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İHH İNSANİ YARDIM VAKFI HAKKINDA
İHH İnsani Yardım Vakfı bölge, 
din, dil, ırk ve mezhep ayrımı 
yapmaksızın dünyanın neresin-
de olursa olsun sıkıntıya düşmüş, 
felakete uğramış; savaş, tabii afet 
vb. sebeplerle mağdur olmuş, 
yaralanmış, sakat kalmış, aç veya 
açıkta kalmış, zulme uğramış bü-
tün insanlara gerekli insani yar-
dımı ulaştırmak ve bu insanların 
temel hak ve hürriyetlerinin ih-
lal edilmesini önlemek için tüm 
girişimleri yapmak üzere kurul-
muştur. 1992 yılında gönüllü 
faaliyetleri olarak başlayan vakıf 
çalışmaları 1995 yılında kurum-
sallaşmıştır.

Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 
kısa sürede beş kıtada 136 ülke 

ve bölgeye ulaşan İHH, çalışmala-
rını yürütürken Türkiye’de ve ça-
lışma yaptığı bütün ülke ve böl-
gelerde yardımlaşma, dayanışma 
ve kardeşlik duygusunun geliş-
mesini öncelemekte ve buna 
yönelik birçok sosyal ve kültürel 
proje gerçekleştirmektedir.

İHH, misyonunu gerçekleştirir-
ken bütün dünyada öncelik sıra-
sına göre;

• Savaş ve savaşın etkisinin sür-
düğü ülke ve bölgelerde

• Doğal afetlerin vurduğu coğ-
rafyalarda

• Yoksulluğun yoğun olarak ya-
şandığı ülke ve bölgelerde  fa-
aliyet yürütmektedir.
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YETİM ÇALIŞMALARI
Yetim/kimsesiz çocuk
İHH’nın destek kapsamına aldı-
ğı yetim çocuk; Türkiye’de ve 
dünyada savaş, işgal, doğal afet, 
kronik yoksulluk, hastalık, kaza 
vb. sebeplerle babasını veya an-
ne-babasını kaybetmiş olan ve bir 
yakını yanında veya yetimhanede 
barınan çocuktur.
Yetim çalışmalarının amacı
• Yaşamını tek başına idame et-

tirmeye gücü yetmeyen ye-
timlere kendi ayakları üzerinde 
duracak yeterliliğe ulaşıncaya 
kadar destek olmak, eğitimleri-
ni sağlamak ve onları aile şefka-
ti ile hayata hazırlamak.

• Bütün çocuklar gibi yetim ço-
cukların da temel hak ve hür-
riyetlerinin ihlal edilmemesine 
yönelik çalışmalarda bulunmak.

• Maddi ihtiyaçlarının yanı sıra 
manevi ihtiyaçlarının da karşı-
landığı güvenli ortamlar hazır-
lamak.

• Savaş, işgal, doğal afet vb. se-
beplerle toplumsal düzenin sar-
sıldığı bölgelerde yetişmiş insan 
unsurunun artırılmasına destek 
olmak ve böylece toplumsal 
huzurun tesisine katkıda bulun-
mak.

İHH yetim çalışma alanları
• Eğitim
• Sağlık
• Barınma
• Gıda
• Giyecek
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DÜNYADA YETİM GERÇEĞİ
Yeryüzünün masum bireyleri ço-
cuklar, dünyanın farklı bölgele-
rinde yaşanan krizlerden en çok 
etkilenen kesimdir. Dünyada çok 
sayıda çocuk savaş, işgal, doğal 
afet, kronik yoksulluk, hastalık 
vb. sebeplerle yetim kalmaktadır. 
7 milyarı aşan dünya nüfusunun 
2,2 milyarını çocuklar oluştur-
maktadır. 2,2 milyarlık çocuk 
nüfusu içerisinde 143 ila 210 
milyon arasında yetim çocuk bu-
lunduğu belirtilmektedir. Dünya 
yetim nüfusunun 2015 yılında 
400 milyona ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. Zira uluslararası 
kaynaklara göre her iki saniye-

de bir çocuk anne veya babasını 
kaybetmektedir. 

Asya, Afrika, Latin Amerika ve 
Ortadoğu bölgeleri kronik yok-
sulluk, doğal afet, savaş ve işgal 
gibi nedenlerle çok sayıda çocu-
ğun yetim kaldığı bölgelerin ba-
şında gelmektedir. Dünya yetim 
nüfusunun önemli bir kesimi az 
gelişmiş veya gelişmekte olan ül-
kelerde yaşamakta, sadece Hin-
distan’da 31 milyon yetim bu-
lunduğu bildirilmektedir. Diğer 
yandan gelişmiş ülkelerde evlilik 
dışı çocuklar, engelli çocuklar, 
boşanmış ailelerin çocukları da 
sokaklara terk edilebilmektedir.



5

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

YETİM ÇALIŞMALARININ 
PERİYODU 
İHH İnsani Yardım Vakfı yetim çocukları 
sürekli ve dönemsel yardımlarla destekle-
mektedir.

1. Sürekli yardımlar
Yetim Sponsorluk Destek Sistemi ile ya-
pılan yardımlardır. Bu sistemle yetimlerin 
eğitim, sağlık, gıda ve barınma giderlerinin 
önemli bir kısmı destekçiler tarafından 
her ay düzenli olarak karşılanmaktadır.

2. Dönemsel yardımlar
İhtiyaç bölgelerinde üç, dört, altı 
ay veya bir yıl gibi belirli zaman 
dilimlerinde toplu yapılan yar-
dımlar; Ramazan, Kurban ve Ye-
tim Dayanışma Günleri’nde yapı-
lan yardımlar; eğitim, sağlık, gıda, 
barınma vb. projeler için yapılan 
yardımlar dönemsel yardımlar 
kategorisi içerisinde yer almak-
tadır.

