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YAYGIN DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN YETİM ÇOCUKLARA UYGULANAN 
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE: "İSTANBUL ÖRNEĞİ 2008-2013" 
 
     ÖNSÖZ 
 
Dünyanın geri kalmış bölgelerinde hastalık, çatışmalar, kıtlık, kuraklık vb. nedeniyle önemli 

bir kanayan yara olan babasız kalan çocuklar yani yetimler; ülkemizde de şehirleşme, göçler 

vb. nedeniyle bir toplumsal soruna dönüşmektedir. Tarih boyunca yetimlerin korunması, 

kollanması, maddi manevi ihtiyaçlarının giderilmesi için çeşitli kurumlar kurmuş olan 

İslamiyet'ten sonra Türkler, bilhassa Selçuklu ve Osmanlı Devletleri ise, ahilik ve lonca 

teşkilatları ve vakfiyelerle bu sosyal probleme kapsamlı ve uzun vadeli çözümler 

oluşturmuşlardır. Bu çözümler 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında modern kurumların 

(Islahhaneler, Darüşşafaka, Darüleytam vb.) çatısı altında devam ettirilmiş ve İslâm'ın yetim 

haklarının korunması noktasında bizatihi Kur'an Kerim'de Allah'ın kelamıyla ve hadislerde 

peygamberin uygulamalarıyla koyduğu ahlâki ve hukuki çerçeveye riayet edilmiştir. 

Günümüzde de nüfusu yirmi milyona yaklaşan göçlerle, çarpık kentleşmeyle, altyapı 

sıkıntıları ile karşı karşıya kalan İstanbul'da bu gelenek; STK'lar, şirketler, yerel yönetimler ve 

devletin çeşitli kurumlarının yürütmekte olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile 

sürdürülmektedir. Nitekim bu çalışmada da 2008-2013 arasında İstanbul'da yerim çocuklara 

(ve annelerine) yönelik uygulanan sosyal sorumluluk projeleri ve bu projelerde yaygın din 

eğitiminin konumu, başta Bağcılar ilçe sınırlarında uygulanan VEFA-YET Projesi başta 

olmak üzere ele alınmaktadır. 

 Tez konusunu seçerken ve çalışmayı yürütürken hoşgörüsünü, sabrını ve birikimini 

esirgemeyen değerli danışmanım Prof. Dr. Halis AYHAN’a teşekkürlerimi sunar, bu çalışma 

süresince emeği geçen ve yanımda olan diğer hocalarıma teşekkür ve saygılarımı arz ederim.

      

        06/ 03/ 2015. 

 
 
           
 



ii 
 

 
 
       ÖZET 
 
İslâm dininde Allah'ın topluma emaneti olarak nitelendirilen yetimlerin, maddi ve manevi 

haklarının düzenlemesine yönelik Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden birçok örnek 

getirilmektedir. Nisa 4/10'da, "Yetimlerin mallarını zulmen yiyenler, karınlarına ancak bir 

ateş yerler ve yakında alevli ateşe gireceklerdir", buyrulmaktadır. İslam hukuku 

doğrultusunda başta İlhanlılar olmak üzere Selçuklular ve Osmanlılar vakfiyeler aracılığıyla 

yetimlerin hakkının koruyan toplumsal kurumlar oluşturmuşlardır. Modern kurumlar ile 

varlığını sürdüren bu gelenek Cumhuriyet'e de aktarılmış ve devletin ve toplumun yetim 

çocukların ihtiyaçlarına yönelik ilgisi muhafaza edilmiştir. Bugün ülke çapında birçok yetim 

çocuk projesi sürdürülmektedir. Bunlardan en önde geleni Bağcılar'da hayata geçirilen 

VEFA-YET projesidir. Çalışmada bu projeden hareketle, yetim çocukların rehabilite edilerek 

topluma entegrasyonlarında sadece maddi ihtiyaçlarına değil, aynı zamanda manevi 

ihtiyaçlarına odaklanılacak, yaygın din eğitiminin bu projelerdeki yeri tartışılacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Yetim, yetim çocuk hakları, sosyal sorumluluk projesi, VEFA-YET. 
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   ABSTRACT 
 
For regulating the material and moral rights of orphans which are considered as entrusted to 

God to society in İslâm, many examples are bought from Quran and Islamic traditions. In 

Surat an-Nisâ 4/10, Allah commands us; "Indees, those who devour the property of orphans 

unjustly are only consuming into their bellies fire. And they will be burned in a Blaze". 

Ilkhanians, and then Seljuks and Ottomans formed social institutions that protect the rights of 

the orphans through foundations in accordance with Islamic law. Modern institutions have 

also transmitted this tradition has existed with Republic period and the state and society has 

been retained interest in the needs of the orphans. Today, many orphans project is being 

implemented in the country. The most prominent of these is VEFA-YET project in Bağcılar. 

In this study, related with this project, will discuss the place of religious education 

rehabiltating orphaned children in social intergration not only material needs, but also to focus 

on spiritual needs, in VEFA-YET. 

 

Keywords: Orphan, orphan rights, social responsibility projects, VEFA-YET. 
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KISALTMALAR 

 

AB               : Avrupa Birliği 

AÇEV         :  Anne Çocuk Eğitim Vakfı 

age.               : Adı geçen eser 

AGH             : Avrupa Gönüllülük Hizmeti 

BM                : Birleşmiş Milletler 

çev.               : Çeviren 

DİA               : Diyanet İslam ansiklopedisi 

DÜNYEV     : Dünya Yetimler Vakfı 

İHH               : İnsani Yardım Vakfı 

MEB              : Milli Eğitim Bakanlığı 

MESGEP       : Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi 

md.                : Maddesi 

TC                : Türkiye Cumhuriyeti 

trc.                : Tercüme  

SHÇEK        : Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu 

STK             : Sivil Toplum Kuruluşu 

TOG             : Toplum Gönüllüleri Vakfı 

UNDP          : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

UNFPA        : Dünya Nüfus Fonu 

WHO            : Dünya Sağlık Örgütü 
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GİRİŞ 

A. PROBLEM 

Çocuklar, toplumların geleceklerinin belirlenmesinde önemli rol oynayacak 

olan yarının büyükleridir. Her toplum, zamanla yetişmekte olan kuşaklarla yenilenir ve 

yerini bugünün çocuklarına bırakır. Bu bağlamda, tüm toplumlar çocuklarının bedensel 

ve zihinsel anlamda güçlü, sağlıklı ve toplumsal devamlılığa katkıda bulunacak bireyler 

olmaları anlamında tüm kurumları ile yatırım gerçekleştirirler. Burada kurulacak olan 

organizasyon aynı zamanda nesiller arası eğitimin aktarılmasına da yardımcı 

olmaktadır. Bu nedenle onların geleceklerinin bir toplumsal sorun olarak ele alınması 

gerekir. Dolayısıyla, çocuğun korunmak istenmesi ailenin en doğal hakkı olmakla 

birlikte, toplumun da başlıca görevlerindendir1. 

Yalnızca eğitim ile toplumun kültürel mirasının, bilgi birikiminin, inançlarının 

ve tüm değerlerinin kuşaktan kuşağa aktarıldığı görülür. Eğitimin yokluğunda, çağların 

birikimi olan kültür ve medeniyet mirası, millî ve manevî değerler ortadan kalkma 

tehlikesi ile karşılaşırdı. Bir toplum, eğitime verdiği önem ölçüsünde, gelişmesini ve 

geleceğini yönlendirir. Bir kuşak, kendinden önceki kuşaklardan hiçbir miras 

devralmadan, yalnız kendi tecrübesi ile yetişmek zorunda kalmış olsaydı, o toplumda 

adeta tarih kendini tekrar edecek; bilimsel, toplumsal ve teknik gelişmelerden söz 

edilemeyecekti. İnsanoğlu, kendinden önceki kuşakların kültürel mirasını ve değerlerini 

eğitim yoluyla kazanmakta; bunlara kendi bilgi, beceri ve deneyimlerini de ekleyerek, 

sonraki kuşaklara yine eğitim yoluyla aktarmaktadır. Bu şekilde, kültürel ve toplumsal 

manevî değerler hem korunmakta, hem de geliştirilmektedir. Bir toplum, eğitim 

sayesinde mevcut bütünlüğünü korumaya ve gelecekteki devamını güvence altına 

almaya çalışır. Bu anlamda eğitim, geçmiş kuşaklarla bugünün ve geleceğin kuşakları 

                                                            
1 Doğan Çağlar, "Türkiye'de Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Eğitimlerine Genel Bir Bakış", Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C.6, S.1, 1973, s.59. 
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arasında, geçmişin ve bugünün değerlerinin geleceğe aktarılmasında bir köprü kurma 

işidir.2 

Çocukların eğitimleri aile, okul ve toplum arasında bölüştürülmüş, uzun süren 

bir sürece tekabül etmektedir. Bu üç sacayağından biri eksik kaldığında, çocuğun 

eğitiminde uzun süreli toplumsal adaptasyon sorunlarına neden olacak bir durum 

oluşmaktadır. Okullarda verilen eğitim, önemli bir husus iken, sosyal ve ahlâki roller ise 

ailede kazandırılır. Aile, "yüz yüze ve samimi ilişkilerin en güçlü olduğu birincil 

gruplardan"3 biri olarak çeşitli fonksiyonlara sahiptir. Bunların başında; biyolojik ve 

ekonomik fonksiyonlar gelmektedir. Öte yandan, mahrumiyetleri nedeniyle çalışmada 

ele alınan yetim çocukların akranlarına nazaran dezavantajlı gruplar kategorisine 

girmesine neden olan fonksiyonlar ise şöyle sıralanmaktadır4. 

"- Sevgi fonksiyonu: Çocukların sevgi duymaları, şefkat görmeleri en temel 

duygusal ihtiyaçları arasındadır. Bunun verildiği en temel birim ise ailedir. Hiçbir sevgi 

ve şefkat, ailenin verdiği ile eş tutulamaz. Bu bağlamda, sevgi fonksiyonu ailenin kalıcı 

fonksiyonudur. Nitekim sevgi gören çocukların arkadaş çevresi ile geliştirdikleri sevgi 

görmeyenle mukayese edildiğinde topluma adaptasyonlarının daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Çünkü sevgi çocuğun sağlıklı bir kişilik geliştirmesini sağlar. Öte 

yandan sevgi ve şefkat ağırlıklı olarak anaçlıkla ve anneyle ilişkilendirilse de, baba ile 

anne arasında bölüştürülmüş roller üzerinden çocuklara iletilir. Dolayısıyla, babanın 

olmadığı bir evde annenin çocuğa verdiği sevgi tam anlamıyla fonksiyonun yerine 

getirilmemesi sonucunu doğuracaktır. Baba sevgisinden mahrum olan çocuklarda 

psikolojik bunalım ve sorunlar gözlemlenmektedir5. Özellikle, modern kentlerdeki 

sorunlar çocukların anne ve baba sevgisinin yoksunluğunu daha çok hissettiklerini 

göstermektedir. Bu durum yetim çocuklarda kalıcı bir fonksiyonun yitirilmesi ile 

sonuçlanabilir.  

                                                            
2 Halis Ayhan, Eğitim Bilimine Giriş, Şule Yay., İstanbul, 1995, s.220-221. 
3 Mahmut Tezcan, "Çocuk Eğitiminde Ailenin Rolüne Sosyolojik Bir Bakış",  Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C.12, S.1, 1979, s.127. 
4 a.g.e, s.127-131. 
5 Tezcan, a.g.e, s.128. 



3 
 

- Koruyucu fonksiyon; Aile, üyelerine sağlık, işsizlik, ihtiyarlık, toplumsal 

güvenlik anlamında koruyucu bir fiziksel ve zihinsel mekan vaad eder. Bu mekanın 

psiko-sosyolojik ve antropolojik olarak koruyucusu ise babadır6. Dolayısıyla, baba rolü 

ortadan kalktığında aile daha az güvenlikli bir kurum hissi uyandırmaktadır. Bu 

bağlamda, yetim çocukların eğitimleri, işleri, sağlıkları ile ilgili imkânlar genellikle 

maddi gücü yetersiz olan annenin yükümlülüğüne geçmektedir. Bunlar optimum 

anlamda yerine getirilse bile, baba figürünün koruyuculuk fonksiyonu 

sağlanamayacaktır. Kaldı ki, modern kentlerde kadınların iş yaşamındaki durumları göz 

önünde bulundurulduğunda bu sorunlar da kolaylıkla çözülememektedir. Dolayısıyla, 

dışarıdan destek almak hem yetim çocuğun hem de annesinin toplumsal 

adaptasyonlarını kolaylaştıracaktır. 

- Sosyalleştirme fonksiyonu; Toplumsal normlar ailede öğrenilirken, çocuk 

kişiliğini ailede kazanmaya başlar. Tuvalet eğitimi, cinsel roller, din eğitiminin bir 

kısmı olmak üzere, okul eğitimine kadar olan süreçte, çocuk aile içerisinde sosyalleşir. 

Okul eğitimine geçilse dahi, sosyalleştirme fonksiyonunda en önemli görev aile 

üzerindedir. İlk ödüllendirme, cezalandırma, rehberlik vb. aile içerisinde çocuğa 

kazandırılır. Böylece çocuk kendisine uygun rol ve değerleri tercih eder. Yetim 

çocuklarda ise babanın olmaması cinsel rol dağılımında ve otorite anlamında kız ve 

erkek çocuklarda farklı boşluklar doğmasına zemin sağlayabilir. Erkek çocukların 

benimseyecekleri rollerde bir rol modele sahip olmaması, hem sosyal hayatlarını hem 

de geleceklerini ilgilendiren sonuçlar doğmasına sebebiyet verir. 

- Eğitim fonksiyonu; Çocuğun eğitimi okul tarafından üstlenildikten sonra, 

öğretmen ile ebeveyn ilişkisi önem arz etmeye başlar. Buna göre, anne-babalar 

çocuklarının okuldaki eğitim serüveni ve sosyal gelişimi hakkında öğretmenlerle 

temasta olabileceği gibi, evde de eğitimi sürdürür ve pekiştirirler. Oysa ki, evde bir baba 

figürü bulunmadığında bu iletişim hattı çoğu zaman kopmakta ve çocuk annenin 

imkânlar dahilinde sunmuş olduğu ilgi ile yetinmektedir.  

                                                            
6 İbrahim Onay, "Eski Türk Toplumunda Aile Düzeni ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları", The 
Journal of Academic Social Science Studies, C.6, S.5, 2012, s.350. 
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Bu, çoğunlukla çocuğun aile-okul arasında bölüştürülmüş eğitim 

fonksiyonundan tam anlamıyla yararlanamaması sonucunu üretmektedir7.  

- Ailenin boş zamanları değerlendirme fonksiyonu; Aile, üyeleri için boş 

zamanların değerlendirildiği bir alandır. Anneler ve babalar, çocuklarına erken 

yaşlardan itibaren oyunlar oynayarak, hikâyeler anlatarak, birlikte seyahat ederek zaman 

ayırır. Diğer bir deyişle aile, çocukların ilk doğal oyun yeridir. Çocuk hobilerini ve 

diğer ilgi alanlarını ailede kazanır. Bu bağlamda, yetim çocuklarda ise babanın 

olmaması ilgi alanlarında bir rol modelinin yoksunluğu sonucunu doğurmaktadır. 

Çalışmada ele alınacak olan dini eğitimde, ilk kez ailede boş zamanları değerlendirmek 

anlamında kullanılan önemli bir araçtır.  

Bu fonksiyonların bir kısmı, modern kent hayatında farklı kurumlara devredilse 

de, özellikle üçü tamamen aile içerisinde sağlanabilen fonksiyonlardır. Bunlar; biyolojik 

fonksiyon, sevgi fonksiyonu ve çocuğun sosyalleştirilmesidir. Yetim çocuklarda ise 

hayatın akışı içerisinde, bu fonksiyonların tam anlamıyla yerine getirilmesi kurumsal 

destek almaksızın oldukça zordur ve okullar ve diğer kurumların geliştirdiği programlar 

ile mümkündür. 

Öte yandan, ailede baba rolünün olmamasından kaynaklı oluşan psiko-sosyal 

sorunların giderilmesinde yaygın eğitim de önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, diğer 

çocukların eğitiminden ayrı, yetim çocukların eğitime yönelik özel programların 

oluşturulmasını gerektirir. Elkind'e göre, tarih boyunca çocukların eğitimleri çocuk 

imgesinden beslenerek hazırlanmıştır8. Bu bağlamda, yetim çocukların eğitimlerinin de 

"yetim" imgesinden hazırlanarak oluşturulması söz konusudur. Yetim imgesi, 

yoksunluktan, güvensizlikten, kısacası korunmaya muhtaç olmaktan oluşmaktadır. 

Yetimlik, korunmada öncelik verilmesi gereken bir durum olarak öne çıkmaktadır9. 

Nitekim TBMM'nde 1949'da kabul edilen 5387 sayılı kanunun 1. maddesi ve 

1957'de kabul edilen 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun'un 1. 

                                                            
7 Şakire Anlıak, "Okulöncesi Dönemde Çocuğun Yaşamında Baba ve Erkek Öğretmenin Rolü ve Önemi", 
Ege Eğitim Dergisi, S.5, 2004, s.26. 
8 David Elkind, Çocuk ve Toplum: Gelişim ve Eğitim Üzerine Denemeler, Çev: Demet Öngen, Ankara 
Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No:3, 1999, s.35. 
9 Çağlar, a.g.e, s.64. 
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maddesinde de, yetim çocuklar "korunmaya muhtaç" çocuklar kategorisinde 

değerlendirilmiş olup, "beden, ruh ve ahlâk gelişimleri tehlikede" kabul edilmiştir.  

Bu bağlamda, çocuk koruması kavramı dahilinde; "(..) Çocuğun her yaşta 

bedeni gelişimini sağlayacak biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarının sağlanması, sağlıklı 

bir kişilik geliştirmesi için gerekli sosyal, ruhsal, duygusal ve ahlâki gelişimine uygun 

eğitim ortamının sağlanması" görevi ele alınmaktadır10. Dolayısıyla, ailenin ve 

toplumun bu görevleri, eğitim kurumlarının sağlamış olduğu örgün öğretim dışındaki 

araçlarla ortak bir şekilde üstlenmesi gerekmektedir. Bu araçların başında ise yaygın 

eğitim gelmektedir. MEB yönetmeliğine göre yaygın eğitim; örgün eğitim sistemine hiç 

girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış 

bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel 

gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, 

öğretim, üretim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümüdür11. 

Sosyal, ruhsal, ahlâki ve duygusal gelişim denildiğinde, çocuklara verilecek 

olan yaygın din eğitimi de akla gelmektedir. Çocukluk; dini inanç, duygu ve 

davranışların tohumlarının önemli ölçüde atıldığı dönemdir. Bu dönemde verilecek olan 

sağlıklı bir din eğitimi, çocuğun din duygusunun sağlıklı gelişmesine zemin sağlarken, 

baskıcı ya da yanlış bir eğitim vermek ise çocuğun dinde uzaklaşması sonucunu 

üretebilir12. Bu bağlamda,  yetim çocukların gelişiminde dini gelişim özelliklerinin de 

göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Okulda verilen örgün din eğitimi dışındaki dini eğitimi tarif eden "yaygın din 

eğitimi" kavramı ile "halka dini bilgi veren, hayatı yorumlama beceresi kazandıran, 

ortak dini ve milli değerleri aşılayan; dinin kardeşlik, fedakârlık, hoşgörü gibi 

meziyetlerini kazandıran, dini ibadetlerin usulüne uygun yerine getirilmesine yardımcı 

olan ve bütün bunların sonunda kişiye dini bir meslek kazandırmayan eğitim13" ifade 

                                                            
10 Çağlar, ag.e, s.63. 
11 TC MEB, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Resmi Gazete, 14.02.2014. 
12 Mustafa Köylü, "Çocukluk Dönemi Dini İnanç Gelişimi ve Din Eğitimi", Anadolu Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.11, 2004, s.137-138. 
13 Mehmet Bulut, "Yaygın Din Eğitimi", Diyanet İlmi Dergi, C.29, S.3, 1993, s.3. 
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edilmektedir. Buna ek olarak yaygın din eğitiminin; halkın din konusunda 

aydınlatılması, batıl inanç ve hurafelerden arındırılması görevleri de hatırlatılmaktadır14.  

Bir başka tanıma göre ise yaygın din eğitimi; örgün eğitim dışında ya da 

beraberinde olmak üzere resmi ya da özel kurumların dini bilgilerin arttırılması, dini 

duygu ve düşüncelerin geliştirilmesi, hayatın dini boyutunun anlamlandırılması 

amacıyla sağladığı programlı, planlı, amaçlı ve sistemli faaliyetlerin bütünüdür15. 

Yaygın din eğitimi dâhilinde; halka din hakkında nasihat verilmesi, dini pratiklerin 

öğretilmesi ve tatbik edilmesi, dini emir ve yasakların aktarılması, Kur'an-ı Kerim 

okutulması ve öğretilmesi, dini olan ahlâk temellerinin yerleştirilmesi gibi unsurlar 

bulunmaktadır16.  

Buna göre yaygın din eğitimi; 

- Sadece yetişkinlere değil toplumun tüm kesimlerine yöneliktir, 

- Gönüllük esasına dayanmaktadır, 

- Örgün din eğitiminin boş bıraktığı alanları tamamlar, 

- Örgün eğitim gibi düzeylere sahip değildir, 

- Örgün eğitim gibi kurumlaşmış ve resmi değildir, 

- Konuları arasında sıralı ve hiyerarşik bir yapı bulunmaz, 

- Hutbe ve vaazlar, kitle iletişim araçları, bilgisayar teknolojileri en önemli 

araçlarıdır17. 

Yaygın din eğitimi; camiler, Kur'an kursları gibi dinle özdeşleşmiş kurumlarda 

sürdürülmekle birlikte, diğer rehabilitasyon kurumlarında da verilmektedir. Ceza ve 

tutukevleri, huzurevleri, çocuk ıslah evleri bu eğitimin sağlandığı mekânlardır. 
                                                            
14 Hüseyin Yılmaz, "Yaygın Din Eğitimi Kurumları ve Toplumsal Barış", C.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, C.5, S.2, 1997, s.330. 
15 Cemal Tosun, Din Eğitimi Bilimlerine Giriş, 2. Baskı, Pegem- A Yayıncılık, Ankara, 2002, s.156. 
16 Mücahit Arpacı, Yaygın Din Eğitimi Yöneticisi Olarak Müftülerin Yeterlik Düzeyleri, Doktora 
Tezi, Ankara Üniversitesi S.B.E., Ankara, 2009, s.62. 
17 Arpacı, a.g.t, s.63. 
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Kuşkusuz, yetim ailelerin çocuklarına rehabilitasyon imkânı sunulan kurumlar da, bu 

genel hizmetten bağımsız değildir. Normal şartlar altında aile büyüklerinin vermesi 

gereken dini eğitim, yetim çocuklarda yoksunluk yarattığından, kentsel ortamın yarattığı 

sorunlar karşısında oluşabilecek manevi sıkıntıları gidermek için diğer toplumsal 

kurumlar devreye girebilmektedir. Bu toplumsal kurumlar (merkezi hükümet, 

belediyeler, dernekler, vakıflar, STK'lar vb.) gerek sürekli gerekse sosyal sorumluluk 

projeleri ile dönemsel bir şekilde yetim çocukları ilgilendiren çözümler üretmektedir.   

Nitekim büyük kentlerin sosyo-ekonomik yapısı içerisinde, ataerkil yapıdan 

kaynaklı koruyucu tedbirlerin yetim çocukları kendi kabuklarına itmesi, çocukların kötü 

alışkanlıklara (alkol, sigara, uyuşturucu vb.) ve terör olaylarına karışmasına neden 

olmakta; bu sorunu gidermek açısından öne sürülecek araçlardan biri olarak yaygın din 

eğitiminin önemi gündeme gelmektedir. Bu bağlamda, Bağcılar Kaymakamlığı'nın 

projesi olan Vefa-YET18 olmak üzere, 2008 ile 2013 yılları arasında İstanbul'da hayata 

geçirilen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaygın din eğitimleri ve bunların 

kapsamları, yetenekleri, kapasiteleri, hedefleri, sonuçları, çıktıları toplumsal sonuçları 

açısından ele alınacaktır. 

B. ARAŞTIRMANININ AMACI 

Araştırma, 2008 ile 2013 yılları arasında İstanbul'da gerçekleştirilen yetim 

çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerini yaygın din eğitimi bağlamında ele 

almayı ve verilen eğitimlerin yetim çocukların rehabilitasyonunda ve topluma 

adaptasyonunda ne oranda başarılı olduğu ve hangi sonuçları verdiğini tespit etmeyi 

amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde araştırmanın diğer amaçları ise şunlardır; 

a.Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, yaygın din eğitimlerinin ailenin 

koruyucu, boş zamanları değerlendirici, eğitim vb. fonksiyonlarını yerine getirmek 

noktasında ne gibi çözümler sunduğunu tespit etmek, 

                                                            
18 "VEFA-YET - Koruyucu Destek Yetim Projesi", (Erişim Tarihi): 20.09.2014, 
https://www.google.com.tr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=VEFA-
YET%20PROJES%C4%B0 
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b. İstanbul'da 2008 ile 2013 yılları arasında yetim çocuklara yönelik 

gerçekleştirilmiş sosyal sorumluluk projelerinde yaygın din eğitiminin yerini tespit 

etmek, 

c. Yetim çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerinin ve bunlardaki 

yaygın din eğitiminin niteliği ve niceliği; kapsamı, yetenekleri, hizmet verenlerin 

kalitesine dair verilere ulaşmak, 

d. Bu projelerden en önemlisi olan ve Bağcılar İlçesi'nde uygulanan VEFA-

YET Projesi'nin sunduğu sosyo-ekonomik verilerden hareketle genel bir İstanbul ve 

Türkiye fotoğrafına ulaşmak, 

e. VEFA-YET ve diğer projelerin verilerinden hareketle gelecekte uygulanacak 

yetim çocuklar odaklı sosyal sorumluluk projelerinde yaygın din eğitiminin yeri, ağırlığı 

ve içerdiği imkânlar hakkında öneriler geliştirmektir. 

C. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Toplumun geleceği olan çocukların, sosyal hayatta herkesin başına gelebilecek 

bir durum olan babalarını kaybetmeleri hâlinde, sosyo-ekonomik şartlardan kaynaklı içe 

kapandıkları ve sosyalleşemedikleri görülmektedir. Bu durum ise kötü alışkanlıklar ve 

teröre insan kaynağı sağlamak açısından kanayan bir yaraya işaret etmektedir. Bu 

durumda yetim çocukların akranları gibi topluma kazandırılmaları ve rehabilite 

edilmeleri önem kazanmaktadır19. 

