her saç teline karşılık
ona sevap vardır.”
Hadis-i Şerif

(Ahmed bin Hanbel, Müsned, V, 250)
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Yetim
Çalışmaları
Nasıl Yürütülüyor?

Doğal afetlerin yaşandığı yerlerde
2005 yılında Pakistan’da meydana gelen depremde 75.000 kişi
hayatını kaybetti; binlerce çocuk yetim kaldı. Myanmar,
Bangladeş ve Hindistan’da hemen her yıl muson yağmuları
ve tayfunlar nedeniyle büyük can ve mal kayıpları yaşanıyor.

Savaş ve savaş etkisinin devam ettiği bölgelerde
Dünyada sadece 2014 yılında 14 trilyon dolarlık silahlanma ve
savunma harcaması yapıldı. Bu, yeni savaşlar, katliamlar
ve yetim çocuklar demek. Irak, Filistin, Suriye gibi
çatışma bölgelerinde çok sayıda yetim çocuk bulunuyor.
Sadece Irak’ta 5 milyon yetimin olduğu tahmin ediliyor.
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Açlık ve yoksulluk bölgelerinde
Dünya nüfusunun 1,22 milyarı aşırı yoksul; yani günlük
gelirleri 1,25 doların altında. Yoksulluk sebebiyle her gün
22.000 çocuk hayatını kaybediyor.
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Yetimler düzenli veya dönemsel
olarak destekleniyor.

Yetim çalışmaları yıl içerisinde
düzenli olarak denetleniyor.

İHH, Yetim Sponsorluk Sistemi’yle
54 ülkede 67.998 yetim çocuğa bakıyor.
Yetim Sponsorluk Sistemi nedir?
Bir kişinin, ailenin, kurumun, arkadaş grubunun, bir sınıfın veya okulun aylık
100 lira bağışlamasıyla bir yetime baktığı ve ihtiyaçlarını karşıladığı sistemdir.

Yetimlerin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma
ihtiyacı her ay düzenli olarak karşılanıyor.
Afrika’nın fakir ülkelerinden Çad’da bir öğretmenin maaşı yaklaşık 100 dolar. Dünyanın bazı ülkelerinde ise insanlar günde 1
dolar ile evlerini geçindirmeye çalışıyor. Ülkemizde ayda 100 lira
az gibi görünse de birçok ülke için çok şey ifade ediyor.

Belirli zaman dilimlerinde bölgelerdeki partner kurumlardan
rapor isteniyor; gerekli görüldüğünde ziyaretler yapılıyor.
Ziyaretler uzman psikolog ve pedagogların da bulunduğu
heyetler tarafından gerçekleştiriliyor; yetimlerin ve yetimhanelerin durumları değerlendiriliyor.
Bölgelerde görevli ve gönüllüler aracılığıyla yapılan bu
denetlemelerin raporları olarak vakıf merkezine ulaştırılıyor.
Her yeni yolculuk eksiklerimizi görmemiz, yeni ihtiyaçlara
cevap vermemiz konusunda bizi geliştiriyor.

Belirli zaman dilimlerinde
135 ülkede 500 bin yetime yardım yapılıyor.
Ramazan, Kurban, Yetim Dayanışma Günleri
yetim yardım çalışmalarının yoğunlaştığı günler oluyor…

İHH’nın 11 ülkede açtığı 26 yetimhanesi bulunuyor.
Bu yetimhanelerde 2 bini aşkın yetim çocuk kalıyor.
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Yetimlerin İhtiyaçları
Nasıl Karşılanıyor?
Yetimlerin yılın her vakti eğitim, sağlık,
gıda, kıyafet ve barınma gibi ihtiyaçlarını
karşıladığımız, bayramlarda gülücükleri eksik
olmasın diye yeni elbiseler hediye ettiğimiz,
güvenli ortamlarda büyümeleri için yetimhaneler
açtığımız yetim çalışmalarını yürütebilmek adına
geliştirdiğimiz birkaç yöntem bulunuyor.

