“

İHH İnsani Yardım Vakfı, yardım faaliyetlerine başladığı 1992 yılından bu yana
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 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, yetimhane, 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.
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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 (OICHF) meclis üyesi olmakla birlikte; İnsani Forum (THF),
Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar Konseyi (ICVA), Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı
(TGTV), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) üyesidir.
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Mart 2011’de Suriye halkının barış-

terk edip Suriye içinde başka bölge-

çıl gösterilerine karşı rejimin katli-

lere göç etti. Bu tarihten sonra 2019

amlarıyla başlayan çatışmaların ya-

sonundan itibaren İdlib’den gerçek-

yılması ve yoğunlaşmasıyla, Londra

leşen büyük göçle sayının 7 milyo-

merkezli Suriye İnsan Hakları Göz-

nu aştığı hesaplanmaktadır. Rapo-

lemevi (SOHR) verilerine göre 600

run yayınladığı tarihteki BM verile-

bine yakın insanın hayatını kaybet-

rine göreyse 3,6 milyonu ülkemiz-

tiği Suriye’deki savaş tüm dünyanın

de olmak üzere 5,6 milyon insan

gözleri önünde büyük bir insani krize

bölgedeki başka ülkelere sığınmak

sebep oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı

zorunda kaldı. Bu sayı bölge dışın-

Recep Tayyip Erdoğan Ekim 2018’de

daki ülkelerle beraber 6,6 milyonu

yaklaşık 1 milyon Suriyelinin bu sa-

geçmekte. Halen 11,1 milyon kişi

vaşta hayatını kaybettiğini açıkla-

insani yardıma ihtiyaç duymakta,

dı. BM’nin Temmuz 2019 verilerine

bu muhtaçların çoğu da yardımla-

göre 6,1 milyon insan yaşadığı yeri

ra sınırlı erişebilmektedir.

GİRİŞ

Hapishaneler ve gözaltı merkezlerindeki her tür-

reyse ülke içinde ve dışında 7,5 milyon çocuk yar-

lü işkence ve kötü muamelenin ayyuka çıktığı Su-

dıma ihtiyaç duymaktadır. Küresel güçlerin çıkar

riye’de rejimin karartması sebebiyle net bilgilere

çatışması ve vekalet savaşları altında büyük bir

ulaşmak çok güç olsa da savaşın başlangıcından

yıkım ve mağduriyetin yaşandığı Suriye’de, Dün-

bu yana SOHR verilerine göre 100 bini aşkın kişi-

ya Bankası verilerine göre evlerin üçte biri, hasta-

nin mahpusken öldürüldüğü tahmin ediliyor. Re-

ne ve eğitim kurumlarının yarısı yıkıldı; kadim şe-

jim muhalifleri ise hapsedilen ve kaybolan sayısı-

hirler yerle bir edildi.

nın 500 bine yaklaştığını ifade etmekteler. Ulus-

Elinizdeki bu rapor, 1992 yılından bu yana zorlu

lararası Af Örgütü sadece Saydnaya askeri hapis-

coğrafyalardaki saha tecrübesiyle insanlığın sorun-

hanesinde çoğu sivil 13 bine yakın kişinin öldürül-

larına karşı mücadele etmek için çabalayan İHH İn-

düğünü Şubat 2017’de raporlamıştır. Kimyasal si-

sani Yardım Vakfı’nın, Ocak 2012 ile Aralık 2019

lahların ve savaş suçu sayılan bombaların sivillerin

tarihleri arasında Suriyeliler için gerçekleşen yar-

üzerinde acımasızsa kullanıldığı ülkede, Suriye İn-

dım faaliyetlerini anlatıyor, raporun yayınlandığı

san Hakları Ağı (SNHR) verilerine göre 30 bine ya-

tarihteki bazı güncel kurum içi operasyonel bilgi-

kın çocuk hayatını kaybetti, UNICEF verilerine gö-

lerden de sizleri haberdar ediyor.
5
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KISACA SURİYE TARİHİ
VE SAVAŞ
Suriye, tarih boyunca İbraniler’den Babiller’e, Bi-

baskılarla babasından farklı olmayacağı anlaşı-

zans’tan Memlükler’e kadar birçok köklü uygar-

lan oğul Esed, kısa sürede ülkedeki kısıtlamala-

lığa ev sahipliği yaptı. 402 yıllık Osmanlı idare-

rı ve zulmü arttırdı.

si ardından Birinci Dünya Savaşı’nda Fransa’nın
yönetimi altına girdi ve 1946 yılında bağımsız-

2010 yılında başlayan Arap Baharı’nın Suriye’ye

lığını kazandı. Hafız Esed’in 1970 yılında yaptığı

sıçramasıysa gecikmedi. Tüm kamu kurumlarının

darbeyle iktidara geldiği ülke, ordu ve istihbara-

Esed ailesi tarafından yönetildiği ülkede yolsuz-

tın kontrolü altında bir diktatörlüğe dönüştü. Ha-

luklara ve insan hakkı ihlallerine karşı 2011 yılı-

fız Esed’i o dönem dünya gündemine taşıyan kat-

nın Mart ayında sivil ve barışçıl gösteriler başla-

liamlarıydı. 1982 yılında Hama’da yaklaşık 40 bin

dı. Bu gösteriler Esed’in büyük katliamlara giriş-

kişi katledildi. Suriye’nin o güne kadar gördüğü en

mesini hızlandırdı. Silahsız göstericilere rejimin

büyük katliam olsa da Hama ilk değildi. Ordu güç-

aşırı güç ve gerçek mermi kullanmasıyla başla-

lerinin farklı bölgelerde yaptığı katliamlarda yüzlerce kişi vahşice öldürülmüştü. Katliamlar kadar
yapılış biçimleri de toplumdaki baskıyı arttırmayı
amaçlıyordu. Sivillerin bulunduğu evlerin havan

laşması derin bir insani krize ve büyük bir savaşın başlamasına sebep oldu.

topu ateşine tutulması, mahkumların hücrelerde

Suriye bugün çeşitli ülkelerin askeri güçlerini ve

işkenceyle ve bir okula toplanan tutsakların ya-

yeni geliştirilen silahları denediği, insani traje-

kılarak öldürülmesi gibi yöntemlerle Suriye halkı

dilerin günlük rutinler haline geldiği bir yer ola-

uzun yıllar boyu katledildi, en temel insan haklarından mahrum bırakıldı.
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yan çatışmaların ülke geneline yayılarak yoğun-

rak tüm gerçekliğiyle gözlerimizin önünde duruyor. Ne zaman biteceği tahmin edilemese de ça-

30 yıl boyunca ülkeyi yöneten Hafız Esed 2000

tışmalar sona erdiğinde ülke ve insanlar maale-

yılında ölünce yerine oğlu Beşar geçti. Kurduğu

sef kolay kolay toparlanabilecek gibi görünmüyor.

2011’DEN BU YANA SURİYE’DE;

1

KISACA SURİYE TARİHİ VE SAVAŞ

Yaklaşık

30 bini çocuk.

Yaklaşık
milyon
insan hayatını kaybetti.

7 milyondan fazla

kişi ülke içinde yerinden edildi.

Hapiste öldürülen
insan sayısı en az

11,1

milyon kişi
insani yardıma
ihtiyaç duyuyor.

100 bin.

5 milyonu Suriye’de,

diğer ülkelerle beraber

7,5 milyonu çocuk.

Muhalif kaynaklara göre

500 bine yakın

Evlerin en az
yıkıldı.