Proje Sponsorluğu

Yetimler için gerçekleştirilen ye-
timhane/ev inşaatı ve tadilatı, 
sağlık merkezlerinin inşası, ba-

rınma yerlerinin tefrişatı, okul 
mobilyalarının ve diğer ihtiyaçla-
rın karşılanması, sağlık hizmetleri 
vb. proje bazlı çalışmalar kişi, ku-
rum veya kuruluşların sponsorlu-
ğuyla yapılmaktadır. Gerçekleşti-
rilen projelerle yetimlerin hayat 
şartlarının iyileştirilmesine katkı 
sağlanmaktadır.
Örnek: Yetim çocuklar ve an-
nelerine mesleki eğitim vermek 
amacıyla kurulan 1.500 öğrenci 
kapasiteli Barbaros Eğitim Mer-
kezi’nin bünyesinde bir konfe-
rans salonu ve bilgisayar labora-

Yetim Sponsorluk Destek Sistem
İHH’nın 1992 yılından bu yana devam eden yetim çalışmaları 2007 yı-
lında Yetim Sponsorluk Destek Sistemi uygulamasının hayata  geçiril-
mesiyle yeni bir ivme kazanmıştır. Yetimlerin himaye altına alınmasını 
amaçlayan bu sistemde toplanan düzenli bağışlarla yetim çocuklarımı-
zın eğitim, sağlık, barınma, gıda ve kıyafet ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Yetimhane Destek Çalışmaları 
İHH, ilk yetimhane çalışmasını 2003 yılında Pakistan’da hayata ge-
çirmiştir. 2015 itibariyle 11 ülkede 26 yetimhanede yetim çocuklara 
destek vermeye devam etmektedir. Bu yetimhanelerin yıl içindeki tüm 
ihtiyaçları İHH tarafından karşılanmaktadır.
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tuvarının yanı sıra misafirler için 
konaklama odası ve idare ofisi 
yer almaktadır. 2014 yılının Kur-
ban Bayramı’nda Etiyopya’nın 
güneydoğu kırsalında yer alan 
Kofale bölgesinde açılışı yapılan 
eğitim merkezi edebiyatçı yazar 
İskender Pala’nın desteğiyle yap-
tırılmıştır.
Yetim Yardım Havuzu
Yetim Sponsorluk Destek Sis-
temi ve Proje Sponsorluğu dı-
şındaki bütün yetim yardımları 
Yetim Yardım Havuzu’nda top-
lanmaktadır. Buna göre miktarı 
ne olursa olsun yetimler için ya-
pılan her türlü katkı, Yetim Yar-
dım Havuzu’na dâhil edilerek ye-
timhane tadilatları, yetimhaneler 
için kütüphane ve yatakhane 
kurulması, bayramlık giysi, sağ-
lık hizmetleri, yetimlere yönelik 
sosyal etkinlikler vb. projelerde 
kullanılmaktadır.

Örnek: Her yıl olduğu gibi bu 
yılda ülkemizde ve dünyanın 12 
ülkesinde yetim çocuklar için 
bayramlık giysi projeleri gerçek-
leştirilmiştir. Projelerden 22.595 
yetim çocuğumuz faydalanmıştır.
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YETİMHANE ÇALIŞMALARI
İHH, ilk yetimhane çalışmasını 2003 yılında Pakistan’da hayata geçirmiştir. 
Afganistanlı mülteci yetim kız çocuklarına hizmet vermek üzere kurulan 
MSAL (Muhammadan School of Advanced Learning) Yetimhanesi daha 
sonra Pakistanlı yetim kız çocukları için de barınma ve eğitim imkânı 
sağlayan bir merkez hâline gelmiştir. 2003 yılından bu yana yetim 
çocuklara sıcak bir yuva olan MSAL Yetimhanesi’nin ilk misafirleri bugün 
eğitimlerine üniversitelerde devam etmektedir. İHH İnsani Yardım Vakfı 
2015 itibarıyla 11 ülkede 26 yetimhanede yetim çocuklara destek 
vermeye devam etmektedir.
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AFGANİSTAN
Afganistan, resmî adıyla Afganis-
tan İslam Cumhuriyeti Asya’da, 
denize sınırı olmayan bir ülke. 
2011 verilerine göre 30 milyon 
civarında nüfusu bulunuyor. Nü-
fusunun %99’unu Müslümanlar 
oluşturuyor. 2001 yılında ABD 
tarafından işgal edilen Afganis-
tan ayrıca dünyanın en az geliş-
miş ülkelerinden biri konumun-
da. Nüfusun %42’si günlük 1 
dolardan daha az bir gelirle ha-
yatını idame ettirmeye çalışıyor. 
Ülkede okuma yazma oranı ise 
%30 civarında. 

Savaş ve işgaller sebebiyle istik-
rarın sağlanamadığı, millî sana-

yinin neredeyse yok olduğu, tü-
ketim malzemelerinin tamamına 
yakınının ithal edildiği, okul ça-
ğındaki çocukların %20’sinin eği-
tim alamadığı ve 7.000 kişiye bir 
doktorun düştüğü Afganistan’da, 
kalkınmayı sağlayabilecek tek 
yol, sahip olunan doğal kaynak-
ların ülke yararına kullanılarak 
gençliğin eğitilmesinden ve de-
ğerli bir neslin yetiştirilmesinden 
geçiyor. Fakat çatışmalar, altyapı 
eksikliği, eğitimsizlik ve fakirli-
ğin oluşturduğu kısır döngüyü, 
Afgan halkının mevcut şartlar 
altında kendi başına kırabilmesi 
mümkün gözükmüyor. 
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İstanbul-Kabil Kardeşlik Yetimhanesi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Afganistan/Kâbil
Açılış tarihi: 1 Nisan 2013
Kalan çocuk sayısı: 80
Yetimhanenin yıllık gideri: 26.510 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: Yetimhane binası içerisinde yemek-
hane, etüt salonları, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, aktivite salonu, 
idare odaları, dinlenme odası, misafir odası ve oyun alanı bulunmaktadır. 
Yetimhanede verilen hizmetler: Erkek çocukların kaldığı yetimhanede 
çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik hizmetler verilmektedir. Yetimhanede ayrıca 2 idare aracı ve 
okul servisi de bulunmaktadır.