Yetim çocukların, maddi anlamda akranları ile aynı şartlara 

kavuşturulmasından ziyade, manevi anlamda içerisinden geçtikleri yoksunluk 

duygusunun giderilmesi ve bu çocukların topluma kazandırılmalarının temel 

araçlarından biri ise yaygın din eğitiminden faydalanmalarıdır. Ahlâkın din temelli 

unsurlarından haberdar olmaları, dini ve milli değerlerin farkına varmaları, hoşgörü, 

fedakârlık, kardeşlik gibi kavramları öğrenmeleri açısından yaygın din eğitiminin büyük 

katkısı bulunmaktadır. Dolayısıyla, yetim çocukları merkeze alarak oluşturulan sosyal 

                                                            
19 Cengiz Yıldız, "Yetiştirme Yurdunda Kalanların Toplumsal Bütünleşme Problemleri", (Erişim Tarihi): 
21.09.2014, http://sosyalhizmetuzmani.org/yetistirmeyurtlari1.htm 
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sorumluluk projelerinde diğer sosyal fonksiyonlar yanında ailenin boş zamanları 

değerlendirme ve sosyalleştirme fonksiyonlarının üstlenilmesi bir toplumsal görev 

anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın konusu olan yaygın din eğitimi 

açısından yetim çocuklara uygulanan sosyal sorumluluk projeleri, yetim çocuklara 

uygulanan eğitimin yaygın din eğitimi bileşeni ışığında incelenmesi itibarı ile önem arz 

etmektedir. 

2008 ile 2013 yılları arasında İstanbul ilinde yetim çocuklara uygulanan sosyal 

sorumluluk projelerini yaygın din eğitimi ışığında ele alan araştırma;  iki açıdan önem 

kazanmaktadır. Bunlardan ilki; Türkiye'de yetim çocuklara yönelik İstanbul ilinde 2008 

ile 2013 yılları arasında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin bir envanterini 

çıkartmaktır. Bu doğrultuda, tüm paydaşların (yerel yönetimler, merkezi hükümet, 

ST'K, vakıf, dernek, üniversite vb.) ve araştırmacıların İstanbul gibi sosyo-ekonomik ve 

kültürel ilişkilerin oldukça girift olduğu bir kentte, bu çalışmaların nicelik ve nitelik 

anlamında yeterliliğine dair bir bütünlüklü veri elde etmeleri ve bundan sonra 

geliştirilecek projelere bilimsel katkı sunması ümit edilmektedir. 

İkinci önemli husus ise; araştırmanın Türkçe literatürde sadece yaygın din 

eğitimi ya da sadece yetim çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerini ele almayıp, 

iki kavramı birleştiren bir çalışma olmasıdır. Buna göre gerek kitap ve makale, gerekse 

tez ve diğer raporlar araştırıldığında, bu şekilde özelleştirilmiş bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu yönüyle de, araştırma literatüre bir katkı sağlayacaktır. 

D. VARSAYIMLAR 

              Araştırmanın varsayımları şu şekilde sıralanmaktadır: 

1. Günümüz dünyasında yetimlerin; gıda, barınma, giyecek ve güvenlik 
konularındaki tehdit ve riskleri günden güne artmaktadır. 

2. Ülkemizde modernleşme ve kalkınma süreciyle ortaya çıkan göç, çarpık 
kentleşme, altyapı sorunları vb. nedeniyle, başta İstanbul olmak üzere, büyüyen 
şehirlerde yetimlerin sorunlarının çözümünde geleneksel kurumlar yetersiz 
kalmaktadır. 

3. Ahlâki ve manevi donanımlarından eksik kalan yetim çocuklar kötü 

alışkanlıkların ve suç örgütlerinin cazibesine kapılma riski ile karşı karşıyadırlar. 
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4. İstanbul örneğinde yetim çocuklara ve onların birinci derecede yakınlarına 

verilen din eğitimi, karşılaşılan sorunların üstesinden gelebilme, sorunlarla baş 

edebilme ve yeniden mücadele gücü kazandırmaktadır. 

 
E. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

              Araştırma, niteliksel bir yöntem olan literatür taraması yöntemine 

dayanmaktadır. Buna göre; konuyla alakalı kitap, makale, rapor, proje, tez ve web 

içeriklerine başvurulmuştur. Çalışmamızın özünü teşkil eden “yetim” kavramı ve 

yetimin sosyal hakları Kur’an ayetleri ve hadislerin ışığında açıklanmış, İslam tarihinde 

yetimlerin durumu, Selçuklular, Osmanlılar  ve Cumhuriyet döneminden günümüze 

kadar yetimlere uygulanan sosyal destekler ilgili kaynaklardan incelenmiştir.  

Yetim çocuklarla birinci dereceden yakınlarına verilen değerler eğitimin rolü, 

İstanbul örneğinde en uzun süre devam eden ve en etkili oluğunu düşündüğümüz 

VEFA-YET projesi incelenerek tespit edilmiştir. 

F. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI (SINIRLANDIRMA) 

Araştırmanın kapsamını belirleyen parametreler şu şekilde ifade edilebilir; 

a. Literatür; Araştırmada Türkçe ve yabancı dillerde gerçekleştirilen literatür 

taraması sosyal sorumluluk, yetim çocuklarla ilgili sosyal sorumluluk projeleri, yaygın 

eğitim, yaygın din eğitimi konularıyla sınırlandırılmıştır. 

b. Zaman; Araştırmanın konu ettiği yetim çocuklara yönelik sosyal sorumluluk 

projelerinde verilen yaygın din eğitimlerinin uygulandığı zaman dilimi 2008-2013 

yılları arasındadır. 

c. Mekan; Yetim çocukların, sosyal sorumluluk projeleri ile topluma 

adaptasyonu meselesi evrensel bir mesele olmakla birlikte, Araştırmanın mekansal 

sınırları (evreni) İstanbul ilidir.  
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d. Projeler; Araştırmada sadece yaygın din eğitiminin verildiği sosyal 

sorumluluk projeleri ele alınırken, özellikle Bağcılar Kaymakamlığı'nın VEFA-YET 

projesine ağırlık verilmektedir. 

e. Ölçme Araçları: Araştırmada ele alınan probleme dair verilerin toplanması 

araştırmada kullanılan ölçme aracı ile sınırlıdır. 

G. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Çalışmanın bu bölümünde, başta yetim kavramı olmak üzere proje ve proje ile 

ilgili kavramlar ele alınarak, çalışmanın sonraki bölümlerinde analiz edilecek olan 

sosyal sorumluluk projelerinin teknik çerçevesi çizilecektir. 

1. Yetim Kavramı 

              Yetim kelimesi, Arapça el-yutm kelimesinden türemiş olup, "tek kalmak" 

(infirad), yalnız kalmak ve tek başına kalmak anlamlarını içermektedir. Buna göre, 

sözlükte "y^", étâ" ve "mim" sülasi kökünden, Cem'isi "eytâm", "yetâma" ve "yeteme" 

olarak gelmektedir. Fiil olarak ise yeteme/yeytimu/yutmen ve yetmen şeklinde "yâ'lı 

misal fiillerin 2. babından; yetime/yeytemu/yutmen ve yetmen şeklinde 4. babdan", 

yetume/yeytumu/yutmen ve yetmen şeklinde 5. babdan, toplam üç şekilde gelmekte 

olup, her üçünün de anlamı; "çocuk babasız kaldı"dır. Bu bağlamda, el-yutm hayvanlar 

için annesini kaybeden anlamına gelirken, insanlar içinse babasını kaybeden anlamına 

tekabül etmektedir. Yetim teriminin anlamı; genelde bulûğ çağına ulaşmadan babalarını 

yitiren, kendileri için çalışıp kazanan birileri olmayan küçük çocuklardır20.  

              Yetim, babalarını kaybeden büyük ve küçüklere denilse de, örfi ve şer'i 

anlamda küçüklere uygun görülen bir kavramdır. Bu bağlamda, bir hadise göre, 

yetimliğin bulûğ çağına girdikten sonra ortadan kalkacağı belirtilmektedir21. Nisa 

Suresi, 4/6'da "Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri (gözetip) deneyin, eğer onlarda 

akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin" ayeti, İslam 

hukukunda kişinin yetimlik vasfının sona ermesi ve malının kendine tesliminde, 
                                                            
20 Neşet Uluşal, Kur'an'da Yetim Kavramı, Y.Y.L.T, Marmara Üniversitesi S.B.E, İstanbul, 2006, s.1.  
21 Hüseyin Ertuç, "İslamda Yetimlerin Hukuki Statüsü", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, S.31, 2009, s.129. 
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ergenliğin ve rüşd ıspatının önemli unsurlar olduğunun altını çizmektedir22. Bu durum; 

zihinsel-fiziksel bir özür olmadığı takdirde, erkeklerde 15, kızlarda ise 13-15 yaşları 

arasına tekabül etmektedir. Erkek çocuk, velisi tarafından kendisine sunulan imkanları 

gerektiği gibi kullanıp, kâr ve zarara dikkat ediyor, sosyal hayatta düzgün bir şekilde var 

oluyor, nafakasını temin ederken çaba sarf ediyorsa; kız çocukları ise ev hanımlarının 

yapması gereken işleri belirli ölçüde başarabiliyor ve kendisine sunulan imkanları 

değerlendiriyorsa rüşde erişmiş yani reşid olmuş sayılırlar23.  

              Kuşkusuz, bu durumun altında yatan neden Kur'an-ı Kerim'in çocukların erken 

yaşlardan itibaren olgunluğa erişmelerini teşvik etmek istemesidir24. Nitekim, Ebu 

Davud'un aktardığı bir hadiste, Hz. Muhammed, "Ergenlik çağına geldikten sonra 

yetimlik yoktur" demektedir25. Ancak İslam hukukuna göre, yetim kategorisine sadece 

babasını yitirmiş ve ergenlik çağına gelmemiş çocuk değil, ergenlik çağına gelse de 

rüşdünü ıspat edememiş çocuklar da dahil edilmektedir26. 

               Bundan da anlaşılacağı üzere; babalarını erken yaşlarda kaybetmiş çocuklar, 

kendilerine her koşul altında sahip çıkacak, eksikliklerini karşılayacak, maddi-manevi 

ihtiyaçlarını giderecek destekten yoksun kalmıştırlar. Dolayısıyla, yetim çocuklar 

zihinsel gelişimleri ve maddi-manevi hakları anlamında çeşitli mahrumiyetlerle karşı 

karşıyadırlar. Bununla birlikte, yetimler sadece aile içi bir sorun olmayıp, toplum 

açısından da çeşitli sorunlara neden olabilmektedirler. Bu bağlamda, İslâm'ın kutsal 

kitabı Kur'an-ı Kerim'de yetimlere verilen özel önemden hareketle İslam tarihindeki 

toplumlar yetimlerin hayatlarına ekonomik ve sosyal hak mahrumiyetine uğramadan ve 

toplumsal hayata yönelik çeşitli sorunlar oluşturmadan devam edebilmeleri anlamında 

çeşitli koruyucu ve önleyici kurumlar, politikalar ve tedbirler oluşturmuşlardır. Bu 

kurumların ahlâki ve hukuki çerçevesini ise Kur'an-ı Kerim çizmektedir27. Bu nedenle, 

Kur'an'da yetimlerden nasıl bahsedildiği önem kazanmaktadır. 

 

                                                            
22 Kur'an-ı Kerim, Nisa 4/6. 
23 Ertuç, a.g.e, s.132. 
24 İbrahim Canan, Kur'an'da Çocuk, Nesil Yayınları, İstanbul, 2007, s.175. 
25 Elif Arslan, "Yetimler Kimin Yetimi?, Aile Dergisi, S.269, Mayıs 2013, s.5. 
26 a.g.e, s.5. 
27 Ertuç, a.g.e, s.130. 
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2. Proje Kavramı 

Proje kavramı üzerinde çeşitli tanımların geliştirildiği bir kavramdır. Bir görüşe 

göre proje; "başlangıcı ve sonu olan, uzunluğu önceden belirlenmiş bir süre içinde 

değişim yaratan, iç içe geçmiş amaç ve hedeflere sahip, planlanan uygulama 

adımlarıyla çeşitli ürünlerin elde edildiği, ayni ve nakdi kaynaklarda yürütülen bir 

çalışma"28 iken, bir başka görüşe göre ise "belli bir süre içinde ve belli bir bütçe 

dahilinde bir kez yapılması gereken bir iştir"29.  

 Projelerde bulunması gereken ortak özellikler ise şu şekilde sıralanmaktadır; 

- Projelerin sonunda benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç ortaya konur, 

- Projelerin süreleri geçici olduğu için, projelerin başlangıç ve bitiş tarihleri 

vardır, 

- Projelerin bütçeleri ve hedefleri tanımlanmıştır, 

- Projeleri oluşturan faaliyetler birbirleri ile aynı değildir30, 

- Projeler insan, teknoloji vb. kaynaklara ihtiyaç duyarlar, 

- Projelerin finansörleri ve/ya da müşterileri bulunur, 

- Projeler, maliyet ve kalite beklentilerinin karşılanması anlamında belirsizlik 

içerirler31. 

Yamak'a göre projeler; yenilik getirmeyi amaçlarlar. Bu doğrultuda yenilik; 

genellikle geniş ölçekli, yaygın etkiye sahip, karmaşık, kapsamlıdır ve bu doğrultuda 

                                                            
28 "Kalkınma Projeleri Akademisi Derneği", (Erişim Tarihi): 14.10.2014, 
http://www.kaprad.org.tr/?Modul=ProjeHazirlama.htm&SagPanel=off&Baslik=Proje%A0Nas%FDl%A0
Haz%FDrlan%FDr? 
29"Halil Agah- Proje Yönetimi" (Erişim Tarihi): 14.10.2014, 
http://www.cem.gov.tr/erozyon/Files/kapasite_gelistirme/hizmet_ici_egitim/sunumlar_egitim/sunumlar_e
gitim/05-07%20kas%C4%B1m%202012antalya%20-
%20sunumlar%C4%B1/HAL%C4%B0L%20AGAH/PROJE%20YONETIMI.pdf 
30 Suvacı ve diğerleri, age, , s.4. 
31 Horasanlı'dan aktaran Sercan Çırak, Proje Yönetiminde Yalın ve Kısıtlar Teorisi ile Bir Uygulama, 
Y.Y.L.T, T.C Marmara Üniversitesi S.B.E, İstanbul, 2013, s.51. 
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rutin ve küçük düzenlemelerden ayrılmaktadırlar32. Bu bağlamda projeler, bir yapı 

planı, elektronik eşya modeli gibi teknik tasarımlardan ibaret olmayıp, teknik tasarımlar 

doğru planlanmış projelerin bütünleyici parçalarıdır.  

Bir diğer önemli unsur ise, zaman ile ilişkilidir. Projeler, bir defaya 

mahsusturlar ve belirli bir süreyi kapsarlar. Bu bağlamda, sürekli gerçekleştirilen 

faaliyetler (Örn; araba fabrikasında standart bir araba modelinin üretilmesi vb.) proje 

değilken, belirli bir süre ve bütçe dahilinde bir defa arabanın modelinin belirlenmesi ise 

bir projeye referans vermektedir. Projeler, genellikle bir ihtiyacın giderilmesine 

yönelikken, bazen de kendilerinden daha büyük bir projeye hizmet etmeyi 

amaçlamaktadırlar. Projelerin başlangıç ve bitişine yönelik bir diğer önemli husus ise, 

bu netleştirilmediğinde proje çıktıları ile işletmenin çıktıları arasında yaşanabilecek 

muhtemel entegrasyon problemleridir33. Dolayısıyla, projeler; operasyonlardan, 

programlardan bu nedenle ayrılmaktadırlar. 

3. Vefa-yet Kavramı 

Yetim çocuklara yönelik küresel sosyal sorumluluk projeleri ile birlikte 

ulusal/yerel düzeyde çeşitli sosyal sorumluluk projeleri bulunmaktadır. Bağcılar 

Kaymakamlığı'nın proje liderliğinde, Bağcılar Belediyesi, Bağcılar İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar Rehberlik ve Araştırma 

Merkezi, Bağcılar Halk Eğitim Müdürlüğü ve Bağcılar Müftülüğü'nün proje 

ortaklığında 2012'de 24 ay süreyle olmak üzere başlatılan VEFA-YET (Koruyucu 

Yetim Destek Projesi) bu projelerin en kapsamlılarından biridir. 

VEFA-YET Projesi "Bağcılar ilçesinde yaşayan eşini kaybetmiş 3.000 anne ve 

bu annelere ait 10.000 yetim çocuğun rehabilitasyonlarının yapılarak; her türlü zararlı 

etkinin olumsuzluklarından korumak ve topluma kazandırılmalarını sağlamaktır". 

 

                                                            
32 Oygur Yamak, Proje Yönetim Teknikleri, Yazarın Kendi Yayını, İstanbul, 1998, s.3. 
33 "Proje Yönetimi", (Erişim Tarihi): 14.10.2014, 
http://www.cem.gov.tr/erozyon/Files/kapasite_gelistirme/hizmet_ici_egitim/2013/3-
Ahmet%20Kavanc%C4%B1%20Proye%20Y%C3%B6netimi.pdf 
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SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ 

1960'lı yıllardan itibaren toplumların ekonomik gelişmenin yanında sosyal 

beklentileri de artmış ve böylece sosyal sorunların çözümünde kurumlara düşen roller 

gündeme gelmiştir. Bu yıllarda sosyal sorumluluk kavramı daha ziyade kurumların 

çevre karşısındaki sorumluluklarını vurgularken, Avrupa'da 2000'li yıllar itibarı ile 

sosyal sorumluluk resmi bir söyleme dönüşmüştür. Bununla birlikte, iş hayatındaki 

yönetim ve yönetişim tarzlarındaki değişiklikler kamuyu da etkilemiş ve kamu 

kurumları vatandaşları hizmet alan müşteriler olarak kategorize etmeye başlamışlardır. 

Dolayısıyla, kamu kurumları açısından da paydaşlar arasında vatandaşlar 

bulunmaktadır34. Bu doğrultuda, 21. yüzyılın en önemli kurumsal faaliyetlerinden olan 

sosyal sorumluluk projeleri, sosyal sorumluluk kavramı üzerine inşa edilmektedir. Bu 

bağlamda, sosyal sorumluluk kavramı çeşitli görüşler tarafından şu şekilde 

açıklanmaktadır; 

- Kuruluşlar tarafından alınacak kararların, kamu üzerinde yaratacağı etkinin 

etraflı biçimde düşünülmesi olarak özetlenen, karar verilirken kişisel ve kurumsal karar 

ve faaliyetlerin tüm sosyal sistem üzerindeki muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi 

zorunluluğu35, 

- Kurumların kendi amaçlarını gerçekleştirirken, ahlaki değerlere sadık kalması 

ve kaynaklarını içinde bulunduğu toplumu geliştirmede kullanması36, 

- Toplumsal faydayı sağlama, toplumsal ödevleri yerine getirme gereği37, 

- Toplumun refahını geliştirme ya da bu refahın geri gitmesine sebebiyet 

vermeme sorumluluğu38, 

                                                            
34 Filiz Tufan Emini, "Türkiye'de Yerel Yönetimler Reformunun İç ve Dış Dinamikleri", Celal Bayar 
Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, C.16, S.2, 2009, s.38. 
35 Filiz Balta Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Basım, İstanbul, 2007, 189. 
36 Sabahat Bayrak, İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk, Beta Basım, İstanbul, 2001, s.83. 
37 Ebru Özgen, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, Mavi Ağaç Yayınları, İstanbul, 2006, s.8. 
38 Mehmet Öztürk, Fonksiyonları Açısından İşletme Yönetimi, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2003, 
s.100. 
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- Topluma karşı oluşan ve hesap verilmesi gereken bir sorumluluk39, 

- Ekonomik, sosyal ve çevresel sorunların ele alınmasında insanın ve toplumun 

faydasını gözeten dengeli bir yaklaşım40. 

Bu tanımlarla birlikte, sosyal sorumluluk kavramı üzerinde henüz mutabakata 

varılmamış bir kavramdır. Nitekim Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden 

Alexander Dahlsrud, bir çalışmasında 37 farklı kurumsal sosyal sorumluluk tanımını ve 

bunların boyutlarını analiz etmiştir. Buna göre, 37 tanımın ortak kavramları 

toplumsallık, çevresellik, ekonomi, paydaşlar, gönüllülüktür41. 

Sosyal sorumluluk projelerinin karıştırılmaması gereken diğer iki kavram, 

hayırseverlik ve sponsorluktur. Buna göre hayırseverlik; bireylerin dini, vicdani ya da 

duygusal güdülerinden kaynaklı yaptıkları yardım faaliyetlerini ifade ederken42, 

sponsorluk ise kişi ya da kuruluşların kendi uzmanlık alanları dışında herhangi bir 

etkinliği kâr amacı güderek desteklemelerini anlatmaktadır43. Buna karşın sosyal 

sorumluluk projeleri, ticari hedefler gözetilmeksizin toplumsal faydayı amaçlayan 

çalışmalara işaret etmektedir. Kurumların sosyal sorumluluklarını kategorize ederken 

kullanılan en işlevsel modellerden biri Carroll'ın sosyal sorumluluk piramididir. 

Carroll'a göre kurumsal sosyal sorumluluk dört temel kategori altında 

değerlendirilmelidir. Bunlar44; 

- Ekonomik sorumluluklar; Kurumların en temel sorumluluğu ihtiyaç duyulan 

ürün ve hizmetlerin üretilmesi ve üretilenlerin kârlı bir şekilde satılmasıdır. Kamu 

kurumları da 1980'li yıllardan itibaren bu paradigmayla yönetilmeye başlamışlardır. Bu 

                                                            
39 Ayla Özlem Yağan, "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri için Tasarlanan Videoların 
Göstergebilimsel Çözümlemesi: HAYTAP ve BDG'nin Empati Videosunun Çözümlemesi", The Turkish 
Online Journal of Design, Art and Communication, C.2, S.1, Ocak 2012, s.1.  
40 International Organization for Standardization (ISO), Perceptions and Definitions of Social 
Responsibility, 2004, s.1. 
41 Alexander Dahlsrud, "How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions", 
(Erişim Tarihi): 23.09.2014, http://www.mcxindia.com/csr/newsarticle/pdf/csr_news45.pdf 
42 Nilsun Sarıyer, "Hayırsever Tüketici Davranışı: Çanakkale Örneği", Girişimcilik ve Kalkınma 
Dergisi, C.2, S.6, 2011, s.257. 
43 Banu Baybars, "Günümüzde Sponsorluk Kavramı", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 
S.6, 2006, s.327. 
44 Archie B. Carroll, "The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 
Organizational Stakeholders, Business Horizons, Vol. 34, Issue.4, July-August 1991, s.42-45. 
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doğrultuda, sorumluluk ve yetki kavramları birbirlerinin birer parçası olarak ele 

alınmaya başlanmışlardır45. 

- Yasal sorumluluklar; Kurumlar faaliyetlerini belirli yasal çerçeve ve 

denetimler doğrultusunda yürütmektedirler.  

- Ahlâki sorumluluklar; Yasalarda yer almamakla birlikte toplumun 

kurumlardan beklediği doğru ve adil davranışlarla donatılmış sorumluluklardır. Bununla 

birlikte, kurumların kendi paydaşlarına yönelik de ahlâki sorumlulukları bulunmaktadır.  

- Gönüllü sorumluluklar; Bu kategoride kurumlar kaynaklarının bir kısmını 

toplumsal iyi niyeti güçlendiren çevre, eğitim, sanat gibi sosyal sorumluluk projelerine 

ayırmaktadırlar. Carroll, bu sosyal sorumluluk türünün bileşenlerini şu şekilde 

sıralamaktadır46; 

- Kurumlar, toplumların kendilerinden beklenti içerisinde olduğunu 

bilmelidirler, 

- Kurumlar, kendilerine yönelen gönüllü yardımları en iyi şekilde 

karşılamalıdır, 

- Yönetici ve çalışanlar toplumsal çevreye yardım sunmalıdır, 

- Özel ve kamuya ait eğitim kurumlarına maddi olarak destek verilmelidir, 

- Gönüllü projelere kurumsal imajın olumlulaştırılması adına destek 

verilmelidir. 

Nitekim çalışmada ele alınacak olan yetim çocuklara uygulanan sosyal 

sorumluluk projeleri de ağırlıklı olarak hükümet, yerel yönetimlerin ve vakıfların 

işbirliği içerisinde yürütülen ahlâki ve gönüllü sorumluluk projeleri olarak kategorize 

edilmektedir.  

                                                            
45 Bayrak, a.g.e, s.57. 
46 Carroll, a.g.e, s.45. 
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Sosyal sorumluluk projelerinin yürütücüleri ve paydaşları; hükümetler, yerel 

yönetimler, sivil toplum örgütleri ve sivil halktır. Bu unsurlar sosyal sorunların çözümü 

aşamasında bir araya gelir; mevcut ve muhtemel sorunları tespit eder ve çözüm 

üretmeye çalışırlar47. Bu doğrultuda, kurumlar bir ya da daha fazla sosyal konu üzerine 

ilgiyle eğilmeli ve bu alanı ihmal etmemelidirler. Toplumun yararına olan konuları 

ihmal eden kurumlar eleştirilerle karşılaşır ve güven kaybına uğrarlar. Bu nedenle 

sosyal sorumluluk projeleri, karar verenlerin çıkarları kadar, toplumun genel çıkarlarını 

da geliştirmeli ve korumalıdır. Dolayısıyla, sosyal sorumluluk projeleri hem projeyi 

oluşturan kuruma hem de projenin ele aldığı sosyal sorunun muhataplarına yönelik bir 

fayda oluşturmalıdır. Ancak bir sosyal sorumluluk projesinin başarısı sadece bu iki 

unsurun sentezi ile sınırlı olmayıp, aynı zamanda toplum tarafından da 

benimsenmesinden geçmektedir. Bu benimseme ise hem toplumsal fayda hem de 

projenin ilgi çekme düzeyi ile ilişkilidir48. 

Sosyal sorumluluk projelerinde olması gereken diğer özellikler ise şu şekilde 

sıralanmaktadır; 

- Projenin içeriği kurum tarafından sunulan hizmetle çelişmemeli, 

- Projenin içeriği kurumun vizyonu ve misyonu ile çelişmemeli, 

- Proje, doğru iletişim kanalları ile duyurulmalı, 

- Proje, hedef kitlede istenen bir davranış değişikliğine yol açmalıdır49. 

Örneğin; bir hükümetin ya da yerel yönetimin bu çalışmada görüleceği üzere 

organize ettiği bir sosyal sorumluluk projesi, hem genel vizyon ve misyon ilkeleri, 

hizmet standartları ile çelişkili bir görüntü doğurmamalıdır hem de doğru kanallar ile 

                                                            
47 Halim Onay, Trafikte Sosyal Sorumluluk Projelerinin Trafik Güvenliğine Etkilerinin 
İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2013, s.18. 
48 T. Uçaktürk, A. Uçaktürk, M. Özkan, "Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Bağlamında Sosyal 
Belediyecilik: Biga Belediyesi Örneği", (Erişim Tarihi):22.09.2014, 
http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/ahmet.ucakturk/bildiri/ahmet.ucakturk11.08.2011_04.20.14bildiri.
pdf 
49 Müzeyyen Özden, Yöneticilerin Sosyal Sorumluluk Projelerine Yaklaşımları (Balıkesir İlinde Bir 
Uygulama), Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Çanakkale, 2011, s.48. 
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sosyal sorunun merkezindeki kitlelere daha yaygın bir şekilde ulaştırılması 

sağlanmalıdır. Bütün bunlar gerçekleştirilirken, sosyal amaç bir "dekor" olarak 

kullanılmamalı, projenin vaad ettikleri ile projeden faydalanma düzeyi arasında örtüşme 

sağlanmalıdır. Nitekim, Milton Friedman (1912-2006) sosyal sorumluluk projelerini 

kurumların egzersiz görevleri olarak adlandırmaktadır. Bu doğrultuda, kurumlar sosyal 

sorumluluk projelerini, kayıp bir kalem olarak yaklaşmamalı, onların orta-uzun vadede 

kurum lehine gelişmelere zemin sağlayacağını gözden kaçırmamalıdır50.  