1/3’ü

Hastane ve
okulların en az
yıkıldı.

1/2’si

insan hapsedildi
veya kayboldu.

6,6

milyondan fazla
insan başka ülkelere sığındı.

Kaynak: UNHCR, UNOCHA, WB, TCCB, AMNESTY, SNHR, SOHR
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ÖZETLE İHH’NIN
SURİYE ÇALIŞMALARI
14 merkez ve ofisten

Personel ve gönüllü olarak

445 kişi çalışıyor.

koordine ediliyor.

(2019 sonu itibarıyla)

1 Ocak 2012 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında
bağışçımız,

4.398.457

961.747

adet bağış hareketinde bulundu.

404.929.879 $

GIDA

GIDA DIŞI BARINMA KORUMA

SAĞLIK

EĞİTİM

tutarında
Vakfımız Suriyeli mültecilere
yardım ulaştırdı. (Yardım tutarı TCMB yıllık ortalama döviz kurlarına göre hesaplanmıştır.)
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Kurulan 35 ücretsiz
giyim mağazasıyla
binlerce ihtiyaç sahibi
ihtiyaçlarını beğenilerine
göre giderebilme
olanağına kavuştu.

2 üniversite, 40
okul, 6 anaokulu,
1 ebelik okulu,
1 sağır dilsiz görme
engelli okulu açıldı.

990 çocuğun
barınabileceği ve
eğitim görebileceği
Reyhanlı Eğitim
Köyü inşa edildi.

11 sağlık tesisi
ve 3 protez

merkezi kuruldu,

44 sağlık merkezi
ve 23 hastane
desteklendi.

Suriyeli göçmenler
için 39 barınma
alanı kuruldu.

11.232 Suriyeli
çocuk Yetim Sponsorluk
Sistemi’ne dahil edildi.

farklı

Çorap
1.503.099
adet

Yakacak
7.673.296
kg
Un
117.322.825
kg

Konserve, hazır
yemek
27.073.827
adet

Kitap, çanta, kırtasiye
malzemesi
10.475.991
adet

Mutfak
malzemesi
1.068.118
adet

Yakıt
1.210.794
litre

Çeşitli gıda
34.254.652
kg

üre

tildi.

Çadır malzemesi
115.301
adet

Re

zd
a

ece
Sa d

Ekmek
172.514.300
adet
yh
ı
m
an
arı
l

ÖZETLE İHH’NIN SURİYE ÇALIŞMALARI

Kumanya paketi,
gıda kolisi
37.333.120
kg

ı ve

l
Kilis’teki fırın

Çadır
18.887
adet
İlaç, tıbbi malzeme
ve cihaz
10.475.991

İnşaat malzemesi
442.339
adet

Bakliyat
14.713.080
kg
Ev eşyası ve
tekstil ürünü
3.984.907
adet

Giyim malzemesi
16.966.284
adet
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LOJİSTİK VE KOORDİNASYON
MERKEZLERİ
İHH’nın 14 lojistik ve koordinasyon merkezinde 445 kişi çalışıyor.

Suriye çalışmalarımızı toplamda 14 ayrı merkez

devlet yetkilisi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi,

ve ofis aracılığıyla yürütüyoruz. Reyhanlı, Kilis,

bağışçı ve gönüllülerin yer aldığı 60 binden faz-

Bab’ul-Hava ve Bab’us-Selam’da bulunan koor-

la misafir ağırlandı; yapılan yardımlar, faaliyetler

dinasyon ve lojistik merkezleriyle Şanlıurfa, Yay-

ve ihtiyaçlar hakkında birebir bilgilendirme yapıldı.

ladağı, El-Bab, Türkmendağı, Cerablus, Afrin, Akçakale, Ceylanpınar, Tel Abyad ve Resulayn ofisle-

Merkez ve ofislerimizde personel ve gönüllü ola-

ri bu merkezlerin koordinasyonunda hizmet veri-

rak 2019 sonu itibarıyla 445 kişi çalışıyor. Koor-

yor. Bünyesinde fırın, aşevi, depo gibi yapıların da

dinasyon, yardım malzemesi depolama, medya,

yer aldığı, insani yardımların koordine edildiği bu

sivil savunma, acil yardım, arama-kurtarma, ye-

merkezler, diplomatik ve uluslararası toplantıla-

tim koruma, dağıtım, ulaşım, eğitim, sağlık tara-

ra ev sahipliği yapma gibi görevler de üstleniyor.

ması, kalıcı eser inşası, insani diplomasi, ekmek

2012’den bu yana koordinasyon merkezlerinde

ve yemek yapımı gibi iş kolları, alanında uzman

yurtiçi ve yurtdışından olmak üzere, aralarında

personelimiz ve gönüllülerce yürütülüyor.

60 binden fazla

14 merkez ve

misafir ağırlandı.
Faaliyet ve
ihtiyaçlar hakkında
bilgi verildi.

ofisten koordine
ediliyor.
Personel ve
gönüllü olarak
445 kişi
2 çalışıyor.
01

10

9 so

nu itibar

ı yl a

Kilis
Afrin
Reyhanlı
Yayladağı

Cerablus

Bab’us-Selam
El-Bab

Ceylanpınar
Tel Abyad

Resulayn

LOJİSTİK VE KOORDİNASYON MERKEZLERİ

Şanlıurfa
Akçakale

Bab’ul-Hava
Türkmendağı
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GIDA
Suriye içerisinde un ve yakıt desteği verilen fırınlarla birlikte İHH’nın mülteciler için ekmek üretim kapasitesi günde ortalama 750 bine ulaşabiliyor.
Suriye’deki savaş büyük bir insani krizin ortaya

içerisindeki fırın ve mutfaklara gıda ve yakıt des-

çıkmasına sebep oldu. Raporlara göre Suriye içe-

teği verdik, vermeye devam ediyoruz. Destekle-

risinde 11,1 milyon insan temel ihtiyaç malzeme-

diklerimizle birlikte sayısı 56’ya ulaşan fırınlarla,

lerine düzenli olarak ulaşamıyor. Bu insanların

ekmek üretim kapasitesi günde 750 bine ulaşa-

yarısından fazlası ise yardıma sınırlı erişebiliyor.

biliyor. Ramazan aylarında ise binlerce iftar sof-

Savaşın başlangıcından bu yana Suriyeli mağdur-

rası kuruluyor, kumanyalar ve Kurban hissele-

ların gıda ihtiyacını karşılamaya çalıştık. Suriye

ri ulaştırılıyor.