İstanbul-Kabil Kardeşlik Yetimhanesi
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BANGLADEŞ
Bangladeş, Bengal Körfezi’nin 
kuzeyinde, Myanmar ile olan kü-
çük sınırı dışında Hindistan top-
raklarıyla çevrelenmiş bir Güney 
Asya ülkesi. Ülke, resmî olmayan 
verilere göre 160 milyonun üze-
rinde bir nüfusa sahip. Nüfusu-
nun yaklaşık %90’ını Müslüman-
ların teşkil ettiği ülkenin resmî 
dini İslam. 

Turizm ve balıkçılık dışında baş-
ka gelir kaynağı olmayan ülkenin 
özellikle merkeze uzak alanların-
daki halkın %45’i yoksulluk sınırı 
altında, her türlü temel ihtiyaç-

tan yoksun olarak yaşamaya ça-
lışıyor. Yoksulluğun yıkıcı etkileri 
bilhassa eğitim alanında hissedi-
liliyor. Maddi imkânsızlıkların yanı 
sıra hızlı ve çarpık kentleşme ve 
hükümetin seküler bir anlayış-
la yürüttüğü eğitim politikaları, 
toplumun en savunmasız kesimi-
ni oluşturan yetimleri de mağdur 
ediyor. Yoksulluğun, salgın has-
talıkların ve sık sık meydana ge-
len doğal afetlerin vurduğu, dün-
yanın en fakir ülkelerinden biri 
olan Bangladeş’teki yetim çocuk 
sayısı 6 milyona ulaştığı tahmin 
edilmektedir. 
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Daru’l-İman Yetimhanesi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Bangladeş /Cox’s Bazar/Arakan sınırı
Açılış tarihi: 1 Ocak 2009
Kalan çocuk sayısı: 50
Yetimhanenin yıllık gideri: 15.660 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: İki ayrı yapıdan oluşan yetimhanede 
yatakhane, toplantı salonu ve sınıflardan oluşan bir bina ile yemekhane 
binası bulunmaktadır.
Yetimhanede verilen hizmetler: Erkek çocukların kaldığı yetimhane-
de çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşı-
lamaya yönelik hizmetler verilmektedir. Yetimhanede kalan çocuklar 
Myanmar’daki zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş’e sığınmış 
Arakanlı yetimlerdir.

Daru’l-İman Yetimhanesi / Bangladeş
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Darussaadet /Fatih Sultan Mehmet Yetimhanesi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Bangladeş/Cox’s Bazar /Mohaskale
Açılış tarihi: 1 Haziran 2013
Kalan çocuk sayısı: 50
Yetimhanenin yıllık gideri: 14.110 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: Tek katlı olan yetimhanede yatak-
hane, mutfak, idare odası, toplantı salonu ve çalışma odaları bulun-
maktadır. Yetimhanenin ikinci katı inşa halindedir.
Yetimhanede verilen hizmetler: Kız çocukların kaldığı yetimhanede 
çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama-
ya yönelik hizmetler verilmektedir.

Darussaadet /Fatih Sultan Mehmet Yetimhanesi / Bangladeş
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Sultan Abdulhamit Han Kardeşlik Yetimhanesi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Bangladeş/Gazipur
Açılış tarihi: 1 Nisan 2014
Kalan çocuk sayısı: 80
Yetimhanenin yıllık gideri: 18.640 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: Yetimhane 3 katlı bir binadan oluş-
maktadır. 2014 yılında açılışı yapılan yetimhane binası içinde toplantı 
salonu, sınıflar, yemekhane ve yatakhane yer almaktadır.
Yetimhanede verilen hizmetler: Erkek çocukların kaldığı yetimhane-
de çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşıla-
maya yönelik hizmetler verilmektedir.

Sultan Abdulhamit Han Kardeşlik Yetimhanesi / Bangladeş
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Togra Yetimhanesi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Bangladeş/Pirojpur/Zianagar
Açılış tarihi: 1 Ocak 2009
Kalan çocuk sayısı: 75
Yetimhanenin yıllık gideri: 18.680 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: Yetimhane, toplantı salonu, sınıflar 
ve yatakhaneden oluşan bir bina ile yemekhaneden oluşmaktadır. Böl-
gede meydana gelen sel felaketinde zarar gören yetimhane, İHH tara-
fından yeniden inşa edilmiştir.
Yetimhanede verilen hizmetler: Erkek çocukların kaldığı yetimhane-
de çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşıla-
maya yönelik hizmetler verilmektedir. 

Togra Yetimhanesi / Bangladeş
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Babu’l-Aman Yetimhanesi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Bangladeş/Uttara/Dhaka
Açılış tarihi: 15 Ekim 2013
Kalan çocuk sayısı: 30
Yetimhanenin yıllık gideri: 9.880 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: Yetimhanede yatakhane, çalışma 
odaları, idare odası, toplantı salonu ve mutfak yer almaktadır.
Yetimhanede verilen hizmetler: Erkek çocukların kaldığı yetimhanede 
çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik hizmetler verilmektedir.

Babu’l-Aman Yetimhanesi / Bangladeş
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BURKİNA FASO
Burkina Faso, Batı Afrika’nın or-
tasında küçük bir kara ülkesi. 
Bağımsızlığını 1960 yılında Fran-
sa’dan kazanan ülkenin resmî dili 
Fransızca. 2010 verilerine göre 
Burkina Faso’nun nüfusu yaklaşık 
17 milyon. Dünyanın en yoksul 
ülkelerinden biri olarak gösteri-
len Burkina Faso’da halkın temel 
ekonomik uğraşını tarım ve hay-
vancılık oluşturuyor. 

