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ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ 2009-2018
INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 

“AFAD, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Afrika’dan Balkanlar’a, Bangladeş’ten 
Yemen’e, birçok bölgeyi kapsayan vicdan şemsiyesinin önemli bir parçasıdır.”
“AFAD is an important part of Turkey’s conscience umbrella, covering many
regions from Africa to the Balkans, from Bangladesh to Yemen. “
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Türkiye, geçmişinden miras aldığı “mazlumlara ve mağdur-
lara yardım” misyonunu gelecek kuşaklara bir şeref nişanesi 
olarak bırakmak adına dünyanın birçok bölgesinde insani yar-
dım faaliyetleri yürütmektedir. 

Bugün, dünyanın bir bölümünde tüketim çılgınlığı adeta hayat 
felsefesi haline gelmiş durumdadır. İsraf, umursamazlık ve 
buna bağlı insani duyarsızlık zihinleri işgal ederken, aynı dünya-
nın başka bir bölgesinde insanlar ucuz bir antibiyotiğe erişeme-
dikleri için ölmekte, susuzluktan, açlıktan ötürü başka ülkelere 
göç etmek zorunda kalmaktadır. 

Türkiye’nin, etrafında ya da dünyanın herhangi bir bölgesin-
de meydana gelen insani krizlere sessiz kalması mümkün 
olamazdı. Suskun dünyaya vicdan dersi veren ülkemiz, insan 
hayatına biçtiği değerin köklü bir mirasa dayandığını herkese 
göstermiştir.

Ülkelerin yıllık bazda insani yardımlarının haritasını çıkaran 
İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü’nün raporuna 
göre Türkiye, geçen yıl yaptığı 8,07 milyar dolar yardımla dün-
yada en çok insani yardım yapan ülke konumuna yükseldi. Bu 
yeni bir durum değil. 2013, 2014, 2015 Küresel İnsani Yardım 
Raporlarında da Türkiye üç yıl üst üste, en çok insani yardım 
yapan üçüncü, son iki yılda ise ikinci ülke olmuştur.

AFAD, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Afrika’dan Balkanlar’a, 
Bangladeş’ten Yemen’e, birçok bölgeyi kapsayan vicdan şem-
siyesinin önemli bir parçasıdır. Uluslararası İnsani Yardım 
Faaliyetleri Raporu, gerçekleştirdiğimiz insani yardım operas-
yonlarının kapsamı hakkında önemli bilgiler içermektedir. Bu 
vesileyle çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı 
tebrik ediyorum. AFAD’ın ve her zaman arkasında duran yar-
dımsever büyük Türk Milleti’nin “bu bir vicdan meselesidir” 
şiarıyla her daim, tüm insanlığa umut olmasını temenni ediyo-
rum.

Turkey provides humanitarian aid across many parts of the 
world, in line with its mission of “helping the oppressed and 
victims” that was inherited from its past, as a mark of honor for 
next generations. 

Today, out-of-control consumption has almost become an every-
day business in certain parts of the world. While the minds of 
some people are occupied with waste, apathy and humanitarian 
indifference, those living in any other part of the world die for the 
want of a cheap antibiotics, and are forced to emigrate to other 
countries to escape drought and hunger. 

It is not possible for Turkey to remain indifferent when hearing 
of humanitarian crises within the country or in any part of the 
world. Giving a lesson in conscience to the mute world, Turkey 
has shown everyone that the value that it assigns to human life is 
based on a deep-rooted heritage.

According to a report by the UK-based Development Initiatives, 
which has created a map depicting the humanitarian aid handed 
out by countries on a yearly basis, Turkey is the most charitable 
country in the world, spending $8.07 billion last year on humani-
tarian aid. This is not a new situation. Turkey ranked third in the 
Global Humanitarian Assistance Reports of 2013, 2014 and 2015, 
and second for the last two years.

AFAD is an important part of Turkey’s conscience umbrella, cove-
ring many regions from Africa to the Balkans, from Bangladesh 
to Yemen. This International Humanitarian Aid Report provides 
significant information on the scope of the humanitarian aid ope-
rations that we have carried out to date. I would like to take this 
opportunity to congratulate all my colleagues for their contribu-
tion to this achievement. I hope that AFAD and the Great Turkish 
Nation, who always supports AFAD, will always be a source of 
hope for all mankind, based on the tenet “This is a matter of 
conscience”.

Dr. Mehmet GÜLLÜOĞLU
AFAD Başkanı
Head of AFAD
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ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ 2009-2018
INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 

1. Avrupa Europe
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İtalya, Kosova, Moldova, 
Makedonya, Sırbistan, Ukrayna
Albania, Bosnia and Herzegovina, Turkish Republic of Northern Cyprus, Italy, Kosovo, Moldova, 
Macedonia, Serbia, Ukraine

10

2. Asya Asia
Afganistan, Japonya, Kırgızistan, Moğolistan, Nepal, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan
Afghanistan, Japan, Kyrgyzstan, Mongolia, Nepal, Uzbekistan, Pakistan, Russia, Tajikistan

22

3. Ortadoğu Middle East
Filistin, Irak, İran, İsrail, Lübnan, Suriye, Yemen
Palestine, Iraq, Iran, Israel, Lebanon, Syria, Yemen

34

4. Afrika Africa
Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gambiya, Güney Sudan, Liberya, Gine, Kamerun, Libya, Tunus, 
Mısır, Moritanya, Mozambik, Nijer, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Uganda
Chad, Democratic Republic of the Congo, Gambia, South Sudan, Liberia, Guinea, Cameroon, Libya, Tunisia, Egypt, Mauritania, 
Mozambique, Niger, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Uganda

48

5. Güney Doğu Asya Southeast Asia
Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Malezya, Vietnam, Myanmar
Bangladesh, Indonesia, Philippines, Malaysia, Vietnam, Myanmar

62

6. Amerika America
Ekvador, Haiti, Kolombiya, Şili
Ecuador, Haiti, Colombia, Chile

70

7. Okyanusya Oceania
Vanuatu
Vanuatu

74

İÇİNDEKİLER
Contents
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AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
Disaster and Emergency Management Authority

AKUT Arama Kurtarma Derneği
Search and Rescue Association

BM (UN) Birleşmiş Milletler
United Nations

DSÖ (WHO) Dünya Sağlık Örgütü
World Health Organization

EUFOR Bosna ve Avrupa Birliği Askeri Gücü
European Union Force Bosnia and Herzegovina

GBM (TAC) Geçici Barınma Merkezi
Temporary Accommodation Center

İDSB (UNIW) İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği
Union of Non-Governmental Organizations of the Islamic World 

İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı
Human Rights and Freedoms Humanitarian Relief Foundation

KKTC (TRNC) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Turkish Republic of Northern Cyprus

MYO Meslek Yüksek Okulu
Vocational Junior College

OAC (CAR) Orta Afrika Cumhuriyeti
Central African Republic

STK (NGO) Sivil Toplum Kuruluşu
Non-governmental Organization

THY Türk Hava Yolları
Turkish Airlines

TİKA Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
Turkish Cooperation and Coordination Agency

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey

TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Turkish Radio and Television Corporation

TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
Turkish Armed Forces

UMKE Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
National Medical Rescue Team

UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
United Nations International Children’s Emergency Fund

UNRWA Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı
The United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East

KISALTMALAR
Abbreviations
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ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ 2009-2018
INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 

Ülkemiz 2009 - 2018 yılları arasında 5 kıtada 50’den fazla ülke-
de, deprem, sel, kuraklık, kıtlık, yangın ve iç karışıklıklar gibi 
afet ve acil durumlardan etkilenen insanlara yardım etmek 
üzere insani yardım çalışmaları gerçekleştirmiştir. “2018 
Küresel İnsani Yardım” raporuna göre Türkiye, 8,07 milyar ABD 
doları yardımla, 2017 yılında en çok insani yardım gerçekleşti-
ren ülke olmuştur. 

Between the  years of 2009 - 2018, Turkey has carried out huma-
nitarian aid operations in order to help people affected by disas-
ters and emergencies, such as earthquakes, floods, drought, 
famine, fire and internal disturbances, in more than 50 countries 
on five continents. According to the 2018 Global Humanitarian 
Assistance Report, Turkey took the first place with $8.07 billion 
dollars humanitarian aid in 2017.

5 Kıtada 50’den Fazla Ülkede…
In More than 50 Countries on 5 Continents...

Afganistan Afghanistan

Arnavutluk Albania

Bangladeş Bangladesh

Bosna-Hersek Bosnia-Herzegovina

Çad Chad

D. Kongo Cum. D. Republic Congo

Ekvador Ecuador

Endonezya Indonesia

Filipinler The Philippines

Filistin Palestine

Gambiya The Gambia

Gine Guinea

Güney Sudan South Sudan

Haiti Haiti

Irak Iraq

İran Iran

İsrail Israel

İtalya Italy

Japonya Japan

Kamerun Cameroon

Kırgızistan Kyrgyzstan

KKTC TRNC

Kolombiya Colombia

Kosova Kosovo

Liberya Liberia

Libya Libya

Lübnan Lebanon

Makedonya Macedonia

Malezya Malaysia

Mısır Egypt

Moğolistan Mongolia

Moldova Moldova

Moritanya Mauritania

Mozambik Mozambique

Myanmar Myanmar

Nepal Nepal

Nijer Niger

Özbekistan Uzbekistan

Pakistan Pakistan

Rusya Russia

Senegal Senegal

Sırbistan Serbia

Sierra Leone Sierra Leone

Somali Somalia

Sudan Sudan

Suriye Syria

Şili Chile

Tacikistan Tajikistan

Tunus Tunisia

Uganda Uganda

Ukrayna Ukraine

Vanuatu Vanuatu

Vietnam Vietnam

Yemen Yemen 
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Türkiye, İnsani Yardımda 
İlk Sırada...

Turkey, Took the First Place 
in Humanitarian Aid...

 Uluslararası operasyon gerçekleştirilen ülkeler.
 Countries in which international operations have been carried out.

“2018 Küresel İnsani Yardım raporuna göre 
Türkiye, 2017 yılında 8 milyar dolar yardımla, en çok insani yardım yapan ülke.” 

“According to the 2018 Global Humanitarian Assistance Report, 
Turkey took the first place with $8 billion dollars humanitarian aid in 2017.”





1
AVRUPA İNSANİ YARDIM  

FAALİYETLERİ
HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 

IN EUROPE
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ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ 2009-2018
INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2017 Sel
Flood

110.000 TL 
(28,000 USD)

2015 Sel
Flood

185.000 TL 
(76,100 USD)

2012 Orman yangını
Forest fire

346.000 TL
(192,000 USD)

2010 Sel
Flood

64.000 TL 
(43,500 USD)

2017
1-5 Aralık tarihlerinde meydana gelen sel afetinden etkilenen 
kişilerin giyim ve gıda ihtiyacını gidermeye yönelik Türkiye’den 
temin edilen 2 tır (15.087 adet) giyim malzemesi ve yerelden 
temin edilen 1.300 gıda kolisi yardımında bulunulmuştur. Bu fa-
aliyet için 110.000 TL (28.000 USD) harcanmıştır.
For those affected by the flood that occurred on December 1–5, 
cloth aid (15,087 pieces), and 1,300 parcels of locally supplied 
foodstuffs supplied by Turkey were loaded onto 2 trailer-trucks 
and delivered people in need. TL 110,000 (USD 28,000) was 
spent for this activity.

2015
Şubat 2015’de meydana gelen sel felaketi sebebiyle 185.000 
TL değerinde (yaklaşık 76.100 USD) 1.700 gıda kolisi, AFAD 
Başkanlığı ve Ankara İl AFAD Müdürlüğü’nden 4 personel ile 
afetten etkilenen bölgelere ulaştırılmıştır.
1,700 parcels of foodstuffs valued at TL 185,000 (approximately 
USD 76,100), accompanied by 4 employees of AFAD and the 
Provincial Directorate of Ankara, were delivered to the regions 
affected by the disaster in February 2015.

2012
Ağustos 2012’de meydana gelen orman yangını sebebiyle Ta-
rım ve Orman Bakanlığı’ndan temin edilen 2 yangın söndürme 
uçağı gönderilmiştir.
Two firefighting planes from the Ministry of Agriculture and 
Forestry were dispatched in response to a forest fire that broke 
out in August 2012.

2010
Ocak 2010’da meydana gelen sel felaketi sebebiyle 64.000 TL 
değerinde (yaklaşık 43.500 USD) 7,2 ton gıda, ilaç ve tıbbi mal-
zeme ile 20 adet su pompası gönderilmiştir. Sel felaketinden 
etkilenen 3.800 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiştir.
Foodstuffs weighing 7.2 tons, medication and medical supplies, 
and 20 water pumps with a value of TL 64,000 (approximately 
USD 43,500) were delivered in response to a flood in January 
2010. 3,800 people affected by the flood were evacuated to safe 
havens.

ARNAVUTLUK
ALBANIA
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AVRUPA İNSANİ YARDIM  FAALİYETLERİ
HUMANITARIAN AID ACTIVITIES IN EUROPE 1

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2014 Sel
Flood

375.880 TL 
(182,000 USD)

2013 Orman yangını
Forest fire

747.000 TL 
(385,000 USD)

2010 Orman yangını
Forest fire

294.000 TL 
(192,000 USD)

2010 Sel
Flood

229.000 TL 
(147,000 USD)

2014
Mayıs 2014’te meydana gelen sel felaketi dolayısıyla, AFAD ta-
rafından görevlendirilen 3 personel ile yerelden temin yoluyla 
120.000 TL (34.000 Euro) değerinde 24.000 hijyen seti, 500 kürek 
ve el arabası, 363 çizme, 500 paket çocuk bezi ve 5.000 çift el-
diven yardımı yapılmıştır. Ayrıca, Türk Kızılayı tarafından 150.000 
TL değerinde ekipman, hijyen malzemesi, battaniye ve mutfak 
seti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 47 personel, mo-
topomp, jeneratör ve araç, TİKA tarafından 45.000 Euro değe-
rinde gıda, hijyen malzemesi ve ekipman ile Toprak Ana Derneği, 
EUFOR, İHH ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gıda, perso-
nel ve araç yardımı gönderilmiştir.
Locally supplied 24,000 hygiene kits, 500 shovels and hand trolleys, 
363 boots, 500 packs of diapers and 5.000 pairs of gloves (valued 
at  EUR 34,000) were delivered by 3 personnel designated by AFAD 
in response to a flood in May 2014. The Turkish Red Crescent sup-
plied equipment, hygiene materials, blankets and kitchen sets val-
ued at TL 150,000; Istanbul Metropolitan Municipality supplied 47 
personnel, motor-pumps, generators and vehicles; TIKA supplied 
food, hygiene materials, and equipment valued at EUR 45,000; 
and the Mother Earth Association, EUFOR, IHH and the General 
Directorate of Foundations dispatched food, personnel and vehi-
cles.

2013
Temmuz 2010 ve Temmuz 2013 aylarında meydana gelen 
orman yangınlarına müdahale etmek üzere Tarım ve Orman 
Bakanlığı’ndan temin edilen toplam 3 yangın söndürme heli-
kopteri gönderilmiştir.
Three firefighting helicopters rom the Ministry of Agriculture 
and Forestry were dispatched in response to forest fires that 
occurred in July 2010 and July 2013.

2010
Haziran ve Aralık 2010 aylarında meydana gelen sel felaketle-
ri sonrası 1 kargo uçağı ve 1 tır ile toplam 229 .000 TL değerin-
de gıda, barınma, vb. insani yardım malzemesi gönderilmiştir.
Food, shelter and other humanitarian relief materials (valued 
at TL 229,000) were dispatched by a cargo plane and 1 trac-
tor-trailer in the wake of the floods experienced in June and 
December 2010.