Kumanya paketi, gıda kolisi

8.300.733

1.145.385
3.078.622
659.900

5.229.480
3.145.717
862.146

5.013.435
2.221.754
7.326.416

7.124.399

3.649.797
1.534.876

5.645.520
2.237.998

12.358.300

5M

Çeşitli gıda

14.766.971

Bakliyat

1.209.225
207.345
292.744
497.460

10 M

27.327.464

15 M

6.403.780

5.670.980

20 M

17.971.571

5.793.749 4.763.419

25 M

13.425.499

Un
117.322.825
kg

30 M
Miktar (milyon/kg)

Bakliyat
14.713.080
kg

4.873.538
1.195.312

35 M

7.727.080

40 M

21.963.062

Çeşitli gıda
34.254.652
kg

GIDA

Kumanya paketi,
gıda kolisi
37.333.120
kg

0M

Un

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.352.871

60 M

45 M

30 M
25 M

5M
Konserve, hazır yemek

0M

5.800.680
874.761

7.158.586
845.235

15 M

12.083.002

6.831.945

20 M

10 M

Ekmek

58.944.344

48.613.821

35 M

45.481.819

40 M

1.507.872
745.399

Re

ı
an
ım
lı ve
lar
Kilis’teki fırın

3.177.349

50 M

Miktar (milyon/adet)

tildi.
üre

ce

zd
a

Sade

Ekmek
172.514.300
adet
yh

4.528.926

55 M

Konserve, hazır
yemek
27.073.827
adet

641.517

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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GÜNDE 750 BİN
EKMEKLİK KAPASİTE
Ülke içerisinde hayatlarını sürdürmek isteyen si-

Üretim bandından geçen her ekmek Suriye’de sa-

viller savaş sebebiyle aynı zamanda açlıkla mü-

vaşın ortasında yalnız başına kalan insanlar için

cadele ediyor. Artan maliyetler ve fiyatlar insan-

üretiliyor. Poşetlenen ekmekler, öncelikli olarak

ların ihtiyaçları kadar suya, ekmeğe ve yemeğe

kurmuş olduğumuz kamplarda yaşayan insanla-

ulaşmasını neredeyse imkansız kılıyor. Bölgede-

ra daha sonra da sıcak çatışmalarının yaşandı-

ki birçok fırın bombalarla vurulduğu için insan-

ğı bölgelere İHH personeli ve gönüllüleri tarafın-

lar kamplarda ya da şehirlerde en çok temel gıda

dan çok zorlu koşullarda ulaştırılıyor.

maddeleri olan ekmek ve suya ihtiyaç duyuyor.
Yoklukla mücadele eden bu insanların boğazla-

zemelerinin, evlerini kaybeden ve kamplarda ya-

rından geçecek bir ekmek ve biraz yemek, onla-

şamak zorunda kalan insanlara yemek olarak

ra bir sonraki günü görebilmeleri için umut oluyor. Bu umuda ışık olabilmek için kurmuş olduğumuz fırınlarda Suriyeli ihtiyaç sahipleri için ekmek üretiyoruz.

14

Ekmekten sonra en önemli ihtiyaç olan gıda mal-

ulaştırılması gerekiyor. Ekmek fırınları gibi sürekli çalışan mutfaklarımız tam da bu amaç için
kuruldu. Sabit mutfaklarımız ve mobil aşevlerimiz sayesinde sınır bölgesindeki kamplarda zor
koşullarda yaşamaya çalışan mültecilere sürekli

Hayırseverlerin yardımlarıyla temin edilen un-

olarak yemek ulaştırıyoruz. Suriye içerisinde un

lar önce İHH’nın fırınlarına ulaştırılıyor. Fırınlara

ve yakıt desteği verilen fırınlarla birlikte İHH’nın

ulaştıktan sonra 24 saat hiç durmadan çalışabi-

ekmek üretim kapasitesi günde ortalama 750

lecek vardiyalı ekiplerce hamur haline getiriliyor.

bine ulaşabiliyor.

GIDA

15
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GIDA DIŞI
İHH’nın kurduğu 35 ücretsiz giyim mağazasıyla mülteciler ihtiyaçlarını
kendi beğenilerine göre giderebiliyor.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük zorla yerin-

göç esnasında insanlar hem evlerinden oldu hem de

den edilmenin yaşandığı Suriye’de yüz binlerce aile

yaşamları için ihtiyaç duydukları temel eşyalardan

parçalandı veya tamamen yok oldu. Milyonlarca in-

mahrum kaldı. Savaşın başlangıcından bu yana gıda-

san yurdundan ayrılmak zorunda kalıp ya başka ülke-

dan sonra en büyük ihtiyaç duyulan gıda dışı yardım-

lere sığındı ya da ülke içinde yer değiştirdi. Bu büyük

ları Suriyeli mültecilere ulaştırmaya devam ediyoruz.

Kurulan

35 ücretsiz giyim

mağazasıyla
binlerce ihtiyaç
sahibi ihtiyaçlarını
beğenilerine
göre giderebilme
olanağına kavuştu.
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2016

11.215
277.303
176.482
161.699

369.096
236.677
249.132
571.978

2017

2018

2.167.042

2.883.593

611.319

507.597

689.563

35.753
42.407
159.821
472.104

2015

2.628.268

0,5 M

Çorap

2.777.870

1M

2.187.794

Ayakkabı

1,5 M

2.295.451

Ayakkabı
1.347.370
adet

2M

1.820.360

Giyim malzemesi
16.966.284
adet

2.5 M

11.620
205.906
151.263
44.944
39.533

Miktar (milyon/kg)

3M

156.423
237.452
179.725

703.780

3.5 M

Mutfak
malzemesi
1.068.118
adet

29.458
250.923
136.160

4M

306.279
279.244
200.760

148.274
234.970
220.540

Ev eşyası ve
tekstil ürünü
3.984.907
adet

GIDA DIŞI

Çorap
1.503.099
adet

Ev eşyası ve tekstil ürünü
0M
2012

1M

2M

0,9 M

1.8 M

0,9 M

1.6 M

0M

0

0

0

507.460

2.007.031

736.300

0.6 M

0.2 M

2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019
Yakıt

0.8 M

0.4 M

100.000

0,9 M

16.000

0,9 M

81.005

0,9 M

1M

1.063.575

0,9 M

Yakacak
7.673.296
kg

1.2 M
Miktar (milyon/kg)

1.013.789

0,9 M

2019

1.4 M

Yakıt
1.210.794
litre

0,9 M

2014

1.906.505

0,9 M
Miktar (milyon/litre)

2013

908.703

Mutfak malzemesi

543.722

Giyim malzemesi

0M
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Yakacak
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BARINMA
İHH’nın kurduğu mülteci kentlerinde 100 binden fazla insan yaşıyor.

En çok göçmen barındıran ülkeler arasında ilk sırada olan Türkiye’de kayıtlı 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı yaşıyor. Türkiye’nin güney sınırlarında da çatışmalardan dolayı evlerinden ayrılmak zorunda kalıp sınıra doğru göç eden çok sayıda Suriyeli yaşıyor. Özellikle sınıra yakın bölgelerde yaşamaya çalışan Suriyeli göçmenlerin barınma ihtiyaçları için
hazırladığımız çadır ve konteyner kentler bulunuyor.

Suriyeli göçmenler
için 39 barınma
alanı kuruldu.