Müslümanlar, Burkina Faso nü-
fusunun %65’ini oluştursalar da 

toplumsal hayatta ve yönetimde 
nüfusları oranında temsil edile-
miyorlar. Sömürgecilik dönemi 
resmen sona ermiş olsa da Va-
tikan kaynaklı misyonerlik faali-
yetleri özellikle eğitim alanında 
olanca hızıyla devam ediyor. Do-
layısıyla ülkedeki Müslümanların 
kalkınmasına katkı sağlayacak ve 
sistem içinde kendilerini daha iyi 
ifade ve temsil edebilmelerine 
imkân oluşturacak çalışmaların 
yürütülmesi hayati önem taşıyor. 
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Şifa Yetimhanesi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Burkina Faso/Titao
Açılış tarihi: 28 Haziran 2014
Kalan çocuk sayısı: 60  
Yetimhanenin yıllık gideri: 37.000 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: Yetimhane 60 kişilik yatakhane, 
180 öğrenci kapasiteli okul, yemekhane ve idare binasının yer aldığı 
bir kompleks şeklinde inşa edilmiştir.
Yetimhanede verilen hizmetler: Erkek çocukların kaldığı yetimha-
nede çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını kar-
şılamaya yönelik hizmetler verilmektedir. Ayrıca okul ve yetimhane 
yemekhanesi, öğrenim için dışarıdan gelen gündüzlü öğrencilere de 
hizmet vermektedir.

Şifa Yetimhanesi / Burkina Faso
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ENDONEZYA/AÇE
Açe, Endonezya’nın bir bölge-
sidir. Açe bir sultanlık olarak 
1514’te kurulmuş olup sömür-
geleştirmeye çalışan ve işgal 
amacında olan ilk Batılı güç Por-
tekizlilerdir. Portekizlilerin bas-
kıları sonucu Açeliler 1565’te 
İstanbul’a bir heyet göndererek 
Osmanlı Devleti’nden yardım 
istemişlerdir. Saldırılara karşı iş-
birliği yapmak amacıyla Osman-
lılarla bir antlaşma imzalanmış; 
Osmanlılar da Açe’ye mühimmat 

ve yardım gönderilmiştir. Tarih  
boyunca çeşitli dönemlerde sö-
mürgelere maruz kalan Açe’de 
halkın %98’i Müslüman olup, 
bayrağı Türk bayrağından esinle-
nerek hazırlanmıştır.

Güney Asya ülkelerinden Endo-
nezya’da 24 Aralık 2004 tarihin-
de meydana gelen tsunami fe-
laketinde binlerce insan hayatını 
kaybetti. Açe Yetimhanesi, geri-
de kalan yetimler için İHH tara-
fından inşa edildi.
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İstanbul Yetimhanesi (İstanbul Dormitory)
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Endonezya/Açe
Açılış tarihi: 23 Kasım 2006
Kalan çocuk sayısı: 115 
Yetimhanenin yıllık gideri: 70.050 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: Yetimhanede kütüphane, klinik, iki 
yatakhane, misafirhane, idare ofisi, mescit ve yemekhane bulunmak-
tadır. 
Yetimhanede verilen hizmetler: Kız çocukların kaldığı yetimhanede 
çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama-
ya yönelik hizmetler verilmektedir. Ayrıca idari işlerde kullanılan bir 
hizmet aracı ve yetimlerin ulaşımlarını sağlamak üzere iki okul servisi 
hizmet vermektedir.

İstanbul Yetimhanesi / Endonezya / Açe
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ETİYOPYA
Tarihi boyunca bağımsızlığını 
koruyabilmiş ve Afrika Kıtası’nın 
Avrupa devletlerince sömürge 
yapılamamış tek ülkesi olan Eti-
yopya (Habeşistan) dünya tari-
hinin en eski medeniyetlerinden 
biri olarak biliniyor. Etiyopya’nın 
komşuları Sudan, Güney Sudan, 
Eritre, Cibuti, Somali ve Ken-
ya’dır. Hz. Peygamber dönemin-
de Müslümanların iki defa hicret 
ettikleri ülkede İslamiyet asır-
lar boyu hakim din olarak kaldı.  
Müslüman nüfus çoğunlukta ol-
masına rağmen misyoner faali-
yetler sonucunda Etiyopya dün-
yaya Hıristiyan bir ülke imajıyla 

tanıtılmak istenmektedir. Zaten 
bütün tarih boyunca Habeşistan 
(Abysinnie) olarak bilinen ülke-
nin adı sömürgecilik döneminde 
Yunanca bir kelime olan ve “ya-
nık yüz” manasına gelen “Ethio-
pie” kelimesiyle değiştirilmiştir. 
Afrika kıtasının en kalabalık ikinci 
ülkesi olan Etiyopya aynı zaman-
da dünyanın en yoksul ülkelerin-
den biridir. Yaşanan doğal afet-
ler, kuraklık, AİDS gibi hastalıklar, 
yoksulluk ve siyasi çatışmalardan 
geriye bugün 4.800.000 yetim 
çocuğun kaldığı bölgede halkın 
yarınlarını yeniden kurmak için 
daha çok umuda ihtiyacı var. 
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Barbaros Yetim Eğitim Merkezi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Etiyopya/ Kofale
Açılış tarihi: 5 Ekim 2014
Faydalanan yetim sayısı:  1500 (yetim ve annesi)
Yetimhanenin yıllık gideri: 20.050 avro
 Yetimhanenin fiziksel özellikleri: Yetim çocuklar ve annelerine mes-
leki eğitim sağlamak amacıyla kurulan 1500 öğrenci kapasiteli Bar-
baros Yetim Eğitim Merkezi’nin bünyesinde bir konferans salonu ve 
bilgisayar laboratuarının yanı sıra misafirler için konaklama odası ve 
idari ofis yer almaktadır. 
Yetim eğitim merkezinde verilen hizmetler:  Yetim annelerine mes-
lek edindirme kursu kapsamında bilgisayar ve terzilik gibi teknik ve 
mesleki becerilerini geliştirmeyi ve yetim çocuklarımızın okul dersle-
rine takviye, değerler eğitimi çalışması ve yaz kampları gibi eğitsel ve 
sosyal çalışmalar yapılmaktadır.