BOSNA-HERSEK 
BOSNIA-HERZEGOVINA
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ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ 2009-2018
INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 

Olay
Incident

Nakdi yardım
Cash assistance

Ayni yardım
In kind assistance

2010 Sel
Flood

1.500.000 TL
(1,050,000 USD)

67.000 TL
(46,500 USD)

2010
Ocak 2010’da meydana gelen sel felaketi sebebiyle 67.000 
TL değerinde 20 ton gıda ve barınma yardımı ile 1.500.000 TL 
nakdi yardım yapılmıştır.

Twenty tons of food and shelter equipment valued at TL 67,000 
and TL 1,5000,000 cash assistance were provided in response to 
a flood in January 2010.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS
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AVRUPA İNSANİ YARDIM  FAALİYETLERİ
HUMANITARIAN AID ACTIVITIES IN EUROPE 1

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2014 Tahliye
Evacuation

177.000 TL
(76,700 USD)

2014
28 Aralık 2014 günü Yunanistan’ın Patra Limanından hareket 
ederek, İtalya’nın Ancona kentine gitmekte olan, Anek Lines’a 
ait Norman Atlantic adlı bir Feribotta yangın çıkmış olup, 9’u 
çifte vatandaş olmak üzere toplam 58 Türk vatandaşından 31’i 
AFAD koordinasyonunda THY tarafından sağlanan uçak ile 
Brindisi–İstanbul Sabiha Gökçen olmak üzere 31 Aralık 2014 
tarihinde ülkemize getirilmiştir. Söz konusu operasyonun ma-
liyeti 76.700 USD’dir.

A fire broke out on the Norman Atlantic, a ferry owned by Anek 
Lines, that had been sailing from the Patra Port in Greece to 
Ancona, Italy, on December 28, 2014, and 31 out of the 58 Turkish 
citizens involved, including 9 Turks with dual nationality, were 
flown from Brindisi to Istanbul Sabiha Gökçen airport aboard a 
plane provided by Turkish Airlines in an operation coordinated by 
AFAD. The operation cost a total of USD 76,700.

İTALYA
ITALY
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ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ 2009-2018
INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2012 Yaralı tahliyesi
Evacuation of wounded people

54.000 TL
(29.900 USD)

2010 Yaralı tahliyesi
Evacuation of wounded people

45.000 TL
(31.400 USD)

2012
19 Eylül 2012 tarihinde trafik kazasında ağır yaralanan üç 
Kosovalı, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla ülkemize 
getirilerek tedavileri gerçekleştirilmiştir.

Three Kosovans who had been critically wounded in a traffic 
accident on September 19, 2012 were transported to Turkey for 
medical treatment aboard an ambulance plane owned by the 
Turkish Ministry of Health.

2010
30 Eylül 2010 tarihinde Kosova Güvenlik Güçleri bünyesinde 
Drenas bölgesinde görevli ağır yaralı subay, tedavi edilmek 
üzere Genelkurmay Başkanlığı ile eşgüdüm sağlanarak ülke-
mize getirilmiştir.

A severely injured officer from the Kosovan Security Forces, 
who was stationed in Drenas, was transported to Turkey on 
September 30, 2010 in coordination with the General Staff.

KOSOVA
KOSOVO
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AVRUPA İNSANİ YARDIM  FAALİYETLERİ
HUMANITARIAN AID ACTIVITIES IN EUROPE 1

Olay
Incident

Nakdi yardım
Cash assistance

2017 Aşırı kar yağışı
Heavy snowfall

354.550 TL 
(100,000 USD)

2010 Sel
Flood

155.000 TL 
(100,000 USD)

2017
Başta başkent Kişinev olmak üzere Moldova genelinde 20-21 
Nisan 2017 tarihlerinde aralıksız devam eden ve afet derece-
sine varan kar yağışından dolayı ülke genelinde önemli maddi 
hasar meydana gelmesi sebebiyle Moldova’ya 100.000 USD 
(354.550 TL) gönderilmiştir.

USD 100,000 (TL 354,550) was transferred to Moldova to con-
tribute to the addressing of the significant physical damage that 
occurred throughout the country as a result of heavy snowfall on 
April 20–21, 2017 that reached the level of a disaster, particularly 
in the capital Kishinev.

2010
6 Temmuz 2010 tarihinde Nistru ve Prut nehirlerinin taşması 
sonucu meydana gelen sel felaketinden etkilenen 12.000 kişi 
için Moldova tarafından yapılan yardım çağrısına istinaden 
Türk Hükümeti’nce 11 Ağustos 2010 tarihinde 100.000 USD 
nakit yardımı yapılmıştır.

The Turkish Government donated USD 100,000 on August 11, 
2010 in response to Moldova’s appeal for humanitarian aid for 
12,000 people who had been affected by floods that occurred when 
the Nistru and Prut Rivers broke their banks on July 6, 2010.

MOLDOVA
MOLDOVA
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ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ 2009-2018
INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2018 İnsani yardım
Humanitarian aid

147.860 TL 
(31,136 USD)

2016 Sel
Flood

366.400 TL 
(123,000 USD)

2014 İnsani yardım
Humanitarian aid

219.000 TL
(103,000 USD)

2013 İnsani yardım
Humanitarian aid

200.000 TL 
(102,000 USD)

2018
Türk Kızılayı tarafından bağış alınan ve toplam değeri 147.860 
TL (31.136 USD) olan öğrenci sırası, sınıf tahtası, sınıf dolabı, 
öğretmen kürsüsü ve sandalyeden oluşan 14,5 ton okul mal-
zemesi Makedonya Aracinovo Belediyesi’ne teslim edilmek 
üzere 2 tır ile 21 Haziran tarihinde sevk edilmiştir.
14.5 tons of school supplies that had been donated to the Turkish 
Red Crescent, such as student benches, classroom boards, 
classroom cabinets, teacher’s pedestals and chairs, valued at 
TL 147,860 (USD 31,136), were dispatched on 2 trailer-trucks on 
June 21 for delivery to the Aracinovo Municipality of Macedonia.

2016 
6-7 Ağustos 2016 tarihlerinde meydana gelen selden etkile-
nen kişiler için 3 tır ile 500 çamaşır makinası ve 500 mutfak 
seti ulaştırılmıştır. Nakliye giderleri dâhil, gerçekleştirilen in-
sani yardımın bedeli 366.400 TL’dir
Five hundred washing machines and 500 kitchen sets were 
shipped on 3 trailer-trucks for delivery to people affected by the 
flood on August 6–7, 2016. The cost of the delivered humanitar-
ian aid, including transportation costs, was TL 366,400.

2014
23 Haziran 2014 tarihinde Ramazan ayı münasebetiyle 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2.000 koli 
kuru gıda yardımı gönderilmiştir.
On June 23, 2014, the Directorate General of Foundations, oper-
ating under the Prime Minister’s Office, dispatched 2,000 parcels 
of foodstuffs on the occasion of the holy month of Ramadan.

2013
12 Ekim 2013 tarihinde Kurban Bayramında dağıtılmak üzere 
Türk Kızılayı tarafından 1 tır ile 200.000 TL değerinde 4,3 ton-
luk giyim yardımı gönderilmiştir.
On October 12, 2013, the Turkish Red Crescent shipped 4.3 tons 
of clothing valued at TL 200,000, aboard a tractor-trailer, for dis-
tribution during the Feast of Sacrifice Holiday.

MAKEDONYA
MACEDONIA
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ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ 2009-2018
INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2014 Sel
Flood

210.000 TL 
(98,000 USD)

2010 Sel
Flood

245.000 TL 
(161,000 USD)

2014
2014 yılında gerçekleşen sel felaketi sebebiyle 210.000 TL de-
ğerinde 800 adet duvar kurutma makinesi, yerelden temin 
edilerek yetkililere teslim edilmiştir.

800 wall dehydration machines valued at TL 210,000 were pro-
cured locally and handed over to the authorities in response to a 
flood in 2014.

2010
2010 yılında gerçekleşen sel felaketi sebebiyle Sırbistan’a 
245.000 TL değerinde 20 ton insani yardım malzemesi gön-
derilmiştir.

Twenty tons of humanitarian aid valued at TL 245,000 was dis-
patched to Serbia in response to a flood in 2010.

SIRBİSTAN
SERBIA
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AVRUPA İNSANİ YARDIM  FAALİYETLERİ
HUMANITARIAN AID ACTIVITIES IN EUROPE 1

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2015 İç karışıklıklar 
Internal disturbances

328.000 TL 
(140,000 USD)

2015
Ukrayna’daki iç karışıklıklar sebebiyle, 25 Ocak 2015 tarihinde 
AFAD koordinasyonunda Türk Kızılayı aracılığı ile 100 çadır, 
1.000 battaniye ve 100 mutfak seti gönderilmiştir. Söz konusu 
yardımın tutarı 140.000 USD’dir.

In response to internal disturbances in Ukraine, 100 tents, 1,000 
blankets, and 100 kitchen sets were sent via the Turkish Red 
Crescent under the coordination of AFAD on January 25, 2015. 
The value of the relief supplies amounted to USD 140,000.

UKRAYNA
UKRAINE
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ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ 2009-2018
INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2018 İç karışıklıklar
Internal disturbances

682.500 TL 
(150,000 USD)

2015 Deprem
Earthquake

435.000 TL 
(150,000 USD)

2014 Heyelan ve sel
Landslide and flood

357.000 TL 
(170,000 USD)

2011 Yaralı tahliyesi
Evacuation of wounded people

56.000 TL 
(29.900 USD)

2010 Sel
Flood

230.000 TL 
(151,000 USD)

2018
Afganistan’da meydana gelen iç karışıklıklar sebebiyle gıda 
yardımında bulunulmuştur. Yapılan yardımın toplam değeri 
150.000 USD’dir. 
Food aid was provided due to the internal disturbances in 
Afghanistan. Total cost of the humanitarian aid is USD 150,000. 

2015
26 Ekim 2015 tarihinde Afganistan’ın Badakşan Vilayetinde 
meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, AFAD 
koordinasyonunda 5 ton ilaç muhteviyatından oluşan 136.000 
USD değerinde insani yardım malzemesi, 2 AFAD personelinin 
eşgüdümünde 2 Kasım 2015 tarihinde uçakla Afganistan’ın 
Başkenti Kabil’e gönderilmiştir. Operasyonun toplam maliyeti 
150.000 USD’dir (435.000 TL).
Humanitarian aid valued at USD 136,000, including 5 tons of 
medication, and was sent to Kabul, Afghanistan, accompa-
nied by 2 AFAD employees on November 2, 2015 following the 
earthquake of magnitude 7.5 that hit the Badakshan province of 
Afghanistan on October 26, 2015. The total cost of the operation 
was USD 150,000 (TL 435,000).

2014 
Mayıs 2014’te Afganistan’ın Badakşan Vilayeti Abi-Darak kö-
yünde meydana gelen heyelan ve Cevizcan Vilayetinde mey-
dana gelen sel nedeniyle bölgeye giden AFAD ekibi tarafından 
toplam 213 ton 3.000 ailelik gıda yardımı ve 2.400 kişilik giysi 
yardımı yapılmıştır. Yapılan yardımların toplam değeri 357.000 
TL’dir (170.000 USD).
Following a landslide in the Abi-Darak village in Badakshan 
province and a flood in the Cevizcan province of Afghanistan in 
May 2014, an AFAD team flew to the region to deliver a total of 
213 tons of food to 3,000 families and clothing to 2,400 people. 
The total value of the relief supplies delivered was TL 357,000 
(USD 170,000).

2011 
Aralık 2011’de bombalı saldırı sonucu yaralanan 4 kişi 4 re-
fakatçisi ile birlikte 1 ambulans uçakla ülkemize getirilerek 
tedavi edilmeleri sağlanmıştır.
Four people who had been wounded in a bomb attack in December 
2011 and 4 other people accompanying them were flown to Turkey 
aboard an ambulance plane for medical treatment.

2010 
Mayıs 2010’da meydana gelen sel felaketi sonrası, 230.000 TL 
değerinde çadır, battaniye ve gıdadan oluşan 11 ton insani yar-
dım malzemesi Genelkurmay Başkanlığınca tahsis edilen bir 
uçak ile 17 Mayıs 2010 günü Mezar-ı Şerife ulaştırılmış ve 20 
Mayıs 2010 tarihinde törenle Cevizcan’daki Afgan makamları-
na teslime edilmiştir.
11 tons of humanitarian aid, consisting of tents, blankets and 
food, valued at TL 230,000, was transported to Mazar-i Sharif on 
a plane allocated by the General Staff on May 17, 2010 in the wake 
of a flood in May 2010. The aid was delivered to the Afghan author-
ities in Cevizcan following a ceremony held on May 20, 2010.

AFGANİSTAN
AFGHANISTAN
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ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ 2009-2018
INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2011 Deprem ve 
tsunami
Earthquake and 
tsunami

2.500.000 TL 
(1,595,000 USD) 

2011
11 Mart 2011 tarihinde Tōhoku bölgesi açıklarında, doğu kı-
yısında meydana gelen 9,0 büyüklüğündeki deprem ve son-
rasındaki tsunami sebebiyle arama-kurtarma çalışmalarına 
katılmak üzere gönderilen 33 kişilik arama-kurtarma ekibi-
miz, 19 Mart - 8 Nisan 2011 tarihleri arasında görev yaparak 
bölgede en uzun süre faaliyet gösteren ekip olmuştur. Ayrıca, 
tsunamiden etkilenen kişilere 2.500.000 TL değerinde 60 ton 
insani yardım gönderilmiştir.
A team of 33 search&rescue staff was dispatched to take part 
in the search & rescue efforts in the wake of the magnitude 9.0 
earthquake that occurred off the southern coast of Tohoku on 
March 11, 2011, and the ensuing tsunami, and remained in the 
region from March 19 to April 8, 2011, spending more time in the 
area than any other team. In addition, 60 tons of humanitarian aid 
valued at TL 2,500,000 was sent to people affected by the tsunami.

JAPONYA
JAPAN
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ASYA İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ
HUMANITARIAN AID ACTIVITIES IN ASIA 2

Olay
Incident

Nakdi yardım
Cash assistance

Ayni yardım
In kind assistance

2010 İç karışıklıklar 
Internal disturbances

1.647.000 TL
(1,120,000 USD)

1.070.000 TL
(728,000 USD)

2010
Nisan 2010’da meydana gelen iç karışıklıklar sonrası, 1 adet 
tam donanımlı ambulans, 10 ton ilaç ve tıbbi malzeme, 12 ton 
gıda ve barınma yardımı 3 uçakla ulaştırılmış ve 4 psikosos-
yal destek uzmanı bölgeye gönderilmiştir. İnsani yardımların 
toplam bedeli 2.717.000 TL olup 1.500.000 TL nakit yardımı 
yapılmıştır. Güvenlik sebebiyle 307 vatandaşımız bölgeden 
tahliye edilmiştir.
One fully-equipped ambulance, 10 tons of medication and med-
ical supplies, and 12 tons of food and shelter materials were 
sent aboard 3 aircraft, and 4 psychosocial support experts were 
dispatched to the region following the internal disturbances wit-
nessed in April 2010. The total value of humanitarian aid was TL 
2,717,000 and TL 1,500,000 was donated in cash. 307 of our citi-
zens were evacuated from the region due to security concerns.