1 Yetim Sponsorluk Sistemi
2 Proje Sponsorluğu
3 Yetim Yardım Havuzu
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1

Yetim
Sponsorluk
Sistemi
Vakfımızın kurulduğu 1992 yılından bu yana devam
eden yetim çalışmalarımız, 2007 yılında Yetim
Sponsorluk Sistemi projesinin hayata geçirilmesiyle
yeni bir ivme kazandı. Bu sistemle bir kişi, aile,
kurum, arkadaş grubu, sınıf veya okul bir yetime
sponsor olabiliyor; aylık 100 lira bağışlayarak
sponsoru olduğu yetimin eğitim, sağlık, gıda,
kıyafet ve barınma ihtiyaçlarına önemli bir katkı
sağlayabiliyor. Bu sayede 54 ülkede 67.998 yetim
hayata tutunuyor.
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KAMPANYA!
“Her Sınıfın
Bir Yetim Kardeşi Var!”
Ülkemizdeki tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul,
lise, özel okul ve Kur’an kursu öğrencilerinin
katılabildiği bu kampanya ile bir sınıftaki öğrenciler
harçlıklarından topladıkları aylık 100 lira ile yetim
kalmış bir çocuğun ihtiyaçlarını yıl boyunca
karşılayabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri
Başkanlığı ve Eğitim Bir Sen’in destek verdiği
kampanya vesilesiyle şimdiye kadar
6.182 okul ve Kur’an kursu projeye
katılarak 17.286 yetime
sahip çıktı.

17

2

Proje Sponsorluğu
Yetimhane, ev, okul inşası veya tadilatları, eğitim
malzemelerinin karşılanması, sağlık hizmetleri gibi
proje bazlı çalışmalar kişi, kurum veya kuruluşların
sponsorluğuyla yapılabiliyor. Proje sponsoru olmak
isteyen gönüllülerimiz bir yetimhanenin inşasını
üstlendiği gibi kütüphanesini, yatakhanesini, mutfağını
veya bir başka odasını da yaptırabiliyor; mevcut
yetimhanelerin yıllık masraflarına katkıda
bulunabiliyor.
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3

Yetim Yardım
Havuzu
Yetim Sponsorluk Sistemi ve Proje Sponsorluğu
dışında, yetimler için yapılan tüm yardımlar Yetim
Yardım Havuzu’nda değerlendirilir. Bu havuzda
toplanan bağışlar, yetimhane tadilatları, kütüphane
veya yatakhane kurulması, sağlık hizmetleri,
yetimlere yönelik sosyal etkinliklerin düzenlenmesi,
bayramlık giysi alımları gibi projelerde kullanılır.

YETIM
3072

yazarak

‘ye gönderilen
her mesaj

Yetim Yardım Havuzu’na
dahil olan 5 liralık bir katkı anlamına geliyor.
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“Kendi yetimini veya
başkasına ait bir yetimi
himaye eden kimseyle ben,
cennette şöyle (işaret parmağı
ve orta parmak gibi)
yan yana bulunacağız.”
Hadis-i Şerif

(Müslim, Zühd 42)