Barbaros Orphan Education Center 
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FİLİPİNLER/MORO
Filipinler Cumhuriyeti, Güneydo-
ğu Asya’da Malay Takımadaları 
bölgesinde yer alan adalar ülkesi. 
2005 yılı verilerine göre Filipin-
ler nüfusu 85 milyonun üzerinde. 
Filipinler halkının yaklaşık %86’sı 
Hristiyan, %9’u ise Müslüman’dır. 
Filipinliler tarafından “Moros” 
olarak adlandırılan Müslümanlar, 
kendilerini “Moro halkı” anla-
mına gelen Bangsamoro olarak 
adlandırırlar ve genelde ülkenin 
güneyindeki Mindanao Adası’nda 
yaşarlar.

12 milyon Müslüman’ın yaşadı-
ğı Mindanao, ekonomik açıdan 
oldukça geri kalmış bir bölge. 
Uzun yıllar boyunca uğradıkları 
etnik ayrımcılık sebebiyle baş-
ta eğitim olmak üzere en temel 
sosyal haklarından mahrum bı-
rakılan Müslümanlarla Filipinler 
hükümeti arasında 40 yılı aş-
kın süre devam eden iç savaşta 
120.000’den fazla insan hayatı-
nı kaybetmiş, 2 milyon kişi mül-
teci olarak yaşamak zorunda 
kalmıştır. 
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Hacı Şerefoğlu Yetimhanesi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Filipinler/Moro 
Açılış tarihi: 1 Mayıs 2010
Kalan çocuk sayısı: 40
Yetimhanenin yıllık gideri: 23.360 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: İki ayrı binadan müteşekkil yetim-
hanede binalardan birinde kütüphane ve yatakhaneler, diğerinde ise 
yemekhane ve toplantı salonu bulunmaktadır. 
Yetimhanede verilen hizmetler: Erkek çocukların kaldığı yetimhane-
de çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşı-
lamaya yönelik hizmetler verilmektedir. Geniş bir arazi üzerine kuru-
lan yetimhanenin hemen yanı başına Türkiyeli bağışçıların katkılarıyla 
bir de okul inşa edilmeye başlanmıştır. Yakın bir gelecekte büyük bir 
eğitim kompleksine dönüşecek olan tesis, Morolu yetim çocuklar için 
hem bir yuva hem de geleceğe en iyi şekilde hazırlanabilecekleri bir 
eğitim merkezi olacaktır.

Hacı Şerefoğlu Yetimhanesi / Filipinler / Moro
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Uğur Süleyman Söylemez Yetimhanesi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Filipinler/Moro
Açılış tarihi: 16 Mayıs 2015
Kalan çocuk sayısı: 80
Yetimhanenin yıllık gideri: 37.440 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: İki ayrı binadan müteşekkil yetim-
hanede binalardan birinde kütüphane ve yatakhaneler, diğerinde ise 
yemekhane ve toplantı salonu bulunmaktadır.
Yetimhanede verilen hizmetler: Kız çocuklarının kaldığı yetimhanede 
çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama-
ya yönelik hizmet verilmektedir. Geniş bir arazi üzerine kurulan ye-
timhanenin yakınında Türkiye bağışçıların katkılarıyla bir de okul inşa 
edilmeye başlanmıştır. 

Uğur Süleyman Söylemez Yetimhanesi / Filipinler/Moro
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PAKİSTAN
Bir Güney Asya ülkesi olan Pa-
kistan, güneyinde Umman Deni-
zi, batısında Afganistan ve İran, 
kuzeyinde Çin, doğusunda Hin-
distan ile komşu. 160 milyonluk 
nüfusu ile dünyanın en kalabalık 
ülkelerinden olan Pakistan’da 
nüfusun %97’si Müslüman olup 
bunların %97,5’i Sünni’dir. 

Kuruluşundan bu yana sürek-
li bir siyasi istikrarsızlık halinin 
mevcut olduğu Pakistan, eko-
nomik olarak da önemli sıkıntılar 
yaşıyor. Ülkenin içinde bulundu-

ğu kaos halinin bir türlü son bul-
maması, ekonomik olarak az ge-
lişmiş bir ülke olarak kalmasına 
ve altyapısını bir türlü geliştire-
memesine yol açıyor. Halkın bü-
yük çoğunluğunun fakirlik sınırı-
nın altında yaşadığı Pakistan’da 
eğitim, sağlık ve altyapı alanında 
ciddi sorunlar söz konusu. 2005 
yılında Azad Keşmir ve Kuzeyba-
tı cephesi eyaletlerinde yaşanan 
ve binlerce insanın hayatına mal 
olan şiddetli deprem, kuzeydeki 
kırsal bölgelerde mevcut duru-
mu daha da kötüleştirdi.
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MSAL (Muhammadan School of Advanced Le-
arning) Yetimhanesi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Pakistan/Ravalpindi
Açılış tarihi: 1 Ocak 2003
Kalan çocuk sayısı: 40
Yetimhanenin yıllık gideri: 13.320 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: Yemekhane, toplantı salonu kütüp-
hane ve yatak odalarından oluşan MSAL Yetimhanesi, İHH’nın açtığı ilk 
yetimhanedir. Bağışlanan müstakil bir evin yetimhaneye dönüştürül-
mesiyle faaliyete geçen MSAL’ın ilk misafirleri bugün üniversite eği-
timlerine devam etmektedir. 
Yetimhanede verilen hizmetler: Kız çocukların kaldığı yetimhanede 
çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama-
ya yönelik hizmetler verilmektedir.

MSAL (Muhammadan School of Advanced 

Learning) Yetimhanesi / Pakistan
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Rara Yetimhanesi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Pakistan/Muzafferabad
Açılış tarihi: 1 Ocak 2009
Kalan çocuk sayısı: 111
Yetimhanenin yıllık gideri: 49.284 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: Yetimhanede yatakhane, okul, ye-
mekhane, misafirhane ve çocukların gelişimi için gerekli sosyal alanlar 
yer almaktadır. 
Yetimhanede verilen hizmetler: Erkek çocukların kaldığı yetimhane-
de çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşıla-
maya yönelik hizmetler verilmektedir. Çocuklar yetimhane kampüsü 
içerisinde yer alan eğitim kurumlarında okula gitmektedir. Ayrıca ai-
leleriyle yaşayan 84 yetime de dışarıdan eğitim hizmeti verilmektedir.