Ancak bunun sağlanması sosyal sorumluluk projelerinin organizasyonunda 

dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanmaktadır51; 

- Dürüstlük ve güven; Proje sürecinde etik standartlar doğrultusunda hareket 

edilmeli ve topluma güven verilmelidir, 

- Toplum duyarlıklarının kapsama alanında olmalı; Sosyal sorumluluk 

projesinin merkezindeki konu, sosyal bir soruna seslenmelidir. Ancak sosyal sorunlar 

doğru bir şekilde topluma aktarılmalı ve toplumsal duygular istismar edilmemelidir, 

- Şeffaflık; Projenin paydaşları arasında iyi niyet, kibar davranış ve şeffaflık 

egemen olmalı, eylemlerin amaçları kamuoyu ile paylaşılmalıdır, 

- Samimiyet; Kurumlar toplum çıkarlarını kendi çıkarlarından öncelikli ele 

almalı ve proje yürütücüleri kendilerinin ya da yakın çevrelerinin çıkarlarını kayıtlı 

imkânların ötesinde gözetmemelidir, 

- Ortaklık; Kurumlar ve paydaşları, sosyal sorumluluk projesi sürecinde ve 

sonrasında gündeme gelebilecek her türlü ödül ve riski paylaşmalıdırlar, 

- Karşılıklı saygı; Sosyal sorumluluk projesini yürüten çalışanlara ve STK'lara 

gereken değer ve destek verilmelidir, STK'lar yerel yönetimlerin ve merkezi 

hükümetlerin bürokrasilerinin aksine çok daha etkin bir şekilde mobilize 

olabilmektedirler. Bu nedenle onların bu avantajlarından istifade edilmelidir, 
                                                            
50 Schaefer'den aktaran Murat Koçyiğit, Sosyal Sorumluluk Projelerinin Halkla ilişkilerin İşlevselliği 
Üzerine Etkisi (Örnek Olay İncelemesi), Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Konya, 2011, s.77. 
51 Özden, a.g.t, s.50-51. 
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- Karşılıklı fayda; Projenin ortakları projeden beklentileri doğrultusunda 

sonuçlar elde etmeli ve projenin mülkiyeti açıkça belirlenmelidir. Böylece projenin ödül 

ve riskleri paylaştırılacaktır, 

- Performans ölçümü; Sosyal sorumluluk projesini tanzim etmek onun başarısı 

noktasında son aşamayı oluşturmamaktadır. Bu nedenle belirli dönemlerde projenin 

başarısına yönelik performans ölçümü gerçekleştirilmelidir, 

- Maliyet ve fayda analizi; Kurumlar sosyal sorumluluk projesinin maliyet ve 

fayda analizlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmelidirler. Yüksek maliyetli projeler 

beklenen yaygınlığa ulaşamazken, çok daha düşük maliyetli ancak doğru planlanmış ve 

yaratıcı projeler daha faydalı sonuçlar doğurabilmektedirler. 

Bu kritik hususlar göz önünde bulundurulmadığında gündeme gelen sorunlar 

ise şu şekilde sıralanmaktadır52; 

- Koordinasyonsuzluk; Yönlendirici bir kurumun yokluğu durumunda, 

kurumlar aynı proje alanlarında yığılmalar yaşamakta ve birbirlerine işlevsel anlamda 

destek olamamaktadırlar. Bu bağlamda, kurumlar arası iletişim kanalları açılmalı ve 

yönlendirilmeleri sağlanmalıdır. Bu doğrultuda, kurumlar işbirliği yapacağı STK'ların 

projede sonuca ulaşma yeteneklerini ve şeffaflıklarını gözetmeli ve bu şekilde bir 

işbirliğine girişmelidir, 

- Güvensizlik; Bir sosyal sorumluluk projesinde "proje yüzü" olan kişi, 

projenin güvenilirliğinin tek başına belirleyicisi olmamakla birlikte, çoğu zaman 

projenin önüne geçmesi riskini de doğurur. Bununla birlikte, bazı sosyal sorumluluk 

projelerinin toplumsal duyguları istismar etmesi ya da başka amaçlarla kullanılmaları 

nedeniyle de bir güvensizlik ortamı doğmuştur. Bu aynı zamanda kurumların da güven 

kaybı yaşamalarına neden olan bir durumdur. 

- Süreksizlik; Eğitim, sağlık vb. alanlarda gerçekleştirilen sosyal sorumluluk 

projeleri gereken zamandan çok daha kısa süre içerisinde gerçekleştirilmeye 

çalışılmakta ve bu nedenle başarıya ulaşamamaktadır. Bu nedenle kısa vadeli planlar 

                                                            
52 Özden, a.g.t, s.53-54. 
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yerine, orta-uzun vadeli planlara ağırlık verilmelidir. Çünkü, başarı kaydetmiş olan 

sosyal sorumluluk projeleri genellikle sürekliliği olan projelerdir. 

- Ölçümleme; Sosyal sorumluluk projelerinin çıktıları finansal olarak ifade 

edilemediğinden (Örn; hedef kitledeki davranış değişiklikleri vb.) ve verileri ölçmeyi 

amaçlayan araştırmaların yoruma açık olmasından kaynaklı sıkıntılar yaşanmaktadır. 

1960'lı yıllarda kurumların çevreye karşı sorumluluklarını vurgulamak 

amacıyla ön plana çıkartılmış bir kavram olan sosyal sorumluluk projelerinin, 

odaklandığı temel alanlar; toplumsal sorunların çözümü, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, 

sosyal adaletin sağlanması başlıkları altında; çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, sağlık 

güvenliği, örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı, ayrımcılık, bedensel 

cezalandırma, çalışma saatleri, ücretlendirme konuları etrafında ele alınırken, ülkemizde 

ise sosyal sorumluluk projelerinin odaklandığı temel sorunların çalışmada da ele 

alınacağı üzere eğitim, sağlık ve çevre konuları olduğu görülmektedir53. Nitekim, Metro 

Grup'un destek verdiği ve Strateji GFK Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen bir 

araştırma Türkiye toplumunun sosyal sorumluluk projeleri arasında en çok eğitim ve 

sağlık alanında gerçekleştirilenleri desteklediğini göstermektedir. Buna göre, 

araştırmada katılımcıların %29,9'u eğitim ve öğretim, %20,7'si ise sağlık ve sağlık 

hizmetlerine öncelik tanınması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu iki unsuru ise çevre ve 

doğanın korunmasına destek, hayır işleri, aile içi şiddet ve kadın haklarıyla ilgili 

projelere dair beklentiler izlemektedir54. 

Türkiye ve Türkiye dışında başarılı olan genel sosyal sorumluluk projeler ile 

Yetim çocuklara uygulanan projelerin en önemlilerini inceleyebiliriz. 

 

 

 

                                                            
53 Onay, a.g.t, s.18. 
54 Derya Kelgökmen, "İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik 
Bir Literatür Taraması", Ege Akademik Bakış Dergisi, C.1, S.10, 2010, s.312. 
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I. GENEL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ 
 

A. Türkiye Dışındaki Sosyal Sorumluluk Projeleri 

              Türkiye dışında son yıllarda başarılı olmuş sosyal sorumluluk projelerine 

bakıldığında şu örnekler ön plana çıkmaktadır; 

-"Kötü Su Kaynakları Öldürür" Kampanyası; UNESCO tarafından hazırlanan 

bu sosyal sorumluluk projesinde, çevresel kirlenmenin getirdiği ölümlerin, silahla 

ölümlerden farklı olmadığı mesajı ile dünyanın yoksul bölgelerinde görülen çocuk yaşta 

silahlanma olgusuna yönelik mesaj eş zamanlı olarak verilmiştir55.  

- Haiti Umut Projesi: Coca-Cola'nın Haiti devleti ve İnter-Amerikan Kalkınma 

Bankası (IDB) ile ortak bir şekilde 2010 yılının Nisan ayında Haiti'de mango suyu 

sanayisinin sürdürülebilirliğini sağlamak için 25.000 üreticiye ve ailelerine beş yıl 

süreyle sübvansiyon sağlaması,  

- Starbucks Sosyal Sorumluluk Projesi; Dünyaca ünlü kahve zinciri 

Starbucks, iki alanda sosyal sorumluluk projelerini sürdürmektedir. Bunlardan ilki, "etik 

ticaret" sloganı altında kahve yetiştiren üreticiler ve toplumların üretimlerini 

sürdürülebilir bir zemine taşımalarını amaçlayan kahve yetiştirilen bölgelerde okul, 

sağlık tesisi ve kahve üretim tesisi inşaatını destekleyen projesidir. İkinci olarak, bu 

proje aynı zamanda kahve yetiştirilen bölgelerdeki eğitimin önündeki engellerin 

kaldırılmasını da amaçlamaktadır. Örneğin, Starbucks, Kosta Rika kırsalında 382 

okuldaki 30.000'i aşkın öğrencinin ihtiyaçlarının giderildiği bir projeye 400,000 dolar 

hibe etmiştir. Kurumun bu alanlardaki (eğitim, üreticiye destek ve ekoloji) harcamaları, 

15 milyon dolara yaklaşmıştır56.  

- Wal-Mart Sosyal Sorumluluk Planı; Dünyanın en büyük perakende zinciri 

Wal-Mart'ın sosyal sorumluluk projesinde tüketiciler enerji tüketimi ve çevreye zararı 

az olan malların tüketilmesine teşvik edilmişlerdir. Bu doğrultuda, 2005'te kurulan 
                                                            
55 Zeynep Lembet, "Markalar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk", (Erişim Tarihi): 23.09.2014, 
http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/MARKALARVEKURUMSALSOSYALSORUMLULUK.pdf 
56 Aslı Özgün, İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Projelerinin Geliştirilmesine İlişkin Bir Örnek 
İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, s.125-126. 
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dünyanın ilk ekolojik mağazasında yeşil ev aletleri piyasaya sürülmüştür. Ayrıca, 

plastik poşet yerine organik pamuktan yapılan kağıt torbalar kullanılmaya 

başlanmıştır57. 

              B. Türkiye’deki Sosyal Sorumluluk Projeleri 

Ülkemizdeki sosyal sorumluluk uygulamalarının kökünün Selçuklu ve Osmanlı 

İmparatorlukları dönemindeki Ahilik Teşkilatı, Lonca Teşkilatı ve vakıfların 

faaliyetlerine kadar götürülebilir. Türkiye'de hükümetlerin, yerel yönetimlerin, 

şirketlerin, vakıfların ve derneklerin hazırladığı ön plana çıkan sosyal sorumluluk 

projeleri ise şu şekilde sıralanmaktadır: 

- Turkcell "Kardelenler" Kampanyası; İletişim sektöründen bir şirket olan 

Turkcell, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile koordine bir şekilde büyük bütçeler 

ayırdığı bu projesi ile okuma azmi ve kararlılığı gösteren kız öğrencilerin eğitim 

imkânına kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, 2000 yılından itibaren yaklaşık 100.000 

kişiye Turkcell bursu vermiş, 28.000 öğrenciye ulaşmış, 17.000 Kardelen'in liseden 

mezun olması sağlanmış, 1,800 Kardelen üniversiteden mezun edilmiştir58. 

- "Baba Beni Okula Gönder" Kampanyası; Medya sektöründen bir gazete 

olan Milliyet, STK'lar ve sivil halkla birlikte çeşitli nedenlerle eğitimine devam 

edemeyen kız öğrencilerin bu imkâna kavuşmalarını sağlamayı amaçlamıştır. Bu 

doğrultuda, 17 yurt yapılması, 6.750 kız çocuğunun bursa kavuşturulması ve 13 

bölgedeki derslik ihtiyacının giderilmesi söz konusudur.  Anne-babaların 

bilinçlendirilmesi ihmal edilmemiş ve bu doğrultuda 500 anne-baba eğitilmiştir. Sosyal 

sorumluluk projesi kapsamında ilk olarak acil ihtiyaç duyulan 20 ilde uygulama söz 

konusu olmuştur59. 

- Aile İçi Şiddete Son Kampanyası; Medya sektöründen bir gazete olan 

Hürriyet, Türk-Alman Sağlık Vakfı'nın desteğiyle düzenlediği bu kampanyayı 2004 

tarihinde bir törenle kamuoyuna duyurmuş, bu doğrultuda bilgilendirme amaçlı 
                                                            
57 a.g.t., s.120-121. 
58 "Kardelenler", (Erişim Tarihi): 22.09.2014, http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/sosyal-
sorumluluk/egitim/kardelenler 
59 Özden, a.g.t, s.54-55. 
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toplantılar, gönüllüler, interaktif seminerler, uluslararası yardımlaşma ağları, 

kamuoyunun duyarlılığın yükseltilmesine yönelik çalışmalar ve şiddet mağdurları için 

telefon yardım hattı açılması gibi uygulamalarla kadına ve çocuğa yönelik ev içi 

şiddetin önlenmesinde önemli mesafeler kaydedilmiştir. Bu bağlamda, özellikle telefon 

yardım hattı sayesinde birçok şiddet mağduru uzmanlara yönlendirilmiş, polis, 

psikologlar, aile danışma merkezleri ve gençlik daireleri gibi kurumların yardımı ile 

mağduriyet giderilmiştir60. 

- "Her Kızımız Bir Yıldız"; 2004 yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 

ile Mercedes-Benz Türk işbirliği ile gerçekleştirilen ve Türkiye'nin Güneydoğu 

Anadolu'sundaki imkânları kısıtlı olmakla birlikte, çalışkan ve kısa süre içerisinde 

meslek sahibi olmayı amaç edinen kız öğrencileri meslek eğitimine teşvik eden bu proje 

kapsamında, teknik meslek lisesi öğrencilerine burs verilmekte, burslu kızlara staj 

imkanları sağlanmakta ve mezuniyet sonrası başarılı öğrenciler şirket ihtiyaçları 

doğrultusunda istihdam edilmektedir. Proje, 56 ilde uygulanmakta olup, bursların 

%86'sı teknik lise, %50'si sanat, geri kalanı ise sağlık ve diğer bölümlere ayrılmaktadır. 

Proje kapsamında son olarak 2013 yılında, kız öğrencilere çanta ve okul malzemesi 

desteği gönderilmiş ve çeşitli illerde eğitmenler eşliğinde yaratıcı drama egzersizleri 

yapılmıştır61. 

- "Lösemili Çocuklar Kenti", "1 Milyon Gönüllü" Kampanyaları; Bir STK 

olan LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı)'in düzenlediği bu kampanyalarla toplum 

nezdinde kan kanserine karşı olan farkındalık arttırılmış, bu hastalıktan muzdarip 

binlerce çocuğun tedavisi üstlenilmiş, altyapı ve teknoloji imkânlarının arttırılması 

sağlanmıştır62.  

- "Tarihe Saygı Projesi"; Akaryakıt firması OPET, 2006 yılında başlattığı bu 

proje ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı sınırları içerisinde yerli ve yabancı 
                                                            
60 "Aile İçi Şiddete Son Kampanyası", (Erişim Tarihi): 22.09.204, 
http://avrupa.hurriyet.com.tr/haberler/aile-ici-siddet/1007771/aile-ici-siddete-son-kampanyasi 
61 "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sponsorluklar", (Erişim Tarihi): 23.09.2014, 
http://www.mercedes-
benz.com.tr/content/turkey/mpc/mpc_turkey_website/tr/home_mpc/passengercars/home/world/about/corp
orate_information/kssVesponsorluklar.0002.html 
62 LÖSEV- Sosyal Sorumluluk Projeleri, (Erişim Tarihi): 23.09.2014,  http://www.turcom.com.tr/sosyal-
sorumluluk-losev.asp 
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turistlerin bölgeyi sorun yaşamadan gezmelerini sağlayacak altyapı çalışmalarını 

gerçekleştirmiş, böylece bu alan önemli bir turizm destinasyonuna dönüştürülmüştür63.  

- "Meslek Lisesi Memleket Meselesi" Kampanyası; Vakıf statüsünde olan Koç 

Vakfı'nın Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile bu sosyal sorumluluk projesinde, 

öğrencilerin staj imkanlarına kavuşturulması, bilgi, beceri ve yeteneklerinin düzeyinin 

yükseltilmesi, ulusal ekonominin aradığı işgücünün oluşturulması, mesleki ve teknik 

eğitimin özendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilere eğitim bursu ve 

staj imkânları sağlanmakta, koçluk sunulmaktadır. Bu proje ile birlikte, meslek 

liselerinin tercih edilmesine önemli oranda artışlar söz konusu olmuştur (yaklaşık 

%30)64. 

- TEMA Vakfı "Geleceğimiz Erimesin" ve "El Koyun" Kampanyaları; Dernek 

statüsünde bir kurum olan TEMA Vakfı'nın çevre ile ilgili toplumsal farkındalık 

oluşturmak amacıyla hazırladığı sosyal sorumluluk projelerinden en önemlileri, 

Erozyona, Çölleşmeye, sellere karşı her yakaya bir yeşil yaprak projesi, TURMEPA ile 

birlikte "Geleceğimiz Erimesin" başlığı altında 5 Haziran Dünya Çevre Günü itibarı ile 

810.000 kişiye çevre eğitimi verilmesi, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde 

düzenlenen "El Koyun" kampanyasıdır65.  

- "Gülümseyen Gelecek Anasınıfı Projesi"; Danone, Çağdaş Yaşamı 

Destekleme Derneği ve MEB'in ortaklaşa hazırladığı bu sosyal sorumluluk projesinde 

okul öncesi eğitim oranının AB standartlarına yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu 

doğrultuda, ülkemizin 81 ilinde 500 Gülümseyen Gelecek Anasınıfı ve Oyun Parkı 

açılmış, buralardan 25.000 çocuğun istifade etmesi sağlanmıştır. Bu anasınıfları, Milli 

Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği ilköğretim okullarının mobilya, teknolojik araç ve 

eğitim malzemelerinin Danone tarafından karşılanması ile donatılmaktadır66. 

                                                            
63 aktaran Özden, a.g.t, s.66. 
64"Meslek Lisesi, Memleket Meselesi", (Erişim Tarihi): 23.09.2014,  
http://www.mesleklisesimemleketmeselesi.com/tr-TR/MLMMNedir/Amac 
65 "TEMA", (Erişim Tarihi): 24.09.2014, http://www.cevko.org.tr/cevko/getdoc/fd8e3b41-6e95-4215-
a856-27de268e2ea9/TEMA_1992_2012.aspx 
66 "Gülümseyen Gelecek Anasınıfları", (Erişim Tarihi): 23.09.2014, 
http://www.danone.com.tr/tr/saglikli_turkiye_icin/topluma_katki_projelerimiz/gulumseyen_gelecek_anas
iniflari.aspx 
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-"İlk Adım" Projesi; 2009'da Türkiye Vodafone Vakfı, Anne Çocuk Eğitim 

Vakfı (AÇEV) ve MEB ortaklığı ile hayata geçen projenin amaçları; ilk etapta 18 ilde 

toplam 180 ana sınıfının açılması ve müfredata uygun "İlk Adım" öğretmen kitlerinin 

hazırlanmasıdır. Bununla birlikte, bu sınıflarda eğitim alan çocukların ailelerinin de 

eğitim alması tasarlanmaktadır. Proje kapsamında, 93.385 anne-çocuk ve eğitmene 

ulaşılmıştır67. 

- "Kalem Tutan Eller Projesi"; MEB, Garanti Emeklilik, ARB Reklam 

Tanıtım ve İletişim, Boğaziçi Üniversitesi'nin ortaklaşa organize ettiği 2009'da başlayan 

sosyal sorumluluk projesinin amacı; "sokakta çalışan çocukların akademik başarılarının 

arttırılması ve böylece sokaktan uzak tutulmaları, okulla bağlarının güçlendirilmesi, 

ebeveynlerinin çocuklarının geleceklerinin okulda olduğuna ikna edilmeleridir"68.  

-"Sınırsız Mavi" Projesi: TURMEPA / DenizTemiz Derneği, Yapı Kredi 

Bankası işbirliği ve MEB'in desteğiyle hayata geçen bu projede ilköğretim ve lise 

öğrencilerinin doğal varlıkların korunması noktasında farkındalık sahibi olmaları 

amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, 28 kıyı ili ve Van'daki okulların öğretmenlerine 

eğitim verilmekte, onların ise kendi öğrencilerine "Sınırsız Mavi" eğitimi vermeleri 

öngörülmektedir69.  

- "Beyaz Şapkalar" Projesi; TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı) ile Janssen 

Türkiye'nin ortaklaşa organize ettiği bu sosyal sorumluluk projesinin amacı; toplumda 

yaşanan şiddetin son bulması için sorunun kaynağına inilmesi ve bu doğrultuda 

ilköğretim çağından itibaren farkındalık yaratılmasının sağlanmasıdır. Bu doğrultuda, 

2010 yılında 6 ilde toplam 9 okul olmak üzere, dolaylı faydalananlarla birlikte, 3000 

kişiye ulaşılmıştır. 2012'de ise 5 ilde (Erzurum, İzmir, Kilis, Trabzon ve Balıkesir) 7 

                                                            
67 "Geleceğe İlk Adım Projesi Nedir?", (Erişim Tarihi): 25.09.2014, http://www.gelecegeilkadim.org/tr-
TR/ilk-adim-projesi-nedir/6.aspx 
68 "Çocuklarımızın Ellerinden Sokak Değil, Garanti Emeklilik Tutuyor," (Erişim Tarihi), 23.09.2014, 
http://www.garanti.com.tr/tr/garanti_hakkinda/garantiden_haberler/2010/nisan/kalem_tutan_eller.page 
69 "Sınırsız Mavi Nedir?", (Erişim Tarihi): 23.09.2014, 
http://www.sinirsizmavi.com/icerik.aspx?id=2&u=Sinirsiz-Mavi-Nedir- 
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okulda toplam 1200 ilköğretim öğrencisine ulaşılmış, dolaylı faydalanıcılarla birlikte bu 

sayı 4250'yi bulmuştur70.  

-"Uyuşuyorum (Hayata Evet De)" Projesi: Eskişehir'den başlayan ve 

Türkiye'nin 30 iline ulaşan bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında kullanım yaşı 

ilkokullara kadar inen Bonzai ve diğer uyuşturucularla toplumsal farkındalık yaratılarak 

mücadele edilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimler, konferans ve seminerler dışında, 

"Hayata Evet De" festivaliyle uyuşturucuya hayır, hayata ise evet fikrinin öğrencilere 

erken yaşlardan itibaren benimsetilmesi istenmektedir71. 

- "Ülkem İçin Engel Tanımıyorum" Kampanyası; Koç Holding'in Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) işbirliği 

ile başlattığı ve 2012-2013 yıllarını kapsayacağı kararlaştırılmakla birlikte, bir yıl 

süreyle uzatılan sosyal sorumluluk projesinde 37 ilde toplam 1.284 eğitim aracılığıyla 

10.000'i aşkın öğrenciye ulaşılmıştır. Projenin amacı, "engelli bireylerin toplumun 

yararlandığı tüm imkânlardan özgür bir biçimde yararlanması ve toplumun bu 

farkındalığa varmasıdır". Bu projeye eşlik eden, "İletini Bağışla" kampanyasında ise 

"engelli bireylerin önündeki gerçek engel karşılaştıkları zorluklardır" sloganı altında 

toplumsal yaşam içerisinde engelliler ile iletişim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken 

noktalar vurgulanmaktadır72. 

Bu bağlamda, çalışmanın bir sonraki başlığı altında Türkiye'nin en büyük şehri 

ve sosyo-ekonomik anlamda başkenti diyebileceğimiz İstanbul'da uygulanan sosyal 

sorumluluk projeleri ele alınacaktır. 

 

 

 

                                                            
70 "Janssen'de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmaları", (Erişim Tarihi): 24.09.2014, 
http://www.janssen.com.tr/kurumsal-sosyal-sorumluluk 
71 "Uyuşuyorum Adlı Sosyal Sorumluluk Projesi Hayata Geçiyor", (Erişim Tarihi): 24.09.2014, 
http://www.haberler.com/uyusuyorum-adli-sosyal-sorumluluk-projesi-hayata-6252385-haberi/ 
72 "Ülkem İçin", (Erişim Tarihi): 24.09.2014, http://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/projeler/ulkem-
icin 
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C. İstanbul’da Uygulanan Sosyal Sorumluluk Projesi 

TUİK 2013 verilerine göre73, Türkiye nüfusunun %18,5’inin ikamet ettiği, 

14.160.467 kişi ile Türkiye’de en çok nüfusa sahip olan ve birçok Avrupa ülkesinden 

çok daha kalabalık bir şehir olan İstanbul, bir sosyoloji laboratuarı gibi 

konumlandırılabilir. Dünyada iki kıta üzerinde kurulmuş tek kent olan İstanbul, iki kıta 

arasında da bir geçit yeridir. İstanbul'un tarihten miras edindiği göç yolları üzerinde 

kültürel, sosyal ve ekonomik bir ana durak olma durumunun yanında, özellikle 1950'li 

yıllardan sonra kentleşme süreci ile birlikte kırsal alandan kentlere göçlerin odağında da 

yer aldığı görülmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da şu faktörlerden ötürü 

kentsel nüfusun arttığı görülmektedir74; 

- Nüfus artışından kaynaklı tarıma uygun toprakların yetersizliği, 

- Tarım topraklarının miras yoluyla bölünerek küçülmesi, 

- Tarımda makineleşme, 

- Kentlerin eğitim, sağlık, sosyo-kültürel anlamda birer cazibe merkezine 

dönüşmesi, 

- İş imkânlarının çokluğu. 

Bu durum kırsal iticilikle, kentsel çekiciliğin bir ilişkisi olarak 

nitelendirmiştir75. Dolayısıyla, kırsaldan kitleleri kente iten faktörler kadar, kentte 

insanları kırsaldan kendine çeken faktörleri de göz ardı etmemek gerekmektedir. 