KIRGIZİSTAN
KYRGYZSTAN
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ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ 2009-2018
INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 

Olay
Incident

Nakdi yardım
Cash assistance

Ayni yardım
In kind assistance

2010 Sert hava koşulları
Adverse climatic 
conditions

750.000 TL
(520,000 USD)

372.000 TL
(256,000 USD)

2010
Ocak 2010 ayındaki sert soğuk hava koşulları sebebiyle 
750.000 TL nakit yardımı ile 372.000 TL değerinde 10 ton gıda 
ve barınma yardımı 1 uçak ile gönderilmiştir.
TL 750,000 cash assistance and 10 tons of food and shelter ma-
terials valued at TL 372,000 were delivered by plane as aid to 
counter the severely cold weather in January 2010.

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2015 Deprem
Earthquake

1.012.000 TL 
(377,960 USD)

2015
25 Nisan 2015’te başkent Katmandu’ya 77 km uzaklıkta, 7,8 bü-
yüklüğünde ve 15 km derinlikte meydana gelen deprem sebebiyle, 
AFAD Başkanlık’tan 3 personel, İstanbul AFAD Müdürlüğü’nden 
25 personel ve 10 UMKE personeli bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca, 
Türk Kızılayı 4, Toprak Ana Derneği 15, İHH 13, Yeryüzü Doktorları 
3 ve AKUT ise 20 kişi ile bölgedeki çalışmalara destek vermiş-
tir. İnsani yardımlar kapsamında, Başkanlığımızca 814.000 TL 
(301.700 USD) değerinde ilaç ve tıbbi malzeme, hijyen malzemesi 
ve gıda ile Türk Kızılayı tarafından 1.000 battaniye ve 320 gıda kolisi 
gönderilmiştir. 12 Mayıs 2015 tarihinde meydana gelen 7.4 büyük-
lüğündeki ikinci deprem sonrası bölgeye 198.000 TL (76.260 USD) 
değerinde, ilaç ve gıda malzemesi gönderilmiştir.
Three employees from the AFAD headquarters, 25 employees 
from the AFAD Office in Istanbul and 10 UMKE personnel were dis-
patched to Katmandu after an earthquake on April 25, 2015 with a 
magnitude of 7.8, 77 kilometers away from Katmandu and 15 kilo-
meters below ground. In addition, 4 employees from the Turkish 
Red Crescent, 15 employees from the Mother Earth Association, 
13 employees from the IHH, 3 physicians from Doctors WorldWide, 
and a 20-strong team from AKUT supported relief efforts in the 
region. AFAD dispatched medication and medical supplies valued 
at TL 814,000 (USD 301,700), hygiene materials and food, while 
the Turkish Red Crescent sent 1,000 blankets and 320 parcels of 
foodstuffs in humanitarian aid. Medication and food valued at TL 
198,000 (USD 76,260) were delivered to the region after a second 
earthquake struck with a magnitude of 7.4 on May 12, 2015.

MOĞOLİSTAN
MONGOLIA

NEPAL
NEPAL
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ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ 2009-2018
INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 

Olay
Incident

Nakdi yardım
Cash assistance

Ayni yardım
In kind assistance

2012 İnsani yardım
Humanitarian aid

125.800.000 TL 
(69,250,000 USD)

2011 İnsani yardım
Humanitarian aid

93.700.000 TL 
(57,525,000 USD)

2010 Sel
Flood

15.000.000 TL 
(10,000,000 USD)

91.827.000 TL 
(61,218,000 USD)

2010 İç karışıklıklar
Internal disturbances

185.000 TL
(117,800 USD)

2012
Pencap Eyaleti, Belucistan Eyaleti ve Sindh Eyaletinde 4.620 
adet konut, 8 adet okul, 12 adet ticaret merkezi, 3 adet spor 
salonu, 2 adet sağlık ocağı, 6 adet cami, 6 adet sosyal tesis ile 
altyapı ve çevre düzenlemesi için 125.800.000 TL (69.250.000 
USD) harcanmıştır.
TL 125,800,000 (USD 69,250,000) was spent for 4,620 houses, 
8 schools, 12 trade centers, 3 sports centers, 2 health centers, 
6 mosques, 6 social facilities infrastructure and environmental 
monitoring.
2011
Ağustos 2010’da meydana gelen sel felaketi sonrası insani 
yardım çalışmaları kapsamında Sağlık Bakanlığınca sağlanan 
121 tonluk 1.100 m3 hacminde tıbbi malzeme Genelkurmay 
Başkanlığı ve THY’ye ait kargo uçaklarıyla ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmıştır. Zekât Dağıtım Projesi kapsamında 86.000 aile-
nin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik insani yardım mal-
zemesi Pakistan makamlarına teslim edilmiştir. 4 Mart 2011 
tarihinde Dubai’de düzenlenen “Pakistan Appeal” başlıklı et-
kinlik kapsamında 35.000 USD bağışta bulunulmuştur. Sağlık 
Bakanlığı tarafından Dera Murad Jamali ve Khairpur kentle-
rinde kurulan sahra hastaneleri, tıbbi malzemesi ve ekipma-
nıyla birlikte Pakistan’a hibe edilmiştir. Türk Kızılayı tarafından 
9 Mayıs 2011 tarihinde THY’ye ait bir kargo uçağı ile 50 tonluk 
kuru gıda malzemesi Karaçi’ye gönderilmiştir. Toplam ayni 
yardım tutarı 93.700.000 TLdir (57.525.000 USD). 
Medical supplies with dimensions of 1,100 cubic meters and 
weighing 121 tons, provided by the Ministry of Health, were 
delivered to people in need by cargo planes dispatched by the 
General Staff and Turkish Airlines as part of humanitarian aid 
efforts in the wake of a flood in August 2010. Humanitarian 
aid was provided to 86,000 households as part of the Zakat 
Distribution Project, and was delivered to the Pakistani au-
thorities. USD 35,000 was donated as part of an event entitled 

“Pakistan Appeal” organized in Dubai on March 4, 2011. Field 
hospitals, kitted out with medical supplies and equipment, 
were set up by the Ministry of Health in the Dera Murad Jamali 
and Khairpur cities as donations to Pakistan. The Turkish Red 
Crescent dispatched 50 tons of foodstuff to Karachi by cargo 
plane owned by Turkish Airlines on May 9, 2011. The total 
amount of in kind assistance was USD 57,525,000.

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2010 İç karışıklıklar
Internal disturbances

168.000 TL 
(108,000 USD)

2010
Haziran 2010’da Kırgızistan’daki iç karışıklıklar sebebiyle 
Özbekistan’a gerçekleşen nüfus hareketinin etkilerini 
giderme faaliyetlerine destek olmak amacıyla gıda ve temizlik 
malzemesi kargo uçağı ile gönderilmiştir. Toplam 108.000 
USD harcanmıştır.
Foodstuffs and hygiene sets were sent by cargo plane in or-
der to support efforts to alleviate the effects of a demographic 
movement from Kyrgyzstan to Uzbekistan due to internal dis-
turbances in June 2010. USD 108,000 was spent.  

ÖZBEKİSTAN
UZBEKISTAN

PAKİSTAN
PAKISTAN
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ASYA İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ
HUMANITARIAN AID ACTIVITIES IN ASIA 2

2010
Ağustos 2010’da meydana gelen sel felaketi sebebiyle ilk aşa-
mada Hükümetimizce afetzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere 10.000.000 USD nakit yardımda bulunulmuştur. Ayrıca, 
yardım kampanyaları sonucunda 206.000.000 TL yardım top-
lanmıştır. Türk Kızılayı da Pakistan’da binlerce kişiyi barındıracak 
Mevlana Evleri kurmuştur. Sel bölgesine gıda, çadır, battaniye, 
mutfak seti, ilaç ve Mevlana Evleri gibi muhtelif malzemelerden 
oluşan toplam 14.170 ton insani yardım malzemesi ulaştırıl-
mıştır. Söz konusu malzemelerin değeri 61.218.000 USD’dir. Bu 
malzeme 21 kargo uçağı, 586 tır ve 10 trenle (161 vagon) böl-
geye intikal ettirilmiştir. Böylelikle Pakistan’a gönderilmiş olan 
ayni ve nakdi yardımların toplamı 71.218.000 USD’ye ulaşmıştır. 
Ortaya çıkan salgın hastalıklarla mücadelede kullanılmak üzere 
ülkemizce gönderilen ilaçları bölgeye taşıyan Genelkurmay 
Başkanlığımızca tahsis edilen C-130 tipi askeri kargo uçağı böl-
gede yaklaşık iki ay süreyle kalarak, insani yardımların Pakistan 
içindeki nakil ve dağıtımını sağlamıştır. Biri Sindh Eyaletindeki 
Khairpur’da, diğeri ise Sindh Eyaleti sınırına yakın Belucistan 
Eyaletindeki Dera Murad Jamali’de olmak üzere 2 sahra hasta-
nesi kurulmuştur. Her bir hastanede, 31’er kişilik toplam 62 per-
sonelden oluşan sağlık ekibi görevlendirilmiştir.
Our government initially donated USD 10,000,000 cash assistance 
in order to meet the urgent needs of the victims of a flood that hit 
Pakistan in August 2010. In addition, TL 206,000,000 was raised as 
a result of aid campaigns. The Turkish Red Crescent built Mevlana 
Homes to accommodate thousands of people in Pakistan. 14,170 
tons of humanitarian aid, consisting of food, tents, blankets, kitchen 
sets, medication and Mevlana Homes, was delivered to the region 
affected by the flood. The total value of the humanitarian aid, includ-
ing shipment costs, was USD 61,218,000. The materials were dis-
patched to the region aboard 21 cargo planes, 586 tractor-trailers 
and 10 trains. Thus, the total value of humanitarian aid, consisting 
of supplies and funds, delivered by Turkey to Pakistan reached USD 
71,218,000. A C-130 military cargo plane allocated by the General 
Staff was used to transport medication sourced by Turkey in order 
to fight against epidemics, and remained there for 2 months during 
which it was used for the transportation and distribution of humani-
tarian aid within Pakistan.field hospitals were set up in Khairpur in 
the Sindh province and Dera Murad Jamali in the Balujistan prov-
ince near the common border with the Sindh province. A medical 
team consisting of 31 personnel was assigned to each hospital, 
totaling 62 personnel.

2010
Pakistan’ın kuzeybatısında bulunan Fata bölgesinde, sürdürü-
len operasyonlar sebebiyle yerlerinden edilmiş kişilere veril-
mek üzere Türk Kızılay’ınca temin edilen battaniye, kışlık kı-
yafet, gaz sobası ve 11 tonluk kuru gıdadan müteşekkil insani 
yardım malzemesi Pakistan’a gönderilmiştir.
Humanitarian aid consisting of blankets, winter clothing, gas 
stoves and 11 tons of foodstuffs provided by the Turkish Red 
Crescent was sent to Pakistan for distribution to those who had 
been forced to leave their homes as a result of the ongoing 
operations in the Fata region in northwest Pakistan.
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ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ 2009-2018
INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2011 Tahliye
Evacuation

561.000 TL 
(300,000 USD)

2011 Deprem
Earthquake

235.000 TL 
(148,000 USD)

2010 Orman yangını
Forest fire

1.090.000 TL 
(717,800 USD)

2011
Çeçenistan’da çalıştıkları inşaat şirketiyle maddi sorun yaşa-
yan Türk işçiler, işverenleri tarafından pasaportlarına el konu-
larak rehin tutulmuş ve Türk yetkililerin devreye girmesiyle 
serbest kalmıştır. Mağdur olan 414 işçimiz, 15 Aralık 2011 
tarihinde üç THY uçağı ile tahliye edilmiştir. Ankara’ya geti-
rilen işçilerimiz, otobüsler ile ikamet ettikleri şehirlere sevk 
edilmiştir.
A group of Turkish workers who were prevented from leaving 
the country as a result of financial disputies by the construc-
tion company employing them in Chechnya, but were released 
following the intervention of the Turkish authorities. A total of 
414 workers who had been victimized were evacuated aboard 
3 Turkish Airlines planes on December 15, 2011. The workers 
were transported by bus to their respective homes in different 
cities.

2011
Mart 2011’de meydana gelen Japonya depreminden etkilenen 
bölgelerden tahliye edilen kişilere 2.400 battaniye, 50 hijyen seti, 
380 çocuk bezi, 288 mutfak seti, 2.000 nevresim ve 2.040 sün-
ger yataktan oluşan malzeme gönderilmiştir.
Relief supplies comprising 2,400 blankets, 50 hygiene sets, 380 
diapers, 288 kitchen sets, 2,000 quilt covers and 2,040 foam 
mattresses were delivered support of those who had been evac-
uated from areas affected by an earthquake in Japan in March 
2011.

2010
Temmuz 2010 tarihinde meydana gelen orman yangını sebe-
biyle 2 yangın söndürme helikopteri görevlendirilmiş, 500.000 
TL değerinde yangın söndürme cihazı ve gaz maskesi gönde-
rilmiştir. Toplam operasyon maliyeti 717.800 USD’dir. 
2 firefighting helicopters,firefighting devices and gas masks val-
ued at TL 500,000 were sent in response to a forest fire in July 
2010. The total cost of the operation was USD 717,800.

RUSYA
RUSSIA
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ASYA İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ
HUMANITARIAN AID ACTIVITIES IN ASIA 2

Olay
Incident

Nakdi yardım
Cash assistance

2010 Sel
Flood

147.000 TL 
(100,000 USD)

2010
11-12 Nisan 2010 tarihlerinde aşırı yağış ve sel nedeniyle, Hatlon 
ve Dağlı Badahşan bölgelerinde meydana gelen doğal afet son-
rası alt yapı ve tarım sektöründe ciddi maddi zararlar meydana 
gelmiştir. Felaketten zarar gören bölgelere ulaştırılmak üzere, 1 
Haziran 2010 tarihinde 100.000 USD tutarında insani yardım ya-
pılmıştır.
Infrastructure and farmers suffered significant losses and dam-
age as a result of a natural disaster that hit the Hatlon and Daghlı 
Badahshan regions following of heavy rain and floods on April 
11–12, 2010. USD 100,000 was transferred on June 1, 2010 for 
distribution to areas affected by the disaster.

TACİKİSTAN
TAJIKISTAN
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ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ 2009-2018
INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 

Olay
Incident

Nakdi yardım
Cash assistance

Ayni yardım
In kind assistance

2018 İnsani yardım
Humanitarian aid

5.421.000 TL 
(1,200,000 USD)

34.149.690 TL 
(7,500,000 USD)

2017 İnsani yardım
Humanitarian aid

29.130.000 TL
(8,275,000 USD)

2016 İnsani yardım
Humanitarian aid

4.326.000 TL
(1,500,000 USD)

59.888.721 TL
(20,800,000 USD)

2015 İnsani yardım
Humanitarian aid

12.300.000 TL
(4,086,000 USD)

2014 İnsani yardım
Humanitarian aid

3.180.000 TL
(1,500,000 USD)

17.416.000 TL
(8,214,970 USD)

2013 İnsani yardım
Humanitarian aid

13.286.000 TL
(6,610,000 USD)

2012 İnsani yardım
Humanitarian aid

11.760.000 TL
(6,610,174 USD)

2011 İnsani yardım
Humanitarian aid

58.970.000 TL
(31,700,000 USD)

2010 İnsani yardım
Humanitarian aid

105.000.000 TL
(69,500,000 USD)

2010 İnsani yardım
Humanitarian aid

22.500.000 TL 
(12,400,000 USD)

40.500.000 TL 
(22,250,000 USD)

2018

Acil tıbbi yardım çağrısı kapsamında Dünya Sağlık Örgütü’ne 
1.200.000 USD nakdi yardım yapılmıştır. Ayrıca Birleşmiş Milletler 
Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı (UNRWA) işbirliğiyle 
26.000 ton un yardımı gönderilmiştir. Un yardımının nakliye dâhil 
değeri 34.149.690 TL’dir.

