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28 milyon Yemenlinin, 22 milyonu insani yardıma muhtaç 
Genel Durum: 
• Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun ve meşru yönetime bağlı 

güçler ile başkent Sana dâhil ülkenin bir bölümünü ve devlet kurumlarını elinde 
bulunduran Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor.  

• 2015 - 2018 arası 10.000 kişi öldü (2.500’ü çocuk) / 50.000 yaralı. 
• 28 milyonluk ülkede 22.2 milyon kişi (11.3 milyon çocuk) insani yardıma muhtaç. 
• Açlık krizine ek olarak ülke dünyanın en büyük kolera salgını ile yüzleşiyor.  
• Nüfusun yüzde 75’i acil insani yardıma muhtaç. 

333 bölgeden, 107'sinde Kıtlık var 
Gıda: 
• Her 10 kişiden 6’sı gıda ihtiyacını karşılayamıyor.  
• 14 milyon kişi acil gıda bekliyor.. 
• Her 10 dakikada bir çocuk ölüyor. 

1.3 milyon kişide, Kolera şüphesi 
Sağlık: 
• 5 milyon çocuk;  

• yetersiz beslenme,  
• temiz suya ulaşımın olmaması,  
• ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler, gibi nedenlerle kolera başta olmak 

üzere salgın hastalıklarla mücadele etmektedir.  
• Nisan 2017’den itibaren koleradan dolayı 2.475 kişi öldü. 
• Kolera şüphesi bulunanların sayısı 1,3 milyon. %28.6’sı 5 yaş altında.  
• Kolera, 23 ilden 22’sine yayılmıştır.  
• Kolera salgınına neden olan ana sebebi su ve hijyen sıkıntısı.  

2.3 milyon kişi yerinden edildi 
Barınma: 
• 2.3 milyon kişi ülke içerisinde yerinden edilmiştir.  
• Yerinden edilen kişilerin 4’te 3’ü kadınlar ve çocuklar. (IOM Temmuz 2018)  



 
5 okuldan 2’si kullanılamaz halde 
Eğitim: 
• Yemen’de 2 milyon çocuk eğitim alamıyor. (UNICEF Kasım 2018)  

$2.96 milyara ihtiyaç var 
Fon ihtiyacı: 
• BM ve insani yardım kurumları Yemen’de acil ihtiyacı karşılamak için $2.96 milyara 

ihtiyaç var, bu miktarın $2.28 milyarı karşılanabildi. (ihtiyacın %77 si karşılandı.) 
(OCHA Kasım 2018)  

AFAD’dan 15,1 milyon TL Yardım 
AFAD tarafından son 3 yılda Yemen’e yapılan yardımlar  
• 2015-2018 arası Yemen’e çoğunluğu gıda ve sağlık malzemesi olmak üzere toplam 

11.7 milyon değerinde insani yardım 
• UNICEF aracılığıyla 1.000.000 ABD Doları (3.430.000 TL) nakdi yardım.  
• AFAD toplam 15,1 milyon TL değerine insani yardım yaptı 

#YemeneUmutOl kampanyası başlatıldı 
• Türkiye, Yemen’in barış, istikrar ve toprak bütünlüğünü destekliyor.  
• Türkiye Husilerin başkent Sana'yı ve devlet kurumlarını ele geçirmeleriyle başlayan 

süreçte meşru hükümete destek vermekte, yerleşik parametreler olarak kabul edilen 
BM Güvenlik Konseyi'nin 2216 (2015) sayılı kararı, Ulusal Diyalog Konferansı (UDK) 
sonuçları ve KİK girişimi çerçevesinde soruna kapsayıcı bir siyasi çözüm bulunması 
gerektiğini savunmaktadır.  

• Dışişleri Bakanlığı ile temas kurulmuş olup, AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığından 
oluşan bir heyet ile bir çalışma ziyareti ardından da insani yardımların koordinasyonu 
için çalışmalar devam etmektedir.  

• 7 Aralık 2018 tarihinde Yemen Açlıktan Ölüyor. Yemen’e Umut Ol sloganıyla bir 
kampanya başlatıldı. 