Nitekim, bu parametreleri özetleyen bir deyiş olarak "İstanbul'un taşı toprağının altın 

olması"76, İstanbul'a yönelen göçü ve sonrasında İstanbul'un nüfusunun artışını da 

açıklamaktadır. Bu doğrultuda, 1950 yılında 1 milyon olan nüfus, 1990'da 7 milyon 

                                                            
73 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15974 (Erişim Tarihi: 11.01.2015). 
74 Taner Kılıç ve Seçkin Hardal, "Kentsel Dönüşümün Sosyal ve Mekânsal Yansımalarına Bir Örnek: 
Sarıgöl Mahallesi (Gaziosmanpaşa - İstanbul)", Türk Coğrafya Dergisi, S.62, 2014, s.2. 
75 R. Doh'tan aktaran Fatih Çelik, "Türkiye'de İç Göçler: 1980-2000", Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
S.22, 2007/1, s.89. 
76 Abdülkadir Emeksiz, "İstanbul Folkloru", iç. Karaların ve Denizlerin Sultanı İstanbul, C.2, Haz: 
Filiz Özdem, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009, s.269. 
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309.000'e yükselirken77 2010'da resmi nüfus 13,255,685 olarak kaydedilmiştir. Öte 

yandan günümüzde İstanbul'un nüfusu için 20 milyona yakın bir sayı telaffuz 

edilmektedir. Bu göçlerle birlikte önce İstanbul'da gecekondu mahalleleri oluşmaya 

başlamış; 1948'de 25-30.000 olarak telaffuz edilen gecekondu sayısı, 1970'de 600.000, 

2002'de ise 2.200.000 olarak ele alınmaktadır78.  

Cumhuriyet döneminde İstanbul'da gecekondulaşmanın ilk olarak ortaya 

çıkması, Kazlıçeşme-Zeytinburnu'nda deri ve dokuma sanayisinin yakınında gelişen 

"teneke mahallesi" iledir79. Zeytinburnu'nun kaçak yapılaşma kökeninin çok eski bir 

olgu olduğunu ve 17.yüzyılda dahi bu bölgede kaçak yapılaşmaların yaşandığını 

belirtilmektedir80. Ancak başta Zeytinburnu olmak üzere bu mahalleler öncelikle 

metropolün kenar semtlerini, ardından çevre yolu ve bağlantı yollarının yapımıyla 

merkezi ilçelerini oluşturmaya başlamıştır. Bu yeni oluşan ilçelerde imar afları, tapu 

dağıtılarak meşrulaştırmalar, alt yapı yatırımları ve daha düzenli binalarla modern, 

sağlıklı ve kentle bütünleşen yeni semtler bulunmaktadır81.   

Tüm bu verilerin ışığında anlaşılabileceği gibi İstanbul; çeşitli kültürlerin, 

sosyo-ekonomik grupların, farklı inanç ve etnisitelerin sentezlendiği bir metropoldür. 

Bu metropol ise dünyanın büyük metropollerindeki gibi kentleşmenin getirdiği yapısal 

sosyo-ekonomik sorunların yaşandığı bir alandır. Eğitim, sağlık, güvenlik, kültürel 

ihtiyaçlar, ekonomik sorunlar bu sorun ağının parçalarıdır. Ancak, kuşkusuz bu sorunlar 

yaş ve cinsiyet parametreleri ile de ilişkilidir. Bir araştırmaya göre "lamba" olarak 

tanımlanan "geniş tabanlı, daralan çocukluk çağı, geniş çalışma çağı ve daralan ileti yaş 

gruplarından" oluşmaktadır. Bu piramidal yapıda, doğum ve ölüm oranları yüksektir. Bu 

nedenle piramidin tabanı genişlemekte, çalışma çağı grubundan alınan göç büyümekte, 

yüksek ölüm oranı ise piramidin tavanını daraltmaktadır. Aynı araştırmaya göre 

                                                            
77 Doğan Hasol, "İstanbul'un Dönüşümü", Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, S.413, 2001/3, s.48. 
78 Kılıç ve Hardal, a.g.e, s.2. 
79 Hasol, a.g.e, s.48. 
80 Tayfur Kahraman, "İstanbul Kentinde Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Planlama Süreçleri", Planlama 
Dergisi, S.2, 2006, s.98. 
81 Serdar Sağlam, "Türkiye'de İç Göç Olgusu ve Kentleşme", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.5, Güz 
2006, s.40. 
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İstanbul'un göçle oluşan ilçeleri olan Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Sultanbeyli ve 

Esenler'de nüfus piramidleri "lamba" şeklinde yapılanmıştır82. 

Dolayısıyla, İstanbul'un özellikle göçle şekillenen ilçelerinde sosyo-ekonomik 

sorunların yoğunlaştığı ve hükümet, yerel yönetimler ve STK'lar tarafından organize 

edilen eğitim, sağlık vb. temalı sosyal sorumluluk projelerinin özellikle bu alanlarda 

uygulamaya konulduğu söylenebilir. 

Bu doğrultuda İstanbul'da son yıllarda yürütülmüş ya da hâli hazırda 

yürütülmekte olan sosyal sorumluluk projeleri başta belediyelerin düzenledikleri olmak 

üzere şu şekilde sıralanmaktadır; 

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Projeleri; 2008'de düzenlenen "Sihirli 

Eller" projesi kapsamında İstanbul'da yaşayan 26 zihinsel özürlü genç, Hollanda'lı 

akranları ile bir araya getirilerek sergiler düzenledi, müzik ve ebru çalışmaları 

gerçekleştirdi ve sosyalleşmelerine imkân sağlandı.  

"Küçük Adımlar Erken Eğitim Projesi"nde ise 2001 yılından itibaren İBB 

ile üniversiteler işbirliği ile 0-6 yaş arasında normal gelişim sürecinde edinilen 

beceriler, aileler ve çocukların katılımı ile özel eğitim programı içerisinde 

geliştirilmektedir. Buna göre İstanbul çapında bu eğitimi almış üniversite öğrencileri ile 

aileler tanıştırılmakta ve 5 ay süreyle öğrenciler aileleri evlerinde ziyaret etmektedirler. 

İBB'nin ESHA Projesi ise, il çapında din görevlileri, üniversite öğrencileri, taksi 

şoförleri ve İETT çalışanlarına engellilere nasıl davranılması gerektiğini aktarmak 

konusunda 2000 yılında başlatılmış olan ve eğitimlerle süren bir projedir83. 

- Ataşehir Belediyesi'nin "Ataşehir Tane Tane Kapak Topluyor, Adım Adım 

Engelleri Aşıyor" sloganı ile yürüttüğü, "Mavi Kapak Kampanyası"; İlçede sivil halk 

tarafından 111 ton civarında mavi plastik kapak toplanmış ve bu sayede ihtiyaç 

sahiplerine 953 adet tekerlekli sandalye ulaştırılmıştır. Bu kampanya, Galatasaray 

                                                            
82 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu, İstanbul İl 
Bütünü Araştırma Bulguları, (Erişim Tarihi): 24.09.2014, 
http://www.planlama.org/new/images/stories/Dokuman/istanbul_cdp/3-a_il_butunu_aras_bulgulari.pdf 
83 "İBB, Sağlık ve Sosyal Hizmetler - Projelerimiz", (Erişim Tarihi): 24.09.2014, 
http://www.ibb.gov.tr/sites/SaglikVeSosyalHizmetler/isom/Pages/PROJELERIMIZ.aspx 
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Üniversitesi'nden 2010 Yılı En Önemli Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü'nü ve 

Marmara Belediyeler Birliği Örnek Belediyecilik Proje Yarışması'nda Jüri Özel 

Ödülü'nü kazanmıştır. Yine aynı belediyenin "Yeşil Pota, Temiz Doğa" projesi ile çevre 

bilinci, basketbol sevgisi ile bütünleştirilmiş ve toplam 11.102 öğrencinin 9.297 kg atık 

toplaması ve böylece 85 ağacın kesilmesini önlenirken, 100 litre petrol, 41.250 kw 

elektrik tasarrufu sağlanmıştır. Yine, 4.5 ton karbondioksitin atmosfere salınımı 

engellenmiştir84. 

- "Mutlu Yuva Huzurlu Toplum Projesi"; Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği 

bu sosyal sorumluluk projesinde evliliğinde 40 yılı geçmiş çiftler, uzun süreli 

evliliklerinin toplumsal huzura ışık tutmasını kutlamak amacıyla Kız Kulesi'nde yemeğe 

götürülmekte ve yılda bir gün evlilikle ilgili tecrübelerini kendilerinden sonra gelen 

kuşaklara aktarmaktadırlar. 

- Beyoğlu Belediyesi'nin Sosyal Sorumluluk Projeleri; Diş Dostu Derneği ile 

birlikte Beyoğlu ilçesindeki okullarda gerçekleştirdiği ağız ve diş sağlığı eğitimini 

kapsayan "Dişler Yolunda Projesi", 2014'te başlayan ve iki yıl sürecek olan Bernard van 

Leer vakfıyla ortaklaşa düzenlenen aile içi şiddetin sonlandırılmasını hedefleyen 

"Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller Projesi" kapsamında 0-8 yaş çocukların güvenliğini 

ilgilendiren ebeveynlik, ebeveyn ve çocuk çatışmaları, öfke kontrolü, kadın hakları gibi 

konularda eğitimler verilmektedir85. 

- Düşler Akademisi Sosyal Projesi; Beşiktaş Belediyesi, Alternatif Yaşam 

Derneği (AYDER) ve BM Kalkınma Programı'nın ortaklığı ve Türkiye Vodafone 

Vakfı'nın maddi desteği ile oluşturulan projede Beşiktaş ilçesi içerisinde engelli ve 

sosyal dezavantajlı gençlere ücretsiz bir şekilde kültür ve sanat eğitimleri verilmektedir. 

Bu eğitim sonucunda, bu gençlerin sosyal anlamda rehabilite edilmeleri ve fırsat eşitliği 

sağlanması amaçlanmaktadır86. 

                                                            
84 "Ataşehir Belediyesi - Çevre Projelerimiz", (Erişim Tarihi): 24.09.2014, 
http://yeni.atasehir.bel.tr/Files/file/brosur/cevreprojelerimiz.pdf 
85 "Beyoğlu Belediyesi Sosyal Sorumluluk Projeleri", (Erişim Tarihi): 23.09.2014, 
http://www.beyoglu.bel.tr/beyoglu_belediyesi/haber_default.aspx?SectionId=143&ContentId=35517 
86 "Düşler Akademisi", (Erişim Tarihi): 23.09.2014, http://www.besiktas.bel.tr/sayfa/1355/dusler-
akademisi 
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- "BİLİYORUM" Projesi: Beşiktaş Belediyesi tarafından, özel bir hastanenin 

desteği ile  her yıl Kanser Haftası süresince 10.000 Beşiktaşlıya ücretsiz kanser taraması 

yapılmasını amaçlayan projenin hedefi, kanserde erken teşhisin önemine dair toplumsal 

farkındalık uyandırmaktır. Bu doğrultuda, 4.000'i aşkın hasta kanser taramasından 

faydalanmış ve kadınların %1.8'inde meme kanseri erken dönemde teşhis edilmiştir87. 

- "EDİM (Esenler Dayanışma İyileştirme Merkezi) Projesi"; Esenler 

Belediyesi ve Esenler Kaymakamlığı tarafından ortaklaşa oluşturulan ve ilçe çapındaki 

ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının tasarlanmış bir marketten kredi kartı mantığı ile onur 

ve gururlarını rencide etmeyecek şekilde giderilmesini sağlayan proje, aynı zamanda 

İstanbul çapında Sosyal Belediyecilik Proje Yarışması'nda birinci olmuştur88. 

- "Evde Bakım Hizmeti" Projesi; Güngören Belediyesi'nin sağlamış olduğu bu 

hizmet, ilçe çapında toplam 350 aile tarafından alınmakta olup, sosyal sorumluluk 

projesinin amacı, yaşlı, kimsesiz, engelli vatandaşların gündelik hayatlarını 

kolaylaştırmaktır89. 

- "Yeteneğimi Paylaşıyorum" Projesi; Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İstanbul 

Üniversitesi'nin ortaklaşa çalışması ile gerçekleştirilen bu projede İ.Ü öğrencileri ilçenin 

dezavantajlı çocuklarına okul dersleri, kaligrafi, ebru, resim, tezhip, satranç, 

fotoğrafçılık, gitar, bağlama, badminton alanlarında dersler verilmektedir90.  

- "Genç Gelecek Projesi"; Sancaktepe Belediyesi'nin geliştirdiği bu sosyal 

sorumluluk projesi kapsamında konserler, mekan gezileri, söyleşiler, paneller, 

konferanslar, film, fotoğraf, müzik yarışmaları ile Sancaktepe ilçesindeki gençlere bir 

okul hizmeti verilmektedir91.  

                                                            
87 "Biliyorum" Projesi, (Erişim Tarihi): 24.09.2014, http://www.livkansermerkezi.com/liv-hospital-
biliyorum-projesi-ile-kansere-fark-atti/ 
88 "Esenler'de Yoksulun Yüzü EDİM ile Gülüyor", (Erişim Tarihi): 23.09.2014, 
http://www.esenler.bel.tr/icerik/12/1622/esenler-dayanisma-ve-iyilestirme-merkezi.aspx 
89 "Güngören Belediyesi "Evde Bakım Hizmeti", Üç Yaşında, (Erişim Tarihi): 24.09.2014, 
http://www.milliyet.com.tr/gungoren-belediyesi-evde-bakim-hizmeti-istanbul-yerelhaber-347958/ 
90 "İÜ'lü öğrenciler yeteneklerini Gaziosmanpaşalı çocuklarla paylaşıyor, (Erişim Tarihi): 23.09.2014, 
http://www.gaziosmanpasa.bel.tr/57-8071-iu%E2%80%99lu-ogrenciler-yeteneklerini-gaziosmanpasali-
cocuklarla-paylasiyor-Content.aspx 
91 "Sancaktepe Genç Gelecek Projesi", (Erişim Tarihi): 24.09.2014, 
http://www.gencgelecek.com/icerik/3/22/baskandan.aspx 
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Kaymakamlıkların düzenlediği projeler ise; 

- Uygarlıklar Şehri İstanbul'u Tanıyalım Projesi; İETT ile Gaziosmanpaşa 

Kaymakamlığı arasında sosyo-ekonomik ve sosyokültürel anlamda dezavantajlı 

insanların yaşadığı Gaziosmanpaşa'daki öğrencilerin İstanbul'un kültürel, tarihi ve doğal 

güzelliklerini yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen bir projedir. 2010'da 

düzenlenen projede 60 gün içerisinde 7.000 öğrenci Panorama 1453 Müzesi'ni 

gezmiştir. Proje kapsamında göçle İstanbul'a gelen ve "sosyo-ekonomik yetersizlikleri 

nedeniyle İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerinin farkında olmayan gruplarda" bu 

farkındalık yaratılmıştır. Projenin ortaklarından biri İBB Kültür A.Ş ve Kadın 

Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'dır92. 

- Okul Merkezli Sosyal Destek Projesi; M.E.B Bakanlığı'nın "Okullar Hayat 

Bulsun" projesine destek niteliğinde, okulların sosyal çevrelerinden haberdar kılınması, 

ihtiyaç sahiplerinin tespiti ve okumaz yazmalara ulaşarak çözüm geliştirilmesinin 

amaçlandığı bu proje, Üsküdar Kaymakamlığı tarafından yönetilmektedir93. 

- Geleceğe Annemle Yürüyorum Projesi; Üsküdar Kaymakamlığı tarafından 

düşük gelir grubundan 36-72 aylık çocukların okul öncesi eğitim ihtiyaçlarının 

giderilmesi ve eş zamanlı annelere meslek edindirme kurslarının verilmesi 

amaçlanmaktadır. 2011'den 2016'ya kadar sürecek olan projede, yeni okulların açılması 

ve daha çok dezavantajlı aileye ulaşılması düşünülmektedir94. 

- Görerek Yürüyorum Projesi: Üsküdar Kaymakamlığı'nın bu projesinde 

İstanbul genelindeki 2, Türkiye genelindeki 16 görme engelli okulundan biri olan 

Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu'nda; az gören çocuk ve gençlerin sosyal 

başarılarının arttırılması ve toplumsal adaptasyon sorunlarının minimize edilerek mutlu, 

üretken ve yaratıcı bireyler olmalarına çalışılmaktadır. Projenin bütçesi 620.000 TL 

                                                            
92 "İETT ve Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'ndan Ortak Sosyal Sorumluluk Projesi", (Erişim Tarihi): 
24.09.2014, http://www.iett.gov.tr/tr/tunel/news/iett-ve-gaziosmanpasa-kaymakamligindan-ortak-/639 
93 "Okul Merkezli Sosyal Destek Projesi", (Erişim Tarihi): 
http://www.uskudar.gov.tr/default_B0.aspx?content=1069 
94 "Geleceğe Annemle Yürüyorum", (Erişim Tarihi): 23.09.2014, 
http://www.uskudar.gov.tr/default_B0.aspx?content=1063 
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olup, 1 yıl süreyle Üsküdar Kaymakamlığı AB Etüt Proje ofisi tarafından 

yönetilmektedir95. 

- Yalnız Değilsin. Yeteriz Yetişiriz Projesi; İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2012 

mali programı içerisinde yer verdiği ve Küçükçekmece Kaymakamlığı tarafından 

yürütülen bu proje, öksüz ve yetim çocukların belirli bölümlerinde "öksüz ve yetim 

öğrencilerin toplumsal ve kültür hayatına katılımlarını kolaylaştırmak ve beklentilerini 

belli ölçülerde karşılayabilmeleri" adına kültürel faaliyetlere katılmalarını 

sağlamaktadır. Bu doğrultuda Küçükçekmece'de öksüz ve yetim çocukların, Gelibolu 

Şehitliği, İstanbul Akvaryum, İstanbul Miniatürk, Topkapı Sarayı gibi tarihi ve turistik 

yerlere düzenlenen gezilere katılmaları sağlanmıştır. Bununla birlikte ilçe çapındaki 

öksüz ve yetim çocuklara Aydın Didim Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal 

Tesisleri'nde tatil imkânı sunulmuştur96. 

- Işık Biziz Projesi: Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın 2011'de hayata geçirdiği 

proje, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 18 yaş altı sokakta çalışan çocukları tespit etmesi 

ile başlamış olup, rehber öğretmen, meslek öğretmeni, Çocuk Büro Amirliği'nde görevli 

polislerden kurulu bir proje ekibinin bu çocukların ve ailelerinin eğitim ve iş 

ihtiyaçlarının giderilmesinin sağlanmasını amaçlamaktadır97.   

Kurumların, hükümet ile işbirliği içerisinde düzenlediği projeler; 

- Haydi Kızlar Okula!: 2004'te İstanbul'u da uygulama alanı olarak kapsayan 

MEB ile UNICEF ortaklığı ile yürütülen bu sosyal sorumluluk projesi dahilinde, 6-14 

yaş arası eğitim sistemi dışında kalan kız çocuklarının %100 okullaşmaları ve eğitimde 

cinsiyetler arası eşitliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda projenin araçları, 

öğretmen el kitabı, afiş, eğitici eğitimi, gönüllüler için rehber kitapçık, kampanya 

tanıtım filmleri ve logolardır98. 

                                                            
95 "Görerek Yürüyorum", (Erişim Tarihi): 23.09.2014, 
http://www.uskudar.gov.tr/default_B0.aspx?content=1122 
96 "Yalnız Değilsin. Yeteriz Yetişiriz Projesi, (Erişim Tarihi): 23.09.2014, 
"http://www.kucukcekmece.gov.tr/proje2.html 
97 "Işık Biziz Projesi", (ErişimTrihi): 24.09.2014, http://www.sultanbeyli.gov.tr/default_B1.aspx?id=107 
98 "Haydi Kızlar Okula!", (Erişim Tarihi): 23.09.2014, http://haydikizlarokula.meb.gov.tr/ 
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- "Samsung Akademi Projesi"; İstanbul çapındaki teknik meslek liselerinden 

628 öğrencinin modern teknoloji laboratuvarlarında, uzmanlar eşliğinde eğitim 

imkânına kavuştuğu İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ile Samsung'un ortaklaşan 

düzenlediği sosyal sorumluluk projesidir99. 

- "Küçük Adımlar Büyük Yarınlar Projesi"; MEB, Toplum Gönüllüleri Vakfı 

ve Procter & Gamble'ın işbirliği ile geliştirilen bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında 

Toplum Gönüllüsü gençler tarafından eğitim verilen İstanbul ve çevresindeki 10 

okuldan 4-11. sınıf öğrencilerinin geliştirdiği projeler sunulmakta ve yarıştırılmakta, 

gösteriler gerçekleştirilmektedir100. 

- "AÇEV Okuryazarlık Eğitimi"; 1996 yılından beri içerisinde İstanbul'un da 

olduğu Türkiye'nin 8 ilinde etkinlik gösteren AÇEV'in (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) bu 

sosyal sorumluluk projesinde onlarca okumaz yazmaz durumdaki kadına işlevsel 

düzeyde okuryazarlık eğitimleri verilmektedir. Bununla birlikte, AÇEV'in eğitimleri 

televizyon yoluyla ve bilgisayar destekli olarak verilmektedir101. 

- "Kalem Tutan Eller Projesi"; Önceki başlık altında sokakta çalışmak 

zorunda kalan çocukların okula döndürülmelerini ve ailelerin bu çocukların 

geleceklerinin okulda olduğuna ikna edilmelerini amaçladığını söylediğimiz bu proje, 

2009-2010 yılının ilk döneminde İstanbul'da beş ilçede toplam 15 pilot okulda 

başlatılmıştır. Proje kapsamında öncelikle 1000 çalışan öğrenciye ve ebeveynlerine 

ulaşılması hedeflenmektedir. 

- "Karneni Göster Kitabını Al Projesi"; İstanbul'u kapsayacak şekilde İş 

Bankası'nın düzenlediği sosyal sorumluluk projesi doğrultusunda, eğitimde fırsat eşitliği 

sağlamak amacıyla karnesini en yakındaki şubeye götüren öğrencilere klasikler hediye 

                                                            
99 "Sosyal Sorumluluk Projesi Samsun Akademi'de Mezuniyet Sevinci", (Erişim Tarihi): 24.09.2014, 
http://istanbul.meb.gov.tr/www/sosyal-sorumluluk-projesi-samsung-akademide-mezuniyet-
sevinci/icerik/676 
100 "Çocuklar ve Gençlerin Sosyal Sorumluluk Şenliği", (Erişim Tarihi): 24.09.2014, 
http://www.pg.com.tr/procter/pg_haber_2007_4.htm 
101 "AÇEV Okuryazarlık Eğitimi" (Erişim Tarihi): 24.09.2014, http://www.sosyalsorumluluk.org/acev-
okuryazarlik-egitimi/ 
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edilmektedir. Böylece, 4 yıldır binlerce öğrenci kitap okuma alışkanlığı ile 

tanıştırılmıştır102.  

- Teknoloji Yoluyla Otizmli Çocukların Öğrenme Fırsatlarının Artırılması 

Projesi: İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim 

Okulu eğitmenleri tarafından Bağcılar, Kadıköy, Şişli, Zeytinburnu ve Beylikdüzü 

ilçelerindeki otizmli ve zihinsel engelli 0-8 yaş arası çocuklara, eğitmenlere ve ailelere 

toplam 1.050 saat ders verilmiş, 50 adet eğitim programı seti kapsamında 300 adet farklı 

kavram geliştirilmiş, hedef grubun renk, meyve, sebze vb. kavramları öğrenmelerine 

katkı sağlanmıştır103. 

- "Sınırsız Mavi" Projesi: 2006 yılında ilk olarak İstanbul'un Üsküdar 

ilçesinde başlatılan bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Ümraniye, Sultanbeyli, 

Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Bağcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa, Çatalca, Silivri 

ilçelerinde doğal güzelliklerin kirlenmesine karşı mücadelede farkındalık eğitimi 

verilmiştir. Projeye destek olması ve çocuklara sevdirilmesi açısından "Alipot ve Çevre 

Dedektifleri" çizgi filminden yola çıkılarak bir bilgisayar oyunu üretilmiş ve oyun site 

üzerinden oynanabilir kılınmıştır104. 

Üniversitelerin ve diğer vakıf ve derneklerin düzenlediği projeler; 

- "Gönül Bağı ve Yol Arkadaşım Projeleri"; Kemerburgaz Üniversitesi ile 

Bağcılar Belediyesi arasında ortaklaşa düzenlenen sosyal sorumluluk projesinde, 

üniversite öğrencileri tarafından engellilerle çalışma ve yaşlı ziyaretleri düzenlenmekte, 

aynı üniversitenin Şişli Belediyesi ile düzenlediği "Yol Arkadaşım" projesi kapsamında, 

Feriköy Emekliler Dinlenme Evi'ndeki yaşlılara 52 kişilik müzikli terapi grubuyla 

rekreasyon imkanı sunulmakta ve birlikte perküsyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

                                                            
102 "Karneni Göster, Kitabını Al Projesi" (Erişim Tarihi): 24.09.2014, 
http://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/kurumsal-sosyal-sorumluluk/egitim/karneni-goster-kitabini-
al/Sayfalar/karneni-goster-kitabini-al.aspx 
103 "Teknoloji Yoluyla Otizmli Çocukların Öğrenme Fırsatlarının Artırılması Projesi", (Erişim Tarihi): 
24.09.2014, http://tohumotizm.org.tr/proje/teknoloji-yoluyla-otizmli-cocuklarin-ogrenme-firsatlarinin-
artirilmasi-projesi 
104 "Sınırsız Mavi Nedir?", (Erişim Tarihi): 23.09.2014, 
http://www.sinirsizmavi.com/icerik.aspx?id=2&u=Sinirsiz-Mavi-Nedir- 
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- "Korunmaya Muhtaç Çocuklar Projesi"; 2006-2007 yılları arasında 

Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı'nın organize ettiği sosyal sorumluluk 

projesidir. Proje kapsamında, üniversite öğrencileri gönüllü olarak Sosyal Hizmetler 

Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) İstanbul Göztepe Semiha Şakir Çocuk Yuvası'nda 

koruma altına alınan 3-6 yaş çocuklarına bilişsel, fiziksel, duygusal, sosyal destek 

sağlamışlardır. Aynı zamanda bir müdahale programı olarak da nitelendirilen projenin 

iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki; üniversite öğrencilerine sosyal 

sorumluluk bilinci kazandırmak ikincisi ise korunmaya muhtaç çocukların yaşam 

kalitelerini ve bu doğrultuda gelişimlerini olumlu düzeye çekmektir. Projenin araçları; 

yuvada hizmet alan toplam 78 korunmaya muhtaç çocuğun öğrenmelerini, bilişsel, dil 

ve motor gelişimlerini destekleyecek aktiviteler, oyunlar ve etkinliklerdir. Bu 

etkinlikler, toplam 38 öğrenci tarafından yürütülmüştür. Bu 38 öğrenci, Semiha Şakir 

Çocuk Yuvası'na gitmeden önce Bahçeşehir Koleji Anaokulu öğretmenleri tarafından 

eğitilmişlerdir105.  

-"Minik Yürekler Projesi" (KÜMYÜP); Kendi kategorisinde Kadın ve 

Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı'ndan ilk onay alan proje olan Koç Üniversitesi 

Öğrenci Dekanlığı'na bağlı gönüllü öğrencilerin yürüttüğü bu proje kapsamında her 

haftasonu Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan 2-6 yaş arası 42 

çocuğa 10 hafta süresince Cumartesi sabahları ziyaret götürülmektedir106. 