USD 1,200,000 has been donated to the World Health 
Organization in response to a call for emergency medical care. 
In addition, 26,000 tons of flour has been delivered in collab-
oration with the United Nations Relief and Works Agency to 
Palestine Refugees in the Near East. The total cost of the flour 
and its transportation is TL 34,149,690.

2017

Ramazan Bayramı nedeniyle 20 Haziran 2017 tarihinde, içerisinde 
5.000 ton un ile şeker, bisiklet, tekerlekli sandalye, gıda kolisi, giyim 
malzemesi ve oyuncak olan 10.000 tonluk insani yardım gemisi 
Gazze’ye gönderilmiştir. Ayrıca, UNRWA ile işbirliğiyle 15.000 ton 
un sevk edilmiştir. Bu faaliyetler için 29.130.000 TL harcanmıştır. 

10,000 tons of humanitarian aid, including 5,000 tons of flour and sugar, 
bicycles, wheelchairs, food parcels, clothing and toys were delivered to 
the Gaza Strip by ship on June 20, 2017 on the occasion of the Ramadan 
Holiday. In addition, 15,000 tons of flour was shipped in collaboration 
with UNRWA, TL 29,130,000 was spent on these activities.

2016

Ramazan Bayramından önce 1 Temmuz 2016 tarihinde yak-
laşık 25.500.000 TL değerindeki; 10.104 adet oyuncak, 1.500 
bebek bezi, 19.155 gıda kolisi, 4.113 ton un, 2.935 ton şeker, 
2.030 ton pirinç, 500 ton ayçiçek yağı, 4 kamyonet ilaç, 100.000 
kıyafet ve 20.000 ayakkabı, Lady Leyla isimli yardım gemisi ile 
Gazze’ye gönderilmiştir. 

Kurban Bayramından önce 2 Eylül 2016 tarihinde 14.100.000 
TL değerindeki; 296.230 parça giyecek, 1.000 adet bisiklet, 
10.000 çift çorap, 100.000 adet okul çantası ve kırtasiye seti, 
512 takım anaokulu seti, 1.288 ton un, 170 ton pirinç, 64 ton 
şeker, 95 ton yağ, 20 adet klima, 100 adet tekerlekli sandalye, 
350.000 adet bebek bezi, 3 konteyner yatak, 2 konteyner gıda 
kolisi, Eclips isimli gemi ile Gazze’ye gönderilmiştir.

Devam eden elektrik kesintileri sebebiyle 13 hastane ve 54 
sağlık merkezinde kullanılan jeneratörlerin yakıt ihtiyacının 
karşılanması için 1.500.000 USD, Dünya Sağlık Örgütü’ne 
aktarılmıştır. Türk Kızılayının projesi El Emel Yetimhanesi 
Destekleme Projesi ile yetimlerin yıllık gıda ve giyim ihtiyaçları, 
Şecaiye bölgesinde 1 yıl boyunca 4 kez 3’er aylık gıda ve hijyen 
paketi dağıtımı, Şecaiye bölgesinde evlerini kaybeden aileler 
için 1 yıl boyunca kira yardımı, içerik detayları Filistin Sağlık 
Bakanlığı ve Filistin Kızılay’ı ile belirlenen muhtelif sağlık pro-
jeleri, Filistin Kızılay’ı Gazze Al Kuds Hastanesi Destekleme 
Projesi, Filistin Kızılay’ı Afet Yönetim ve Lojistik Merkezi 
İnşaatı projelerinin fonlanması kapsamında 20.288.721 TL 
ödeme yapılmıştır.

A relief ship named Lady Leyla delivered 10,014 toys, 1,500 di-
apers, 19,155 food parcels, 4,113 tons of flour, 2,935 tons of 
sugar, 2,030 tons of rice, 500 tons of sunflower seed oil, 4 truck-
loads of medication, 100,000 items of clothing, and 20,000 
pairs of shoes with an approximate value of TL 25,500,000 on 
July 1, 2016, ahead of the Ramadan Holiday. 

On September 2, 2016, 296,230 items of clothing, 1,000 bicy-
cles, 10,000 pairs of stocking, 100,000 school bags and station-
ery sets, 512 kindergarten sets, 1,288 tons of flour, 170 tons of 
rice, 64 tons of sugar, 95 tons of oil, 20 air conditioners, 100 
wheelchairs, 350,000 diapers, 3 container-loads of beds and 2 
container-loads of food parcels, valued at TL 14,100,000, were 
delivered to the Gaza Strip ahead of the Ramadan Holiday.

USD 1,500,000 was transferred to the World Health 
Organization in order to finance the purchase of fuel for gen-
erators installed at 13 hospitals and 54 healthcare centers due 
to interrupted power supplies. TL 20,288,721 was paid to fund 
various projects, including the Turkish Red Crescent’s Project 
to Support the Al-Amal Orphanage and the annual food and 
clothing costs of orphans; the quarterly distribution of food and 
hygiene packages to the Shecaiye region 4 times a year; the 
cost of annual rent for families who had lost their homes in 
the Sheciye region; various health projects with a scope deter-
mined by the Ministry of Health and Red Crescent of Palestine; 
the Palestinian Red Crescent’s Project to Support Al-Quds 
Hospital; and the construction of a logistics center.

FİLİSTİN
PALESTINE
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ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ 2009-2018
INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 

2015

4.086.000 USD tutarında 15.000 ton un gönderilmiştir. Bu fa-
aliyet 2015 yılında başlamış ve 2016 yılında tamamlanmıştır.

15,000 tons of flour valued at USD 4,086,000 was supplied. This 
activity began in 2015 and was completed in 2016.

2014
8 Temmuz 2014 tarihinde Gazze Şeridi’ne yönelik başlatılan 
hava ve deniz saldırıları nedeni ile Başkanlığımız tarafından 
1.500.000 USD tutarında tıbbi yardım bedeli Dünya Sağlık 
Örgütü’ne gönderilmiştir.

Ayrıca Başkanlığımızca tedarik edilen 445.300 USD değerinde 
10.000 gıda kolisi ile TOBB’un 1.000 gıda kolisi Gazze’de dağıtıl-
mak üzere UNRWA işbirliğinde İsrail’e gönderilmiştir. 6.255.000 
USD değerinde 15.000 ton un alımı gerçekleştirilmiş olup 
Gazze’de dağıtılmak üzere UNRWA işbirliğinde gönderilmiştir. 
Başkanlığımız yardımlarının toplam nakdi değeri 26.100.000 
TL’dir. TİKA tarafından, 30 tır ve 15.000 ailelik gıda malzemesi 
ile ilaç, yakıt, jeneratör ve temel yardım malzemeleri ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırılmıştır. Toplam 341.600 kişiye 20 gün boyunca 
3 öğün sıcak yemek dağıtımı yapılmıştır. Türk Kızılayı tarafından 
20 tonluk ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış, 
yerlerinden edilen 2.610 aileye gıda paketi yardımı yapılmış, 500 
ailelik gıda paketi yardımı (bedeli 20.220 USD) yapılması için 
Filistin Kızılay’ına nakdi yardım yapılmıştır. Gazze’den ülkemize 
119 yaralı ve 106 refakatçisi tedavi amacıyla getirilmiş, teda-
vileri tamamlanan 45 yaralı ve refakatçisinin ise ülkelerine 
dönüş işlemleri gerçekleştirilmiştir. 10 BM okulunda günlük 
7 metreküp su dağıtımı yapılmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı’nca, 
2.000 yatak, 2.000 battaniye, 4 jeneratör, 40.000 litre mazot, 500 
gıda kolisi ve 1.000 aile için iftar yemeği dağıtılmıştır. Diğer ku-
rumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından toplam 25 ton gi-
yim ve gıda malzemesi ile 1.494.450 USD değerindeki yardımlar 
sürdürülmüştür.

AFAD transferred sufficient funds to provide USD 1,500,000 
worth of medical supplies to the World Health Organization 
following the air and naval attacks against the Gaza Strip that 
began on July 8, 2014.
Furthermore, 10,000 food parcels with a total value of USD 
445,300 provided by AFAD, along with 1,000 food parcels donated 
by TOBB, were shipped to Israel in collaboration with UNRWA for 
distribution in the Gaza Strip. 15,000 tons of flour valued at USD 
6,255,000 were purchased and shipped in collaboration with 
UNRWA for distribution in the Gaza Strip. The total value of hu-
manitarian aid provided by AFAD was TL 26,100,000. TIKA dis-
patched 30 tractor-trailers to deliver food to 15,000 households, 
as well as medication, fuel, generators and basic relief materi-
als, to aid those affected. Three meals were provided for a total 
of 341,600 people on a daily basis for 20 days. The Turkish Red 
Crescent delivered 20 tons of medication and medical supplies 
to people in need, and food parcels were distributed to 2,610 
displaced families. Funds were donated to the Palestinian Red 
Crescent for the supply of food parcels to 500 families (with a 
total value of USD 20,220). 119 wounded persons and 106 others 
escorting them were transported from the Gaza Strip to Turkey, 
and 45 of them and their attendants were returned home after 
receiving medical treatment.

FİLİSTİN
PALESTINE

Seven cubic meters of fresh water was supplied to 10 UN 
schools on a daily basis. The Religious Affairs Foundation 
of Turkey supplied 2,000 beds, 2,000 blankets, 4 generators, 
40,000 liters of diesel, 500 food parcels and fast-breaking 
meals to 1,000 families. Other agencies and non-governmen-
tal organizations supplied humanitarian aid , including 25 tons 
of clothing and food valued at USD 1,494,450.

2013
6.610.000 USD tutarında 10.000 ton un gönderilmiştir.

10,000 tons of flour valued at USD 6,610,000 was supplied.

2012
6.610.174 USD tutarında 12.500 ton un gönderilmiştir.

12,500 tons of flour valued at USD 6,610,174 was supplied.

2011
3.861.132 USD tutarında 6.000 ton un gönderilmiştir. Çeşitli 
projelerle birlikte toplamda 58.970.000 TL harcanmıştır. 

6,000 tons of flour valued at USD 3,861,132 was supplied. A total 
of TL 58,970,000 has been spent for flour aid and other projects.

2010
Mayıs 2010’dan itibaren Filistin’e 22.500.000 TL nakit yardımı, 
5 uçak ve 106 tır ile 11.000.000 TL değerinde insani yardım 
gönderilmiştir. Farklı tarihlerde denizyoluyla tüm giderler 
dâhil 29.500.000 TL değerinde 28.500 ton un gönderilmiş-
tir. 2009 yılında başlatılan yardım kampanyası kapsamında 
105.000.000 TL bağış toplanmış, su rehabilitasyon projesi, 
jeneratör hibesi, su kuyusu ve kanalizasyon pompası inşa-
atı, ilaç ve tıbbi malzeme alımı, hastane hak ediş ödemesi, 
üniversite ekipman ve kitap hibesi, yıkılan camilerin bakım 
ve onarımı çerçevesinde toplanan bağış harcanmıştır. Ayrıca 
Mavi Marmara olayı sonrası 20 vatandaşımız, 470 gönüllü ve 
9 cenaze ülkemize getirilmiş, yaralılar tedavi altına alınmıştır.

TL 22,500,000 has been transferred to Palestine and human-
itarian aid valued at TL 11,000,000 has been delivered by five 
aircraft and 106 tractor trailers since May 2010. 28,500 tons of 
flour valued at TL 29,500,000 including all expenses, was sent 
by ship on different dates. TL 105,000,000 was raised as part 
of an aid campaign launched in 2009, and the donated funds 
were spent on a water rehabilitation project, a generator, the 
construction of a water well and a sewerage pump, the pur-
chase of medication and medical supplies, progress payments 
for a hospital, equipment and books donated to a university, 
and the maintenance and renovation of damaged mosques. In 
addition, 20 Turkish citizens, 470 volunteers, and the bodies of 
9 people were transported to Turkey after the Mavi Marmara 
incident, and the wounded were provided medical treatment.
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ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ 2009-2018
INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2018 İnsani yardım
Humanitarian aid

2.516.300 TL 
(600,000 USD)

2017 Deprem
Earthquake

587.000 TL
(153,000 USD)

2016 İç karışıklıklar
Internal disturbances

7.500.000 TL 
(2,600,000 USD)

2014 İç karışıklıklar
Internal disturbances

72.400.000 TL 
(34,650,000 USD)

2010 - 2018 Yaralı tahliyesi 
Evacuation of wounded people

2.100.000 TL 
(406,000 USD)

2018
20.000 gıda kolisi gönderilmiş olup nakliye masrafları dâhil 
değeri 2.413.300 TL’dir. Ayrıca Hakkari Şemdinli sınır ötesinde 
yaşayan insanlar için 103.000 TL değerinde gıda ve hijyen yar-
dımı Hakkari İl AFAD Müdürlüğü aracılığıyla gönderilmiştir.
20,000 food parcels valued at TL 2,413,300, including transport 
costs, have been sent. In addition, food and hygiene materials 
valued at TL 103,000 have been delivered through provincial 
office of AFAD in Hakkari for people living across the border 
near Şemdinli, Hakkari.

2017
Aralık ayında Irak-İran sınırında meydana gelen 7,2 büyüklü-
ğündeki deprem sonrasında 10 arama-kurtarma personeli, 
10 sağlık personeli, 320 battaniye ve 1.380 çadır Genelkurmay 
Başkanlığı’na ait askeri uçakla bölgeye sevk edilmiştir.
10 search & rescue personnel, 10 medical personnel, 320 
paramedics and 1,380 tents were sent to the region by a mil-
itary plane of the General Staff in the wake of an earthquake 
with a magnitude of 7.2 that occurred on Iraq-Iran border in 
December 2017.

2016
2016 yılında Irak’ta meydana gelen iç karışıklıklar nedeniyle 
1.500 adet 28 m² büyük AFAD aile çadırı, 50 adet WC kontey-
neri, güneş panelleri ve aparatları, 50 adet duş konteyneri ve 
50 adet çok amaçlı çadır Erbil’e gönderilmiştir. Bu faaliyetler 
için 7.500.000 TL harcanmıştır.
In 2016, due to the internal disturbances in Iraq, 1,500 large 
AFAD family tents with an area of 28 square meters, 50 WC 
containers, solar panels and apparatuses, 50 shower contain-
ers and 50 multi-purpose tents were sent to Erbil. TL 7,500,000 
was spent on these activities.

2014
Haziran 2014’te Musul’da meydana gelen kriz sebebiyle, 12 
Haziran 2014 tarihinde AFAD koordinasyonunda insani yar-
dım götürülmeye başlanmıştır. İnsani yardım faaliyetleri kap-
samında bugüne kadar 1.224 tırlık insani yardım malzemesi 
AFAD koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak 
üzere bölgeye gönderilmiştir. Toplam 34.500 kişi kapasiteli 
3 barınma merkezi Kuzey Irak’ta kurulmuştur. Kamp kuru-
lumu, konteyner alımı ve nakliyesi, operasyonel giderler ile 
12.304 gıda kolisi ve Türk Kızılayı vasıtasıyla 2.000 gıda ko-
lisi, 2.000 mutfak seti, 10.000 battaniye, 1.920 yatak alımı için 
72.400.000 TL harcanmıştır.
AFAD coordinated the delivery of humanitarian aid on June 
12, 2014 in response to a crisis that occurred in Mosul in June 
2014. 1,224 tractor-trailers have been used to date to dispatch 
humanitarian aid to those in need in the region as part of the 
humanitarian aid activities. Three sheltering centers accom-
modating a total of 34,500 people have been built in Northern 
Iraq. TL 72,400,000 was spent on the installation of camps, the 
procurement and transportation of containers, operational 
costs and 12,304 food parcels, as well as 2,000 food parcels, 
2,000 kitchen sets, 10,000 blankets and 1,920 beds through the 
Turkish Crescent.