Rara Yetimhanesi / Pakistan / Muzafferabad
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Sargoda Yetimhanesi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Pakistan/Sargoda
Açılış tarihi: 1 Ocak 2013
Kalan çocuk sayısı: 110
Yetimhanenin yıllık gideri: 48.840 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: Yetimhane alanı içerisinde dört ya-
takhane, sekiz sınıf, kütüphane, klinik, idare ofisiyle birlikte altı ofis, 
mescit, misafirhane, konferans salonu ve mutfak bulunmaktadır.
Yetimhanede verilen hizmetler: Kız çocukların kaldığı yetimhanede 
çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama-
ya yönelik hizmetler verilmektedir. Çocuklar yetimhane kampüsünde-
ki eğitim kurumlarında okula gitmektedir.

Sargoda Yetimhanesi / Pakistan / Sargoda
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Bursa Emir Sultan Yetimhanesi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Pakistan/Haripur
Açılış tarihi: 1 Ocak 2011
Kalan çocuk sayısı: 130
Yetimhanenin yıllık gideri: 57.720 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: 150 dönümlük genişçe bir arazi 
üzerinde kurulmuş olan yetimhane kampüsü içerisinde okul, yatakha-
ne ve sosyal tesisler yer almaktadır. 
Yetimhanede verilen hizmetler: Erkek çocukların kaldığı yetimhane-
de çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşıla-
maya yönelik hizmetler verilmektedir. 

Bursa Emir Sultan Yetimhanesi / Pakistan / Haripur
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Daru’l-Erkam Yetimhanesi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Pakistan/Haripur
Açılış tarihi: 26 Haziran 2014
Kalan çocuk sayısı: 129
Yetimhanenin yıllık gideri: 57.270 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: Khubaib Haripur Kolejleri’nin geniş 
kampüs alanı içerisinde  yer alan yetimhane okul, yatakhane ve diğer 
sosyal birimlerden oluşmaktadır.
Yetimhanede verilen hizmetler: Erkek çocukların kaldığı yetimhane-
de çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşıla-
maya yönelik hizmetler verilmektedir. Çocuklar yetimhane kampüsün-
deki eğitim kurumlarında okula gitmektedir. Kampüs içerisindeki diğer 
sosyal alanlar aynı kampüste bulunan Bursa Emir Sultan Yetimhane-
si’nde kalan çocuklarla ortak kullanılmaktadır.

Daru’l-Erkam Yetimhanesi / Pakistan / Haripur
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Gilgit Yetimhanesi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Pakistan/Gilgit
Açılış tarihi: 1 Ocak 2015
Kalan çocuk sayısı: 60
Yetimhanenin yıllık gideri: 22.050 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: Geniş bahçeli 2 katlı bir binadan 
oluşan yetimhane, yatakhanelerin yanı sıra mescid, yemekhane, 
dinlenme odaları ve kütüphaneden oluşmaktadır.
Yetimhanede verilen hizmetler: Erkek çocukların kaldığı yetimhanede 
çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Gilgit Yetimhanesi / Pakistan / Gilgit
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NEPAL
Nepal, coğrafi olarak Güney As-
ya’da yer alır. Kuzeyde Çin, gü-
neyde Hindistan arasında kalan 
147.000 kilometrekare alana 
sahip bir kara ülkesi. Nüfusu 28 
milyon civarında olan Nepal’de 
halkın büyük bölümü tarımla uğ-
raşıyor.Ülke halkının %80 i Hin-
du’dur. Bölgede hızla yayılmak-
ta olan İslam Nepal’de üçüncü 
büyük din konumunda. 2006 

sayımına göre ülke nüfusunun 
%8’ini Müslümanlar oluşturuyor. 
Nepal dünyanın en fakir ülkele-
ri arasında gösteriliyor. 1990’lı 
yıllardan itibaren ekonomisin-
de birtakım olumlu gelişmeler 
yaşanmaya başlamış olmasına 
rağmen henüz yoksulluğun gi-
derilmesine yönelik yeterli bir 
gelişme sağlanamadı.
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Ali Ramazan ve Meryem Üstünsoy Yetimhanesi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Nepal/Sunsari
Açılış tarihi: 1 Nisan 2014
Kalan çocuk sayısı: 50
Yetimhanenin yıllık gideri: 20.340 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: Yetimhane alanı içinde okul, yatak-
hane, mescit ve sosyal tesisler yer almaktadır.
Yetimhanede verilen hizmetler: Erkek çocukların kaldığı yetimhane-
de çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşıla-
maya yönelik hizmetler verilmektedir. Çocuklar yetimhane kampüsün-
deki eğitim kurumlarında okula gitmektedir.

Ali Ramazan ve Meryem Üstünsoy Yetimhanesi-Nepal
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SOMALİ
Afrika’nın en doğu ucunda yer 
alan Somali, kuzeybatıda Cibu-
ti, güneybatıda Kenya, kuzeyde 
Aden Körfezi ve Yemen, doğuda 
Hint Okyanusu, batıda Etiyopya 
ile çevrili. 2012 tahmini verile-
rine göre Somali’nin nüfusu 10 
milyon civarında ve bu nüfusun 
tamamına yakını Müslüman. 