- "Koruyucu Ruh Sağlığı ve Aileye Geri Döndürme Projesi"; Açık Kapı 

Sosyal Sorumluluk Derneği'nin Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu ile birlikte 

gerçekleştirdiği proje kapsamında 0-12 yaş arası çocukların uzmanların desteği ile anne-

çocuk ilişkilerinin düzenlenmesi ve ailelerinden maddi imkansızlıklar nedeniyle ayrılan 

çocukların yeniden ailelerine döndürülmesi hedeflenmektedir107. 

- "Pil Kardeşliği Kampanyası"; 2009'da başlayan ve hala sürmekte olan ve 

plastik kapak karşılığı duyma sorunu yaşayan çocukların kulak pili ihtiyacını karşılayan 

                                                            
105 N. Özdemir, N. Sefer ve D. Türkdoğan, "Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Örneği: "Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar", C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, C.32, S.2, Aralık 2008, s.284-285. 
106 "KÜMYÜP", (Erişim Tarihi): 24.09.2014, http://kugonulluleri.ku.edu.tr/?post_causes=kumyup 
107 "Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi", (Erişim Tarihi): 23.09.2014, http://www.acik-kapi.org/tr/koruyucu-
ruh-sagligi-projesi 
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bir kampanyadır ve Sevgi Mağazası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 

yürütülmektedir. Bu kampanya sayesinde sayıları mütevazı olmakla birlikte, çocuklar 

kulak pillerini edinebilmektedirler108. 

II. YETİM ÇOCUKLARA UYGULANAN SOSYAL SORUMLULUK 
PROJELERİ 

Gerek ülke çapında gerekse de İstanbul'da sosyal sorumluluk projelerin alt 

kategorisi olarak özellikle yetim çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projeleri 

bulunmaktadır. Bu dezavantajlı bir toplumsal grup olan yetim çocukların gerek eğitimle 

ilgili ihtiyaçlarının gerekse de ihtiyaç duydukları aile ortamının sağlanması öncelikli 

amaçlar arasındadır. Bu bağlamda, bu başlık altında yer verilecek olan bazı sosyal 

sorumluluk projelerinden bir üst başlık altında da bahsedilmiş olup, bu projelerin sadece 

bir kısmı yetim çocuklarla ilgili sonuçlar ürettiğinden burada kendilerine tekrar fakat bu 

kez amaçları ve yetim çocuklar ile ilgili doğurduğu sonuçlar açısından ayrıntılı bir 

şekilde değinilmiştir. 

- Yalnız Değilsin. Yeteriz Yetişiriz Projesi; İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2012 

mali programı içerisinde yer verdiği ve Küçükçekmece Kaymakamlığı tarafından 

yürütülen bu proje, öksüz ve yetim çocukların belirli bölümlerinde "öksüz ve yetim 

öğrencilerin toplumsal ve kültür hayatına katılımlarını kolaylaştırmak ve beklentilerini 

belli ölçülerde karşılayabilmeleri" adına kültürel faaliyetlere katılmalarını 

sağlamaktadır. Bu doğrultuda Küçükçekmece'de öksüz ve yetim çocukların, Gelibolu 

Şehitliği, İstanbul Akvaryum, İstanbul Miniatürk, Topkapı Sarayı gibi tarihi ve turistik 

yerlere düzenlenen gezilere katılmaları sağlanmıştır. Bununla birlikte ilçe çapındaki 

öksüz ve yetim çocuklara Aydın Didim Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal 

Tesisleri'nde tatil imkanı sunulmuştur109.  

Proje kapsamında, Küçükçekmece ilçesinde ikamet eden 260 öksüz, 1004 

yetim ve 18 öksüz ve yetim öğrencinin genel sorunları 10 temel başlık altında 

kategorize edilmiştir. Bu başlıklardan bazıları; Yoksunluk duygusu hissetmek, veli/vasi 

                                                            
108 "Pil Kardeşliği Kampanyası", (Erişim Tarihi): 23.09.2014, http://kadikoysevgimagazasi.org/?p=1468 
109 "Yalnız Değilsin. Yeteriz Yetişiriz Projesi, (Erişim Tarihi): 23.09.2014, 
"http://www.kucukcekmece.gov.tr/proje2.html 
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ilgisizliği, veli/vasi-psikolog işbirliği ortamı olmaması, özgüven eksikliği, toplumsal 

farkındalık yetersizliği, kamu kurumu yöneticilerinin bilinçsizliği, sosyal aktiviteleri 

katılımsızlık, bireysel ihtiyaçların temin edilememesi, şiddet ve istismara karşı neler 

yapılacağının bilinmemesi, kanuni hak ve özgürlüklerin bilinmemesidir110. 

"Yeteriz, Yetişiriz Projesi"nin aşamaları şu şekilde sıralanmaktadır; 

a. Hazırlık çalışmaları; ihtiyaç analizleri (öğrenci anketi, veli anketi, öğretmen 

anketi, ilçe yetimhanesinin incelenmesi), 

b. Seminerler (velilere, öğrencilere, öğretmen, idareci ve din görevlilerine 

yönelik seminerler), 

c. Psikolojik danışmanlık (çocuklara psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon 

hizmeti sağlanması, psikolog rapor ve tutanaklarının düzenlenmesi), 

d. Kültürel faaliyetler (spor müsabakası etkinliği, tiyatro, sinema gezileri ve 

ünlülerle tanışma, sosyal paylaşım ortamlarına gezi, müze ve ören yerleri gezi, tatil 

imkanı sağlanması)111. 

- "Korunmaya Muhtaç Çocuklar Projesi"; 2006-2007 yılları arasında 

Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı'nın tarafından organize edilen ve uygulama 

yeri Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) İstanbul Göztepe Semiha 

Şakir Çocuk Yuvası olan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, üniversiteden 38 

öğrenci, yuvada kalan 78 öğrenciye korunmaya muhtaç çocukların yaşam kalitelerini 

arttırmak amacıyla muhtaç çocuğun öğrenmelerini, bilişsel, dil ve motor gelişimlerini 

destekleyecek aktiviteler, oyunlar ve etkinlikler düzenlemişlerdir.  

Bu projeye dair gerçekleştirilen bir araştırma sonucunda oluşturulan 

önerilerden, diğer yetim çocuklar projelerinin başarısını da ilgilendirecek olan bir kısmı 

ise şu şekilde sıralanmaktadır;  

                                                            
110 "Yeteriz, Yetişiriz- Proje Amaçları",(Erişim Tarihi): 24.09.2014, 
http://www.yeterizyetisiriz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=687 
111 "Yeteriz, Yetişiriz- Proje Aşamaları",(Erişim Tarihi): 24.09.2014, 
http://www.yeterizyetisiriz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=688 
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- Anne-baba veya her ikisinin ölümünden dolayı aileden ayrılmak zorunda 

kalan çocukların eğitim aldığı kurumların mümkün olduğu kadar aile ortamına 

benzetilmeye çalışılması, 

- Kurumlarda görevli personelin sayısının ve eğitim seviyesinin hizmet içi 

eğitimlerle yükseltilmesi, 

- Kurumlarda çocuklarında dışarıdaki insanlarla iletişiminin sağlanması, 

- Kurumlarda boş zamanların değerlendirilmesi için sosyal tesisler bulunması, 

- Kurumlar ile üniversiteler arasında işbirliği programları oluşturulması, 

- Üniversitelerde sosyal sorumluluk projeleri derslerinin zorunlu hale 

getirilmesi, 

- Toplumda koruyucu aile çalışmalarının yaygınlaştırılması112.  

- "Minik Yürekler Projesi"; Koç Üniversitesi öğrencileri bu proje kapsamında 

her dönem 10 hafta boyunca Cumartesi günleri, Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk 

Esirgeme Kurumu'nda bulunan 2-6 yaş arası 42 "minik yüreğe" 09.00-12.00 saatleri 

arası eğitimler vermekte, onlarla oyunlar oynamaktadır. Bu proje zamanla, Bilgi, 

Boğaziçi, İTÜ ve Kadir Has Üniversitelerine de yayılmış olup, çocukların 

öğrenmelerini, bilişsel, dil ve motor gelişimlerini arttıracak etkinliklerle birlikte, onlara 

ihtiyaç duydukları sevgiyi sunmayı hedeflemektedir113.  

- "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" Projesi; İHH (İnsani Yardım Vakfı) 

tarafından oluşturulan sosyal sorumluluk projesi kapsamında temel amaç çocukların 

küçük yaşlardan itibaren bilinçli, başkalarının dertleriyle dertlenen duyarlı insanlar 

olarak yetişmelerini sağlamak olup, projenin merkezinde dünyanın diğer yoksul ülkeleri 

ile birlikte Türkiye'de de savaş, doğal afet, yoksulluk, hastalık gibi nedenlerden ötürü 

anne/babasını kaybetmiş çocukların eğitim, sağlık, barınma, gıda, giyecek ihtiyaçlarının 

karşılanması amaçlanmaktadır.  

                                                            
112 N. Özdemir, N. Sefer ve D. Türkdoğan, a.g.e, s.303-304. 
113 "KÜMYÜP", (Erişim Tarihi): 24.09.2014, http://kugonulluleri.ku.edu.tr/?post_causes=kumyup 
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Kampanya şu aşamalardan oluşmaktadır114. 

- Sınıf ya da okulların kampanyaya katılma kararı alması ve öğretmenleri 

aracılığıyla İHH'ya yetim sponsoru olmak için başvurması, 

- Yetim Sponsorluk Formu'nun elden ya da online olarak doldurulması ve  

İHH’ ya gönderilmesi, 

- Sınıf içerisinde bağışların toplanması, 

- Bağışların İHH'nın hesaplarına yatırılması,  

- Sponsorluk başlatıldıktan sonra sınıf ile eşleştirilen yetimin bilgilerini içeren 

bir formun gönderilmesi, 

- Yetim bilgilerine ulaşılması. 

Bu doğrultuda, proje kapsamında katılımcı sınıflar ve okullar yetim 

kardeşlerine her ay 90 TL göndermektedir. Bu doğrultuda, kampanyada Türkiye 

kapsamında 44 şehirde 32.000'i aşkın yetime düzenli olarak destek sağlanmaktadır. 

- "Benim Çocuğum/ Ailem/ Çocuk Evim/ Yetimhanem Projeleri"; DÜNYEV 

(Dünya Yetimleri Vakfı) tarafından başta Türkiye'deki yetimler olmak üzere bir yetim 

çocuğun sponsorluğunun üstlenildiği bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu doğrultuda, 

bir yetimin sorumluluğunu üstlenicisinin yapabileceği yardımlar şunlardır; 

- Doğrudan yetim çocuğun sorumluluğunu üstlenmek ve çocuk hakkında bilgi 

sahibi olabilmek, 

- Dolaylı bir şekilde yetim çocuğun sorumluluğunu üstlenmek ve çocukla 

iletişim olmadan aracı ile yardım yapmak. Yardım bedelleri; 100, 250, 500 veya 1000 

TL'dir115. 

                                                            
114 "İyilikte Yarışan Sınıflar - Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var", (Erişim Tarihi): 24.09.2014, 
http://www.ihh.org.tr/fotograf/yayinlar/dokumanlar/195-her-sinifin-bir-yetim-kardesi-var-
yetim_kardes.pdf 
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Vakfın bir diğer projesinde ise başta Türkiye olmak üzere dünyada bir yetim 

çocuğun yanında yaşamakta olduğu Yetim Ailesi'nin sponsorluğu üstlenmektedir. Bu 

doğrultuda yine dolaylı ya da direkt olarak yetim ailesine 500, 1000, 1500 ya da 2000 

TL bedel üzerinden yardım yapılır. Aynı şekilde yetimlerin 5-6 kişi şeklinde kaldığı 

evlerin ihtiyaçları ya da bir ya da yetimhanelerin ihtiyaçları birden fazla kişinin 

oluşturduğu "HAMİYET TAKIMI" tarafından giderilir116. 

- "Samimi-Yet Projesi"; Tokat Merkez'e ve bağlı ilçe ve köylerde Tokat Aile 

ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan sosyal sorumluluk projesinin 

amaçları;  

a. Babasını annesini ya da her ikisini de yitirmiş çocuklara ve annelerine 

yönelik psiko-sosyal, eğitim ve ekonomik modellerde yardım hizmeti sunmak,  

b. Ebeveyn temasından yoksun çocuklara ve annelerine yönelik gerçekleşecek 

olan psiko-sosyal ve ekonomik desteklerde hem toplumda dayanışmayı ve bütünleşmeyi 

teşvik etmek hem de o kişilere yalnız olmadıkları hissini yaşatmaktır.  

Projenin hedef kitlesi; Tokat'taki tüm yetim çocuk ve anneleri olarak 

belirlenmiş olup, proje süre kısıtlamasına tâbi tutulmamaktadır. Projenin paydaşları; 

kamu kurumları, STK'lar, risk grupları ile çalışan meslek mensupları, öğretmenler, 

Samimi-Yet çocukları ve anneleridir. Proje kapsamında öncelikle Tokat Merkezde 

bulunan 150 aile öğle yemeğinde buluşturulmuş, hatıra ormanı dikimi, geziler, doğum 

günleri, sinema günleri ile il çapındaki yetim çocukların sosyal rehabilitasyonunun 

sağlanması yönünde girişimlerde bulunulmuştur. Nitekim, Tokat'ın Almus ilçesinde 

proje kapsamında 27 öğrenci sinemaya götürülmüş, ardından kendilerine bir yemek 

verilmiştir117. 

- "HAMİYET Aile Projesi"; Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği'nin sosyal 

sorumluluk projesi olan HAMİYET Aile Projesi ile yuvada kalan yetim çocukların, 

hafta bir gün hamiyet ailesi ile zaman geçirmesi amaçlanmaktadır. Böylece çocukların 

                                                                                                                                                                              
115 "DÜNYEV-Projelerimiz", (Erişim Tarihi): 24.09.2014, https://dunyev.org.tr/tr/5 
116 "DÜNYEV-Projelerimiz", (Erişim Tarihi): 24.09.2014, https://dunyev.org.tr/tr/5 
117 "Samimi-Yet Projesi", (Erişim Tarihi): http://tokat.aile.gov.tr/tr/html/20702/Samimi-Yet-Projesi 
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aile içi sağlıklı rol dağılımını gözlemlemesi ve ihtiyaç duyduğu baba figürünü ve erkek 

rol modelini yakından tanıması ve onunla özdeşleşmesi sağlanmaktadır. Bu aynı 

zamanda yetim çocukların cinsel kimlik gelişimini tamamlamaya çalışmaları ile de 

açıklanmaktadır. HAMİYET Aile Projesi ile çocuklar sosyal anlamda rehabilite 

edilmekte, hayatın her alanında karşılarına çıkan travmayı aşarak sosyal statülerini 

tamamlamaktadırlar118. 

- "Okulum Umudum" Projesi; Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği'nin yetim 

çocuklar için oluşturduğu bir başka sosyal sorumluluk projesi olan Okulum Umudum 

Projesi'nin amaçları şöyle sıralanmaktadır;  

a. Hayata dair dezavantajları olan korunmaya muhtaç çocukların akademik 

eksikliklerinin giderilmesi ve hayata umutla tutunmalarını sağlamak, 

b. Yabancı oldukları başarı duygusunu tadarak özgüven gelişimlerini 

desteklemek, 

c. Üniversiteli gençler ile korunmaya muhtaç çocukların bir araya getirilmesini 

sağlayarak gençleri ve korunmaya muhtaç çocukları toplum yararına harekete geçirmek. 

Bu doğrultuda, projenin en temel aracı "gönüllü eğitimcilerdir". Gönüllü 

eğitimciler, öncelikle etkin ders çalışma becerisi kazandırma, davranış değiştirme gibi 

konularda "eğitici eğitimlerine katılır" ve projenin eğitimcilerinin hazırladığı Akademik 

Durum Belirleme Ölçeğini öğrencilere uygular. Ölçek sonunda çıkan sonuç 

doğrultusunda çocuğa özgü hazırlanan müfredat uygulanır ve çocukların sosyo-kültürel 

gelişimlerini destekleyici etkinliklerle birlikte çocukla nitelikli zaman geçirilir. Gönüllü 

eğitimciler, üniversite öğrencileri arasından seçilmektedir119. 

- Öksüz ve Yetim Destek Projesi; Taraklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakfı (SYDV) tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçede 

muhtaçlık sınırının altında yaşam süren öksüz ve yetim çocuklara yönelik eğitim desteği 

                                                            
118 "Hamiyet Ailelik Projesi", (Erişim Tarihi): 25.09.2014, http://mutluyuva.org/hamiyet-aile/hamiyet-
aile-kimdir/ 
119 "Okulum Umudum Projesi", (Erişim Tarihi): 24.09.2014, http://mutluyuva.org/wp-
content/uploads/okulum-Umudum.png 
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verilmektedir. Bu destek içerisinde; bayram harçlığı, dizüstü bilgisayar, tablet, oyuncak 

vb. hediye paketleri bulunmaktadır120. 

- HAMİ-YET Projesi: Yozgat Valiliği tarafından oluşturulan sosyal 

sorumluluk projesi kapsamında Yozgat il sınırları içerisinde ikamet eden babası vefat 

etmiş ve 18 yaşını doldurmamış çocuklara ve annelerine yönelik psiko-sosyal destek, 

eğitim desteği ve atölye çalışmaları sunulmakta, böylece yetim çocukların sosyal 

rehabilitasyonu sağlanmak istenmektedir. Hami-yet projesinin paydaşları valilik, 

sponsorlar ve gönüllülerdir. Projenin gönüllüleri her yaştan sivil halk olabilirken, aynı 

şekilde dileyen herkes sponsorlar arasına katılabilmektedir.   

Bugüne kadar Hami-yet projesi kapsamında, yetim çocuklar ve aileleri, özel 

günlerin kutlanması (Kutlu Doğum Haftası, Babalar Günü, Anneler Günü, Kandiller 

vb.), tarihi ve turistik geziler, fidan dikimleri, fuarlar, sirk eğlenceleri, konferans ve 

seminerler, kurslar, spor etkinliklerine katılmışlardır121. 

- Tatvan Vefa-Yet Projesi; Bitlis Valiliği'nin oluşturduğu Vefa-Yet Projesi 

kapsamında il çapında yetim çocuklar ve annelerine yönelik eğitimlerde ve diğer 

etkinliklerle bu dezavantajlı grupların sağlık, eğitim vb. ihtiyaçları giderilmektedir. 

Proje, gönüllülük ve sponsorluk esasına dayalı olup, tüm bu etkinliklerin düzenleneceği 

bir VEFA-YET binası inşa edilmiştir. Proje kapsamında 442 yetim çocuk ve 207 dul 

bayana akademik, mesleki ve hizmet eğitimleri verilecektir122. 

- "Yetim ve Öksüzlere Mektup Projesi"; Seydişehir Kaymakamlığı tarafından 

yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ilçe ve köylerde tespit edilen ve kayıt 

altına alınan yetimlere mektup gönderilmiş ve mektupta "anne ve baban hayatta olsaydı 

özlemini çektiğin ve onlardan almasını istediğin şey ne olurdu?" sorusu sorulmuştur. 

                                                            
120 "Taraklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf (SYDV) Öksüz ve Yetim Çocukları Unutmadı", 
(Erişim Tarihi): http://www.canses.net/hb/64989_tarakli-sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfindan-
oksuz-yetim-destek-projesi-haberi 
121 "Hami-Yet Projesi - Etkinliklerimiz", (Erişim Tarihi): 25.09.2014, 
http://hamiyet.gov.tr/etkinliklerimiz/tumu 
122 "Tatvan'da Vefa-Yet Projesi Hayata Geçiyor", (Erişim Tarihi): 25.09.2014, 
http://www.yazete.com/gundem/tatvanda-vefa-yet-projesi-hayata-geciyor-628573.html 
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Mektuplara cevaplarda eğitim bursundan oyuncağa, bilgisayardan bayramlık elbiseye 

kadar çeşitli imkânların yanında, duygusal boşluk da vurgulanmıştır123.  

- "Çocuk Sevgi Evleri Projesi"; Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım 

Vakfı (AYÇOV)'nın hazırlamış olduğu bu projede yetim olup, annesi düşük ücretlerle 

çalışan çocukların kreş, gündüz bakım ve okul öncesi eğitim ihtiyaçlarının giderilmesini 

amaçlamaktadır. Bu bağlamda, proje Antalya ilindeki tüm gecekondu bölgelerindeki 

çocuklara hizmet verilmesini hedeflerken, proje kapsamında derneğin kendi mülkü olan 

1500 m2 kapalı alana kurulmuş, Özel Çocuk Sevgi Evi Kreş ve Gündüz Bakımevi ve 

buradaki eğitmenler kullanılacak, bu alanda her yıl 120 çocuğa destek verilecektir. 

Projenin çıktılarına bakıldığında, evlerden yararlanan çocukların okula başladıklarında 

daha başarılı oldukları ve sosyal ilişkilerinde daha olgun ve özgüvenli oldukları tespit 

edilmektedir124.  

-"VEFA-YET" Projesi; Bağcılar ilçesinde yaşayan ve eşini yitirmiş olan 3.000 

anne ve bu annelerin 10.000 yetim çocuğun sosyal rehabilitasyonlarını sağlamak 

amacına sahip olan bu projenin hedefleri, yetim çocukların ve annelerin topluma 

kazandırılması ile bu dezavantajlı gruplar konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak 

ve onlarla dayanışma, paylaşma duygusunu arttırmaktır125. VEFA-YET Projesi, 

çalışmanın ileriki bölümlerinde çok daha geniş bir biçimde analiz edilecektir. 

 

 

 

 

 

                                                            
123 "Yetim ve Öksüz Çocuklara Mektup Projesi", (Erişim Tarihi): 25.09.2014, 
http://www.seydisehir.gov.tr/default_B1.aspx?id=128 
124 Tezcan Eralp Abay ve Zelal Ayman,  Sivil Toplumdan Proje Öyküleri, STGM, 2. Baskı, Ankara, 
2007, s.17-19. 
125 "VEFA-YET Projesi", (Erişim Tarihi): 25.09.2014, 
http://www.bagcilar.gov.tr/default_B0.aspx?content=1002 
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YETİM ÇOCUKLAR 

Yetim kavramını yukarıda, kavramsal çerçeve başlığı altında açıklamıştık. Bu 

bölümde, İslam’a göre ”Yetim Çocukları” Kur’an ve Hadisler çerçevesinde ele alacağız. 

Yetim teriminin anlamı; genelde bulûğ çağına ulaşmadan babalarını yitiren, 

kendileri için çalışıp kazanan birileri olmayan küçük çocuklardır126. Yetim, babalarını 

kaybeden büyük ve küçüklere denilse de, örfi ve şer'i anlamda küçüklere uygun görülen 

bir kavramdır. Bu bağlamda, bir hadise göre, yetimliğin bulûğ çağına girdikten sonra 

ortadan kalkacağı belirtilmektedir127. Nisa Suresi, 4/6'da "Evlilik çağına gelinceye kadar 

yetimleri (gözetip) deneyin, eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen 

mallarını kendilerine verin" ayeti, İslam hukukunda kişinin yetimlik vasfının sona 

ermesi ve malının kendine tesliminde, ergenliğin ve rüşd ıspatının önemli unsurlar 

olduğunun altını çizmektedir128. Bu durum; zihinsel-fiziksel bir özür olmadığı takdirde, 

erkeklerde 15, kızlarda ise 13-15 yaşları arasına tekabül etmektedir. Erkek çocuk, velisi 

tarafından kendisine sunulan imkanları gerektiği gibi kullanıp, kâr ve zarara dikkat 

ediyor, sosyal hayatta düzgün bir şekilde var oluyor, nafakasını temin ederken çaba sarf 

ediyorsa; kız çocukları ise ev hanımlarının yapması gereken işleri belirli ölçüde 

başarabiliyor ve kendisine sunulan imkanları değerlendiriyorsa rüşde erişmiş yani reşid 

olmuş sayılırlar129.  

                                                            
126 Neşet Uluşal, Kur'an'da Yetim Kavramı, Y.Y.L.T, Marmara Üniversitesi S.B.E, İstanbul, 2006, s.1.  
127 Hüseyin Ertuç, "İslamda Yetimlerin Hukuki Statüsü", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, S.31, 2009, s.129. 
128 Kur'an-ı Kerim, Nisa 4/6. 
129 Ertuç, a.g.e, s.132. 
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Kuşkusuz, bu durumun altında yatan neden Kur'an-ı Kerim'in çocukların erken 

yaşlardan itibaren olgunluğa erişmelerini teşvik etmek istemesidir130. Nitekim, Ebu 

Davud'un aktardığı bir hadiste, Hz. Muhammed, "Ergenlik çağına geldikten sonra 

yetimlik yoktur" demektedir131. Ancak İslam hukukuna göre, yetim kategorisine sadece 

babasını yitirmiş ve ergenlik çağına gelmemiş çocuk değil, ergenlik çağına gelse de 

rüşdünü ıspat edememiş çocuklar da dahil edilmektedir132. 

Bundan da anlaşılacağı üzere; babalarını erken yaşlarda kaybetmiş çocuklar, 

kendilerine her koşul altında sahip çıkacak, eksikliklerini karşılayacak, maddi-manevi 

ihtiyaçlarını giderecek destekten yoksun kalmıştırlar. Dolayısıyla, yetim çocuklar 

zihinsel gelişimleri ve maddi-manevi hakları anlamında çeşitli mahrumiyetlerle karşı 

karşıyadırlar. Bununla birlikte, yetimler sadece aile içi bir sorun olmayıp, toplum 

açısından da çeşitli sorunlara neden olabilmektedirler. Bu bağlamda, İslâm'ın kutsal 

kitabı Kur'an-ı Kerim'de yetimlere verilen özel önemden hareketle İslam tarihindeki 

toplumlar yetimlerin hayatlarına ekonomik ve sosyal hak mahrumiyetine uğramadan ve 

toplumsal hayata yönelik çeşitli sorunlar oluşturmadan devam edebilmeleri anlamında 

çeşitli koruyucu ve önleyici kurumlar, politikalar ve tedbirler oluşturmuşlardır. Bu 

kurumların ahlâki ve hukuki çerçevesini ise Kur'an-ı Kerim çizmektedir133. Bu nedenle, 

Kur'an'da yetimlerden nasıl bahsedildiği önem kazanmaktadır. 

 

I. KUR’AN’DA YETİM ÇOCUKLAR 

Kur'an-ı Kerim'de çocuk anne-babası hayatta olsa da, maddi açıdan onların 

dışında bağımsız bir kişilik olup, kendi haklarına sahiptir. Ancak yaşı itibarı ile henüz 

bu hakları koruma imkanına sahip değilse, onun yerine bazı tasarrufları veli ve/ya da 

vasileri yapmaktadır. Ancak çocuk anne, baba ya da ebeveynlerinin boşanma ya da 

ölüm gibi nedenlerden ötürü her ikisini de yitirdiyse, başkalarının yardımına ihtiyaç 

duymaktadır. 