2010 - 2018
2010 yılından bugüne Irak’tan tedavileri gerçekleştirilmek 
üzere 174 yaralı, 163 refakatçisi ile birlikte ülkemize ambu-
lans uçaklar ve ambulanslarla getirilmiştir.
Ambulance planes and ambulances have been used to trans-
port 174 wounded persons and 163 persons accompanying 
them from Iraq for medical treatment since 2010.

IRAK
IRAQ
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ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ 2009-2018
INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2018 Uçak kazası
Aircraft crash

214.000 TL
(56,000 USD)

2018
11 Mart 2018 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul 
istikametine gitmekte olan, 8 yolcu ve 3 mürettebat taşıyan 
özel bir jet İran’ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari 
eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde Durk Enar Köyü yakınlarında 
düşmüştür. Arama kurtarma ve kaza kırım faaliyetlerine 
katılım sağlamak üzere 12 Mart 2018 sabah erken saat-
lerde Genelkurmay Başkanlığına ait uçak ile 3 kişilik AFAD 
arama kurtarma ekibi ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığından 4 personel Etimesgut Askeri Havaalanından 
İran’a hareket etmiştir. Hayatını kaybeden 10 vatandaşımızın 
cenazeleri 14 Mart’ta Genelkurmay Başkanlığına ait uçakla 
İstanbul’a getirilerek Adli Tıp Kurumuna teslim edilmiştir. İran 
Kızılayı ve AFAD ekibi tarafından yürütülen pilot Beril GEBEŞ’i 
arama çalışmaları sonuç vermemiş ve AFAD Ekibi 21 Mart’ta 
çalışmaların tamamlanmasının ardından ülkemize dönmüştür.
A private jet flying from the United Arab Emirates to Istanbul 
and carrying 8 passengers and 3 crew members, crashed near 
the Durk Enar village in Kiyer county in the Chaharmahal and 
Bakhtiari Province in southeast Iran on March 11, 2018. A plane 
owned by the General Staff took off from Etimesgut Military 
Airport early on March 12, 2018 to transport a team of three 
AFAD search & rescue personnel and 4 personnel from the 
Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communication to 
Iran to take part in the search & rescue operation and crash in-
vestigation. The remains of 10 Turkish citizens who were killed 
in the crash were flown to Istanbul aboard a plane owned by the 
General Staff and handed over to the Forensic Medicine Agency 
on March 14. The search for pilot Beril GEBEŞ, which was con-
ducted by the Iran Red Crescent and the AFAD team, yielded no 
result, and the AFAD team returned to Turkey after the comple-
tion of the search on March 21.

İRAN
IRAN
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Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2010 Orman Yangını
Forest fire

1.137.000 TL
(768,000 USD)

2010
2-5 Aralık 2010’da İsrail’in kuzeyinde bulunan Hayfa şehri ya-
kınlarında meydana gelen, ülkenin bugüne kadar yaşadığı en 
büyük orman yangınlarına müdahale çalışmalarına destek ve-
rilmesi amacıyla 2 yangın söndürme uçağı görevlendirilmiştir.
Two firefighting planes were assigned to support the efforts to 
extinguish massive forest fires near Haifa in northern Israel that 
broke out on December 2–5, 2010. These forest fires were regis-
tered as the biggest inferno in the country’s history.

LÜBNAN
LEBANON

İSRAİL
ISRAEL

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2009-2018 
Kalkınma yardımı
Development aid

20.280.000 TL
(10,065,000 USD)

2009 - 2018
2008 yılından itibaren Lübnan’a 2 adet sağlık merkezi ve 70 
okul kurulmuştur. Türk Hükümeti tarafından 2.000.000 TL, Türk 
Kızılayı ve STK’lar tarafından 16.000.000 TL yardım yapılmıştır. 
Mayıs 2013’te ise 1.000 ton şeker, gemi ile gönderilmiştir.
Two healthcare centers and 70 schools have been built in 
Lebanon since 2008. The Turkish Government has donated TL 
2,000,000 while the Turkish Red Crescent and NGOs have con-
tributed TL 16,000,000. Moreover a ship delivered 1,000 tons of 
sugar in May 2013.
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ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ 2009-2018
INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2011-… İç karışıklıklar
Internal disturbances

2.750.000.000 TL 
(1,140,000,000 USD)

2011-...
Ağustos 2012’den beri devam eden sıfır noktası insani yardım-
lar kapsamında, Türk Kızılayı ile koordinasyon halinde, AFAD ve 
Türk Kızılayının öz kaynaklarının yanında, yerli ve yabancı sivil 
toplum kuruluşlarının katkılarıyla, Suriye’ye yaklaşık 2,75 mil-
yar TL insani yardım gerçekleştirilmiştir. İnsani yardımlar dü-
zenli olarak devam etmektedir.
Humanitarian aid with an approximate value of TL 2.75 billion 
has been provided in coordination with the Turkish Red Crescent 
as part of the ground zero humanitarian aid that has been con-
tinuing since 2012. The financing has been provided from the 
resources of AFAD and the Turkish Red Crescent, as well as con-
tributions from local and international non-governmental orga-
nizations. Humanitarian aid to the region continues regularly.

Zeytin Dalı Bölgesi Faaliyetleri 
Olive Branch Region Activities
Zeytin Dalı operasyonunun başlangıcından bu yana AFAD ko-
ordinasyonunda AFAD, Türk Kızılayı ve STK ekipleri tarafından 
Afrin’deki 337 noktada ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak insani yar-
dım çalışmaları yürütülmektedir. 29 Ocak 2018 tarihinden itibaren 
Türkiye’nin insani yardım ajansları tarafından dağıtılan yardımlar-
dan 300.000’in üzerinde kişi yararlanmıştır. Bu yardımlar kapsa-
mında her biri 5 kişilik bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayabilecek 
miktarda olan 170 bin gıda kolisi, 2,3 milyonun üzerinde sıcak ye-
mek, 536 ton meyve ve sebze ve 624 bin litre içme suyu dağıtıl-
mıştır. Ayrıca ihtiyaç sahiplerinin acil ihtiyaçlarını karşılamak adına 
2.065 ton un, 212.579 yatak, battaniye, hijyen seti, giyim, ayakkabı, 
hasta, yaşlı ve çocuk bezinden oluşan acil ihtiyaç malzemesi ve 
46.551 gıda dışı malzeme yardımı yapılmıştır. Ek olarak 6 milyon 
adet ekmek Afrin’deki insani yardıma muhtaç kişilere ulaştırılmıştır.
Since the Operation Olive Branch started, AFAD, Turkish Red 
Crescent and other Turkish NGOs have provided humanitarian 
aid to the people in need living in 337 different locations of Afrin 
under the coordination of AFAD. Over 300,000 civilians have ben-
efited from humanitarian aid that has been distributed by Turkish 
humanitarian agencies including 170 thousand of food packages, 
each enough to sustain a family for a month, over 2,3 million hot 
meals, 536 tons of fruits and vegetables and 624 thousand liters of 
drinking water in Afrin since January 29,2018. Moreover, Turkish 
humanitarian agencies have sustained urgent needs of civilians 
by providing 2,065 tons of flour, 212.579 core relief items including 
matrasses, blankets, hygiene kits, clothes, packages of diapers for 
children/elderly/disabled and 46,551 non-food items. In addition, 6 
million bundles of bread have been delivered to the people in Afrin.

SURİYE
SYRIA

Fırat Kalkanı Bölgesi Faaliyetleri 
Euphrates Shield Region Activities
Fırat Kalkanı Bölgesi’nde insani yardımların koordinasyonunu ve 
etkili dağıtımını sağlamak amacıyla 01.04.2017 tarihinde Çobanbey 
Lojistik Deposu faaliyete başlamıştır. Depo, Çobanbey El Rai böl-
gesinde 66 dönüm alana kurulmuştur. Depo bünyesinde; lojistik 
depolar, fırın, idari bina, kantar, yakıt deposu, güvenlik kuleleri ve 
nizamiye bulunmaktadır. Ekmek fırınında günlük 100.000 ekmek 
üretilmekte ve dağıtılmaktadır. Bugüne kadar yaklaşık 261 milyon 
TL değerinde (4.959 tır) insani yardım faaliyeti yapılmıştır. Söz ko-
nusu yardımlar Çobanbey, El-Bab, Azez, Cerablus, Aktarin, Souran, 
Maare ve çevresinde bulunan 285 köydeki ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tırılmıştır. Bölgede, Türkiye tarafından kurulan kamplarda toplam 
212.484 kişi (39.167 aile) yaşamaktadır. Acil insani ihtiyaçların karşı-
lanmasına ek olarak, eğitim ihtiyaçları da MEB tarafından karşılan-
maktadır. 476 okulda 5.807 öğretmen ile toplam 163.315 öğrenciye 
eğitim hizmeti sunulmaktadır. Sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı 
eşgüdümünde ve STK’lar tarafından yürütülmektedir. Çobanbey, 
Kabasin, Dabık, Sosian, Bzaa, Azez Merkez, Azez Kaymakamlık ve 
El-Bab Merkez olmak üzere 8 sağlık ocağı faaliyettedir. 13 sağlık 
ocağının yapımına devam edilmektedir. Ayrıca, Türkiye tarafından 
üç hastane açılmıştır, faaliyette olan hastaneler Cerablus, El-Bab 
ve Azez’de bulunmaktadır. Bu hastanelerde toplam 638.806 hasta 
ayakta, 15.214 yatan hasta tedavi edilmiş; 7.146 ameliyat, 3.411 do-
ğum gerçekleştirilmiştir. Bölgede gerçekleştirilen faaliyetler sonu-
cunda yaklaşık 280 bin kişi Suriye’ye geri dönmüştür.
AFAD Çobanbey Logistics Warehouse started operations on 
01.04.2017 to ensure better coordination and delivery of human-
itarian aid in the Euphrates Shield Area. The warehouse was es-
tablished on an area of 66 decares in Cobanbey El-Rai region. The 
warehouse consists of logistic warehouses, a bakery, an adminis-
trative building, a weighbridge, a fuel tank and security towers. The 
bakery has a daily production capacity of 100,000 breads which are 
being delivered in the region. Since the establishment of Cobanbey 
Logistics Warehouse, approximately 261 million TL (via 4,959 
trucks) worth of humanitarian aid have delivered. These aids were 
distributed to the people in need in 285 villages of Cobanbey, El-
Bab, Azez, Cerablus, Aktarin, Souran and Maare. Currently, 212,484 
people (39,167 families) live in the camps that were established by 
Turkey in the region. Besides sustaining urgent humanitarian needs 
of people, Turkey also carry out activities under education sector via 
Republic of Turkey Ministry of Education. In the region, MoE gives 
education service to 163,315 students in 476 schools with 5,807 
teachers. Health services in the region are being coordinated by the 
Ministry of Health and mostly carried out by Turkish NGOs. There are 
8 community health centers in Cobanbey, Kabasin, Dabık, Sosian, 
Bzaa, Azez (center), and El-Bab and construction of 13 community 
health centers continue. In addition, three hospitals were opened 
by Turkey, which operates in Jarabulus, Al-Bab and Azez. A total of 
638,806 outpatients and 15,214 inpatients were treated and 7,146 
operations, 3,411 births were performed in these hospitals. As a 
result of these humanitarian activities in the region, approximately 
280 thousand people returned to Syria.
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ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ 2009-2018
INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 

Olay
Incident

Nakdi yardım
Cash assistance

Ayni yardım
In kind assistance

2017 İnsani yardım
Humanitarian aid

3.430.000 TL 
(1,000,000 USD)

2016 İnsani yardım
Humanitarian aid

5.250.000 TL 
(1,790,000 USD)

2015 İç karışıklıklar
Internal disturbances

1.428.000 TL 
(515,000 USD)

2013 İnsani yardım
Humanitarian aid

4.617.000 TL 
(2,210,000 USD)

2017
Yemen’de yaşanan çatışmalar nedeniyle 2017 yılında AFAD 
koordinasyonunda TMO tarafından hazırlanan 10.000 ton un, 
Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 2 adet ağır iklim tipi 50’şer 
yatak kapasiteli sahra hastanesi ile TİKA tarafından sağlanan 
100 adet tekerlekli sandalye 09.07.2017 tarihinde gemiyle gön-
derilmiştir. Ayrıca, ülke taahhütlerimiz kapsamında Yemen için 
UNICEF hesaplarına 1.000.000 USD (3.430.000 TL) aktarılmıştır.
10 thousand tons of flour supplied by the Turkish Grain Board 
(TMO), 2 field hospitals with 50 beds designed for severe climatic 
conditions provided by the Ministry of Health and 100 wheel-
chairs provided by TIKA were sent to Yemen on September 7, 
2017 for those affected by the fighting in Yemen. The delivery was 
coordinated by AFAD. In addition, USD 1,000,000 (TL 3,430,000) 
was transferred to UNICEF’s accounts as part of Turkey’s com-
mitments to Yemen.
2016
12 Şubat 2016 tarihinde AFAD koordinasyonunda Beşir Derneği, 
Deniz Feneri Derneği, Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği, Hayrat Vakfı, İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği, 
Türk Kızılayı ve Yeryüzü Doktorları Derneği kaynaklı 5.400 ton 
İnsani Yardım Malzemesini (un, şeker, sıvı yağ, salça, makarna 
ve pirinç) taşıyan Şefkat Gemisi yola çıkmıştır. İnsani yardım 
malzemelerinin toplam değeri 1.790.000 USD’dir.
A Compassion Ship carrying 5,400 tons of humanitarian aid 
(flour, sugar, liquid oil, tomato paste, pasta and rice) donated by 
the Beşir Association, Lighthouse Association, Dosteli Mutual 
Aid and Solidarity Association, Hayrat Foundation, IHH Human 
Rights and Freedoms Association, Turkish Red Crescent and 
Doctors WorldWide departed from Turkey on February 12, 2016. 
This humanitarian aid was coordinated by AFAD. The total value 
of the supplied humanitarian aid was USD 1,790,000.