2.488
4.121

Mülteci Alanı

Yer

Betonarme

Konteyner

Çadır

Faydalanan

Rahmet Kapıları Köyü

İdlib

100

-

-

635

Yeni Hayat Konutları

İdlib

72

-

-

393

Halep Lebbey Çadır
Kampı

İdlib

-

-

675

3379

Sufara Kampı

İdlib

-

-

25

132

Atme Yetim Köyü

İdlib

77

-

-

383

Atme Yetim Köyü - 2

İdlib

55

-

-

281

90 B

Kefer Lousin Yetim
Köyü - 1

İdlib

-

38

-

175

80 B

Kemmune Yetim Köyü

İdlib

36

-

-

169

Kefer Lousin Yetim
Köyü - 2

İdlib

-

56

-

280

Besmet Emel Kampı

İdlib

-

-

165

796

Sahil Konutları

Lazkiye

52

-

-

235

* Yeni Bab-Us Salam

Azez

-

-

1451

6428

* Eski Bab-Us Salam

Azez

-

100

1450

6634

* Siccu

Azez

-

800

360

7019

* Reyyan

Azez

-

1075

33

6285

10 B

* Mukaveme

Azez

-

-

3799

16613

0B

* Bab-Un Nur

Azez

-

800

524

7950

* İman

Azez

-

1138

20

6665

* Şemmarin

Azez

-

703

254

4271

Cennet-ül Kurra

İdlib

-

-

394

2732

Babıska (El Fetih)

İdlib

-

-

138

438

Rahmet Çadır Kampı

İdlib

-

-

380

1810

Muhammed Mursi
Çadır Kampı

İdlib

-

-

98

478

Cebelezzavi Çadır
Kampı

İdlib

-

-

150

755

Harbanuş Çadır Kampı

İdlib

-

-

450

2250

Nouri Sarmada Çadır
Kampı

İdlib

-

-

200

1159

Salqın Kadimun Çadır
Kampı

İdlib

-

-

395

2378

Salqın Samimun Çadır
Kampı

İdlib

-

-

500

2500

Salqın Aidun Çadır
Kampı

İdlib

-

-

382

3822

İmdat Çadır Kampı

İdlib

-

-

105

712

Sadakataşı Çadır
Kampı

İdlib

-

-

105

565

Ummah Çadır Kampı

İdlib

-

-

110

582

İhaa Çadır Kampı

İdlib

-

-

286

1925

Ataa Çadır Kampı

İdlib

-

-

115

505

Şüheda Çadır Kampı

İdlib

-

-

104

700

Kefer Hum Çadır
Kampı

İdlib

-

-

130

550

Bayır Çadır Kampı

Lazkiye

-

-

100

750

* Öncüpınar

Kilis

-

624

-

6240

* Elbeyli

Kilis

-

1000

-

5000

6334

12898

104574

392

1.190
947

120 B
10.442
978

BARINMA

Toplam

130 B

110 B

2.509

10.286
576

118.496
25.282

20 B

38.730

30 B

38.770

40 B

91.718

4.121
2.488

50 B

126.352

60 B

32.670

10.822
2.809

70 B

126.352

5.878

17.299

Miktar (bin/adet)

100 B

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Çadır malzemesi
115.301
adet
Çadır
18.887
adet

İnşaat malzemesi
442.339
adet

Çadır

Çadır malzemesi

İnşaat malzemesi

*AFAD’a devredildi.
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100 BİN İNSANIN
YAŞAM ALANI
Dünya Bankası’nın 2017’deki raporuna göre Suri-

olduğunu düşündükleri sınırlara doğru göç etmek-

ye’deki büyük savaştan dolayı evlerin üçte biri, has-

te buldu. Türkiye sınırı en çok göç alan bölgeler-

tane ve eğitim kurumlarının ise yarısı yerle bir oldu.

den biriydi. İnsanlar yerleşim yerlerinin olmadı-

Yedi yılı geride bırakan bu yıkımın ekonomik zararı ise ürkütücü boyutlarda: BM verilerine göre zarar 400 milyar dolara yaklaşmış durumda. Savaş
şimdi sona erse bile ülkenin toparlanması uzun yıllar alacak.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük zoraki yerinden edilmenin yaşandığı Suriye’de yüz binlerce
aile parçalandı veya tamamen yok oldu, milyonlarca insan yurdundan ayrılmak zorunda kalıp başka
ülkelere sığındı. Binlerce yıldır insanlara ev sahipliği yapan kadim şehirlerde yaşam alanları kalmadı.

20

ğı tarlalara ve ovalara sığındı. İHH olarak özellikle bu bölgelerdeki ihtiyacı karşılamak adına, çatışmaların başladığı ilk günlerden bu yana evsiz
kalan insanlar için güvenli bölgelerde barınma
çözümleri uygulamaya devam ediyoruz. Kitlesel
göçler esnasında çadır kentler kuruyor, insanların hayatlarını daha düzenli sürdürebilmeleri için
konteyner kentler inşa ediyoruz.
Türkiye içerisindeki barınma merkezlerine verdiğimiz konteyner desteğiyle birlikte Suriyeli mülte-

Evlerinden ayrılmak zorunda kalıp hayatlarını kur-

ciler için bugüne kadar inşa ettiğimiz 39 mülteci

tarmaya çalışan yüz binlerce insan çareyi güvenli

alanında 100 binden fazla insan yaşıyor.

BARINMA
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RAHMET KÖYÜ,
KONUTLAR,
BRİKET EVLER
Suriye içerisinde kamp düzeninden farklı olarak, her biri tamamlandığında bir köy veya kasaba olabilecek evler ve konutlar da inşa ediyoruz.
» Pilot proje olarak İdlib’de inşa ettiğimiz Rahmet
köyünde 500 kişi yaşıyor. İçerisinde okul, sosyal alanlar, cami ve sağlık merkezinin yer aldığı
köydeki 100 bahçeli evin her biri 75 metrekare.
» Tamamlandığında 9 binden fazla kişiye ev sahipliği yapması hedeflenen Yeni Hayat Konutları projesi apartman tipi 1.536 daireden oluşacak. 72 daire ihtiyaç sahiplerinin kullanımına açılmışken 40’tan fazla dairenin yapımı devam ediyor.
» Tamamlandığında 250 kişinin faydalanması hedeflenen Lazkiye Sahil Konutları 52 evden oluşuyor.
» Çadıra alternatif olarak planlanan Briket Evler
projesinde 20 bin evin inşa edilmesi hedeflendi. Bu raporun yayın tarihi itibarıyla 5 binden
fazla briket ev inşa edilmiş durumda.

22

BARINMA
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KORUMA VE YETİM
İHH, 11 binden fazla Suriyeli yetimin ihtiyaçlarının karşılanmasına aylık düzenli olarak destek oluyor.

2011’den bu yana devam eden savaştan en

Halihazırda hem Suriye içinde yaşayan hem de

çok etkilenenlerin başında çocuklar geliyor.

komşu ülkelerde mülteci olarak hayatını sürdü-

BM verilerine göre diğer ülkelerdekilerle bir-

ren 9,2 milyon Suriyeli çocuk savaştan etkilen-

likte yaklaşık 6 milyon Suriyeli çocuk çatışma-

meye devam ediyor. Üstelik bu çocukların çoğu

lar başladıktan sonra doğdu. Araştırma mer-

eğitimden sağlığa, barınmadan gıdaya, psiko-

kezimiz İNSAMER’e göre yaklaşık 1 milyon ço-

lojik destekten güvenliğe kadar birçok konuda

cuğun yetim kaldığı tahmin ediliyor.

yardıma ihtiyaç duyuyor.

990 çocuğun
barınabileceği ve
eğitim görebileceği
Reyhanlı Eğitim Köyü
inşa edildi.

13 yetim evi
açıldı.

Lübnan’da 285, Suriye’de 5.885,
Türkiye’de 5.062 olmak üzere
toplamda 11.232 Suriyeli çocuk
Yetim Sponsorluk Sistemi’ne dahil
edildi. Bu vesile ile yetimlerin aylık
barınma, sağlık, eğitim, gıda ve giyim
ihtiyaçlarına katkı sağlanıyor.

24

Eşini kaybeden
kadınların geçimlerini
sağlayabilmesi için
21 terzihane
kuruldu.