4 kıtadaki 54 ülkede

Türkiye’de

68şehirde

67.998Yetim

Temmuz 2015 itibarıyla

Afganistan • Arakan • Arnavutluk • Azerbaycan • Bangladeş • Bosna-Hersek
Burkina Faso • Çad • Çeçenistan • Doğu Türkistan • Ekvador • Endonezya (Açe)
Eritre • Etiyopya • Filistin • Gana • Gürcistan • Haiti • Hindistan • Irak • İran
Kazakistan • Kenya • Keşmir • Kırgızistan • Kırım • Kosova • Lübnan • Myanmar
Makedonya • Mısır • Moritanya • Moro • Nijer • Nepal • Pakistan • Patani • Preşova
Ruanda • Romanya • Sancak • Sierra Leone • Somali • Sri Lanka • Sudan • Suriye
Tacikistan • Tanzanya • Tunus • Türkiye • Uganda • Ürdün • Yemen • Zimbabve
Adana • Adıyaman • Afyonkarahisar • Ağrı • Aksaray • Amasya • Ankara • Antalya
Aydın • Balıkesir/Gönen • Bartın • Batman • Bayburt • Bingöl • Bitlis/Tatvan • Bolu
Bursa • Çankırı • Çorum • Denizli • Diyarbakır • Düzce • Elazığ • Erzincan • Erzurum
Eskişehir • Gaziantep • Giresun • Gümüşhane • Hakkari • Hatay/İskenderun • Iğdır
Isparta • İstanbul • İzmir • İzmit/Kocaeli • Kahramanmaraş • Karaman • Kars
Kastamonu • Kayseri • Kilis • Kırşehir • Konya • Kütahya • Malatya • Manisa
Mardin • Mersin • Muş • Nevşehir • Niğde • Ordu • Osmaniye • Rize • Sakarya
Samsun • Siirt • Sivas • Şanlıurfa • Şırnak • Tekirdağ • Tokat • Trabzon
Uşak • Van • Yalova • Zonguldak
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11 Ülkede

26

Yetimhane

İHH, 2003 yılından bu yana dünyanın farklı
ülkelerinde yetimhaneler inşa ediyor; mevcut
yetimhanelerin tamir ve tadilatlarını yapıyor;
buralara yönelik dönemsel yardımlarda bulunuyor. 11 ülkede açılan 26 yetimhanedeki
çocuklar güvenli ve huzurlu ortamlarda
hayatlarını devam ettiriyor.
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MSAL Yetimhanesi
(Pakistan, 2003)

İstanbul Yetimhanesi
(Endonezya/Açe, 2006)

Daru’l-İman Yetimhanesi
(Bangladeş, 2009)

Togra Yetimhanesi
(Bangladeş, 2009)

Rara Eğitim Kompleksi
(Pakistan, 2009)

Hacı Şerefoğlu Yetimhanesi
(Filipinler/Moro, 2010)

Bursa Emir Sultan
Yetimhanesi (Pakistan, 2011)

Konya AYDER Yetimhanesi
(Tayland/Patani, 2011)

Şifa Yetimhanesi

İstanbul-Kâbil Kardeşlik
Yetimhanesi (Afganistan, 2013)

(Tayland/Patani, 2011)

Babu’l-Amman Yetimhanesi
(Bangladeş, 2013)

İHH Yetimhaneleri

Darussaadet / Fatih Sultan Mehmet
Yetimhanesi (Bangladeş, 2013)

Dünyanın 11 ülkesinde
26 yetimhane

Afganistan

Pakistan

Sargoda Yetimhanesi

Bangladeş

(Pakistan, 2013)

Nepal
Tayland
Burkina Faso

Uganda

Etiyopya

Filipinler

Somali
Endonezya

Anadolu Yetim Kompleksi
(Somali, 2013)

Furkan Kesik Yetimhanesi

Miyase Danış Yetimhanesi

(Tayland/Patani, 2014)

Daru’l-Erkam Yetimhanesi
(Pakistan, 2014)

(Tayland/Patani, 2013)

Yaşar Zerdali Yetimhanesi
(Tayland/Patani, 2014)

Ali Ramazan ve Hatice
Üstünsoy Yetimhanesi
(Nepal, 2014)

Barbaros Yetim Eğitim
Merkezi (Etiyopya, 2014)

Şifa Yetimhanesi 2
(Burkina Faso, 2014)

Sultan Abdulhamid Han
Yetimhanesi (Bangladeş, 2014)

İstanbul İtfaiyeciler
Uğur Süleyman Söylemez
Yetimhanesi (Tayland/Patani, 2015) Yetimhanesi (Filipinler/Moro, 2015)

Gilgit Yetimhanesi
(Pakistan, 2015)

Ferah Yetimhanesi
(Uganda, 2015)