YEMEN
YEMEN

2015
2015 yılında Yemen’de meydana gelen iç karışıklıklar nedeniyle, 
Cibuti’ye sığınan Yemenlilere ve Yemen’e yönelik insani yardım 
faaliyetleri kapsamında 2.400 gıda kolisi hazırlanmıştır. 200 adedi 
Cibuti’de dağıtılan gıda kolilerinin kalanı Yemen’e sevk edilmiştir. 
3 Ağustos 2015 tarihinde ise 45 ton ağırlığında 2.000 adet gıda 
kolisi yerinden temin edilmiştir. Gıda kolilerinin toplam maliyeti, 
652.400 TL’dir (235.000 USD). Ayrıca, bölgeye 6 tonluk yaklaşık 
280.000 USD değerinde ilaç sevk edilmiştir.
In response to internal disturbances in Yemen in 2015, 2,400 
food parcels were prepared as part of the humanitarian aid 
sent to Yemen and the Yemenis who sought refuge in Djibouti. 
200 food parcels were distributed in Djibouti, and the remaining 
parcels were shipped to Yemen. On August 3, 2015, 2,000 food 
parcels weighing 45 tons were supplied from local sources. The 
total value of the food parcels, was TL 652,400 (USD 235,000). 
In addition, six tons of medication valued at approximately USD 
280,000 was dispatched to the region.
2013
21 Aralık 2012 tarih ve 28504 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile 
Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı Adına Yemen 
Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında 
Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma” uyarınca, AFAD koordinas-
yonunda, 4.617.000 TL tutarında ve 30 ton ağırlığında sahra 
hastanesi ve donanımı Türk Hava Yollarına ait bir adet uçak ile 
07.01.2013 tarihinde Yemen’e gönderilmiştir.
AFAD coordinated the shipment of a field hospital and equip-
ment valued at TL 4,617,000 and weighing 30 tons, to Yemen by 
an airplane owned by Turkish Airlines on July 1, 2013, in line with 
the “Agreement between the Ministry of Health of the Republic of 
Turkey and the Embassy of the Republic of Yemen representing 
the Ministry of Health of the Republic of Yemen”, promulgated 
in Issue No. 28504 of the Official Gazette on December 21, 2012.
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ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ 2009-2018
INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2016 Kitlesel nüfus hareketi
Mass movement of people

735.000 TL
(255,000 USD)

2014 İnsani yardım
Humanitarian aid

152.000 TL
(73,000 USD)

2016
Kitlesel nüfus hareketleri kapsamında, 10 bin gıda kolisi 20 
Haziran 2016 tarihinde Gore bölgesindeki; Danamaca, Kobitey, 
Dosseye, Doholo, Gondje ve Amboko kamplarında dağıtılmıştır. 
Bu faaliyetler için 735.000 TL harcanmıştır
In the context of population movements, 10 thousand food par-
cels were distributed to the Danamaca, Kobitey, Dosseye, Doholo, 
Gondje and Amboko camps in the Gore region on June 20, 2016. 
TL 735,000 was spent on these activities.

2014
Yaşanan insani kriz nedeniyle, “İnsani Yardım Platformu Orta 
Afrika Cumhuriyeti İnsani Yardım Kampanyası” çerçevesinde, 
İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) tarafından 
temin edilen ve içerisinde ilaç, gıda, battaniye ve giysi bulunan 
yaklaşık 55 tonluk insani yardım malzemesi Başkanlığımız 
koordinasyonunda THY’ye ait kargo uçağı ile 11 Haziran 2014 
tarihinde, Çad’da bulunan OAC vatandaşlarının ihtiyaçlarını gi-
dermek üzere, Çad’ın başkenti Encemine’ye sevk edilmiştir. 
Yardımların toplam tutarı 73.000 USD’dir. 
AFAD coordinated the shipment of 55 tons of humanitarian aid, 
consisting of medication, food, blankets and clothing supplied 
by the Union of Non-Governmental Organizations in the Islamic 
World (UNIW) to the citizens of CAR sheltered in Chad within the 
framework of the “Humanitarian Aid Platform Central African 
Republic Humanitarian Aid Campaign”. The aid was shipped to 
N’Djamena, the capital city of Chad, on a cargo plane owned by 
Turkish Airlines, in response to a humanitarian crisis on June 11, 
2014. Total aid amount was USD 73,000.

ÇAD
CHAD

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2010 İç Karışıklıklar
Internal disturbances

1.950.000 TL
(1,300,000 USD)

2010
2010 yılında iç karışıklıklar sebebiyle 1.300.000 USD değerinde 
ayni yardım gönderilmiştir.
Contributions in kind valued at USD 1,300,000 were sent in re-
sponse to internal disturbances in 2010.

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
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Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2010 Sel
Flood

114.000 TL 
(72,500 USD)

2010
Meydana gelen sel felaketleri sonucunda ulusal afet durumu 
ilan edilmiş olup uluslararası yardım çağrısında bulunulmuş-
tur. Çağrı üzerine, AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı, Türk Kızılayı ve Gambiya Kızılhacı işbirliğinde, içe-
risinde 450 adet gıda kolisi bulunan yardım malzemesi 16 
Aralık 2010 tarihinde askeri kargo uçağı ile gönderilmiştir.
A state of disaster was declared at a national scale following flood-
ing and an appeal for international assistance. Responding to the 
appeal, AFAD, the General Staff, the Ministry of Foreign Affairs, the 
Turkish Red Crescent and the Gambian Red Crescent sent relief 
supplies consisting of 450 food parcels by military cargo plane.

GAMBİYA
THE GAMBIA

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2015 İnsani yardım
Humanitarian aid

1.470.000 TL
(880,000 USD)

2015
Ocak 2015’te, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporları gözetile-
rek Sağlık Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonrasında belir-
lenen ihtiyaçlar kapsamında ebola salgını ile mücadele eden 
Gine, Liberya ve Sierra Leone’ye gönderilen toplamda yaklaşık 
2.600.000 USD (4.370.000 TL) tutarında 150 tonluk ilaç ve tıbbi 
malzemeden Gine’ye 880.000 USD (1.470.000 TL) değerinde in-
sani yardım yapılmıştır.
Humanitarian aid valued at USD 880,000 (TL 1,470,000), repre-
senting a part of 150 tons of medication and medical supplies 
valued at approximately (USD 2,600,000) (TL 4,370,000) was 
dispatched to Guinea, Liberia and Sierra Leone to support the 
fight against the Ebola outbreak. A part of this aid valued at USD 
880.000 was shipped to Guinea in January 2015, and was based 
on the needs determined following an assessment conducted 
with the Ministry of Health in the light of reports issued by the 
World Health Organization (WHO).

GİNE
GUINEA
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Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2013 Tahliye 
Evacuation

155.000 TL
(75,000 USD)

2013
25 Aralık 2013 tarihinde, yaşanan çatışmalar ve iç karışıklık-
lar neticesinde Güney Sudan Juba’da bulunan ve can güven-
likleri bulunmayan 21 vatandaşımızın Türkiye’ye getirilmesi 
için Dışişleri Bakanlığından talep alınmıştır. Genelkurmay 
Başkanlığı ile yapılan işbirliği sonucu, 21 vatandaşımızın 
Juba’dan alınarak Ankara’ya getirilmesi için C-130 tipi askeri 
uçak tahsis edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu, uçak 27 Aralık 
2013 tarihi saat 08.00 itibariyle Juba’da bulunan vatandaşları-
mızı getirmek üzere, Ankara’dan havalanmıştır. Juba’dan 2’si 
Büyükelçilik personeli olmak üzere, toplam 21 vatandaşımızı 
alan askeri uçak, 28 Aralık 2013 tarihi saat 01.00 sularında 
Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yapmıştır. 
A request was made by the Ministry of Foreign Affairs on 
December 25, 2013 to bring 21 Turkish citizens in Juba, Southern 
Sudan back to Turkey after their lives came under threat from 
the fighting and internal disorder in the country. A C-130 military 
plane was dispatched to transport the 21 Turkish citizens from 
Juba to Ankara in cooperation with the General Staff. Once the 
preparations had been completed, the plane took off at 8 A.M. 
on December 27, 2013 from Ankara in order to bring our citi-
zens back from Juba. A total of 21 Turkish citizens, including 2 
embassy employees, aboard the military plane landed at Ankara 
Esenboğa Airport at around 1 A.M. on December 28, 2013. 

GÜNEY SUDAN
SOUTH SUDAN

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2015 İnsani yardım
Humanitarian aid

1.450.000 TL
(860,000 USD)

2015
Ocak 2015’te, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporları gözetilerek 
Sağlık Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonrasında belirlenen 
ihtiyaçlar kapsamında ebola salgını ile mücadele eden Gine, 
Liberya ve Sierra Leone’ye gönderilen toplamda yaklaşık 
2.600.000 USD (4.370.000 TL) tutarında 150 tonluk ilaç ve tıbbi 
malzemeden Liberya’ya 860.000 USD (1.450.000 TL) değe-
rinde insani yardım yapılmıştır.
Humanitarian aid valued at USD 860,000 (TL 1,450,000), repre-
senting a part of 150 tons of medication and medical supplies 
valued at approximately USD 2,600,000 (TL 4,370,000) was 
dispatched to Guinea, Liberia and Sierra Leone to support the 
fight against an outbreak of Ebola. A part of this aid valued at 
USD 860.000 was shipped to Liberia in January 2015, and was 
based on the needs determined in an assessment carried out 
by the Ministry of Health in the light of reports issued by the 
World Health Organization (WHO).

LİBERYA
LIBERIA
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Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2014 İnsani yardım
Humanitarian aid

420.000 TL
(200,000 USD)

2014
Mart 2014 tarihinden bu yana Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 
(OAC) yaşanan iç karışıklıkların sebep olduğu insani kriz nede-
niyle “İnsani Yardım Platformu Orta Afrika Cumhuriyeti İnsani 
Yardım Kampanyası” çerçevesinde İslam Dünyası Sivil Toplum 
Kuruluşları (İDSB) tarafından temin edilen battaniye, beşi-
körtüsü, genel maksat çadırı, kıyafet ve su arıtma kesecik-
lerinden oluşan yaklaşık 25 tonluk insani yardım malzemesi 
AFAD koordinasyonunda Kamerun’un başkenti Yaoundé’ye 
24 Temmuz’da THY kargo uçağı ile ulaştırılmıştır. 420.000 TL 
harcanmıştır
AFAD coordinated the shipment of approximately 25 tons of hu-
manitarian aid, consisting of blankets, cradle covers, multi-pur-
pose tents, clothing and water purifying kits, supplied by Union of 
Non-Governmental Organizations of the Islamic World (UNIW) 
within the framework of “Humanitarian Aid Platform Central 
African Republic Humanitarian Aid Campaign”, to Yaounde, the 
capital city of Cameroon, aboard a Turkish Airlines cargo plane 
in response to a humanitarian crisis resulting from internal 
strife witnessed in the Central African Republic (CAR) since 
March 2014. TL 420,000 was spent. 

KAMERUN
CAMEROON

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2017 İç karışıklıklar
Internal disturbances

1.000.000 TL
(275,000 USD)

2011 İç karışıklıklar
Internal disturbances

32.050.000 TL
(19,200,000 USD)

2017
Libya’da yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle 2017 yılında ilaç ve 
tıbbi malzeme ihtiyacı ortaya çıkması nedeniyle Türk Kızılayı ta-
rafından tedarik edilen yaklaşık 1.000.000 TL değerindeki ilaç ve 
tıbbi malzeme AFAD koordinasyonunda Libya Trablus Mitiga 
Havalimanına gönderilmiştir.
Medication and medical supplies with an approximate value of TL 
1,000,000 provided by the Turkish Red Crescent, were sent to Mitiga 
airport in Tripoli, Libya as aid amid the internal disorders witnessed 
the country in 2017. The operation was coordinated by AFAD.
2011
2011 yılında Libya’da meydana gelen iç karışıklıklar sebebiyle 
3.197 ton insani yardım malzemesi gönderilmiştir. 575 yaralı, 
264 refakatçisi ile birlikte ülkemizde tedavi altına alınmıştır.
3,197 tons of humanitarian aid was sent to support those af-
fected by the internal disturbances that occurred in Libya in 2011. 
A total of 575 injured people accompanied by 264 people were 
transported to Turkey for medical treatment.

LİBYA
LIBYA
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Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2011 Tahliye 
Evacuation

12.375.000 TL
(8,196,000 USD)

2011
2011 yılı Şubat ayında Kuzey Afrika’daki karışıklıklar sebebiyle 
Libya, Mısır ve Tunus’tan yaklaşık 29 bin vatandaşımız ve üçüncü 
ülke vatandaşı 102 uçak ve 14 gemi ile tahliye edilmiştir. Bu tah-
liye, Türkiye tarihinin birkaç gün içerisinde gerçekleşen en büyük 
kurtarma operasyonu olmuştur. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada 
dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyet 
tarihinin en geniş kapsamlı tahliye çalışmasının yürütüldüğünü, 
sadece 72 saat içerisinde Trablus, Bingazi, Mısır ve İskenderiye 
üzerinden toplamda 5 bin 99 kişinin tahliye edildiğini söylemiştir. 
Deniz ulaşımı ile yapılan tahliyeler bir mekik ulaşım şeklinde ger-
çekleştirilmiş, Libya, Mısır ve Tunus’tan Türkiye’ye gelen yolcular 
Marmaris limanına indikten sonra gemiler güvenliğin el verdiği 
ölçüde geri dönerek tahliye edilecek yeni yolcuları almıştır. 
Around 29,000 Turkish and third countries citizens were evac-
uated from Libya, Egypt and Tunisia aboard 102 planes and 14 
ships during the internal disorders witnessed in North Africa in 
February, 2011. This evacuation has been the biggest rescue op-
eration which took place in a few days in the history of Turkey. 
In a statement regarding this operation, Foreign Minister Ahmet 
Davutoglu told that the Republic of Turkey has carried out the 
most comprehensive evacuation operation in the history of the 
country, within only 72 hours 5 thousand 99 people were evacu-
ated from Tripoli, Benghazi, Egypt and Alexandria.  Evacuations 
carried by sea transport was carried out in the form of a shuttle 
transportation, ships which carried out passengers from Libya, 
Egypt and Tunisia to Turkey returned back to North Africa to 
evacuate other people after landing in the port of Marmaris. 

TUNUS
TUNISIA

LİBYA
LIBYA

MISIR
EGYPT
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Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2013 İnsani yardım
Humanitarian aid

4.560.000 TL
(2,650,000 USD)

2013
Nisan-Haziran 2013’te Türk Kızılayı, Şeker Kurumu, Orta 
Anadolu İhracatçılar Birliği, TİKA işbirliğinde Moritanya, Nijer 
ve Senegal ülkelerine gerçekleştirilen faaliyet kapsamında 
Moritanya’ya 2 bin ton şeker gönderilmiştir.
The Turkish Red Crescent, Turkish Sugar Authority, Union of 
Central Anatolian Exporters and TIKA cooperated to send 2,000 
tons of sugar to Mauritania in April-June 2013 as part of the 
humanitarian aid channeled to Mauritania, Niger and Senegal.

MORİTANYA
MAURITANIA

Olay
Incident

Nakdi yardım
Cash assistance

Ayni yardım
In kind assistance

2013 İç karışıklıklar
Internal disturbances

55.000 TL
(28,500 USD)

116.000 TL
(60,000 USD)

2013
Temmuz 2013’te Mısır’da meydana gelen iç karışıklıklar se-
bebiyle 55.000 TL nakit yardımı yapılmış, 114 vatandaşımız 
tahliye edilmiştir.
TL 55,000 was donated and 114 Turkish citizens were evacuated 
due to the internal disturbances witnessed in Egypt in July 2013.

MISIR
EGYPT



54

ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ 2009-2018
INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2017 Tropikal fırtına
Tropical storm

375.050 TL
(100,000 USD)

2017
2017 yılında Dineo tropikal fırtınasından etkilenen Inhambane 
Vilayeti’nin Maxixe, Malalane ve Mauene yerleşim birimlerinde 
çok sayıda evin kullanılamaz duruma gelmesi nedeniyle 118 
aileye barınak inşa edilmesi amacıyla inşaat malzemesi yar-
dımında bulunulmuştur. Bu faaliyet için 100.000 USD (375.050 
TL) harcanmıştır.
Building materials were donated for the building of shelters 
for 118 families after the Dineo tropical storm damaged many 
homes beyond repair in the Maxixe, Malalane and Mauene 
townships in the Inhambane province in 2017. USD 100,000 (TL 
375,050) was spent for this operation.