KORUMA VE YETİM
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REYHANLI EĞİTİM KÖYÜ
Suriye’de yaşanan iç savaşta 1 milyona yakın ço-

fımız, Katarlı kuruluş RAF ile yapılan ortak çalış-

cuk yetim kaldı. Bu yetimler, insan kaçakçılığı ve

ma sonucu 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’ne

organ mafyası gibi olumsuzluklarla karşı karşı-

tekabül eden 2 Temmuz 2015 tarihinde Hatay’ın

ya kalmanın yanı sıra, hak ettikleri sevgi ve şef-

Reyhanlı ilçesinde yetim çocuklar için geliştirdi-

katten de mahrum.

ği bu büyük projenin temelini attı. Savaşın ye-

Bu tehlikelerin ve tehditlerin farkında olan, yetim

tim Köyü 2 yıl süren inşa çalışmasının ardından

çocukların sıkıntılarını gidermeyi amaçlayan vak-

18 Mayıs 2017’de açıldı.

tim bıraktığı çocuklar için kurulan Reyhanlı Eği-

kezi sayesinde savaş mağduru çocukların bedeni

şık 100 dönüm arazi üzerine kuruldu. 350 met-

ve ruhi yönden sağlıklı ve donanımlı bir şekilde

rekare alana sahip 55 evin her biri 18 çocuk ka-

yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Her türlü ihtiyaçla-

pasiteli. Bünyesinde üç okul, cami, sağlık ocağı,

rını ev ortamında karşılayarak travmalardan do-

oyun alanları, kültür merkezi, kapalı spor salo-

layı oluşan psikolojik sorunların giderilmesini he-

nu, rehabilitasyon merkezi, poliklinik binası, sa-

defliyoruz. Reyhanlı Eğitim Köyü’nün yönetimini

nat atölyeleri, ekim-dikim amaçlı tarlalar, mesi-

2017 yılında yapılan protokolle Yetim Vakfı üst-

re alanı ve zeytinlik bulunan çocuk yaşam mer-

lenmiş durumda.

KORUMA VE YETİM

990 yetim çocuğun barınabileceği merkez yakla-
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SU, HİJYEN VE SAĞLIK
İHH’nın kurduğu 11 sağlık tesisi ve 3 protez merkeziyle, desteklediği 44 sağlık merkezi ve 23 hastaneden her yıl 500 binden fazla Suriyeli ihtiyaç sahibi faydalanıyor.
Suriye’deki savaş insanların yerinden edilmesine se-

Suriyelilerin sağlık ve hijyen ihtiyaçlarını karşıla-

bep olduğu gibi en doğal yaşam hakkı olan sağlık

mak amacıyla savaşın başlangıcından bu yana ilaç

hizmetlerini de tehdit ediyor. Savaşlarda dokunul-

temin ediyor, sağlık taramaları yapıyor, gerekli du-

mazlıkları olsa da yüzlerce sağlık merkezi ve has-

rumlarda gönüllü doktorlarımızla ameliyatlar ger-

tane bombalamalar nedeniyle yerle bir oldu, dok-

çekleştiriyoruz. Mültecilere hizmet veren birçok has-

torlar hayatını kaybetti. İlaçsızlık nedeniyle ameli-

taneye tıbbi ekipmanlar, medikal malzemeler ve je-

yatlar insanlar uyuşturulmadan yapılır hale geldi.

neratör ulaştırıyoruz.

36 su kuyusu, 16
Uzuvlarını
kaybeden savaş
mağdurları için
3 protez merkezi
kuruldu. Muayene
edilen 707 hastaya
506 protez
sağlandı.

Ayda

1.5 ton sargı

su deposu, kuruldu.

780 mobil tuvalet,
640 seyyar
banyo, 2 su arıtma

SU, HİJYEN VE SAĞLIK

Yaklaşık 200
bin mültecinin
yaşadığı toplu
yaşam alanları
belli aralıklarla
ilaçlanıyor.

ünitesi açıldı.

Aylık bine yakın
kişinin faydalandığı
1 fizik tedavi ve
rehabilitasyon
merkezinin kurulumu
desteklendi. Merkeze
dönemsel yardım
ulaştırılıyor.

Kurtarma ve
itfaiye hizmetiyle
223 kişi
bombalama sonrası
enkaz altından canlı
olarak kurtarıldı.

44
sağlık merkezi
ve 23
hastaneye
destek verildi.

bezi üretebilen
1 sargı bezi
fabrikası kuruldu.

702

ambulans
ve hasta
nakil aracı
ulaştırıldı.

2,4 M
2,2 M
2M
1,8 M

2012

2013

1.117.574

0,4 M

1.389.446

0,6 M

983.313

0,8 M

1.208.482

1M

1.132.911

1,2 M

1.444.070

2.238.380

1,4 M

961.815

İlaç, tıbbi malzeme
ve cihaz
10.475.991
adet

Miktar (milyon/adet)

1,6 M

0,2 M

İlaç, tıbbi malzeme ve cihaz

0M
2014

2015

2016

2017

2018

2019
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SAĞLIK MERKEZLERİ
Yüzlerce sağlık merkezi ve hastanenin bomba-

Merkez aynı zamanda görme engelli kişilere de

landığı Suriye’de, savaşın başlangıcından bugü-

hizmet veriyor, yatalak hastaların ihtiyaçları da

ne kadar 44 sağlık merkezi ve 23 hastaneyi ilaç,

evlerinde gideriliyor.

sargı bezi ve diğer tıbbi malzemelerle destekledik. Bu merkezlerden yılda 500 bin kişi faydalanıyor. Aynı zamanda 2019 yılında kurduğumuz 3
adet diş ünitesi hizmete başladı ve hasta kabul
etmeye devam ediyor. Hatay ve Suriye’de desteklediğimiz fizik tedavi merkezleri de hizmet vermeye devam ediyor. Bu merkezlerde yıllık 28 bin

30

Suriye içerisinde kurduğumuz Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde ebe, anestezist, hemşire, fizyoterapist ve acil tıp teknisyenleri yetişiyor. Buradan
mezun olan öğrenciler acil durumlara müdahale
edebilir hale geliyor. Okulda 2019 itibarıyla 650
öğrenci mevcut.

hasta tedavi oluyor. İdlib’te bulunan eczaneden

Tedavi hizmetine ulaşamayan engelli mültecilerin

günlük ortalama 350 hastaya ilaç dağıtımı yapı-

sıkıntılarını giderebilmek için İHH, Yüksek Tekno-

lıyor. Her ay yaptığımız rutin sağlık taramaların-

lojili Protez Ortez Merkezi’ni hayata geçirdi. Ku-

dan aylık ortalama 5 bin kişi faydalanıyor.

veyt Beyt Zeka ve AID Uluslararası Doktorlar Bir-

Şanlıurfa ve Suriye içerisinde desteklediğimiz has-

ziksel engelleri nedeniyle hedeflerine ve hayalle-

ta, bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli merkezlerin-

rine ulaşamayan insanlara ayak ya da kol prote-

den yılda 3 binden fazla kişi faydalanıyor. Suri-

zi sağlanıyor. 2017 yılında açılışı yapılan merke-

ye Azez’de bulunan Darülaceze (Umut Evi) reha-

zin İstanbul, Şanlıurfa, Hatay’da birer Suriye’de

bilitasyon merkezinde yaşlı ve kimsesiz insanla-

üç ofisi bulunuyor. Sadece 2019 yılında bu mer-

ra barınma, sağlık ve rehabilitasyon imkanı su-

kezlerde muayene edilen 357 hastaya 231 adet

nuluyor. Merkez yılda 4 bin kişiye hizmet veriyor.