                                                            
130 İbrahim Canan, Kur'an'da Çocuk, Nesil Yayınları, İstanbul, 2007, s.175. 
131 Elif Arslan, "Yetimler Kimin Yetimi?, Aile Dergisi, S.269, Mayıs 2013, s.5. 
132 a.g.e, s.5. 
133 Ertuç, a.g.e, s.130. 
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Kur'an-ı Kerim'de yetim kelimesi ve benzer kelimeler çok kez geçmektedir. 12 

surenin toplam 22 âyetinde;  

- 5 defa el-yetim (Bunlar; En'âm 152, Fecr 17, İsr'â 34, Duha 9, Maûn 2), 

- 3 defa yetimen (İnsan 8, Beled 15, Duha 6), 

-14 defa el-yetâmâ (Bakara 83, 177, 215, 220; Enfâl 41, Haşir 7, Nisa 2,3,6,8, 

10,36 ve 127; 127'de iki defa), 

- 1 defa yetimeyni (Kehf 82) olmak üzere toplam 23 yerde yetim ve benzeri 

kelimeler geçmektedir134.  

Bu doğrultuda, Kur'a-ı Kerim'deki yetimlere ilişkin ayetler üç temel kategori 

altında değerlendirilmektedir. Bunlar; 

- Geçmiş şeriatlarda yetimlere olan ilâhi lütfun genişliğine ve onların 

haklarının korunmasına yönelik ayetler; Kur'an-ı Kerim inmeye başladığı andan 

itibaren kendisi de bir yetim olan Hz. Muhammed'e yetimlere iyi davranması yönünde 

emirleri ve Kur'an-ı Kerim'den önceki pratikleri hatırlatan ayetlerdir. 

Duha Suresi'nde, 93/6-9; "Rabbin, bir yetim olduğunu bilip de seni 

barındırmadı mı?.. O halde yetime gelince, ona sakın kahretme" diye buyurulmaktadır. 

Bu durum aynı zamanda yetim kelimesinin Hz. Muhammed için kullanımına bir 

delildir. Nitekim, Bayraktar Bayraklı, "Yeni Anlayışın Işığında Kur'an" tefsirinde, Kâf 

Suresi 50/2'den hareketle, kâfirlerin kendi içlerinden "yetim" birinin peygamber olarak 

gönderilmesine karşı derin bir hayrete düştüğünü, onların peygamber olarak seçilecek 

olanın, beşer üstü bir varlık olmasını beklediklerini belirtmektedir135. Fecr Suresi'nde 

ise, "Siz yetime iyilik etmezsiniz"136, "Hayır; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz"137 

ifadeleri de, bu hatanın tekrarlanmaması yönünde bir uyarıdır. Nitekim, Bakara 2/83'te; 

"Hani İsrail oğullarından, "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, anneye-babaya, 

yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın, insanlara güzel söz söyleyin, 
                                                            
134 Uluşal, a.g.t, s.1. 
135 Bayraktar Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Tefsiri, Bayraklı Yayınları, 2001. 
136 Fecr, 89/16. 
137 Fecr, 89/17. 
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namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin" diye misak almıştık. Sonra siz, pek azınız hariç, 

döndünüz ve (hâlâ) yüz çeviriyorsunuz" ifadeleri de uyarılara kulak asılmadığı takdirde 

olacakları hatırlatmaktadır. 

Mâun Suresinde yetime yapılan kötülüklerin dini inkar anlamına geleceğini 

ifade eden, "Ey Muhammed! Dini yalan sayanı gördün mü? Yetimi itip kakan, yoksulu 

doyurmaya yanaşmayan kimse işte o'dur"138,  

Nisa Suresi'nde, "Allahâ ibadet edin ve Ona hiçbirşeyi ortak koşmayın. Ana-

babaya, akrabaya, yetimlere (..) iyilik edin"139,  

Beled 90/8-16'da, "Biz insanoğlu için iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? 

Biz ona eğri ve doğru iki yolu da göstermedik mi? Ama o, zor geçidi aşmaya girişmedi. 

O zor geçidin ne olduğunu sen bilir misin? O geçit bir köle ve esir âzad etmek, yahut 

açlık gününde yakını olan bir yetimi, yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır", 

İnsan 76/8'de ise; "Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve 

esire yedirirler" denmektedir. Görüldüğü üzere bu ayetler, ağırlıklı olarak yetimler 

hakkında Kur'an'da Allah'ın önceki şeriatı ve Kur'an'la birlikte emirlerini sıraladığı en 

önemli örneklerdir. 

- Yetimin sosyal haklarını vurgulayan ayetler; Bu ayetlerde yetimin toplumun 

diğer fertleri arasında çeşitli sosyal eksiklikler yaşadığı ve bunun ona en asgari düzeyde 

hissettirilmesi için alınacak önlemler vurgulanmaktadır. Çünkü, yetimlik sadece gıda, 

giyim, barınma gibi maddi ihtiyaçların giderilememesi değil, babanın olmamasından 

kaynaklı manevi ve psikolojik açık anlamına gelmektedir.  

Duhâ Suresi'ndeki, "Öyleyse yetimi sakın ezme" emri, Bakara Suresi'nin 220. 

ayetindeki; "Hem dünya konusunda, hem ahiret (konusunda). Ve sana yetimleri 

sorarlar. De ki: "Onları ıslah etmek (yararlı kılmak) hayırlıdır. Eğer onları aranıza 

katarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozgun (fesad) çıkaranı ıslah 

ediciden bilir (ayırdeder). Eğer Allah dileseydi size güçlük çıkarırdı. Şüphesiz Allah 

                                                            
138 Mâ'ün, 107/1-3. 
139 Nisa, 4/36. 
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güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir" ifadeleri yetimlerin sosyal hayattaki 

konumlarının iyileştirilmesine yönelik olarak ön plana çıkmaktadır.  

Yine Bakara Suresi'ndeki, "(..) Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, 

akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, 

gerçekten Allah onu hakkıyla bilir"140 kelâmı, Bayraktar Bayraklı'ya göre "sosyal takva" 

olarak nitelendirilmektedir. Buna göre diğer takva gereklilikleri ile birlikte yetimlere, 

yoksullara, yolda kalmışlara, ihtiyacından dolayı dilenenlere, sıkıntıda, hastalıkta ve 

savaş anında sabır gösterenlere, bir diğer deyişle iyiyi yakalayanlara bu takvanın kapısı 

açılmaktadır141. Bu doğrultuda, Bayraklı, İnsan Suresi 8/9'da, "(..) Ve sevdiği yemeği, 

fakir ve yoksullara, yetimlere ve esir olanlara yedirirler" kelâmı da, iyiliğin teşekkür 

için değil, Allah rızası için yapılması gerektiğini belirtirken, buna karşılık 

beklenmemesinin sosyal takva ile ilişkisinin altı çizilmektedir142. 

- Yetimin ekonomik haklarını vurgulayan ayetler143; Bu ayetlerde yetimin reşid 

oluncaya kadar ekonomik haklarının korunması gerektiğinin altı çizilmektedir. Örneğin; 

En'am Suresindeki bir ayette "Rüşdü çağına erişinceye kadar, yetimin malına, sadece en 

iyi tutumla yaklaşın; ölçü ve tartıyı adaletle yapın"144 buyrulurken; Bayraklı buna kısaca 

"yetim hakkı" dendiğini ve böylece haklar sistemine çok önemli bir hakkın daha ilâve 

edildiğini belirtmektedir. İsra Suresinde "Yetimin malına, rüşdüne erinceye kadar, 

ancak en güzel bir niyetle yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz, 

sorumluluğu gerektirir"145 kelâmını ise Bayraklı şöyle tefsir etmektedir146; 

"Yaklaşmama emrinden anlıyoruz ki, yaklaşılırsa, mal tatlı olduğundan haram 

denmeden yenecektir. Önemli olan yaklaşmamaktır, yaklaşılırsa geri çekilmesi zordur. 

Böylece Yüce Allah insanın psikolojisi ile sahipsiz mal arasındaki ilişkiyi analiz 

etmektedir. Korumasız olan mala herkes hücum eder. Yüce Allah gelişim psikolojisini 

dikkate alarak hükmünü koymakta, yetimin "ergenlik çağını" sınır olarak 

belirlemektedir. Böylece yetimin malına ne zamana kadar yanaşılamayacağını 

                                                            
140 Bakara, 2/215. 
141 Bayraklı, a.g.e. 
142 a.g.e. 
143 Uluşal, a.g.t, s.1. 
144 En'am, 6/152. 
145 İsra, 17/34. 
146 Bayraklı, a.g.e. 
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biyopsikolojik oluşuma bağlamıştır. Biyolojik büyüme ile psikolojik gelişimin paralel 

yürüyüp meydana getirdikleri ergenlik çağı hükmün bitiş noktası olmaktadır. Böylece 

diyebiliriz ki, dini bir hüküm psikolojik gelişim basamakları üzerinde oturmaktadır". 

Bayraklı'ya göre aynı zamanda Allah, yetimlerin hem ergenlik hem de muhakeme 

yönünden denenmelerini öngörmekte olup, çocuk ergenlik çağına ermiş olsa da 

muhakemesinin malını korumak için yeterli olmadığı durumlarda veliye düşen görevin 

sürdüğünü belirtmektedir. Bu ise Allah'ın modern hukuka çok önemli bir ilke 

kazandırdığına delildir147. 

Nisa 4/2; "Yetimlere mallarını verin ve murdar olanla temiz olanı 

değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir 

suçtur" derken Bayraklı bunu, "yetimin malını kendi malına katıp yiyen bir insan, iyiyi 

verip kötüyü, temizi verip murdar olanı alan durumuna düşmektedir" diye tefsir 

etmektedir148. Nisa 4/6 ise; "Yetimleri, nikaha erişecekleri çağa kadar deneyin; şayet 

kendilerinde bir (rüşt) olgunlaşma gördünüz mü, hemen onlara mallarını verin. 

Büyüyecekler diye israf ile çarçabuk yemeyin. Zengin olan iffetli olmaya çalışsın, yoksul 

olan da artık maruf (ihtiyaca ve örfe uygun) bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine 

verdiğiniz zaman, onlara karşı şahid bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter"; 

Nisa 4/10; "Gerçekten, yetimlerin mallarını zulmederek yiyenler, karınlarına ancak ateş 

doldurmuş olurlar. Onlar, çılgın bir ateşe gireceklerdir"149. Bayraklı, tefsirinde yetimin 

malını yemenin insanın israfa gittiği eylemlerden biri olduğunu ve cehenneme 

götüreceğini belirtmektedir150.  

İsrâ, 17/34; "Erginlik çağına erişinceye kadar- onu değerlendirmek amacı 

hariç - yetimin malına yaklaşmayın. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahid bir sorumluluktur" 

buyrulmaktadır. Bayraklı, "onu değerlendirme amacı hariç"in tefsirini şöyle 

yapmaktadır; "Yetimin malını değerlendirip arttırmak, işletmek ve onun menfaaine 

kullanmayı Yüce Allah istisna etmektedir. Şimdi "yetim malı" kavramını ferdi boyuttan 

alıp toplumsal boyuta taşıyabiliriz. Devleti idare edenler, halktan topladıkları vergileri 

millet adına kullanırken, onda yetim hakkı olduğunu bilerek hareket etmelidirler. 
                                                            
147 a.g.e. 
148 Bayraklı, a.g.e. 
149 Nisa, 4/2, 4/6 ve 4/10. 
150 Bayraklı, a.g.e. 
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Devletin parasına kötü niyetle yaklaşılmayacağını ama milletin menfaatine 

kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Bu görüşten hareket ettiğimizde, kişinin kendi malının 

dışında kalan her ekonomik değere bu hassasiyet içinde yaklaşılmasına işaret ettiğini 

söyleyebiliriz"151. 

Nisa 4/8; "(Mirası) Bölüşme sırasında yakınlar, yetimler ve yoksullar da hazır 

olursa, onları ondan rızıklandırın ve onlara güzel (maruf) söz söyleyin" denmektedir. 

Bu doğrultuda, yine Bakara Sûresi'nde yetimlere kardeş gibi davranılması ve mallarına 

el sürülmemesi, Enfâl 8/41'de, ganimet olarak alınan her şeyin  ve fethedilen yerlerden 

elde edilen gelirlerin Allah'a, Resulüne, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve 

yolculara ait olduğu  öğütlenmektedir152. 

Bayraklı, Kur'an ayetlerinden hareketle şu sonuca varmaktadır; genellikle 

bütün peygamberlere ilk zamanlarda inananlar toplumda ezilen, sömürülen, itilen, 

zulme uğrayan, hakları çiğnenen ve hor görülen halk kitleleri olmuştur. Bu doğrultuda, 

ilâhi vahy, onların haklarının korunduğu, onlara değer verildiği, onların ahlarını 

değerlendirmeyi garanti ettiğinden halk kitleleri için bir çıkış kapısı niteliğindedir. 

Köleler, kadınlar, ezilenler, zulme uğrayanlar, yetimler ve kimsesizler bu nedenle bu 

kapıdan geçmişlerdir153. 

II. HADİSLERDE YETİM ÇOCUKLAR 

Genel olarak korunmaya muhtaç çocuklar, özelde ise yetimler İslam tarihinde 

Kur'an'ın açıklayıcısı olma özelliğine sahip hadislerde özel bir ilgiyle anılmaktadırlar. 

Bu doğrultuda İslam tarihinde yetimleri konu edinen hadislerden bazıları şu şekilde 

sıralanmaktadır; 

- Ebu Hureyre'den rivayetle Hz. Peygamber, "Müslüman toplumundaki evlerin 

en hayırlısı, kendisine iyilik edilen bir yetimin bulunduğu evdir ve Müslüman 

toplumundaki evlerin en şerlisi kendisine kötülük edilen bir yetimin bulunduğu evdir" 

(İbni Mâce, Edeb, 6) ve "Allahım! (Sen şâhid ol) Ben şu iki zayıfın hakkının zayi 

                                                            
151 a.g.e. 
152 aktaran Atalay Yörükoğlu, Değişen Toplumda Aile ve Çocuk, 6. Baskı, Özgür Yayınları, İstanbul, 
2000, s.23. 
153 Bayraklı, a.g.e. 
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edilmesinden (insanları) şiddetle cidden sakındırırım: Yetim ve kadın" dediği 

belirtilmektedir154. Nitekim, Ebu Hureyre'ye göre Hz. Peygamber, "Helak edici yedi 

şeyden kaçınınız" buyurmuş ve bunların arasında yetim hakkı yemeyi de saymıştır. 

Kurtubi'nin aktardığı bir hadiste ise, Hz. Peygamber, yetim hakkı yenildiğinde, yetimin 

ağlamasından Arş'ın titreyeceğini belirtmektedir155. 

Bir başka hadis ise, Bakara Suresi'nin 220. ayetinin inmesine ilişkindir. Buna 

göre Nisa Suresi'nin 10. ayetinin getirdiği yük nedeniyle Müslümanlar yetimlerle 

ilgilenmekten uzak durmaya başlamışlardır. Bazıları, ayetteki tehditten korkarak, 

yetimlerle aynı evde yiyecek ve içeceklerini ayırmışlar, bu durum Müslümanlara zor 

gelmeye başlamıştır. Nitekim, bu durumdan Peygamber'e şikayette bulunmuşlar, Bu 

doğrultuda, Allah, Bakara Suresi'nin 220. ayetini indirmiştir. Böylece, yetimlerle 

birlikte yenilip içilmesi helâl kılınmıştır. Buna göre; ".. Yetimlere nasıl davranılacağı 

hakkında sana sorarlar de ki: Onların durumlarını düzeltmek en iyisidir. Ve onların 

hayatlarını paylaşırsanız unutmayın ki onlar sizin kardeşlerinizdir. Zira Allah 

bozgunculuk yapanları düzeltmeye çalışanlardan ayırt etmesini bilir, Allah dileseydi 

taşıyamayacağımız yükleri omuzunuza yüklerdi." ayeti inmiştir156.  

Amr b. Şuayb ise babasından ve dedesinden şu hadisi aktarmaktadır; bir adam 

Peygamber'e gelmiş ve "Ben fakirim, hiç malım mülküm de yok; fakat bir yetimin 

vasiliğini yapıyorum, ne yapmalıyım?" diye sormuştur; karşılığında ise, "Yetimin 

malında ye fakat israf etme, saçıp savurma ve kendi üzerine de geçirme" (Ebû Dâvud, 

Vesâyâ, 8; Nesâî, Vesâyâ, 11) buyurmuştur157. İbnu Muhammed'e göre ise, bir adam 

İbnu Abbas'a gitmiş ve "yanımda bir devesi olan bir yetim var. Devesinin sütünden 

içebilir miyim?" diye sormuştur. İbnu Abbas ise; "Eğer deve kaybolunca arıyor, katran 

vesairesini sürerek tedavisini yapıyor, su yalağını onarıyor, sulama gününde suyunu 

içiriyorsan yavruya zarar vermeden ve memeyi tamamen kurutmadan içebilirsin" diye 

cevaplamıştır.  

                                                            
154 Leyla Batchaeva, İslam Hukukunda Yetimin Malının Korunması ve Kullanılması, Y.Y.L.T, 
Ankara Üniversitesi S.B.E, Ankara, 2013, s.43. 
155 Uluşal, a.g.t, s.25. 
156 Nisa, 220. 
157 Bachaeva, a.g.t, s.45. 
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Yetim malının nasıl değerlendirileceğine dair bir hadiste Hz. Peygamber, yetim 

malının ticaretle değerlendirilmesini ve malı zekatın yiyip tüketmesine izin 

verilmemesini tavsiye etmiştir. Yetimlerle ilgili paylaşmanın toplumsal olarak helal 

kılınmasından sonra İbn Abbas'ın aktardığı bir rivayete göre, Hz. Peygamber şöyle 

buyurmaktadır; "Her kim Müslümanlar arasında bir yetimi tutar, götürür, yiyecek ve 

içeceğine onu ortak ederse Allah onu mutlaka Cennete koyacaktır. Ancak 

affedilmeyecek bir günah işlenmiş ise o başka" (Tirmizî, Birr, 14) 158.  

Sehl b. Sa'd'a göre ise, Hz. Muhammed, orta parmağı ile baş parmağını yan 

yana getirip aralarını açıp kapayarak işaret etmiş ve şöyle buyurmuştur; "Ben ve yetime 

bakan kimse cennette şöyleyiz" (Buhârî, Edeb, 24; Talâk,14, 25; Müslim, Zühd, 42). 

Aynı hadise, Abdullah b. Abbas'da ise şöyle yankı bulmaktadır; Hz. Muhammed, 

şehadet parmağı ile orta parmağını birbirine yapıştırmış ve şöyle buyurmuştur; "Kim 

yetimlerden üç kişinin nafakasını, yetiştirilmesini üstlenirse gecesini ibadetle ihya edip 

gündüzünü oruçla geçiren ve kılıcını çekerek sabah akşam Allah yolunda cihad eden 

kimse gibi (sevap sahibi) olur ve benle o şu iki kardeş (parmak) gibi cennette kardeş 

oluruz" (Ahmet b. Hanbel, 5: 250) 159. İbn-i Mace ise, Müslümanlar için en hayırlı evin 

kendisine iyilik yapılan bir yetimin bulunduğu ev; en kötü evin ise, kendisine kötülük 

yapılan bir yetimin bulunduğu ev (İbni Mâce, Edeb, 6) olduğunu aktarmaktadır160. 

İbni Sa'd'ın aktardığı iki hadisin ise ilki; Yemenli bir ailenin çocuğu olan Zeyd 

b. Harise'nin peygamberin yanında sürdürdüğü hayata ilişkindir. Buna göre, Zeyd'in 

babası oğlunun yaşadığını duyup geri almak istese de, Zeyd; kendisini evlat edinen ve 

bütün ihtiyaçlarını gideren peygamberden gördüğü yakın alaka nedeniyle hür biri olarak 

Yemen'e dönmeyi tercih etmemiştir. Bir diğer örnek ise, kendisi de bir yetim olan Hz. 

Muhammed'in Uhud Savaşı'nda şehit düşen Enes bin Fedale'nin yetim kalan üç 

yaşındaki oğlu Muhammed'e, satılmamak ve hibe edilmemek kaydıyla hurmalık 

bağışlamasıdır161. Hz. Muhammed babasının Uhud'da şehit düştüğünü öğrenince 

ağlamaya başlayan bu çocuğu teselli ederken, "Ben senin baban olayım, Âişe senin 

annen olsun istemez misin?" (Buhârî, et-Tarih’ul-Kebir, 2: 78; Çakan 1992, 6: 4 vd.) 
                                                            
158 a.g.t, s.45. 
159 a.g.t, s.44. 
160 Uluşal, a.g.t, s.17. 
161 aktaran Ertuç, a.g.e, s.138. 
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ifadelerini kullanarak gönlünü kazanmıştır162. Bunun dışında Es'ad B. Zürare vefatı 

esnasında kızları Kebşe, Habibe ve Faria'yı Hz. Peygamber'e bırakmış, onun hanımı 

nereye gidecekse bu kızları yanında götürmüş ve onları evlendirmiştir. İbni Hanbel'in 

aktardığı bir hadiste ise Hz. Muhammed, "Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin 

başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır" (Ahmet b. 

Hanbel, 5: 250) buyurmaktadır163. 

Görüldüğü üzere gerek Kur'an ayetlerinde gerekse de onların açıklayıcısı 

niteliğindeki hadislerde yetimlerin sosyal ve ekonomik haklarına ve onlara yardıma 

büyük önem verildiği görülmektedir. Bu iki kaynaktan beslenen İslam toplumları da, bu 

doğrultuda tıpkı diğer dezavantajlı sosyal gruplar gibi yetimlerin bakımı ve topluma 

kazandırılması için de çeşitli kurumlar kurmuşlardır. 

III. İSLAM TARİHİNDE YETİM ÇOCUKLAR 

İslam öncesi Cahiliye döneminde zayıf insanların ezildiği bir toplumsal yapı 

söz konusuyken, İslam'la birlikte yetimlerin ihtiyaçlarının giderilmesine toplumlar 

oldukça büyük önem atfetmişlerdir. Velayet, akile uygulamaları ile vasiyetnamelerde 

yetimlerin korunmasına yönelik ayrılan yer bunun en büyük delilidir164. Nitekim, 12. 

yüzyılda yaşamış bulunan Hanefi Mezhebi Kadısı Mahmud Al Asrushami, kapsamlı bir 

şekilde, çocuk evliliklerini, çocukların yasal statülerini, cezai ehliyetlerini tartıştığı 

eserinde çocuk bakımı ve koruması hakkında da bilgiler vermektedir165. Bu bağlamda, 

temel unsurlar, nafaka temini ve sorumluluk alma yükümlülüğü olup, babasını 

kaybeden çocukların genellikle koruma ve yardım fonksiyonlarından mahrum 

kaldığının altı çizilmektedir. Kuşkusuz, bunda babanın koruma ve yardımın, annenin ise 

şefkatin sembolü olmasının büyük payı bulunmaktadır166. 

                                                            
162  Aslan, a.g.e, s.7. 
163 İbni Hanbel'den aktaran Mehmet Şirin Ayral, Kur'an'ın Yetimlere Bakış Açısı, Y.Y.L.T, Selçuk 
Üniversitesi SBE, Konya, 2007, s.78. 
164 Tahsin Özcan, "Osmanlı Toplumunda Yetimler", Sosyal Politikalar Dergisi, S.1, 2006, s.82. 
165 Muammer Salim, Geçmişten Günümüze Türkiye'de Çocuk Koruma Politikaları ve Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Y.Y.L.T, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi S.B.E, Isparta, 
2011, s.17. 
166 Özcan, a.g.e, 84. 
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İslam toplumu ile birlikte, yetim çocuklarının bakımının devlete ait olduğu 

algısı yerleşmeye başlamıştır. Unutulmamalıdır ki, Hz. Muhammed hem önder hem de 

devlet başkanıdır. Dolayısıyla, onun şahsında somutlaşan ahlâki yükümlülükler, 

zamanla devlet yükümlülükleri arasına girmiştir. Nitekim, yetim çocukların bakımı ve 

korunması da böylece devletin yerine getirmesi gereken bir sorumluluk olarak 

kodlanmıştır. Bu bağlamda, İslam toplumlarında bireyler ve hükümdarlar bir taraftan 

ibadetleri ile meşgul olurken, bir taraftan da bunların toplumsal karşılığı olarak yardım 

kurumları (vakıflar vb.) oluşturmuşlardır. Buna göre İslam toplumlarının oluşturdukları 

koruma mekanizmasında, yetimler Müslüman toplumun emanetleri olarak 

konumlandırılmışlardır. Kendisi de bir yetim olan Hz. Muhammed'e, "O seni yetim 

bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Seni fakir bulup zengin 

etmedi mi?" hitaben Duha, 93/6, 7 ve 8 ayetlerinde belirtildiği üzere devletin yetimlerin 

üç temel ihtiyacını karşılaması gerekmektedir. Bunlar; 

- Barınacağı ve hayatını geçireceği bir mesken, 

- İyi huy kazanmasının ve hayatın karşısında ayakta kalmasına yönelik 

kabiliyetlerin kazandırılmasının sağlanması, 

- Temel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik mal sahibi olarak, başkalarının 

üzerinde yük olmamasının sağlanması. Dolayısıyla, İslam toplumlarının kurduğu başta 

vakıflar olmak üzere kurumlar bu üç temel gereksinimin giderilmesine yönelik 

uygulamaları barındırmaktadır. 

Bu bağlamda, çeşitli vesikalara göre 13. yüzyılda İlhanlı hükümdarı Gazan 

Mahmut Han, müverrih Reşidettin'den alınan bilgiye göre; yetim çocukların bakımı, 

eğitilmesi için kurumlar açmış, bu çocukların ailelerin yanına yerleştirilmesini sağlamış, 

bu çocukların yerleştirildikleri evlerde kırdıkları eşyaların devlet hazinesinden 

ödenmesine yönelik hüküm vermiştir167. Bir görüşe göre bu uygulama, İslam tarihinde 

Asr-ı Saadet'ten sonra bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Çünkü ilk defa devlet 

çocukların korunması ve yetimlerin himayesi noktasında düzenli bir şekilde çözümlere 

başvurmaktadır. Bununla birlikte, İslam toplumları yetim çocukların bakımı ve 

                                                            
167 Yörükoğlu, a.g.e, s.197. 



59 
 

korunmasında konusunda ise en kapsamlı organizasyonları Selçuklu ve Osmanlı 

Devletleri döneminde vakfiyeler aracılığı ile inşa etmiştir. 

A.  Selçuklular Dönemimde Yetimlere uygulanan sosyal destekler 

Anadolu'da Türk kültürü, hem 1071'de Bizanslıların yenilgisinin, hem 

13.yüzyılda Moğol akınları sonucu olarak, iyice yaygınlaşmıştır. Orta Asya'dan ve İran 

yöresinden kitleler halinde gelip Anadolu'ya yerleşen Türk boyları, beraberlerinde 

kültürlerini de taşımışlardır. Selçuklu hükümdarlar, XII. yüzyılda çeşitli mezhep 

akımlarının hızlanmasına karşın, dini açıdan bağnaz davranmamışlardır. Ancak devlet 

aleyhine gizli ve açık propaganda yapan Batınilerle sıcak çarpışmalar olmuştur. Diğer 

dini topluluklar arasındaki mücadelelerde ise, çoğu kez yatıştırıcı davranılmıştır. 