İHH Yetimhaneleri
İHH yetimhaneleri yetimlerin barındığı yapılar olmanın ötesinde bir vazife görüyor. Çoğu
zaman stratejik öneme sahip yetimhaneler bölgenin gerektirdiği şartlar doğrultusunda inşa
ediliyor. Müslümanların baskı gördüğü Patani’de öğrenciler devlet okullarında kendi dillerinde eğitim alamıyor ve İslami eğitim almalarına imkân bulunmuyor. İHH’nın bu bölgede
yaptığı yetimhaneler bölge şartlarında gelişen medrese sisteminin bir devamı olarak hem barınma hem de eğitim ihtiyacını karşılıyor. Böylelikle yetimlere sahip çıkılırken Patanili Müslümanların yaşadığı anadilde ve İslami eğitim sorununa çözüm üretilmiş oluyor.
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Benzer şekilde büyük deprem sonrası Pakistan’da inşa edilen yetimhaneler yetim kalan çocukları misyoner kuruluşların tasallutundan korumak amacı taşımaktaydı. Günümüzde
eğitim merkezlerine dönüşmüş olan İHH yetimhane ve kolejleri Pakistan’ın seçkin eğitim
kurumları arasında sayılmakta.
20 yıldır iç savaşlarla boğuşan Somali’de 2013 yılında hayata geçen eğitim merkezi bünyesindeki okul, cami, yatakhane, sağlık merkezi ve oyun alanlarıyla 400’ü yatılı 1.500 öğrenciye
hizmet verebiliyor. İç savaş sebebiyle eğitimi yarıda kalmış veya yoksulluk sebebiyle eğitim
alamamış çocukların hayata kazandırılmasını hedefleyen eğitim merkezi ülkenin geleceği
olan çocuklar için yapılmış büyük bir yatırım. Somali’de İHH’nın çabalarıyla hayata geçen
Tarım Okulu ise yetişkin öğrencilere meslek edindirme ve ülke ekonomisine katkıda bulunma amacı güdüyor.
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Yetim Dayanışma
Günleri
İHH’nın organizasyonuyla her yıl
Türkiye’den yola çıkan gönüllü ekipler
dünyanın dört bir yanındaki yetimleri ziyaret
ediyor, yardımlar yapıyor, yetimhaneler açıyor,
çalışmaları yerinde denetliyor, yetimleri
sevindirip ihtiyaçlarını karşılıyor. Her yıl
tekrarlanan bu iyilik seferberliğine Yetim
Dayanışma Günleri diyoruz. Yetim Dayanışma
Günleri, yıl içerisinde yetimler için düzenlediğimiz
en önemli faaliyetlerimizden biri. 2015 yılında
bu faaliyet vesilesiyle Türkiye ile birlikte
41 ülkede 180 binin üzerinde yetim çocuğun
faydalandığı 427 proje hayata geçirildi.
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Dünya Yetimler
Günü
İHH 2013 yılında, yetim çocukları
dünyanın gündemine taşımak için belirlenen
bir günün Dünya Yetimler Günü olarak kabul
edilmesini Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği
Teşkilatı’na teklif etti. Birleşmiş Milletler konuyu
gündemine almazken İslam İşbirliği Teşkilatı her
yılın 15 Ramazan tarihini Dünya Yetimler Günü
olarak kabul etti. Karara göre her yıl Ramazan
ayının 15. günü İslam aleminde Dünya Yetimler
Günü olarak kutlanıyor. Bu gün aynı zamanda
yetim çocukların hayatlarına dokunacak kalıcı
projelerin gerçekleştirilmesi amacını taşıyor.
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Uluslararası
Çocuk
Buluşmaları
İHH, dünyanın farklı coğrafyalarında
gerçekleştirdiği yetim çalışmalarını Türkiye
halkına anlatmak ve yetim çocuklar konusunu
gündeme taşımak adına, çalışma yaptığı
ülkelerde desteklediği yetimlerin katılımıyla
çocuk buluşmaları gerçekleştiriyor.
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Onlarca ülkedeki
binlerce yetime ulaşmamızda
bize yardımcı olduğunuz için
teşekkürler.

www.ihh.org.tr
0212 631 21 21