protez sağlandı.

liği’nin de destekleriyle hayata geçen proje ile fi-

SU, HİJYEN VE SAĞLIK
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EĞİTİM
İHH’nın Suriye’de açtığı 2 üniversite ve 48 okulda binlerce öğrenci eğitim görüyor

Sağlığın yanı sıra Suriye’de çöken bir diğer alan

da. Bitmek bilmeyen Suriye Savaşı ise gelece-

da eğitim. Uluslararası güçlerin 1 milyondan

ğin muhtemel krizleri ve çatışmaların kaynağı

fazla insanın hayatını kaybetmesine, yüz bin-

olmaya aday. Bu sorunlara çözüm olabilmek ve

lerce çocuğun yetim kalmasına sebep olduğu

eğitimsizliğe karşı mücadele etmek adına Su-

Irak işgali sonrası ortaya çıkan şiddet ortamı,

riye içerisinde okullar açıyor, öğrencileri mad-

eğitimsiz kalan nesilleri kullanarak Ortado-

di yönden destekliyor; onların eğitim materyal-

ğu’yu tam bir ateş çemberine çevirmiş durum-

lerini temin ediyoruz.

EĞİTİM

Meslek
edindirme
kurslarından
11 bin kişi
faydalandı.

2 üniversite, 40
okul, 6 anaokulu,
1 ebelik okulu,
1 sağır dilsiz görme

347 okuldaki
350 binden

fazla öğrencinin
eğitim ihtiyaçları
karşılandı.

engelli okulu açıldı.

Manevi değerleri
destekleyici kurslar
vesilesiyle 300 binden
fazla kişiye ulaşıldı.
Hafızlık eğitimi alan
yaklaşık 20 bin çocuğa
destek verildi, 474’ü
hafızlığını tamamladı.

Savaş
nedeniyle
hasar gören
71 okul
onarıldı.

1.7 M
1.6 M
1.5 M
1.4 M
1.3 M

1.1 M
1M
1.641.899

0.9 M
0.8 M
0.7 M

1M
0M
Kitap, çanta, kırtasiye malzemesi

242.189

0.2 M
19.705

2012

2013

2014

2015

2016

2017

425.655

0.3 M

463.398

0.4 M

330.094

0.5 M

704.554

0.6 M
960.536

Kitap, çanta, kırtasiye
malzemesi
10.475.991
adet

Miktar (milyon/adet)

1.2 M

2018

2019
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ŞAM ÜNİVERSİTESİ VE
SAĞLIK BİLİMLERİ
ÜNİVERSİTESİ
Suriye’deki savaş her alanda olduğu gibi mesleki

İlahiyat Fakültesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi ol-

eğitimde de büyük yıkıma neden oldu. Okullar bom-

mak üzere 4 temel fakülteden oluşuyor. Savaş orta-

balandı, eğitimciler göç etti, milyonlarca öğrencinin

mının zorlu şartlarına rağmen eğitimine devam et-

eğitim hayatı yarıda kaldı.

mek isteyen gençlerin her açıdan desteklendiği, yurt

İHH olarak bulunduğumuz her bölgede eğitim faa-

veriliyor. Şam Üniversitesi vesilesiyle ülkede silah-

liyetlerini desteklediğimiz gibi Suriyeli öğrencilerin
de eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve savaşın yıktığı
hayallerini gerçekleştirmek için gayret gösteriyoruz.
Mülteci kamplarında ve Suriye’nin farklı bölgelerinde her yaş grubu için çeşitli okullar kurduk. 2015
yılında ise Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de Şam Üniversitesi’nin temellerini attık.

34

hizmetinin de yer aldığı üniversitede burslu eğitim
ların değil aklın, bilginin ve marifetin üstün olacağı
bir geleceğin inşasını önemsiyoruz.
Bu raporun yayın tarihi itibarıyla 2020 sonunda tam
kapasite çalışması planlanan, İdlib’de kurduğumuz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde ise üç bölüm bulunuyor. Okulda ebe, hemşire, fizyoterapist, anestezist ve acil tıp teknisyeni yetişiyor. Bu sayede öğ-

2016’nın eylül ayında eğitim hayatına başlayan, yak-

renciler acil durumlara müdahale edebilir hale geli-

laşık bin öğrencinin eğitim gördüğü üniversite 5 dö-

yor. Okulda şu an 650 öğrenci mevcut. Mezun olan

nüm arazi üzerine kurulu. Şam Üniversitesi; Mühen-

öğrenciler ihtiyaç duyulan bölgelerde halka sağlık

dislik Fakültesi, Siyasi Bilimler Fakültesi, Hukuk ve

hizmeti sunabilecek.

EĞİTİM
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MESLEK EDİNDİRME
KURSLARI
Suriye’deki savaş, hayatları ve aileleri parçaladığı

mesleklerini icra edebilmeleri için ihtiyaç duyduk-

gibi insanların kendi başlarına hayatlarını idame et-

ları ara malzeme, ürün, canlı hayvan ve mekanla-

tirebilecekleri mesleklerini de ellerinden aldı. Büyük

rı da sağlıyoruz.

çoğunluğu göç etmek zorunda kalan halkın yerleşik
hayata geçebilmesi, insanların kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmesi ve sosyal alanların oluşabil-

yesi projesi meslek edindirme kurslarımızın örnek-

mesi için meslek kursları önemli bir ihtiyaç.

lerinden biri. 11 annenin geçimini sağlayabilmesi

İHH olarak üniversite ve okul hizmetleri haricinde

nişledi ve onlarca çocuğun da katıldığı bir rehabi-

Suriye içerisinde özellikle gençler, okula gidemeyen

litasyon imkanına dönüştü. Başarılı olan bu proje

yetişkinler ve engelliler için çeşitli alanlarda meslek edindirme kursları düzenliyoruz. Dikiş ve nakış,
muhasebe, fizyoterapi, tamirat ve sıhhi tesisat bu

36

2018 yılında başladığımız bez bebek üretim atöl-

için kurulan bez bebek atölyesinin çalışmaları ge-

Hatay’daki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde de uygulanıyor.

kurslardan bazıları. Kurslar vesilesiyle insanlar bir

Kursların yanı sıra iş yeri açma ve işletim destek-

araya gelerek sosyalleşebiliyor; kısıtlı da olsa aile

lerimiz de devam ediyor. Giyim mağazasından araç

bütçelerine katkıda bulunabiliyor. Tüm bunların ya-

tamir dükkanına, ayakkabı satış mağazasından lo-

nında savaş öncesi zanaatkar veya meslek sahi-

kantaya kadar birçok sektörde sadece 2019 yılında

bi olan insanların normal dönemlerde olduğu gibi

110 mağaza ve dükkanın açılması için destek verildi.