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2013 İnsani yardım
Humanitarian aid

9.219.000 TL 
(5,360,000 USD)

2013
Nisan-Haziran 2013’te Türk Kızılayı, Şeker Kurumu, Orta 
Anadolu İhracatçılar Birliği, TİKA işbirliğinde Moritanya, Nijer 
ve Senegal ülkelerine gerçekleştirilen faaliyet kapsamında 
Nijer’e 2.800 ton şeker ve 3.150 ton un gönderilmiştir.
The Turkish Red Crescent, Turkish Sugar Authority, Union 
of Central Anatolian Exporters and TIKA cooperated to send 
2,800 tons of sugar and 3,150 tons of flour to Niger in April-
June 2013 as part of humanitarian aid channeled to Mauritania, 
Niger and Senegal.

NİJER
NIGER

MOZAMBİK
MOZAMBIQUE
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Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2013 İnsani yardım
Humanitarian aid

4.560.000 TL
(2,650,000 USD)

2013
Nisan-Haziran 2013’te Türk Kızılayı, Şeker Kurumu, Orta 
Anadolu İhracatçılar Birliği, TİKA işbirliğinde Moritanya, Nijer 
ve Senegal ülkelerine gerçekleştirilen faaliyet kapsamında 
Senegal’e 2.000 ton şeker gönderilmiştir.
The Turkish Red Crescent, Turkish Sugar Authority, Union of 
Central Anatolian Exporters and TIKA cooperated to send 2,000 
tons of sugar to Senegal in April-June 2013 as part of humani-
tarian aid channeled to Mauritania, Niger and Senegal.

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2015 İnsani yardım
Humanitarian aid

1.450.000 TL
(860,000 USD)

2015
Ocak 2015’te, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporları gözetilerek 
Sağlık Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonrasında belirlenen 
ihtiyaçlar kapsamında ebola salgını ile mücadele eden Gine, 
Liberya ve Sierra Leone’ye gönderilen toplamda yaklaşık 
2.600.000 USD (4.370.000 TL) tutarında 150 tonluk ilaç ve tıbbi 
malzemeden Sierra Leone’ye 860.000 USD (nakliye bedeli dâ-
hil 1.450.000 TL) değerinde insani yardım yapılmıştır.
Humanitarian aid valued at TL 860,000 (TL 1,450,000 including 
transport costs), representing a part of 150 tons of medication 
and medical supplies valued at approximately USD 2,600,000 
(TL 4,370,000) was dispatched to Guinea, Liberia and Sierra 
Leone to support the fight against an Ebola outbreak. A part of 
this aid valued at USD 860.000 was shipped to Sierra Leone in 
January 2015, based on needs determined during an assess-
ment conducted by the Ministry of Health in light of reports is-
sued by the World Health Organization (WHO).

SİERRA LEONE
SIERRA LEONE

SENEGAL
SENEGAL
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Olay
Incident

Nakdi yardım
Cash assistance

Ayni yardım
In kind assistance

2017 Patlama
Explosion

460.000 TL
(120.000 USD)

2017 İnsani yardım
Humanitarian aid

10.580.000 TL 
(2,740,000 USD)

2017 Kıtlık 
Famine

1.030.000 TL
(300,000 USD)

547.800 TL
(150,000 USD)

2016 İnsani yardım
Humanitarian aid

30.806.000 TL
(11,000,000 USD)

2011-2016 İç karışıklıklar
Internal disturbances

456.000.000 TL
(202,700,000 USD)

2017
14 Ekim 2017 tarihinde meydana gelen patlamada 277 kişi 
hayatını kaybetmiş, 300 kişi yaralanmıştır. AFAD koordinasyo-
nunda 10 arama kurtarma personeli, 27 sağlık personeli ve 3 
Türk Kızılayı personeli bölgede görevlendirilmiştir.
An explosion killed 277 people and wounded 300 others on 
October 14, 2017. AFAD coordinated the deployment of 10 
search & rescue personnel, 27 medical personnel and 3 person-
nel of the Turkish Red Crescent to the region.
2017
2017 Yılı Haziran ayı içinde 13.000 tonluk yardım gemisiyle Türk 
Kızılayı işbirliğiyle un, şeker, muhtelif gıda malzemesi, muhtelif 
giyim malzemesi, hijyen malzemesi, battaniye, oyuncak, teker-
lekli sandalye, halk sağlığı laboratuvarı, vidanjör, ilaç ve tıbbi 
malzeme Mogadişu’ya gönderilmiştir. Bu faaliyetin nakliye be-
deli olarak 2.740.00 USD (10.580.000 TL) ödenmiştir.
In June 2017, flour, sugar and various other foodstuffs, assorted 
clothing, hygiene materials, blankets, toys, wheelchairs, a public 
health laboratory, sewage trucks, medication and medical sup-
plies were shipped to Mogadishu aboard a 13,000-ton relief ship. 
USD 2,740,00 (TL 10,582,152 TL) was paid to cover the transport 
cost of this activity.
2017
2017 yılında Somali’de meydana gelen kıtlık sebebiyle yerelden 
temin yöntemiyle Mogadişu, Baidoa, Kismayo, Laascaanood 
bölgelerinde 5.446 aileye ve 1.820 öğrenciye gıda kolisi yar-
dımı yapılmıştır. Bu faaliyet için 150.000 USD (547.800 TL) har-
canmıştır. Somalili askeri öğrencilerin ulaşım masrafları için 
300.000 USD (1.030.000 TL) gönderilmiştir.
Food parcels were procured locally and distributed to 5,446 fam-
ilies and 1,820 students in the Mogadishu, Baidoa, Kismayo and 
Laascaanood regions to support those affected by the famine in 
Somalia in 2017. USD 150,000 (TL 547,800) was spent for this 
activity. USD 300,000 (TL 1,030,000) was paid to cover the travel 
costs of the Somalian military students.

SOMALİ
SOMALIA

2016
2016 yılında Türk Kızılayı tarafından temin edilen 5 bin ton şe-
ker ve 6 bin ton un yüklü gemi, AFAD koordinasyonunda gön-
derilmiştir. Ayrıca, Mogadişu sivil havacılık merkezi yapım işi, 
Mogadişu yol rehabilitasyonu çalışması, 3 konteyner kadın do-
ğum-çocuk hastanesi, 4 konteyner donanım-yedek parça, cami 
için dış cephe kaplama, çini seramik malzemesi nakliye işi faa-
liyetleri gerçekleştirilmiş olup 2016 yılı faaliyetleri için 21.200.000 
TL harcanmıştır. Söz konusu faaliyetlerin devamı niteliğinde Türk 
Kızılayı işbirliğiyle Etiyopya’ya 2.500 ton un ve şeker, Somaliland’a 
5.000 ton un ve şeker, Puntland’a 3.500 ton un ve şeker gönderil-
miş, 2.692.992 USD (9.606.000 TL) harcanmıştır.
AFAD coordinated the shipment of 5,000 tons of sugar and 6,000 
tons of flour supplied by the Turkish Red Crescent by ship in 2016. 
In addition, a civil aviation center was built and road rehabilitation 
works were carried out in Mogadishu more over 3 containers con-
taining materials for a maternity hospital, and 3 containers con-
taining equipment and spare parts, facade cladding for a mosque 
and ceramic materials were shippedto the city. TL 21,000,000 was 
spent on these 2015 activities. As a continuation of those relief ef-
forts, 2,500 tons of flour and sugar was shipped to Ethiopia, 5,000 
tons of flour and sugar was shipped to Somaliland, and 3,500 tons 
of flour and sugar was shipped to Puntland in collaboration with 
the Turkish Red Crescent, for which USD 2,692,992 (TL 9,606,000) 
was spent.
2011-2016
20 yıldan uzun süredir devam eden iç karışıklıklar ve kuraklık 
sonrası ülkemiz tarafından Somali halkına yönelik birçok insani 
yardım faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımız koordinasyo-
nunda, tedavi imkanı olmadığı için bugüne kadar Somalili 57 ya-
ralı, 46 refakatçisi ile birlikte ülkemize getirilip tedavileri gerçek-
leştirilmiştir. 2011 yılından itibaren 21 uçak ve 12 gemi ile toplam 
61 bin ton insani yardım malzemesi gönderilmiştir.
Turkey has carried out numerous humanitarian aid activities for 
the benefit of the Somalian people who have been suffering from 
drought and internal disorders for more than 20 years. AFAD co-
ordinated efforts to bring 57 wounded people and 46 accompany-
ing people to Turkey for medical treatment that was unavailable 
in their country. A total of 61,000 tons of humanitarian aid has 
been shipped aboard 21 planes and 12 ships between 2011-2016.
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Olay
Incident

Nakdi yardım
Cash assistance

Ayni yardım
In kind assistance

2018 İnsani yardım
Humanitarian aid

66.555.000 TL 
(14,500,000 USD)

2016 Aşırı yağışlar
Heavy rainfall

164.000 TL
(56,000 USD)

2013 Sel
Flood

315.000 TL
(164,000 USD)

2018
3 Haziran 2018 tarihinde ülkemizden yola çıkan gemi ile 10 
bin ton buğdaydan oluşan insani yardım gerçekleştirilmiş 
olup nakliye masrafları dâhil değeri 15.560.000 TL’dir. Ayrıca 
15.000 ton mazot yardımı yapılmış olup nakliye dâhil bedeli 
11.100.000 USD’dir.
Humanitarian aid comprising 10,000 tons of wheat valued at 
TL 15,560,000, including transport costs, was sent by ship from 
Turkey on June 3, 2018. Furthermore, 15,000 tons of diesel oil 
valued at USD 11,100,000, including transport costs, was sup-
plied as part of relief efforts.

2016
2016 yılı Haziran ayı başından itibaren devam eden yağışlar 
sebebiyle Sudan Hartum Büyükelçiliğimiz hesaplarına 56.000 
USD tutarında  nakdi yardım gönderilmiştir.
USD 56,000 cash assistance was transferred to the accounts 
of the Turkish Embassy in Khartoum, Sudan in following the 
heavy rainfall that began early in June 2016.

2013
2013 yılı Ağustos ayında aşırı yağışlar sonucu tüm ülkede 
meydana gelen sel özellikle güneybatı ve güneydoğu bölgele-
rinde hasara sebep olmuş, 320 bin kişi etkilenmiştir. Battaniye, 
cibinlik, çadır ve mutfak setinden oluşan 15,5 tonluk 164.000 
USD (55.000 USD nakliye bedeli dâhil) tutarındaki insani yar-
dım malzemesi 1 Ekim 2013 tarihinde Türk Hava Yolları uçağı 
ile gönderilmiştir.
Floods witnessed across the country as a result of heavy rain-
fall in August 2013 caused physical damage particularly in the 
southwestern and southeastern regions, and affected 320,000 
people. Humanitarian aid weighing 15.5 tons and valued at 
USD 164,000 (USD 55,000, including transport cost) consisting 
of blankets, mosquito nets and kitchen sets, was shipped by a 
plane owned by Turkish Airlines on October 1, 2013.

SUDAN
SUDAN
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Olay
Incident

Nakdi yardım
Cash assistance

2010 Toprak kayması
Landslide

153.000 TL
(100,000 USD)

2010
Meydana gelen yoğun yağış nedeniyle, 1 Mart 2010 tarihinde 
Uganda’nın doğusundaki Bududa bölgesinde oluşan toprak 
kaymasında  365 kişi hayatını kaybetmiş, 2.500.000 metreküp 
toprağın kaydığı bölgede yüzlerce kişi yaralanmış ve binlerce 
kişi evsiz kalmıştır. Bu kapsamda Uganda’ya 100.000 USD tu-
tarında nakdi yardım Kampala Büyükelçiliğimizce açılan mis-
yon hesabına 19 Nisan 2010 tarihinde transfer edilmiştir.
Heavy rainfall caused a landslide in Bududa region, east of 
Uganda, killing 365 people and wounding hundreds of others, 
while thousands of people lost their homes in the region. The 
heavy rain caused a landslide of 2.5 million cubic meters of soil. 
On April 19, 2010, USD 100,000 aid was transferred to the ac-
count of the Turkish Embassy in Kampala to aid Uganda. 

UGANDA
UGANDA
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Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2017-2018 Kitlesel 
nüfus hareketi
Mass movement of 
people

42.788.000 TL
(11,260,000 USD)

2012-2016 Kitlesel 
nüfus hareketi
Mass movement of 
people

123.500.000 TL
(46,089,000 USD)

2017-2018
Myanmar’dan Bangladeş’e göç etmek zorunda kalan Arakanlılar 
için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Arakanlıların sağlık 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 
inşa edilen bir sahra hastanesi Kutupalong Bölgesinde kurul-
muştur. Hastanede 8 poliniklinikte Sağlık Bakanlığından 24 ve 
yerelden 30 personel çalışmakta olup yerel personele toplamda 
aylık 11.885 USD maaş verilmektedir. Başkanlığımız tarafından 
inşa edilen bambu ev alanında örnek bir mahalle oluşturulmuş 
olup 1.920 bambu ev ile 100 adet tuvalet, 100 adet banyo yapımı 
tamamlanmıştır. İkisi derin olmak üzere 10 adet su kuyusu açıl-
mış ve merkezi su dağıtım noktası oluşturulmuştur. 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına yönelik faali-
yetlerde yerelden temin edilen 1.500 adet oyuncak Arakanlı ve 
Bangladeşli çocuklara dağıtılmıştır. Yerelden temin edilen 17.000 
adet gıda paketi 5 nolu kamp bölgesinde AFAD, Türk Kızılayı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı’nın ev yapımına devam ettiği Türk Tepesinde 
dağıtılmıştır. AFAD tarafından 2017 yılı Ağustos ayından bu yana 
Arakanlılar için Bangladeş’te yürütülen faaliyetler kapsamında 
toplam 2.226.197 USD harcanmıştır. Aynı dönemde AFAD, Türk 
Kızılay, TİKA ve TDV tarafından bambu ev inşaası ve insani yar-
dımlar için toplam 11.260.000 USD harcanmıştır. 
A field hospital supplied by the Ministry of Health was built in the 
Kutupalong region for the provision of healthcare services to the 
people of Arakan who were forced to emigrate from Myanmar 
to Bangladesh. The hospital employs 24 personnel from Ministry 
of Health and 30 local people (who are paid salaries totaling USD 
11,885 per month) in 8 polyclinics .AFAD built bamboo homes as 
an example for the neighborhood, and the construction of 1.920 
bamboo homes, 100 toilets and 100 bathrooms was completed. 
10 wells (two of them deep) were drilled and a central water distri-
bution point was created. 
1,500 locally supplied toys were distributed to Arakanese and 
Bangladeshi children as part of the activities related to the April 23 
National Sovereignty and Children’s Day. 17,000 locally supplied 
food parcels were distributed at the Turkish hill where AFAD, the 
Turkish Red Crescent and the Turkish Religious Affairs Foundation 
are building homes at Camp 5 on May 22, 2018. AFAD have spent 
a total of USD 2,226,197 on relief efforts in Bangladesh to aid the 
Arakanese people since August 2017. In the same period AFAD, 
Turkish Red Crescent, TIKA and TDV have spent USD 11,260,000 for 
the construction of bamboo houses and humanitarian aid. 

BANGLADEŞ
BANGLADESH
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Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2013 Tayfun
Typhoon

1.435.000 TL
(700,000 USD)

2013
Kasım 2013’te meydana gelen tayfunun etkilerini azaltabil-
mek amacıyla 700.000 USD değerinde ayni yardım gönderil-
miştir. AFAD ve Türk Kızılayı personeli ise etkilenen ailelere 
70 bin gıda paketi sağlamak üzere bölgede çalışmıştır.
Relief materials valued at USD 700,000 was dispatched to al-
leviate the impact of the typhoon that occurred in November 
2013. Personnel assigned by AFAD and the Turkish Red 
Crescent distributed 70,000 food parcels to affected families.