Bununla beraber, Şiilerle Sünniler arasında, ayrıca Sünni ekoller arasında rekabet ve 

mücadeleler eksik olmamıştır.168 

Genel olarak Anadolu'ya gelen Türk toplulukları, Ahmed Yesevi ekolünün 

etkisini taşımışlardır. Eski Türk geleneklerini koruyan bu topluluklar, daima Bizanslılar 

karşısında yiğitçe davranmışlar ve kendi kültür alanlarını genişletmişlerdir. Dini açıdan 

taassup olmayan bu topluluklar, dini törenlerde mistik duygularla dolu olarak coşan, 

dönen (sema yapan), müzik eşliğinde ilahi söyleyen Baba'lar ya da Atalar tarafından 

yönlendirilmekteydi. Bu topluluklar, farklı inançtaki insanlarla yan yana barış içinde 

yaşamasını başarmışlardır. Müslüman ve Hristiyan halk, özellikle şehirlerde uyum 

içinde yaşamışlardır. Bunun durumun sonucu olarak, Türk Fütuhatı, gayri müslimleri 

ürkütmemiştir. Artan Türk göçleri sonucu, hem islamlaşma artmış ve hem de Türk 

kültürü Anadolu'da egemen olmuştur.169 

Türkler; medrese, kervansaray, hastaneler, camiler ve hamamlar yaptırarak, 

mimari alanda da zengin kültür eserleri yaratmışlardır. Süsleme sanatında bağnaz 

davranmamışlar, kabartma heykeller, kuş, bitki ve hatta insan resimleri yapmışlar ve 

böylece dar yorumlara iltifat etmeyerek, binaları süsleme sanatına önem vermişlerdir.170 

Selçuklu hükümdarlar, egemenliklerinin önemini, bilim ve sanata önem vererek 

                                                            
168 Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, TKAE, Ankara, 1965, s.223-245. 
169 Osman Turan, a.g.e., s.254-260. 
170 Osman Turan, a.g.e., s.289-294. 
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pekiştirmişlerdir. Selçukluların tıp, astronomi ve matematiğe önem vermeleri; 

hastaneler ve gözlemevleri açtırmaları; sanatta yaratıcılığı hoşgörüyle karşılamaları; 

Türklerin medeni zihniyetinin de ifadesidir. Esasen İslam dini hem ilme, hem de sanata 

önem vermiştir. Kur'ân'da bilenlerle bilmeyenler bir tutulmamıştır. Hz. Muhammed de 

"Allah sanat ve çalışmasında hünerli olanı sever", "Allah güzeldir, güzeli sever", 

hadislerini söylemiştir. Bazı fanatik görüşlerin varlığına rağmen, müziğe önem veren 

Selçuklular, bu alanda da Türk töresinin yaşamasını, müziğin dini törenlerde yerini 

almasını ve Türk müzik kültürünün yayılmasını sağlamışlardır.171  

Selçuklular, toplumsal yaşamı iyileştirecek çeşitli adımlar da atmışlardır. 

Selçuklu Devleti'nin sosyal yapısında vakfiyeler büyük önem arz etmekte olup, inşa 

edilen birçok vakfiyenin gelirlerinden yetim çocukların istifade edebileceği aşevleri, 

hanlar, sağlık yurtları, yetim haneler kurulmuştur. Musul-Erbil Atabeği Muzafferuddin 

Gökböri, idaresi altında yetim ve kimsesiz çocuklar için yurtlar açmış ve süt çağında 

olanlara ise sütanneler tayin etmiştir172.  Bu dönemde, Sivas- Dar'ur-Râha Vakfı bir 

diğer önemli merkez olma özelliği taşımaktadır. 

Ancak Selçuklu Dönemi'nde yetimlere yönelik bu organizasyonların mahalli 

düzeyde kaldığı ve geniş çapta yaygınlaşamadığı görülmektedir173. Bu bağlamda, 

vakfiyelerin geliştirilip geniş çapta etkinliğe ulaşması ise Osmanlı Devleti ile birlikte 

mümkün olmuştur.  

B. Osmanlılar Döneminde Yetimlere Uygulanan Sosyal Destekler 

Osmanlılar döneminde sosyal sorunların çözülmesinde en büyük öneme sahip 

kurumların başında vakıflar, lonca ve ahilik teşkilatları gelmektedir. Vakıflar sayesinde 

aralarında yetimlerin de olduğu dezavantajlı grupların sorunları giderilmeye 

çalışılmıştır. Vakıflarda yapılan çalışmaların başında; okulların açılması, öğretmenlerin 

bulunması, yoksul çocuklara para ve giysi dağıtılması, bayramlardan harçlık 

dağıtılması, yetim kız çocuklarına çeyiz hazırlanması vb. gelmektedir.  

                                                            
171 Osman Turan, a.g.e., s.294-301. 
172 Salim, a.g.t, s.34. 
173 Çağlar, a.g.e, s.66. 
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Osmanlı Dönemi'nde yetim çocukların himaye edildiği ve senetlerde eytâm, 

tâlim-i eytâm, eytâm-ı fukarâdan sağirelerden, dul hatun yetim ve yetime, eytâm-ı 

müslimin gibi ifadelerle yer bulan diğer önemli kurumlar (kuruluş sırası dikkate 

alınmaksızın) ise şunlardır; 

- Ödemiş-Birgi'deki Hoca Ataullah'ın kurduğu vakfiye, 

- İzmir'de Katipzade Ahmed Reşid Efendi'nin vakfiyesi, 

- Bursa- Kestel'deki Vâni Mehmed Efendi'nin vakfiyesi, 

- İstanbul'daki kara Çelebizade Mehmed Efendi'nin vakfiyesi, 

- Mısır-Seyfeddin Kalavun Hastanesi'nin darüleytamı, 

- Nevres Hanım Vakfiyesi, 

- Fatma Hatun Vakfı, 

- Seyyid El-Hac Mehmed Tahir Efendi'nin Vakfiyesi, 

- Kayseri köylerinin vakıfları, 

- Konya mahalle sandıkları174, 

- Bursa'da Hatice Hatun Vakfiyesi, 

- Molla Çelebi Vakfiyesi, 

- İstanbul'da Zübeyde Hatun Vakfiyesi, 

- Ümmügülsüm Hanım'ın Tekirdağ'daki vakfiyesi175. 

 

                                                            
174 Nurullah Eski, Hak ve Sorumlulukları Bakımından İslam Hukukunda Yetimler, Selçuk 
Üniversitesi T.İ.B Enstitüsü, Konya, 2007, s.18. 
175 Nesimi Yazıcı, "Osmanlılarda Yetimlerin Korunması Üzerine Bazı Değerlendirmeler", AÜİFD, C. 
XLVIII, S.1, 2007, s.17. 
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Daha geç tarihlerde de vakıf geleneği sürdürülmüştür. Örneğin176; 

- 1915'te Bursa'da İnegöllü el-Hâc Saffet Bey'in Erâmilhanesi; Şehir düşen 

askerlerin dul kalan eşleri ile yetim çocuklarının barındırılmasını amaçlamaktadır. 

- 1908'de Manisa'da Çakıroğlu Mehmed Bey'in kurduğu vakıf; Yetim ve fakir 

çocukların yiyecek, ders kitabı ihtiyaçlarının karşılanması ve bayram arifelerinde 

giydirilmelerini amaçlamaktadır. 

Bu doğrultuda, Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Fatih Vakfiyeleri, 

yetim çocukların korunması anlamında en önde gelen örneklerdir. Fatih vakfiyelerinden 

elde edilen gelirlerle yetim çocuklara yemek dağıtılmakta, giyimleri ve sıbyan 

okullarında okumaları sağlanmakta, yetim kızların çeyizleri hazırlanmaktadır. Bu 

vakfiyelerde kız ya da erkek çocuk ayırt edilmeden her yetim çocuğa 15 akçe 

dağıtılmakta ve payitaht kadısı defterine kaydedilmektedir177. Aynı gelenek Kanun-i 

Sultan Süleyman'ın Süleymaniye Vakfiyesi ile sürdürülmüş olup; bu vakfiye 

bünyesinde yetimlere giysi ve gıda yardımı yapılmıştır178. 

Nitekim diğer mahkeme kayıtlarına bakıldığında ise yetim çocukların varlıklı 

ailelerin yanına ödünç verildiği bu sayede aile kurumunun fonksiyonlarının yerine 

getirilerek çocukların ahlaklı ve bilgili bir şekilde yetiştirilmesinin sağlandığı 

görülmektedir. Bu doğrultuda, yetim çocuklara bakmak isteyen ailelere hazineden para 

tahsis edildiği de görülmektedir179. Daha sonra bu gelenek, eve besleme ve ahiretlik 

alma usulüne dönüşmüştür. Buna göre özellikle yetim kız çocuklar, barınma ve gıda 

ihtiyaçları karşılanarak evin hizmetine alınmaktadır.180. 

Osmanlı Devleti'nde yetim çocukların hayatlarının iyileştirilmesine yönelik 

fermanlar ve nizamnameler de bir diğer önemli hukuki çerçeve çizici enstrümanlardır. 

Bu doğrultuda181 

                                                            
176 a.g.e, s.18. 
177 Çağlar, a.g.e, s.66. 
178 Yazıcı, a.g.e, s.17. 
179 Salim, a.g.t, s.35. 
180 Çağlar, a.g.e, s.67. 
181 Eskl, a.g.t, s.18-19. 
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- Yetimlere intikal eden gayr-ı menkullerin keşif ve tahmini işlerinde fazla harç 

alınmasını engelleyen 1852 tarihli ferman, 

- Keşişhane tarafından tasarruf edilen yetim mallarına titizlik gösterilmesine 

dair 1841 tarihli ferman, 

- Ermenilerin yetim ve fakir çocuklarının İncil okuma ve öğrenmeleri için 

Ermeni mektebine dışarıdan müdahaleleri engelleyen 1832 tarihli ferman, 

- Osmanlı'nın son döneminde yetimler ve mallarına ilişkin çeşitli nizamnameler 

(Örn; 1851 tarihli Eytam Nizamnamesi vb.) oldukça önemli belgelerdir. 

Osmanlı Devleti'nin yetim çocuklarla ilgili bilgi alınabilecek en önemli 

kaynaklarından bir diğeri ise tereke (miras) defterleri/kayıtlarıdır. Bu kayıtlarda, mirasın 

taksimi aşamasında, babanın ölümü sırasında henüz doğmamış olan yetim çocukların 

bile hakkının gözetildiği görülmektedir. Buna göre, anne karnındaki yetim çocuklar 

dahil, tüm çocukların mirastan edinecekleri pay ayrılmakta ve kendilerini idare 

edebilecekleri yaşa kadar birer vâsi tayin edilmektedir. Vâsi akrabalardan biri 

olabileceği gibi, akrabalık bağı olmayan biri de olabilirdi. Şayet, vâsiler bu görevi 

layıkıyla yerine getiremiyorlarsa, bu durum nâzır tarafından takip edilir ve vasiler 

değiştirilirdi. Üstelik bu ve buna benzer haklar sadece Müslüman cemaat için değil, 

gayrimüslim Osmanlılar için de geçerli kılınmıştır.182. 

Osmanlı Devleti'nde yetim çocukların hayatlarının iyileştirilmesine yönelik bir 

başka gelişme ise; Lâle Devri'nde Damat İbrahim Paşa'nın hayvanlara, ticaret mallarına 

ve madenlere koyduğu vergidir. Bu vergiden elde edilen gelirler yetim ve yoksul 

çocuklara tahsis edilmiştir. Yetim çocuklar hakkındaki bu çalışmalar  19. Yüzyılda 

devam etmiştir. Mithat Paşa'nın (1822 - 1884) Tuna Valiliği zamanında, 1860'da Niş, 

1864'te Sofya ve 1865'te Ruscuk'da açılan ıslahhanelerin açılma sebebi, "İslâm ve 

Hristiyan evlâdından bazı bakımsız ve yetim çocuklar şurada burada perişan ve telef 

olduklarından o makule eftali aceze ashabı hayrat ve hasenatın ianesiyle mahal yaptırıp 

talim ve terbiyelerine bakmak ve sanat öğretmek" olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda, 

Niş'te terzilik, kunduracılık, mürettiplik ve fotoğrafçılık, Sofya'da dokuma ve 
                                                            
182 Yazıcı, a.g.e, s.13. 
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makinistlik, Ruscuk'da ise kız çocuklarına ait sanatlar öğretilmektedir. Bu kurumlar 

aynı zamanda sanat enstitülerinin de öncülleri olarak konumlandırılmakta olup, giderleri 

hayırseverlerin yardımları ile karşılanmaktadır. Zamanla; İzmir (1868), Bursa (1868), 

kızlar bölümü de olan Kastamonu (1868), Sivas, Halep, İşkodra (1869), Edirne (1868), 

Bosna, Trabzon, Diyarbakır (1870), Trablusgarp, Prizren ve Üsküp Islahhaneleri 

açılmıştır183. 

Nitekim 1868'de çıkartılan Mektebi Sanayi Nizamnamesi'nde bu kurumlardan 

yüksek derecede esinlenilmiştir. Bu nizamnamede Mektebi Sanayilere alınacak 

çocukların kriterleri arasına, "(..) babası anası olmayan öksüz ve yetim bulunmak" da 

eklenmiştir. Aynı dönemde kurulan Cemiyeti Tedrisâti İptidai (1868)'nin çalışmalarını, 

Cemiyet-i Tedrisiye-i İslâmi (1873)'nin çalışmaları izlemiş, bu cemiyet 1873'te yetim 

çocukların eğitimini üstlenen en kurumsal organizasyon olan Darüşşafaka'yı 

kurmuştur184. 

Darüşşafaka, Osmanlı modernleşmesinin eğitim alanındaki öncü 

kurumlarından biri olmakla birlikte, öksüz ve yetim çocuklar için bir derneğin 

himayesinde kurulan ilk parasız özel okul olması itibarı ile de önem kazanmaktadır.  

Cemiyet, ilk faaliyet olarak, Yûsuf Ziyâ Paşa’nın kendi imkânlarıyla tamir 

edilen, Beyazıt’ta Simkeşhâne’deki Vâlide Emetullah Kadın Mektebi’nde bir çırak 

okulu açmıştır. Bu mektep, Kapalı Çarşı’daki esnaf çıraklarına okuma yazma, hesap, 

sosyal bilgiler ve İslâm dini esaslarını öğretmek amacıyla açılmış; önceleri büyük ilgi 

görmekle birlikte, zamanla yetersiz hale gelmiştir. Bunun üzerine Aksaray’daki 

Ebûbekir Paşa Mektebi cemiyetin idaresine verilerek, burada da bir şube açılmış ve 

faaliyeti 1865’ten 1873’e kadar aralıksız devam etmiştir. Çırak mekteplerinde 

nizamnâme gereğince dersleri fahrî olarak cemiyet üyeleri veriyordu. Üç sınıftan oluşan 

mektepte okuma yazma, ilmihal, Kur’an, Türkçe gramer, kompozisyon, matematik, 

tarih ve coğrafya gibi dersler okutuluyordu.185 

                                                            
183 a.g.e, s.42. 
184 a.g.e, s.68. 
185 Halis Ayhan ve Hakkı Maviş, “Darüşşafaka”, İslam Ansiklopedisi, cilt: 9, 1994, s. 7-9. 
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Okul bünyesinde eğitim alan öğrencilerin tüm masrafları cemiyet tarafından 

karşılanmakta, başarı ile mezun olanlardan yüksek eğitimini sürdürenlere ise maddi 

destek verilmesine devam edilmektedir. Bu doğrultuda, mektebin ve öğrencilerin 

durumu ile yakından ilgilenecek bir müdür ve müdüre tayin edilmesi öngörülmüş, başta 

kız öğrencilerin de alınması düşünülerek bina çift taraflı yapılmış ancak çeşitli 

sakıncalar nedeniyle okula kız öğrenci alınmamıştır. Darüşşafaka nizamnamesine göre 

şu şartlara sahip olan öğrenciler mektebe müracaat edebilirlerdi186; 

- 10 yaşından aşağı, 12 yaşından yukarı olmamak, 

- Ana-baba veya yalnız birinden mahrum olmak (imtihanda eşit puan alırlarsa 

anas-babası olmayan öncelik verilir), 

- İlk mekteplerinin en az dördüncü sınıfına kadar okumuş olmak veya o 

derecede tahsili gördüğü imtihan neticesinde sabit olmak, 

- Herhangi bir hastalığı olmamak ve bünyesi tahsile uygun olmak, 

- Müslüman evladı olmak ve ailesi namus erbabından olmak. 

Osmanlı-Rus Savaşı (1877-1878) ile birlikte yurtlarından olan Rumeli 

göçmenlerinin bir bölümü Darüşşafaka binasında barınmaya başlamış, bu nedenle 

eğitime bir dönem ara verilmiştir. Bununla birlikte, okulun subay olan öğretmenleri 

cepheye gitmiş ve altıncı sınıf öğrencileri bir yıl süreyle ders görememiş, okul gelirleri 

ise göçmenlere harcanmaya başlanmıştır.  

Yetimlerin barınmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan bir diğer önemli 

kurum ise Darüleytam'dır. II. Meşruiyet'ten sonra Osmanlı Devleti'nin topraklarını 

yitirmesine neden olan ardı ardına girdiği savaşlar sonucunda birçok Osmanlı vatandaşı 

ölmüş, bunların arkalarında ise birçok yetim çocuk kalmıştır. Vatan için şehit olan asker 

ve subay çocuklarının ortada kalmaması için 1915'te açılan Darüleytam'ların (yetim ve 

öksüz yurtları) kurulmasında daha sonra bu kurumların ilk genel müdür olacak olan 

Kastamonu Mebusu İsmail Mahir Efendi'nin büyük payı bulunmaktadır.  

                                                            
186 Ayral, a.g.t, s.85. 
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25 Kasım 1914'te kurulan Darüleytam'ların kuruluş amacı, I. Dünya Savaşı'nda 

İngiliz, Fransız ve İtalyanların boşalttıkları yurt ve okullardaki sahipsiz kalan çocukların 

himaye edilmesidir.  İlk aşamada Darüleytam'lara 7 yaşına kadar kız, 12 yaşına kadar 

ise erkek çocukların alındığı belirtilmektedir.187.  

Darüleytamlar, Ermen, Rum, Yahudi, Rus ve Müslüman yetimhaneleri olmak 

üzere toplam 5 gruba ayrılmaktadır. Dini ve siyasi himaye isteğinden farklı olarak yetim 

çocukların barınması, eğitimi ve meslek sahibi yapılmasına yönelik bir uygulamadır. 

Yabancıların Eytamhane açabilmesi ise ruhsata tâbi olup, uygun görülen kurumlar 

yetim çocukların barınma ve eğitim ihtiyaçlarını gidermişlerdir. Maraş'taki Alman 

Eytamhanesi bunlardan biridiri. Ancak Müslüman eytamhanelerinde zamanla sadece 

şehit çocuklarından, yetim, öksüz, muhacir ve babaları askerde olan çocukların kabul 

edildiği bir yapıya dönülmüştür. Bununla birlikte sadece okul binaları ile sınırlı 

kalınmayıp saraylar ve diğer illerdeki kamu binaları da bu işte tahsis edilmiştir188.  

2 Nisan 1917'de kabul edilen Darüleytamlar Müdüriyeti Umumiyesi Teşkili ve 

Müteferriatı Hakkında Kanun ile bu kurumlar devletin himayesine alınmıştır. Kanun'da 

getirilen yenilikler şunlardır189; 

- Darüleytamlar birleştirilecek ve Maarif Nezareti kapsamında bunların 

yönetiminden sorumlu bir genel müdürlük oluşturulacaktır, 

- Genel müdürlüğün sermayesinin üçüncü unsuru ise vatandaştan alınan 

bağışlar olacaktır. 

- Darüleytamlar Genel Müdürlüğü'nün gelirleri; yardım ödenekleri, gelir 

getiren mallardan edinilen gelirler, kiralar, işletme kârları, bağışlar ve teberrüler 

olacaktır. 

- Bu kurumlarda tarım ve sanat öğretimi uygulaması yapılacaktır. 

                                                            
187 Salih Özkan, "Türkiye'de Darüleytamların Gelişimi ve Niğde Darüleytam", Türkiyat Araştırmaları 
Dergisi, S.19, 2006, s.216. 
188 Ayral, a.g.t, s.88. 
189 Çağlar, a.g.e, s.71. 
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Sayıları kısa sürede 80'i, barınan öğrencilerin ise 20.000'i bulduğu (5.000'i kız, 

15.000'i erkek olmak üzere) Darüleytam'ların güçlendirilmesi için P.T.T hizmetlerine ve 

içki ile tütün ürünlerine Evlâdı Şuheda vergisi konulmuş ancak devletin gücünü 

yitirmesi ile birlikte Darüleytam'ların masrafları karşılanamaz olmuştur. Nitekim, 1918 

Mondros Mütarekesi ile birlikte, İtilaf Devletleri bırakmak zorunda kaldıkları binalarına 

geri dönmüş, ekonomik sorunlar nedeniyle yeni binalar yapılamadığından, buradaki 

çocuklar İstanbul'a nakledilmiş ve genellikle boş duran saraylara yerleştirilmiştir. 

Ankara Hükümeti, 1922'de çıkarttığı Darüleytamlar Talimatnamesi ile bu kurumlara 

gereken önemi atfetmiş, ancak 1924'te çıkan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Şehir Yatı 

Mektebi'ne devredilmiştir. Ancak kurumun kapanmasıyla 1927'de Darüleytam'lardaki 

kabiliyetli çocuklar Darüşşafaka'ya nakledilmiştir190. 1926 tarihinde kabul edilen 931 

sayılı Kanun ile kapanan Darüleytam'lar faaliyet gösterdikleri kısa süre içerisinde yetim 

çocukların toplumsal hayata katılmalarını sağlayan oldukça önemli kurumlar olarak ön 

plana çıkmışlardır.  

Osmanlı'nın son döneminde kurulan diğer yetim çocuklar odaklı dernekler ise; 

Fatma Aliyye Hanım'ın Osmanlı-Yunan Savaşı'nda yetim düşen çocukların ihtiyaçlarını 

karşılamak için kurduğu Cem'iyet-i İmdadiye (1897), Süleyman Paşa'nın kızı Sabiha 

Hanım'ın başkanlık ettiği Esirgeme Derneği (1908) ve Himâye-i Etfâl Cemiyeti (1917) 

ön plana çıkmaktadır191. Bununla birlikte, Ermeniler tarafından aileleri yok edilen 4.000 

erkek ve 2.000 kız çocuğun Kazım Karabekir tarafından Şark Cephesi'nde ideali olan 

"çocuk orduları" projesi kapsamında sahiplenilmesi; çocukların barınma, gıda, eğitim 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Erzurum ve Sarıkamış'ta okullar kurulması da bir 

diğer önemli faaliyet olarak göze çarpmaktadır192. Son olarak II. Abdülhamid'in 

1890'larda yaşanan Ermeni olaylarının dış güçler tarafından istismar edilmemesi için 

hazırlattığı bir diğer proje ise 1898'de kurulan Dârulhayri Âli kurumudur. 1903'te bu 

ismi alan kurumun amacı, yetim kalan Ermeni çocuklarının misyoner faaliyetler 

aracılığı ile uluslararası politika malzemesi yapılmasının engellenmesidir. 

                                                            
190 Ayral, a.g.t, s.89. 
191 Eski, a.g.t, s.20. 
192 B. Ali Sivaz, M. Yıldız ve M. Tekin, "Milli Mücadele Dönemi Doğu Cephesi'nde Kurulan Eğitim 
Kurumlarında Uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Faaliyetleri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar 
Dergisi, C.2, S.8, 2009, s.446-447. 
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Abdülhamid'in tahttan indirilmesi ile lağvedilen proje, Ermeni yetimlerinin 

ihtiyaçlarının devlet tarafından giderilmesini öngörmüştür193. 

IV. CUMHURİYET DÖNEMİNDE YETİM ÇOCUKLAR 

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ile kurulan Cumhuriyet'in en temel 

sorunlarından biri enkaz hâlindeki Anadolu'nun imarı ile birlikte, savaşta yitirilen 

insanların ardında bıraktığı yetim ve öksüz çocukların bakımıdır. Dolayısıyla, 

Cumhuriyet döneminde bu çocukların eğitim, sağlık, barınma vb. ihtiyaçlarının 

giderilmesi bir zorunluluk hâlini almıştır. Bununla birlikte, Darüleytam ve Darüşşafaka, 

Cumhuriyet'in Osmanlı devleti ile süreklilik arz eden kurumları olarak bu dönemde de 

faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. 

Cumhuriyet dönemiyle birlikte Darüşşafaka kurumu, içerik değiştirmese de, 

adında ve eğitim programlarında çeşitli değişiklikler yaşamıştır. Ancak, öz itibarı ile 

öksüz ve yetim çocukların barınma, gıda, giyinme ve eğitim ihtiyaçlarının karşılandığı 

bir kurum olma özelliğini sürdürmüştür. Cumhuriyet Dönemi'nde Darüşşafaka'da milli 

eğitimin programı uygulanmaya başlanmış ve okul Darüşşafaka Lisesi ismini almıştır. 

1935'te önce Türk Okutma Kurumu, ardından 1953'te Darüşşafaka Cemiyeti ismini alan 

kurumda 1955'te İngilizce eğitime geçilmiş, 1969'da ise karma eğitim başlamıştır. Okul, 

Cumhuriyet dönemi boyunca da öksüz ve yetimlerin okutulması ile ilgili misyonunu 

sürdürmüş ve hayırsever vatandaşların bağışları ile finanse edilmiştir. Türkiye 

Cumhuriyeti'nin bürokrat, bilim adamı, sanatçı, hukukçu, doktor, girişimci vb. birçok 

kadrosu Darüşşafaka'dan yetişmiş, bu sayede kuruluş ilkeleri ile tutarlılık 

sağlanmıştır194. Darüleytam ise 1926 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Kökleri 1908'e kadar gitse de, 1921'de kurulan ve Cumhuriyet döneminde 

1934'te ismi Çocuk Esirgeme Kurumu'na çevrilecek olan Himaye-i Etfâl Cemiyeti, 

devlet desteği almayan bir sivil kuruluş olması itibarı ile dikkat çekmektedir. Kurumun 

kuruluş amacı, Kurtuluş Savaşı'na katılan ve sayıları yüz binleri bulan şehit anne ve 

babalardan kalan yetim ve öksüz çocukların bakımının sağlanmasıdır. 1923-1925 arası 

                                                            
193 Nadir Özbek, "İkinci Abdülhamid ve Kimsesiz Çocuklar: Darülhayr-i Ali", Tarih ve Toplum, S.182, 
1999, s.11-13. 
194 Ayral, a.g.t, s.89. 
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bu kurumun şubeleri Türkiye çapında yaygınlaşmış, 0-6 yaş çocuklar için yuvalar 

açılmıştır. 1981'de Milli Güvenlik Kurulu'nun 51 no'lu kararı ile Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı'na bağlanan ve sonrasında 2828 sayılı yasa ile Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu'na dönüştürülen bu kurumda, yetim çocukların barınma, gıda 

ihtiyaçları karşılanmaktadır195.  