EĞİTİM
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İNSANİ DİPLOMASİ
Suriye içerisinde rehin tutulan 2.260 kişi İHH’nın insani diplomasi girişimleriyle
özgürlüğüne kavuştu.
İHH’nın Suriye’de gerçekleştirdiği insani diplo-

şı vakfımızın girişimleriyle özgürlüklerine kavuş-

masi faaliyetlerinin ana başlıkları şöyle:

tu. Bunların arasında 2.148 Suriye, 70 İran, 10

» Savaşı, katliamları ve ölümleri engellemek
» Kuşatma altında yaşayan sivillere insani yardım ulaştırmak

tan, 1 Arjantin, 1 Filipinler, 1 Kuveyt, 2 Ukrayna,
4 İsveç, 2 Polonya, 2 Çekya vatandaşı bulunuyor.
» 2013 yılında Suriye cezaevlerinde tutulan

» Kuşatma altındaki sivil ve yaralıları tahliye etmek

2.130 Suriyeli sivil ile muhalif güçlerin elinde tutulan 48 İranlı İHH’nın arabuluculuğun-

» Suriye içerisinde kaçırılan yerli ve yabancı savaş esirlerini özgürleştirmek
» Muhalif grupların arasındaki krizlerde arabuluculuk yaparak çatışmaları başlamadan
bitirmek

da serbest bırakıldı.
» 2015’in son günlerinde İdlib’e bağlı Fua’da,
etrafı Suriyeli muhaliflerle çevrili ve çoğunluğunu Esed yanlılarının oluşturduğu yaralılar, Şam kırsalında etrafı Esed güçleri tarafından çevirili Zebadani’deki yaralı muhalif-

» Savaş sırasında yaşanan insan hakları ihlallerini dünyaya duyurmak
» Uluslararası kuruluş ve mekanizmalara Suriyeli mazlumların sesini duyurmak

lerle eş zamanlı olarak takas edildi. Fua’dan,
107 yaralı, 6 yatalak hasta ve 125 refakatçi, Zebadani’den ise 60 hasta ve 66 refakatçi çıkarıldı. Zebadani’deki yaralılar Lübnan üzerinden Türkiye’ye getirildi. Saldırı altında-

-

ki bölgelerden çıkarılan yaralılar, İHH’nın giri-

Savaş ve kriz bölgelerinde çatışan taraflar ara-

şimleri sonucu, Türkiye ve Lübnan hükümetle-

sında hakemlik ve arabuluculuk yapmanın yanı
sıra hukuksuzca tutuklanan, rehin alınan suçsuz
ve masum insanların hayatlarının kurtarılması
için de diplomatik çalışmalar yürütüyoruz. ECOSOC, OCHA, UNRWA, UNHCR, OIC, OICHF, MSF, Kızılay ve AFAD gibi kuruluşlarla da bilgi paylaşımı ve işbirliği yapıyoruz. Suriye krizi hakkında
dünyanın çeşitli yerlerinde sunumlar yapıyor ve
toplantılara katılıyoruz.
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Türkiye, 8 Sudan, 8 Irak, 2 Almanya, 1 Afganis-

rinin fiili olarak, OCHA, ICRC ve SARC kurumlarının katkıları ile tedavi olmaları için Türkiye ve Lübnan’a nakledildi.
» 2016’nın son aylarında kuşatma altındaki Halep’e insani koridor açmak için İHH’nın çağrısı ve organizasyonuyla yola çıkan “Halep’e
Yol Açın” konvoyuna 5 binden fazla araç ve
40 bin yolcu katıldı. İHH, BM ve diğer paydaşların insani diplomasi görüşmeleriyle birlikte

Savaşın başlangıcından bu yana, başta Suriyeli-

Türkiye’nin girişimleri sonucu 45 bin kişi gü-

ler olmak üzere alıkonulan pek çok ülke vatanda-

venli bölgelere tahliye edildi.

da yaşam mücadelesi veren 15 bin Waer ma-

kezinde İHH tarafından kurulan geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.

hallesi sakini güvenli bölgelere tahliye edildi.
» 2017’de Lübnan Arsel bölgesinden Suriye’nin
İdlip kentine 7.775 kişinin tahliyesine İHH olarak refakat edildi ve lojistik destek verildi.
» 2017 yılında Suriyeli muhalifler ile Beşar Esed
rejimi arasında varılan anlaşma kapsamında

» 2018 yılında yaşanan Doğu Guta ve Humus
tahliyeleri sırasında mültecilerin güvenli bölgelere ulaşması çalışmalarına destek verildi.

İNSANİ DİPLOMASİ

» 2017 yılında kuşatma ve bombardıman altın-

Mülteciler için barınma alanları oluşturuldu,
acil gıda malzemeleri ulaştırıldı.

Madaya ve Zabadani’den 61 otobüsle gelen 2

» 2019 yılında Suriye’deki 10.500 Iraklı’nın Gö-

bin 520 kişi acil yardım malzemeleri ile karşı-

nüllü Geri Dönüş Projesi kapsamında ülkele-

landı. İlk etapta ailelerin bir kısmı, İdlib mer-

rine dönmesi sağlandı.
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“HALEP’E YOL AÇIN”
KONVOYU
Suriye’de insani diplomasi faaliyetleriyle de saha-

getirdiği acil yardım malzemeleri ile birlikte topla-

da aktif rol alıyoruz. 2016 yılının son günlerinde

nan bu yardımları güvenli bölgelere tahliye edilen

Suriye rejimi ve destekçilerinin kuşatma altına al-

mültecilere yüzlerce gönüllümüz vasıtasıyla hızla

dığı, insani yardımların bile girişine izin verilmeyen

ulaştırdık. Yeni inşa ettiğimiz çadırkentlere ulaştırı-

Halep’te mahsur kalan siviller, büyük bir katliamla karşı karşıya kalmıştı. Kuşatma altındaki Halep’e
insani koridor açmak için vakfımızın çağrısı ve organizasyonuyla yola çıkan “Halep’e Yol Açın” kon-

tiyaçları, temizlik ürünleri, kışlık elbise ve ayakkabılar, battaniyeler ve çadırlar yer aldı.

voyuna 5 binden fazla araç ve 40 bine yakın yolcu

Dünya kamuoyunda geniş yankı bulan konvoy BM’nin

katıldı. İHH, BM ve diğer paydaşların insani diplo-

de gündemindeydi. BM Suriye Özel Temsilcisi Staf-

masi görüşmeleriyle birlikte Türkiye’nin girişimleri

fan de Mistura’nın danışmanı Jan Egeland, Suri-

sonucu 45 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

40

lan yardım malzemelerinin arasında temel gıda ih-

ye’deki ateşkes ve tahliyeler için “Başta İHH olmak

Konvoyun yolculuğu boyunca Türkiye’nin dört bir ya-

üzere, tüm Türk sivil toplum kuruluşları bu tahliye

nından Halepli mazlumlara ulaştırılmak üzere 1.208

operasyonunda çok çok önemli işlere imza atıyor.

insani yardım TIR’ı hazırladık. Katılımcıların yanında

İHH büyük işler yaptı.” dedi.

Savaş boyunca rejim tarafından hukuksuzca tutukla-

Suriye’deki savaştan en çok etkilenen kadınlar ve

nan ve işkence gören kadınların serbest bırakılması

çocuklar için 2019 yılında ise Vicdan Hareketi ismiy-

için dünya kamuoyunu hareketlendirmek amacıyla

le, Suriye hapishanelerinde türlü eziyetlere maruz

düzenlenen “Uluslararası Vicdan Konvoyu”na vak-

kalan binlerce kadın ve çocuğun özgürlüklerine ka-

fımız da katılımcı olarak destek verdi. İstanbul’dan

vuşması amacıyla yapılan uluslararası çalışmaların

yola çıkan; 55 ülkeden farklı din, dil, ırk ve kültür-

Türkiye ayağına destek verdik. Ülkemiz dahil dünya-

den binlerce kadın, 8 Mart 2018 Dünya Kadınlar

nın 110 ülkesinden yaklaşık 2 bin STK’nın katkısıy-

Günü’nde Hatay’da, Suriye sınırında büyük bir mi-

la 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde dünyanın dört

ting düzenleyerek seslerini tüm dünyaya duyurdu.

bir yanında eylemler düzenlendi.