FİLİPİNLER
THE PHILIPPINES
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Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2015 Sel
Flood

642.530 TL
(282,000 USD)

2015
2015 yılı Ocak ayında meydana gelen sel afeti sebebiyle, yerin-
den temin edilen 1.650 yatak ve baza yardımında bulunulmuştur.

In response to a major flood disaster in January 2015, 1,650 
mattresses and bed frames were supplied as relief materials.

Olay
Incident

Nakdi yardım
Cash assistance

2018 Sel
Flood

201.000 TL
(50,000 USD)

2018
Vietnam’da gerçekleşen sel afeti sebebiyle 2018 yılında ülkeye 
50.000 USD (201.000 TL) nakdi yardım yapılmıştır.

USD 50,000 (TL 201,000) cash assistance was provided to 
Vietnam in 2018 following a flood disaster.

VİETNAM
VIETNAM

MALEZYA
MALAYSIA
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Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2017 İç karışıklıklar
Internal disturbances

8.720.000 TL
(2.400.000 USD)

2016 İç karışıklıklar
Internal disturbances

1.770.000 TL
(500.000 USD)

2015 İç karışıklıklar
Internal disturbances

9.550.000 TL
(3.510.000 USD)

2014 İç karışıklıklar
Internal disturbances

2.325.048 TL
(1.067.000 USD)

2013 İç karışıklıklar
Internal disturbances

418.000 TL
(220.000 USD)

2012 İç karışıklıklar
Internal disturbances

4.770.000 TL
(2.665.000 USD)

2017
2017 yılında Arakan bölgesinde okul, sağlık tesisi, ticari mer-
kez, yol, vb. yapı projeleri için TİKA aracılığıyla 1.400.000 USD 
aktarılmıştır. Ayrıca “Çatışmalardan Etkilenmiş Çocuklara ve 
Ailelerine Yönelik Su, Sanitasyon ve Hijyen Yardımı Projesi 
kapsamında 1.000.000 USD UNICEF Myanmar Ofisine aktarıl-
mıştır. Bu faaliyetler için 8.720.000 TL harcanmıştır.
USD 1,400,000 was transferred through TIKA for the con-
struction of schools, medical facilities, commercial centers, 
roads, etc. in Arakan in 2017. In addition, USD 1,000,00 was 
transferred to UNICEF’s Myanmar Office as part of the “Project 
for the Supply of Water, Sanitation and Hygiene Materials for 
Children Affected by Conflicts and their Families.” TL 8,720,000 
was spent on these activities.
2016
2016 yılında Arakan bölgesindeki ihtiyaçlar çerçevesinde TİKA 
işbirliği ile 500.000 USD (1.770.000 TL) tutarında 16.000 çuval 
pirinç ve 3.000 kutu sıvı yağdan oluşan insani yardım malze-
mesi dağıtılmıştır.
Humanitarian aid valued at USD 500,000 (TL 1,770,000), com-
prising 16,000 sacks of rice and 3,000 boxes of vegetable oil, 
was distributed in collaboration with TIKA in order to meet the 
needs of the Arakanese people in 2016.
2015
2015 yılında UNICEF işbirliğinde gıda dışı yardım malzeme-
leri dağıtımına ilişkin proje devam ettirilmiş ayrıca TİKA’nın 
bambu konut yapma projesi de desteklenmiştir. Bu faaliyetler 
için 9.550.000 TL harcama yapılmıştır.
The project for the distribution of non-food relief materials 
continued in cooperation with UNICEF in 2015. Besides the 
support provided for TIKA’s project to build bamboo homes. TL 
9,550,000 was spent on these activities.

MYANMAR
MYANMAR

2014
2014 yılında Başkanlığımız tarafından aktarılan kaynaklarla, 
TİKA tarafından yürütülen gıda ve gıda dışı malzeme yardımı 
projesi kapsamında 1.156.352 TL, UNICEF ile yapılan “Rakhayn 
Eyaletinde Yerlerinden Edilmiş Şahıslara Acil Su, Sanitasyon ve 
Hijyen Yardımı Projesi” kapsamında 1.168.696 TL olmak üzere 
toplam 2.325.048 TL harcanmıştır.
A total of 2,325,048, including TL 1,156,352 transferred from AFAD 
funds, was spent as part of a project for the supply of food and non-
food materials carried out by TIKA, in addition to TL 1,168,696 allo-
cated to the “Project for the Urgent Supply of Water, Sanitation, and 
Hygiene Materials for Displaced Persons in the Rakhine Province” 
carried out in collaboration with UNICEF, was spent in 2014.
2013
2013 yılında, Rohingyalı Müslümanlar için temin edilen gıda ve 
gıda dışı malzeme için 418.000 TL harcanmıştır.
TL 418,000 was spent on food and other supplies for Rohingya 
Muslims in 2013.
2012
2012 yılında Arakan’da meydana gelen iç karışıklıklar sebebiyle 
ülkemizden 39 ton insani yardım malzemesi gönderilmiş, Türk 
Kızılayı personeli ile de yerelden temin yoluyla 1.250 ton gıda 
malzemesi ile 100.000 USD tutarında sıtma ilacı ve sinek teli 
bağışlanmıştır. Başlatılan yardım kampanyasında 69.000.000 TL 
toplanmıştır. Bu kapsamda 400.000 USD değerinde 1.000 ton 
pirinç yardımı ile gıda ve gıda dışı yardım faaliyetleri UNICEF iş-
birliğinde gerçekleştirilmiştir. 2012 yılındaki toplam insani yar-
dım tutarı 4.770.000 TL’dir.
39 tons of materials in humanitarian aid was sent from Turkey in 
response to civil unrest witnessed in Arakan in 2012. Personnel 
from the Turkish Red Crescent were dispatched to the region and 
distributed 1,250 tons of locally purchased food, malaria medi-
cation and mosquito nets valued at USD 100,000. TL 69,000,000 
was raised as part of an aid campaign, and as a result, 1,000 
tons of wheat (valued at USD 400,000) and food and other sup-
plies were provided to the Rohingya people, in addition to food 
and other supplies, in collaboration with UNICEF. The total 
amount of humanitarian aid in 2012 is TL 4,770,000.
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Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2018 Deprem
Earthquake

1.167.000 TL
(195.000 USD)

2018
Endonezya’da 28.09.2018 tarihinde meydana gelen deprem ve 
tsunaminin ardından oluşan ihtiyaca yönelik 250 aile tipi çadır 
ile 1.000 uyku tulumu taşıyan 2 askeri kargo uçağı 09.10.2018 
tarihinde 2 AFAD personeli ile Palu’ya iniş yapmıştır. 
Bulaşık ve çamaşır deterjanı diş fırçası, diş macunu, kadın 
pedi, sabun ve şampuandan oluşan 2 ton ağrılığında 690 hij-
yen paketi Sigi bölgesinde afetzedelere dağıtılmıştır. 
Following the earthquake and tsunami that occurred on 
28.09.2018 in Indonesia, 250 family type tents and 1,000 sleep-
ing bags were brought to Palu on 09.10.2018 with 2 military 
cargo aircraft carrying 2 AFAD personnel.
690 hygienic packages of 2 tons, consisting of toothpaste, 
toothbrush, women’s pad, soap and shampoo, were distrib-
uted to the victims in Sigi region. 

ENDONEZYA
INDONESIA





AMERİKA İNSANİ YARDIM 
FAALİYETLERİ

HUMANITARIAN AID ACTIVITIES 
IN AMERICA

6



70
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HAİTİ
HAITI

EKVADOR
ECUADOR

Olay
Incident

Ayni yardım
In kind assistance

2016 Deprem
Earthquake

855.000 TL
(300.000 USD)

2016
16 Nisan 2016 tarihinde ülkenin kuzeybatısındaki Muisne ve 
Pedernales kentlerine yakın merkezli meydana gelen 7,8 
şiddetindeki depremde 659 kişi hayatını kaybetmiş ve 4.605 
kişi yaralanmıştır. AFAD Başkanlığı’ndan görevlendirilen iki 
personel ile kamplar ve okullarda kullanılmak üzere insani 
yardım malzemeleri temin edilmiştir.
A 7.8 magnitude earthquake with an epicenter close to the cities 
of Muisne and Pedernales in northwest Ecuador killed 659 peo-
ple and injured 4,605 others on April 16, 2016. 2 AFAD personnel 
provided humanitarian aid materials to be used in the camps 
and schools.

Olay
Incident

Nakdi yardım
Cash assistance

Ayni yardım
In kind assistance

2016 Kasırga 
Hurricane

303.000 TL 
(100.000 USD)

2010 Deprem
Earthquake

1.449.000 TL
(1.000.000 USD)

7.000.000 TL
(4.830.000 USD)

2016
2-5 Ekim 2016 tarihlerinde etkisini gösteren Matthew 
Kasırgası’ndan etkilenenler için 100.000 USD nakdi yardım ger-
çekleştirilmiştir.

USD 100,000 in aid was donated to help the people affected by 
Hurricane Matthew, which occurred on October 2–5, 2016.

2010
12 Ocak 2010 tarihinde meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki dep-
remden üç milyon kişi etkilenmiştir. Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılayı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği içerisinde 6 askeri nakliye 
uçağı ile 1 mobil hastane, 23 sağlık personeli, 2 sağlık tarama aracı, 
1.000.000 USD nakdi yardım, 50 ton insani yardım malzemesi ve 
10 kişilik arama kurtarma ekibi gönderilmiştir. 21.086 muayene 
ve 353 ameliyat yapılmış olup, 350 afetzedeye mobil sağlık hiz-
meti verilmiştir. Ayni yardımların toplam değeri 7.000.000 TL’dir.

On January 12, 2010, an earthquake affected 3 million people. 1 
mobile hospital, 23 medical personnel, 2 medical screening vehi-
cles, USD 1,000,000 in aid, 50 tons of humanitarian aid supplies 
and a 10-person search & rescue team was dispatched aboard 
six military transport planes in collaboration with the Ministry of 
Health, the Turkish Red Crescent and the Turkish National Police. 
21,086 examinations and 353 surgeries were performed and mo-
bile healthcare services were provided for 350 disaster victims. The 
total value of contributions in kind was TL 7,000,000.
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ŞİLİ
CHILE

KOLOMBİYA
COLOMBIA

Olay
Incident

Nakdi yardım
Cash assistance

2017 Heyelan ve sel
Landslide and flood

364.000 TL
(100.000 USD)

2017
1 Nisan 2017’de başlayan şiddetli yağışlar sebebiyle 
Kolombiya’nın Putumayo bölgesinin başkenti Mocoa’da yaşa-
nan sel ve heyelan felaketi sonrası Kolombiya’ya 100.000 USD 
gönderilmiştir.

USD 100,000 in aid was donated to Colombia in the wake of a 
major flood and landslide in Mocoa, the capital of Putumayo re-
gion in Colombia, following heavy rainfall that began on April 1, 
2017.

Olay
Incident

Nakdi yardım
Cash assistance

Ayni yardım
In kind assistance

2010 Deprem ve 
tsunami
Earthquake and 
tsunami

755.000 TL
(500.000 USD)

762.000 TL
(505.000 USD)

2010
27 Şubat 2010’da Şili’nin merkez kıyısında meydana gelen 8,8 
şiddetindeki deprem ve sonrasındaki tsunami yaklaşık iki mil-
yon kişiyi etkilemiştir. 12 Mart 2010 tarihinde nakliye bedeli 
dâhil 505.000 USD değerinde 18 tonluk barınma ve gıda yar-
dımı, iki askeri uçak ile gönderilmiştir. 29 Nisan 2010 tarihinde 
500.000 USD nakit yardımı yapılmıştır.

An earthquake with a magnitude of 8.8 and the ensuing tsu-
nami affected around 2 million people in central coastal Chile 
on February 27, 2010. Sheltering materials and food weighing 
18 tons and valued at USD 505,000, including transport costs, 
were sent aboard 2 military planes on March 12, 2010. USD 
500,000 was donated on April 29, 2010.
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VANUATU
VANUATU

Olay
Incident

Nakdi yardım
Cash assistance

2015 Tayfun
Typhoon

396.750 TL
(150.000 USD)

2015
2015 yılında meydana gelen tayfun sebebiyle, Vanuatu’ya 
nakdi 396.750 TL (150.000 USD) yardım yapılmıştır.

TL 396,750 (USD 150,000) was donated to Vanuatu in response 
to a typhoon in 2015.



 

Afganistan
Afghanistan 650 900 $

Arnavutluk
Albania 339 600 $

Bangladeş
Bangladesh  57 349 000 $

Bosna-Hersek
Bosnia-Herzegovina 906 000 $

Çad
Chad 328 000 $

D. Kongo Cumhuriyeti
D. Republic Congo 1 300 000 $

Ekvador
Ecuador  300 000 $

Endonezya
Indonesia 195 000 $

Filipinler
The Philippines  700 000 $

Filistin
Palestine  202 146 144 $

Gambiya
The Gambia  72 500 $

Gine
Guinea  880 000 $

Güney Sudan
South Sudan  75 000 $

Haiti
Haiti  5 930 000 $

Irak
Iraq  38 409 000 $

İran
Iran  56 000 $

İsrail
Israel  768 000 $

İtalya
Italy 76 700 $

Japonya
Japan 1 595 000 $

Kamerun
Cameroon  200 000 $

Kırgızistan
Kyrgyzstan 1 848 000 $

KKTC
TRNC 1 096 500 $

Kolombiya
Colombia  100 000 $

Kosova
Kosovo 61 300 $

Liberya
Liberia 860 000 $

Libya
Libya 22 207 000 $

Lübnan
Lebanon 10 065 000 $

Makedonya
Macedonia 359 136 $

Malezya
Malaysia  282 000 $

Mısır
Egypt 2 820 500 $

Moğolistan
Mongolia 776 000 $

Moldova
Moldova 200 000 $

Moritanya
Mauritania  2 650 000 $

Mozambik
Mozambique  100 000 $

Myanmar
Myanmar  10 362 000 $

Nepal
Nepal 377 960  $

Nijer
Niger  5 360 000 $

Özbekistan
Uzbekistan 108 000 $

Pakistan
Pakistan 198 110 800 $

Rusya
Russia 1 165 800 $

Senegal
Senegal  2 650 000 $

Sırbistan
Serbia 259 000 $

Sierra Leone
Sierra Leone  860 000 $

Somali
Somalia   217 010 000 $

Sudan
Sudan  14 720 000 $

Suriye
Syria 1 140 000 000 $

Şili
Chile  1 005 000 $

Tacikistan
Tajikistan 100 000 $

Tunus
Tunisia  2 732 000 $

Uganda
Uganda  100 000 $

Ukrayna
Ukraine 140 000 $

Vanuatu
Vanuatu  150 000 $

Vietnam
Vietnam  50 000 $

Yemen 
Yemen  5 515 000 $

AFAD, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Afrika’dan Balkanlar’a, Bangladeş’ten Yemen’e, birçok 
bölgeyi kapsayan vicdan şemsiyesinin önemli bir parçası olmaya devam edecektir...

AFAD will continue to be an important part of Turkey’s conscience umbrella, covering many regions from 
Africa to the Balkans, from Bangladesh to Yemen...

TOPLAM
TOTAL

1 994 885 840 $
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