2011 yılında büyük bir kuraklık 
yaşayan Somali’de yüz binlerce 
insan göç etti, on binlerce insan 
da açlık sebebiyle yaşamını yitir-
di. Başkent Mogadişu’yu da içine 
alan Banadir bölgesi, yaşanan 
kuraklık ve açlık krizinin ardından 
kırsal kesimlerden yoğun göç 
aldı. Bölgeye bu şekilde yerleşen 

300.000 civarında göçmen, kent 
çevresinde gelişigüzel bir şekilde 
oluşan mahalle ve köylerde her 
türlü altyapı ve donanımdan yok-
sun bir şekilde hayatlarını idame 
ettirmeye çalışıyor. Yoksulluk ve 
hükümet yatırımlarının yetersiz-
liği gibi nedenlerle bölgede en 
temel ihtiyaçların karşılanması 
dahi mümkün olamıyor. Ülkede 
eğitim kurumlarının azlığı büyük 
bir sorun. Özellikle ilköğretim 
derme çatma barakalarda ve-
rilmeye çalışılıyor. Sorunun çö-
zümü ve ülkenin geleceği olan 
gençlerin geleceğe ümitle baka-
bilmeleri için Somali’de yeni eği-
tim kurumlarının tesis edilmesi 
gerekiyor. 
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Anadolu Yetim Eğitim Kompleksi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Somali/Mogadişu
Açılış tarihi: 1 Haziran 2013
Kalan çocuk sayısı: 250
Yetimhanenin yıllık gideri: 102.060 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: Mogadişu’da 12.000 metrekare 
alan üzerine inşa edilen kompleks, ayrı ayrı iki yatakhane, okul, sağlık 
kliniği, Kur’an okulu, derin su kuyusu, market ve camiden oluşmakta-
dır. Anadolu Yetim Eğitim Kompleksi Somali’nin en büyük yetimhane 
kompleksidir.
Yetimhanede verilen hizmetler: Erkek çocukların kaldığı yetimhane-
de çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşıla-
maya yönelik hizmetler verilmektedir. Çocuklar yetimhane kampüsün-
deki eğitim kurumlarında okula gitmektedir. 

Anadolu Yetim Eğitim Kompleksi-Somali
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TAYLAND/PATANİ
Tayland, eski adıyla Siyam, Hindi-
çin Yarımadası’nın orta kısmında 
bulunan Güneydoğu Asya ülkesi. 
Nüfusu yaklaşık 67 milyondur. 
Nüfusun %95’lik bir bölümü Bu-
dizm dininin Theravada koluna 
mensuptur. Müslümanların yoğun 
olarak yaşadığı Patani, Tayland’ın 
güneyinde bulunuyor. Önceleri 
bir İslam şehir devleti olan Pata-
ni, 16. yüzyılda Siyam’a (Tayland) 
bağlanmıştır. 1880’den sonra 
yedi küçük birime bölünmüş, bu 
bölümler 20. yüzyılın başlarında 
Siyam’a bağlı iller haline getirildi.

On yıllardır Tayland hükümetinin 
asimilasyon politikalarına direnen 
bölgedeki Müslümanlarla hü-
kümet güçleri arasında cereyan 
eden mücadele, geride pek çok 
yetim ve dul bıraktı. Yıllardır bü-
yük acıların yaşandığı Tayland’ın 
Patani bölgesindeki Malay Müs-
lümanlar ekonomik olarak zor 
şartlar altında hayatta kalma mü-
cadelesi veriyor. Bütün bu olum-
suz koşullar, özellikle baba koru-
masından yoksun yetim çocukları 
daha fazla etkiliyor. 
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Şifa Yetimhanesi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Patani/Takbai/Narathiwat
Açılış tarihi: 1 Mayıs 2011
Kalan çocuk sayısı: 32
Yetimhanenin yıllık gideri: 7.200 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: İki katlı olarak inşa edilen yetimha-
ne binası içerisinde yatakhaneler, kütüphane, idare ofisi yatakhaneler 
ve toplantı salonu yer almaktadır. Yemekhane binası ayrı olarak inşa 
edilmiştir. 
Yetimhanede verilen hizmetler: Kız çocukların kaldığı yetimhanede 
çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama-
ya yönelik hizmetler verilmektedir. Çocuklar yetimhane yakınındaki 
eğitim kurumlarında okula gitmektedir. Burası İHH’nın Narathiwa böl-
gesinde inşa ettiği ilk yetimhanedir.

Şifa Yetimhanesi  / Patani / Takbai
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Furkan Emre Kesik Yetimhanesi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Patani/Takbai/Narathiwat
Açılış tarihi: 1 Nisan 2014
Kalan çocuk sayısı: 20
Yetimhanenin yıllık gideri: 5.100 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: Yetimhane yatakhane, mutfak, ye-
mekhane, toplantı salonunda ve idare odalarından oluşmaktadır.
Yetimhanede verilen hizmetler: Erkek çocukların kaldığı yetimhane-
de çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşıla-
maya yönelik hizmetler verilmektedir. Çocuklar yetimhane yakınındaki 
eğitim kurumlarında okula gitmektedir.

Furkan Emre Kesik Yetimhanesi  / Patani / Takbai
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Miyase Tanış Yetimhanesi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Patani/Takbai/Narathiwat
Açılış tarihi: 1 Nisan 2013
Kalan çocuk sayısı: 45
Yetimhanenin yıllık gideri: 12.930 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: Yetimhane kütüphane, idare ofi-
si, yatakhaneler ve toplantı salonunda oluşan iki katlı bir bina ile ayrı 
bir yemekhane binasından müteşekkildir. Arazisi içinde kümes ve ba-
lık çiftliği de olan yetimhanede, çocuklar için ev ortamı oluşturulması 
amaçlanmıştır. 
Yetimhanede verilen hizmetler: Erkek çocukların kaldığı yetimhane-
de çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşıla-
maya yönelik hizmetler verilmektedir. Ayrıca yetimler için bir adet okul 
servisi de hizmet vermektedir.