İNSANİ DİPLOMASİ

VİCDAN KONVOYU VE
VİCDAN HAREKETİ
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ÜRDÜN, LÜBNAN VE
AVRUPA’DAKİ ÇALIŞMALAR
İHH’nın Türkiye ve Suriye dışındaki yardımlarından yaklaşık 500 bin göçmen faydalandı.

Suriye’deki savaştan dolayı en az 6 milyon insan

nan’da kamplar dışında yaşayan mültecilerin çoğu

ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Sırasıyla Türkiye,

gıda, barınak, sağlık ya da eğitim gibi temel ihtiyaç-

Ürdün ve Lübnan en çok Suriyeli göçmen barındı-

larını dahi karşılayamıyor.

ran ülkeler arasında. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük insani dramlardan birinin yaşandığı Su-

İHH olarak savaşın başından bu yana Suriye dışına

riye krizinde binlerce mülteci ise Avrupa’ya geçme-

göç edenlere gıda, gıda dışı, sağlık ve hijyen alan-

ye çalışırken hayatını kaybetti.

larında yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Dönemsel

Sığındıkları ülkelerin çalışmalarına rağmen Suriye-

olarak Sırbistan, Macaristan, Makedonya, Ürdün

li mülteci ailelerin çoğu yoksulluk sınırı altında ya-

ve Lübnan’da Suriyeli mülteciler için çeşitli projeler

şam mücadelesi veriyor. Bilhassa Ürdün ve Lüb-

gerçekleştiriyoruz.

Gıda, gıda dışı ve sağlık sektörlerinde yardım ulaştırılan mülteci sayısı:

Macaristan, Sırbistan
ve Makedonya
106.967

Lübnan
216.872

Ürdün
136.145
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DESTEK VEREN
KURULUŞLAR
Vakfımız Suriye çalışmalarını yürütürken Türkiye içindeki yüzlerce sivil toplum kuruluşu
ve kurumla birlikte uluslararası kuruluşlarla da işbirliği halinde çalışıyor.

İHH’nın çeşitli alanlarda Suriye çalışmaları için işbirliği yaptığı kurumlardan bazıları:
» T. C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

» Yayasan Rumah Zakat Indonesia - Endonezya

» T. C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB)

» Aksi Cepat Tanggap (ACT) - Endonezya

» T. C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

» Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Endonezya

» Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi
(UNOCHA)

» Sahabat Al Aqsha - Endonezya
» Golden Future Foundatıon - Endonezya

» Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)

» Jakarta Islamic School Peduli Ummat - Endonezya

» Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

» Women And Health Alliance (WAHA) - Fransa

» İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC)

» Al Imdaad Foundation - Güney Afrika Cumhuriyeti

» İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu (OICHF)

» Darul Islam Zakah Fund - Güney Afrika Cumhuriyeti

» İnsani Forum (THF)

» Jamiatul Ulama (SA) - Güney Afrika Cumhuriyeti

» Türk Kızılayı

» Jamiatul Ulama (KZN) - Güney Afrika Cumhuriyeti

» Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC)

» Two Lights Foundation - Güney Afrika Cumhuriyeti

» Uluslarası Göç Örgütü (IOM)

» Channel Islam Int. (CII) - Güney Afrika Cumhuriyeti

» Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN)

» Salaam Media - Güney Afrika Cumhuriyeti

» Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ)

» Jamiatul Ulama (SA) - Güney Afrika Cumhuriyeti

» Uluslararası Doktorlar Birliği (AID)

» Ashraful Uloom - Güney Afrika Cumhuriyeti

» Yetim Vakfı

» Salaam Foundation - Güney Afrika Cumhuriyeti

» WHH-Deutsche Wlthungerhlıf E.V - Almanya

» Jamiatul Ulama-KZN - Güney Afrika Cumhuriyeti

» Human Appeal International - Avustralya

» Al-Imdaad Foundation - Güney Afrika Cumhuriyeti

» Muslim Aid - Avustralya

» Human Appeal - İngiltere

» Al Eslah Society - Bahreyn

» Ummah Welfare Trust - İngiltere

» Tarbiyya Islamiya - Bahreyn

» Wise Welfare - İngiltere

» Islamic Society - Bahreyn

» UK Islamic Mission - İngiltere

» Solidarnost Udruzenje Bihac - Bosna-Hersek

» Olive Grove Foundation - İngiltere

» Pomozi - Bosna-Hersek

» Al Mustafa Welfare Trust - İngiltere

» Irshad And Islah - Cezayir

» Islamic Ansaar Foundation - İngiltere

» Danish Muslim Aid - Danimarka

» Olive Grove Foundation - İngiltere

» Viomis Aid Denmark - Danimarka

» Katar Kızılayı - Katar

» Dets Islamic - Danimarka

» Sheikh Eid Charitable Associatıon (EID) - Katar

» Aksi Cepat Tanggap (ACT) - Endonezya

» Qatar Charity - Katar

» Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) - Endonezya

» Munazzamat Dawa Islamiya - Katar

» Reach Out To Asia (ROTA) - Katar
» Afif Charity - Katar
» Fakhura (Qatar Foundationn) - Katar
» Casem Hamad Bin Casem - Katar
» International Islamic Charity Organization (IICO) - Kuveyt
» Social Reform Society (Rahme Alemiye) - Kuveyt
» Al-Najat Charity Society - Kuveyt

» İhya Turas - Kuveyt
» Direct Aid - Kuveyt
» Patients Helping Fund Society - Kuveyt
» International Aid Campaign, Maldives - Maldivler
» Muslim Care Global - Malezya
» Norwegian Church Aid - Norveç
» Khubaib Foundation - Pakistan
» Baitussalam Welfare Trust - Pakistan

» Sheikh Abdullah Al Nouri Charity Society - Kuveyt

» Kawish Welfare Trust - Pakistan

» Zakat House - Kuveyt

» Badan Agama & Pelajaran Radin Mas (BAPA) - Singapur

» Qawafil For Relief & Development - Kuveyt

» King Salman Foundation - Suudi Arabistan

» Kuwait Red Crescent Society - Kuveyt

» Selam Foundation - Suudi Arabistan

» Kuveyt İslami Hayır Kurumu - Kuveyt

» Islamic Development Bank - Suudi Arabistan

» Al Salam - Kuveyt

» Saudi National Campaign - Suudi Arabistan

DESTEK VEREN KURULUŞLAR

» Sheikh Thani Bin Abdullah Foundation For Humanitarıan Services (RAF) - Katar

YAYINLAR
Rapor
1.

2012 İHH Suriye Faaliyet Raporu (2012)

10. The Level of Post Traumatic Stress Disorder among
Syrian Refugees (2015)

2.

3. Yılında Suriye Krizi (2013)

3.

2011-2014 İHH Suriye Faaliyet Raporu (2014)

4.

Komşuda Kriz: Suriyeli Mülteciler (2014)

12. Rusya-Suriye İlişkileri ve Ortadoğu Krizlerine Etkisi (2016)

5.

Suriyeli Kadınlar: Bitmeyen Acılar, Kaybolmayan
Umutlar (2015)

13. Esed’in Yargılanması (2016)

6.
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Büyük Karaman Cad. Taylasan Sok. No:3
34083 Fatih / İstanbul / Türkiye