Miyase Tanış Yetimhanesi  / Patani / Takbai
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Konya Ayder Yetimhanesi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Patani/Yaring
Açılış tarihi: 1 Ocak 2011
Kalan çocuk sayısı: 65 
Yetimhanenin yıllık gideri: 40.560 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: Yetimhanede yatakhaneler, idare 
ofisi ve kütüphane ile birlikte yemekhane ve toplantı salonu da yer 
almaktadır. Yetimhane kampüsü içinde ayrıca okul ve çeşitli sosyal te-
sisler de bulunmaktadır.
Yetimhanede verilen hizmetler: Erkek çocukların kaldığı yetimhane-
de çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşıla-
maya yönelik hizmetler verilmektedir. Büyük bir eğitim kompleksinin 
içindeki yetimhane, yine İHH bağışçıları tarafından yaptırılan bölgenin 
en saygın özel eğitim kurumlarından Boğaziçi Okulu’nda eğitim gör-
mektedir. Ana dile ek olarak Arapça ve İngilizce eğitim veren Boğaziçi 
Okulu, yetim çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarına vesile 
olmaktadır. 

Konya Ayder Yetimhanesi  / Patani / Yaring



41

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

Ankara Yaşar Zerdali Yetimhanesi

Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Patani/Yaring
Açılış tarihi: 1 Nisan 2014
Kalan çocuk sayısı: 35 
Yetimhanenin yıllık gideri: 21.840 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: Yetimhane bünyesinde yatakhane, 
dinlenme odası, idare odaları, misafir odaları ve aktivite salonu yanı 
sıra çocukların eğitimlerine devam ettikleri bir de okul bulunmaktadır.
Yetimhanede verilen hizmetler: Kız çocukların kaldığı yetimhanede 
çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama-
ya yönelik hizmetler verilmektedir. Çocuklar yetimhane kampüsünde-
ki okula devam etmektedir.

Ankara Yaşar Zerdali Yetimhanesi  / Patani / Yaring
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İstanbul İtfaiyeciler Yetimhanesi/Patani/ Narathiwat

İstanbul İtfaiyeciler Yetimhanesi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Patani/ Narathiwat
Açılış tarihi: 15 Nisan 2015
Kalan çocuk sayısı: 40
Yetimhanenin yıllık gideri: 23.310 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: Yetimhanede kütüphane, idari ofis, 
yatakhaneler ve toplantı salonundan oluşan iki katlı bir binadan oluş-
maktadır. Geniş bir bahçesi olan yetimhanede çocuklara bir ev ortamı-
nı sağlanması amaçlanmıştır.
Yetimhanede verilen hizmetler: Kız çocuklarının kalacağı yetimhane-
de çocukların eğitim, gıda, sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşıla-
maya yönelik hizmetler verilmektedir. ayrıca çocukların ulaşım ihtiyaç-
larını karşılamak üzere bir okul servis aracı bulunmaktadır. 
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UGANDA
Doğu Afrika’da yer alan Uganda 
Cumhuriyeti, doğuda Kenya, ku-
zeyde Güney Sudan, batıda De-
mokratik Kongo Cumhuriyeti, 
güneybatıda Ruanda, güneyde 
ise Tanzanya ile komşu. Nüfu-
su yaklaşık 34 milyon. Düzenli 
bir gelir kaynağı olmayan hal-
kın sosyal, ekonomik ve eğitim 

ile ilgili kalkınma programlarına 
ihtiyacı var. İnsanlar kalabalık 
şekilde küçük evlerde yaşıyor. 
Bölgedeki sağlık merkezi ve 
okulların durumu da standart-
ların altında. Yoksulluk, sağlıksız 
yaşam koşulları ve AİDS sebe-
biyle Uganda’da her yıl binlerce 
çocuk yetim kalıyor. 
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Ferah Yetimhanesi
Bulunduğu ülke/bölge/şehir: Uganda/Masala
Açılış tarihi: 1 Nisan 2015
Kalan çocuk sayısı: 80
Yetimhanenin yıllık gideri: 35.250 avro
Yetimhanenin fiziksel özellikleri: Yetimhane bünyesinde yatakhane, 
yemekhane, idari ofis, okul ve sosyal tesisler yer almaktadır.
Yetimhanede verilen hizmetler: Erkek çocuklarının kaldığı yetimha-
nede çocukların eğitim,gıda,sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçlarını karşı-
lamaya yönelik hizmetler verilmektedir. 

Ferah Yetimhanesi  / Uganda / Masala



45

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

Yetimhanelerimize bireysel veya kurumsal olarak destek verebilirsi-
niz. Aşağıdaki formu doldurup info@ihh.org.tr mail adresine gönde-
rebilir ya da 0212 631 21 21 /dâhili: 236 numaralı telefonu arayarak 
destek vermek istediğiniz yetimhane ile ilgili görüşebilirsiniz.

Vergi muafiyeti
İHH İnsani Yardım Vakfı, Maliye Bakanlığı’nın “08.05.2009 tarih ve 
48107 sayılı Vergi Muafiyeti Statüsüne Uygunluk” yazısı üzerine, 
30.07.2003 tarihli ve 4962 sayılı Kanun’un 20. Maddesi’ne göre, Ba-
kanlar Kurulu’nun 04.04.2011 tarih ve 2011/1799 sayılı kararı ile 
“Vergi Muafiyeti Statüsü” kazanmıştır. Vakfımız böylece yardım top-
lama konusunda sürekli izne sahip olurken hayırseverlerimiz de nakdi 
bağışlarını, beyan ettikleri gelirlerinin %5’ini (kalkınmada öncelikli yö-
relerde %10’unu) aşmamak üzere vergi matrahından düşebilmektedir. 
Ayrıca 2860 sayılı “Yardım Toplama Kanunu”nun 6. Maddesi doğrul-
tusunda İHH İnsani Yardım Vakfı’nın “İzin Almadan Yardım Toplaya-
bilecek Yardım Kuruluşları”ndan sayılma talebi Bakanlar Kurulu’nun 
01.04.2013 tarih ve 2013/4588 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Adınız Soyadınız  
Kurumunuz/Grubunuz  
Telefon numaranız  
E-posta adresiniz  
Desteklemek istediğiniz yetimhanenin adı  

Bu formu faks veya e-mail ile İHH’ya ulaştırabilirsiniz.



Büyük Karaman Cd. Taylasan Sk.
No.3 Fatih - İstanbul - Türkiye
Tel: 0212 631 21 21 • www.ihh.org.tr