Cumhuriyet döneminde yetim çocuklara yönelik kişisel düzeyde 

gerçekleştirilen girişimlerin başında ise Hayri İpar'ın 1936'da Mudanya'da kurduğu 

Ahmet Rüşdü Çocuk Yurdu gelmektedir. Bu yurt kapsamında 100 çocuğun bakımı 

sağlanırken, 40 öğrenciye ise öğle yemeği sağlanmıştır. II. Dünya Savaşı'nda askeri 

ihtiyaçlar için kullanılan yurt binası, 1945'te ise devlete devredilerek ortaokul olmuştur. 

Kurumsal düzeyde ise ise; 1949'da kurulan ve "kimsesiz, başıboş, yoksul çocukları 

korumak ve bunları memlekete faydalı vatandaşlar haline getirmeyi" amaçlayan Çocuk 

Dostları Derneği, 1958'de kurulan Ankara Çocuk Bakım Derneği, hem devlet hem özel 

teşebbüsün ortaklığında 1928'de kurulan ve "kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla 

kendi başına okumaya imkân bulamayan ahlâklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının 

okumalarını sağlamayı" amaçlayan Türk Eğitim Derneği, İstanbul ve İzmir 

Belediyeleri'ne ait dernekler ile Kızılay, halkevleri, yardımseverler cemiyeti, yetim 

himaye cemiyeti, Ana Kucağı, vilayetlerde çocukları himaye cemiyeti, yetiştirme 

yurtları, çocuk ve gençlik merkezleri ile Emlak ve Eytam Bankası diğer önemli 

kurumlardır196. 

Cumhuriyet Dönemi'nde yetim çocuklar da dahil olmak üzere korunmaya 

muhtaç çocuklar için çıkarılmış olan kanunlar ise; 5387 sayılı Korunmaya Muhtaç 

Çocuklar Hakkında Kanun (1949), 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında 

Kanun (1957) olup, anayasalarımızda ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası 

sözleşmelerde, kalkınma planlarında devletin bu alandaki görevleri belirlenmiştir. 

 

 

                                                            
195 Eski, a.g.t, s.20. 
196 Çağlar, a.g,e, s.76. 
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V. GÜNÜMÜZDE YETİM ÇOCUKLAR 

Kur'an'ın ön plana çıkarttığı ahlâki sorumlulukların (yardımlaşma, paylaşma, 

yetim hakkına verilen önem vb.) gerek toplumsal hayatta gerekse devlet politikalarında  

gözetilmesinin bir sonucu olarak özellikle Osmanlı Devleti'nden edinilen pratiğin farklı 

kurumlar adı altında da olsa sürdüğü gözükmektedir. Türkiye Cumhuriyeti de, Kurtuluş 

Savaşı sonrası binlerce yetime sahip çıkan kurumlarını üretmiş ve yetimlerin sadece 

barınma, gıda, güvenlikle ilgili ihtiyaçlarının değil, eğitimlerinin de sürdürülmesine 

yönelik kurumsal sürekliliğe sahip çıkmıştır. Bu bağlamda, gerek yaygın eğitim 

programında gerekse de yaygın din eğitiminde yetim çocuklara verilen önemin sürdüğü 

gözükmektedir. 

A. Yaygın Eğitim Programında 

MEB'in tanımladığı şekliyle örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da 

herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere; ilgi, istek ve 

yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı 

nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim olan yaygın eğitim, 

okulda yürütülen eğitimin dışındaki eğitim ve rehberlik faaliyetlerini içermektedir197. 

Bu bağlamda, yetim çocuklar ailenin birçok fonksiyonlarından mahrum olmaları itibarı 

ile yaygın eğitim programlarından en çok istifade etmesi gereken dezavantajlı grupların 

başında gelmektedir. Unutulmamalıdır ki, örgün eğitim, sosyal devletin yerine getirmesi 

gereken bir zorunluluktur. Ancak yetim çocukların, örgün eğitim dışında aile 

fonksiyonlarını üstlenecek, toplumsal hayata adaptasyonlarını kolaylaştırabilecek çeşitli 

eğitimlere ihtiyaçları bulunmaktadır.  

Bu eğitimler; mesleki eğitim, halk eğitimi, kişisel gelişim, sağlık ve aile yaşamı 

eğitimi ve hizmet eğitimidir. Örneğin; MEB ve diğer kurumların üstlendiği ve yetim 

çocuklara psiko-sosyal ve mesleki katkıları olan eğitim programları şunlardır; 

- MESGEP (Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi); 35 ilde açılan bu 

kurslar sayesinde diğer dezavantajlı sosyal gruplarla birlikte herhangi bir nedenden 

                                                            
197 T.C. M.E.B, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Resmi Gazete, 14.02.2014. 
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ötürü örgün ya da yaygın eğitim dışında kalmış yetimlerin de üretim ya da hizmet 

sektöründe iş bulmalarını kolaylaştıracak donanımlar elde etmesi sağlanmaktadır198. 

- Meslek eğitimi kursları; İş ve İşçi Bulma Kurumu, KOBİ Geliştirme ve 

Destekleme Dairesi Başkanlığı, Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı, 

belediyeler vb. sunmuş olduğu teknik eğitim, meslek, beceri ve sanat eğitimi kursları bu 

kategori altında değerlendirilmektedir. 

- Spor eğitimleri; Yerel düzeyde çeşitli belediyelerin, spor federasyonlarının, 

özel okulların vb. kendi tesisleri ve öğretmen kadrosu ile bölgedeki yetim çocuklara 

sunduğu ücretsiz spor eğitim hizmetleridir. Tenis, badminton, yüzme vb. eğitimler bu 

kategori altında değerlendirilmektedir199.  

B. Yaygın Din Eğitiminde 

Dezavantajlı sosyal gruplardan biri olan yetim çocukların, topluma adapte 

olmalarında, aile fonksiyonlarındaki çeşitli eksikliklerden dolayı ahlâken dezavantajlı, 

suça eğilimli ya da terör örgütleri tarafından istismara açık bireyler haline gelmemeleri 

açısından yaygın din eğitimi büyük önem arz etmektedir. Ailede baba figürü 

koruyuculuk ve güvenin yanında, temel ahlâki eğitimin de sağlayıcısı konumundadır.  

Ancak babanın olmadığı durumda oluşan en temel fonksiyon eksikliklerinden de birine 

sebebiyet veren bu durum, camiiler, mescidler ve Kur'an kurslarında hutbeler, vaazlar 

ve sohbetler, Kur'an ve hafızlık kursları ile verilen yaygın din eğitimi ile kapatılmaya 

çalışılmaktadır. Hutbeler, vaazlar; bireylerin din bilgilerini edinmelerinin yanında aynı 

zamanda sağlıklı toplumsal değerlere sahip olmaları açısından da kritik öneme sahiptir. 

Yetim çocukların diğer yaygın eğitimleri yanında yaygın din eğitimine ihtiyacı bu 

nedenle oldukça fazladır. Çünkü, örgün eğitim ve diğer yaygın eğitimler; onların 

yeteneklerini ve mesleki bilgilerini arttırırken, ahlâkın en büyük ilham kaynağı olan 

dinin öğrenilmesi yetim çocukların olgunlaşması ve İslam hukukunda altında çizildiği 

üzere kötülüklerden sakınılmaları anlamında büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle 

                                                            
198 "MESGEP Projesi", (Erişim Tarihi): 26.10.2014,  
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/01/17/111847/dosyalar/2013_11/07104839_mesgep.pdf 
199 "Yetim Çocuklara Badminton Eğitimi", (Erişim Tarihi): 26.10.2014, 
http://www.badminton.gov.tr/arsiv-haberler/55-haberler/arsiv-haber/524-yetim-cocuklara-badminton-
eitimi.html 
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yetim çocukların, diğer eğitimlerle birlikte yaygın din eğitimine de katılımları 

sağlanmalı ve vaaz ve hutbelerde bahsedilen konular sayesinde toplumsal hayatın 

gerektirdiği değerleri edinmelerine yardımcı olunmalıdır200. 

Bu bağlamda, yetim çocuklara yönelik gerçekleştirilen yaygın din eğitimlerinin 

bazıları şunlardır; 

- "Toplum Yetimleri Camide Buluşuyor"; Erzurum Müftülüğü ile Valiliğin 

ortak gerçekleştirdiği bu projede, 18 yaş altı bin 212 yetim çocuk Kur'an Kursu 

hocalarına ve öğreticilerine zimmetlenmiştir. Bu doğrultuda, çocuklar üç yıl süreyle 

kendilerine hami olacak olan din görevlileri tarafından eğitilecek ve özel sorunları ile 

ilgilenilecektir201. 

- "Her Caminin Bir Yetimi Var"; Fethiye Diyanet Vakfı Şubesi tarafından 

yürütülen bu proje kapsamında, vakıf ilçe çapında 80'i Fethiyeli olmak üzere, toplam 

100 yetimin eğitimlerini üstlenmekte, bununla birlikte dini eğitim vermektedir202. 

- "Kalbimiz Seninle Yumuşasın"; Diyanet İşleri Başkanlığı Trabzon İlk 

Müftülüğü tarafından 2011'de yürütülen bu projede il çapında 550 yetim çocuğa verilen 

din eğitimlerini de içeren proje, İl müftüsü tarafından merhamet eğitiminin tatbiki 

olarak nitelendirilmektedir203. 

 

 

 

 

 

                                                            
200 Yılmaz, a.g.e, s.17.. 
201"Erzurum'da Camiler Yetimlerle Buluşuyor", (Erişim Tarihi): 26.10.2014, 
http://www.milliyet.com.tr/erzurum-da-camiler-yetimlerle-bulusuyor-erzurum-yerelhaber-346764/ 
202 "Her Caminin Bir Yetimi Var", (Erişim Tarihi): 26.10.2014, 
http://www.gazetefethiye.com/arsivler/13382 
203 "Trabzon İl Müftülüğü'nden Anlamlı Proje", (Erişim Tarihi): 26.10.2014, 
http://www.diyanet.gov.tr/tr/icerik/trabzon-il-muftulugu%E2%80%99nden-anlamli-proje/6873 
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SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ VE YETİM 
ÇOCUKLAR 

I. SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE YETİM 
ÇOCUKLAR 

              Yetim çocuklar sorunu; gerek ulusal gerekse de küresel anlamda sosyal etkileri 

ve sonuçları itibarı ile çözülmesi gereken sorunların başında gelmektedir. Dünya 

üzerinde özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde yaşanan çatışmalar, iç 

savaşlar, kuraklık, açlık tehditleri; ailelerin erkeklerini, kadınlarını ya da her ikisini 

birden ölümle karşı karşıya getirmekte ve çocuklar yetim kalmaktadır. Bu doğrultuda 

devletler, yerel yönetimler, STK'lar, şirketler ulusal düzeyde ve çeşitli gönüllü yardım 

kuruluşları ve STK'lar ile birlikte küresel düzeyde projeler üretirler. Bu bağlamda, yetim 

çocuklara yönelik Avrupa merkezli olmakla birlikte, dünya ölçeğinde gerçekleştirilen 

en kapsamlı projelerin başında AGH - Avrupa Gönüllülük Hizmeti gelmektedir. AGH-
Avrupa Gönüllü Hizmeti, (EVS - European Voluntary Service) AB bünyesinde 

başlatılan ve bu yıl 18. yılını sürdürmekte olan Avrupa Gönüllü Hizmeti (EVS- AGH), 

18-30 yaş arası gençlerin yaşadıkları ülkenin dışında yürütülmekte olan bir sosyal 

sorumluluk projesine gönüllü olarak başvurmalarını ve proje kapsamında faaliyet 

sürdürmelerini sağlayan bir gençlik programıdır. Başta sadece Avrupa içi bir dolaşıma 

sahipken, süreç içerisinde AGH programı kapsamında tanımlanmış olan diğer kıta 

ülkelerinde de gönüllü olma imkânı sağlamakta olan program, kurumlara yönelik de 

ortaklık fırsatlarını gündeme getirmektedir204. AGH, bünyesinde dil eğitiminin de 

sürdürülmesine imkân sağlamakta olup, 2-12 aylık süreyi kapsamaktadır. Bu gönüllü 

faaliyetlerin alanları; AGH’ ye çeşitli kanallarla katılan gençlere proje boyunca yol, 

konaklama, yemek giderleri ile cep harçlığı verilmektedir.  

 

                                                            
204 "AGH", (Erişim Tarihi): 03.11.2014, http://gonulluturkiye.org/pdf/AGH_rehber(K).pdf 



75 
 

AGH'nin amacı; AB sınırları içinde ya da dışında gençlerin bireysel ya da 

gruplar hâlinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz muhtelif gönüllü faaliyetlere 

katılmalarının sağlanmasıdır. Bu gönüllü projeler; çevre, kültür sanat, kültürel miras, 

spor, sivil inisiyatif geliştirme, sivil koruma alanları, çocuklar, gençler ya da yaşlılarla 

ilgili etkinlikler ve dezavantajlı gruplarla ilgili etkinlikler olabilmektedir.  

AGH'nin hedef ve ilkeleri şu şekilde sıralanmaktadır205; 

- "Gençlerin toplumla bütünleşmesini ve topluma aktif biçimde katılmalarını, 

istihdam şanslarını artırmalarını ve başkaları ile dayanışma içine girebilmelerini 

sağlamak için gençlere kültürlerarası nitelikte bir yaygın öğrenme deneyimi 

kazandırmak, 

- Yerel topluluklarının gelişimini desteklemek, 

- Yeni ortaklıkların kurulmasını ve ortaklar arasında deneyim ve örnek teşkil 

edebilecek iyi uygulamaların alışverişini teşvik etmek". 

AGH, üç aktörden oluşan bir süreçtir. Bunlar; 

- Gönüllü; Program ülkelerinden birinde ya da üçüncü bir ülkede yasal olarak 

ikamet etmesi, 18-30 yaş arası olması, imkânlarının kısıtlı olduğunu kanıtlaması gerekir. 

- Gönderen kuruluş; Gönüllünün ev sahibi kuruluş bulması, ev sahibi kuruluş 

ile gönüllünün irtibata geçmesine yardımcı olunması, gönüllülerin ülke dışında kalışları 

için hazırlanmasına yardımcı olunması, gönüllünün sigorta şirketi tarafından AGH Grup 

Sigorta planına alınmasının sağlanması, sürekli iletişim; gönüllü döndükten sonra nihai 

değerlendirme toplantısına katılmasının sağlanması, proje bittikten sonra kendine 

toplumuna entegrasyonuna yardımcı olunması, deneyim paylaşımı fırsatı sunulması, bu 

deneyimlerin topluma aktarılmasının teşvik edilmesi, başka eğitim, öğrenim ve istihdam 

imkanları hakkında yardımcı olunması gönderen kuruluşun görevleri arasındadır. 

 

                                                            
205 "Avrupa Gönüllü Hizmeti- AGH", (Erişim Tarihi): 03.11.2014, 
http://www.duzce.edu.tr/dosya/altmenu/avrupa_gh.pdf 
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- Ev sahibi kuruluş; Rehberlik, gönüllünün gözlenmesi ve kişisel destek 

sağlanması, yerel topluma entegrasyonuna yardımcı olunması, diğer gençlerle, AGH 

gönüllüleri ile tanışılması ve sosyalleşmesine destek verilmesi, dil desteği, varış sonrası 

eğitim ve ara değerlendirme toplantısına katılması, dil öğrenimi fırsatı, Gönüllü Hizmet 

İlkeleri'nin hazırlanması, AGH'nin genel erişilebilirliğinin (ayrımcılığa maruz 

kalmadan)  sağlanması, gönüllülere görev ve öğrenme hedefleri belirlenmesi, barınma 

ve yeme içme, yerel ulaşım, cep harçlığı, vize, vize alımını kolaylaştırıcı belgelerin 

yollanması ev sahibi kuruluşun görevleri arasındadır206. 

AGH kapsamında yetim çocuklara yönelik hayata geçirilen projelerden bazıları 

ise şu şekilde sıralanmaktadır; 

- Engelli ve kimsesiz çocukların rehabilitasyonu projesi; Antalya Gençlik ve 

Eğitim Derneği'nin AGH kapsamında düzenlediği bu projenin gönüllüleri Fransa'dan 

Karin Petit ile Litvanya'dan Arnoldas Kubilius olup; projeye AB tarafından 5,376 Euro 

hibe edilmiştir. 

- Step By Step / Adım Adım Projesi; Proje kapsamında beşer kişilik iki gruptan 

oluşan on genç Macaristan'ın Szekszard kentinde imkânları kısıtlı ve yetim çocuklar için 

"boş zamanları değerlendirme" faaliyetleri yürütmüştür207.  

- Malyshok Yetim Projesi; Rusya, Sibirya, Ulan Ude şehrinde 9 ay süreyle 

yürütülen 100 ila 120 yetim çocuğun okul öncesi tıbbi, sosyal ve bilişsel 

rehabilitasyonlarını sağlayan bir projedir. Eğitici oyunlar, yemek pişirme kursları, 

sosyal ulaşımın yükseltilmesi, değerler eğitimi, kesme ve boyama sınıfları kurulması, 

boş zamanların değerlendirilmesi ve farklı el işi eğitimleri proje kapsamındadır. Projede 

gönüllüler haftada beş günden, günde 6 saat çalışmaktadırlar208. 

- Zatik Yetim Projesi; Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 6 ila 9 ay arası sürmesi 

öngörülen bu projede 3 ila 17 yaşları arası 100 yetim çocuğun bilişsel, sosyal 

                                                            
206 "Avrupa Gönüllü Hizmeti- AGH", (Erişim Tarihi): 03.11.2014, 
http://www.duzce.edu.tr/dosya/altmenu/avrupa_gh.pdf 
207 "Step by Step Projesi", (Erişim Tarihi): 03.11.2014, http://www.ua.gov.tr/docs/gen%C3%A7lik-
program%C4%B1/eylem-2---ad%C4%B1m-ad%C4%B1m---step-by-step.pdf?sfvrsn=0 
208 "EVS in Eastern Europe", (ErişimTarihi): 03.11.2014, www.sci-italia.it/EVSRussia_.odt 
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rehabilitasyonlarının sağlanması öngörülmektedir. Bu doğrultuda, resim, heykel, şarkı, 

dans, tiyatro, pandomim kursları ile çocukların sosyal kabiliyetleri yükseltilmek 

istenmektedir209. 

- AYAFE Projesi: Son yirmi yılda yaşanan çatışmalardan dolayı yerinden olan 

Azerilerin hedef grup olduğu bu projede yetim çocukların sosyal adaptasyonları da 

temel hedef ve amaçlar arasındadır. Gönüllüler haftada beş gün, beş saatten çocukların 

yaygın eğitim faaliyetlerinden faydalanmalarını sağlamaktadırlar210. 

- Elva Yetim Projesi: Estonya'nın Elva şehrinde 18 yaşına kadar çeşitli yaşlarda 

sayıları 45 olan yetim çocukların bireysel gelişimlerini, güvenliklerini, eğitimlerini, 

atelye çalışmalarını, kültüre gezilerini vb. organize eden bu çalışmada 33 gönüllü günde 

7 saatten görev almaktadır211.  

- "Tıp ve Çernobil Projesi"; 2013'te Belarus'un başkenti Minsk'te yürütülen bu 

projede şehirdeki yetim ve diğer dezavantajlı çocukların eğitim, sağlık, gıda, barınma 

vb. ihtiyaçlarının atelye çalışmaları, vitamin desteği verilmesi, insani yardım 

faaliyetleri, özel günlerde ziyaretler verilmesi, kültürel mekanlara geziler düzenlenmesi 

ile giderilmesi amaçlanmaktadır. 

- Avrupa Ailesi'ni Azeri Yetimlere Açma Projesi; 2012'den 2015'e kadar 

Azerbaycan'ın Ganja kentinde sürecek olan ve "Geleceğe Köprü Örgütü" tarafından 

organize edilen bu proje; bu kentteki Azeri yetimlerin fiziksel (spor vb.) ve kültürel 

(dans, müzik, resim, fotoğraf, tiyatro vb.) eğitim aktivitelerinden istifade etmelerini ve 

Avrupa ülkelerindeki akranları ile kimliksel özdeşleşme kurmalarını amaçlamaktadır212. 

 

                                                            
209 "Zatik Orphanage Project", (Erişim Tarihi): 03.11.2014, http://www.huj.am/index.php/evs-
projects/evs-hosting/zatik-orphanage 
210 "Assosiation of Young Azerbaijani Friends of Europe", (Erişim Tarihi): 03.11.2014, 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=58001669178 
211 "EVS at Elva Orphanage", (Erişim Tarihi): 03.11.2014, 
http://messzelato.hu/files/EVS%20@%20Elva%20orphanage%20Estonia.pdf 
212 "Bridge to the Future", (Erişim Tarihi): 03.11.2014, 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=58001111668 
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-"Kıyıdaki Uganda'yı Koru" Projesi: 2014 ile 2015 tarihleri arasında 6 ay 

süreyle yürütülmekte olan bu proje kapsamında diğer dezavantajlı gruplarla birlikte 

Uganda'daki çatışmalar, kıtlık ve kalkınma sorunları nedeniyle yetim çocukların 

rehabilitasyonu amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda çocuklara yetim yönelik faaliyetlerde; 

yerel okullarda eğitim, HİV ve diğer cinsel temelli hastalıkların eğitimi ve mesleki 

eğitimler ön plana çıkartılmaktadır213. 

- EVS Nepal Projesi: Nepal'in başkenti Katmandu'da Aishworya isimli şehirde 

18 yetim çocuğun yeni bir yaşama başlaması; annelerin ve diğer akrabalarının yeni işler 

ve yeteneklerle donatılmasını amaçlayan 8 yıl içerisinde 60'ı aşkın çocuğun 

faydalanması düşünülen projedir. Barınma, güvenlik, yeme-içme, çocuklara asgari 

yeteneklerin kazandırılması (yemek yapma, bulaşık, kişisel hijyen sağlama vb.) gibi alt 

amaçlara sahip olan bu projede, İtalya'dan ve Letonya'dan birer gönüllünün çalışması 

söz konusudur.  Proje, 6'şar aylık dönemlere bölünmüştür ve haftada 5 gün, en çok 5'er 

saatten eğitim içermektedir214. 

 

II. DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN SOSYAL SORUMLULUK 
PROJELERİNDE YETİM ÇOCUKLAR 

Yetim çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerinin hedef gruplara ve nihai 

faydalanıcılara sağladığı ekonomik ve toplumsal katkıların yanında, bireylerin anlam ve 

inanç dünyaları ile ilgili önemli bir boyutu bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki; yetim 

çocukların sadece yeme-içme, giyinme, barınma gibi ihtiyaçları yoktur. Bu nedenle 

İslâm'da uzun süre vasi/veli unsuru söz konusu olmuştur. Bununla birlikte, İslâmiyette, 

çocukların dini eğitiminin çok erken yaşlardan itibaren başlanmasının altı önemle 

çizilmektedir. Kur'a göre; çocuğun eğitimine, küçüklüğünde kuvvetli bir iman dersi 

verilerek başlanmalı, bununla birlikte öğretilen şeyler fiili olarak da yaşanmalıdır. Bu 

bağlamda, Kur'an’a  göre çocuğun anne ve babasına hürmeti ise kuvvetli bir iman dersi 

                                                            
213 "Save the Marginalized Uganda", (Erişim Tarihi): 03.11.2014, 
http://europeanvoluntaryservice.org/european-voluntary-service-uganda-work-local-community/ 
214 "EVS in Nepal Youth, Children and Health Care", (Erişim Tarihi): 03.11.2014, http://you-
net.eu/en/sve-in-nepal-giovani-bambini-e-salute/ 
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alması ile ilişkilidir215. Ancak bu durum, zaman içerisinde aşınmış ve yerini modern 

kent hayatının parçalanmışlığına terk etmiştir. Bu nedenle, küçük yaşlarda yetim kalan 

çocukların aile içinde gördükleri ve genellikle baba tarafından üstlenilen bu değerler 

eğitiminden yoksun kalmaları- bunun dayı ve amca tarafından layıkıyla 

gerçekleştirilememesi nedeniyle fonksiyon kaybı yaşanmakta ve yetim çocuk içe 

kapanmaktadır216.  

Bu bağlamda, sosyal sorumluluk projelerinde yetim çocuğun sadece maddi 

zorluklarının aşılmasında değil, manevi zorluklarla mücadelesinde de ona yardımcı 

olunması gerekmektedir. Bu ise yaygın din eğitiminden yetim çocukların 

faydalandırılması enstrümanını ortaya koymaktadır217. Bilindiği üzere toplumdaki 

sahipsiz çocukların karşı karşıya kaldığı risklerin başında; kötü alışkanlıklar 

(uyuşturucu, içki, sigara, fuhuş vb.) ile içinde bulundukları zorluklar nedeniyle suça ve 

teröre itilmeleri bulunmaktadır. Dolayısıyla, sosyal sorumluluk projelerinin temel amacı 

bu risklerin de ortadan kaldırılması olup, bu ise ahlâkın kaynaklarından olan dinin, 

yaygın din eğitimi aracılığı ile yetim çocuklara ulaştırılmasından geçmektedir. Bu 

doğrultuda; VEFA-YET projesi kitapçığında, Bağcılar Müftüsü Hasan Hasna Sula'nın 

"Yetimler topluma Allah'ın emanetidirler. Bunun için yetimleri korumaya alarak eğitip 

yetiştirmek ve topluma yararlı insan olmalarına çalışmak, hepimizin ahlaki ve hukuki 

görevidir" ibareleri ile bu görev hatırlatılmaktadır218. 

Bu bağlamda, VEFAT-YET projesi kapsamında verilen manevi değer, değerler 

eğitimi vb. gibi ifadeler ile anılan yaygın din eğitimi faaliyetlerinin katılımcılar üzerinde 

oluşturduğu etkilerden bazılarına şu şekilde yer verilmektedir219; 

- Atiye Altınaş (25 yaş, 1 çocuk annesi): "Çok memnunum. İyi ki Vefa-Yet 

projesi kurulmuş. Özgüven kazandım. Çok şey kattı. Bundan önce kendimi yalnız ve 

                                                            
215 Hüseyin Kur, "Çocuk ve Gençlerde Din ve Ahlâk Eğitimi", Köprü Dergisi, S.95, Yaz 2006. 
216 Hüseyin Ertuç, "İslâm'da Yetim Hakkı", (Erişim Tarihi): 04.11.2014, 
http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/islamda-yetim-hakki 
217 Saliha Bilgiç, "Vaizlerin Cami Dışı Fonksiyonları", Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu II. Bildiriler 
Kitabı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2013, s.12-13. 
218 VEFA-YET Koruyucu Yetim Destek Projesi, Bağcılar, 2013, s.9. 
219 a.g.e, s.74-76. 
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kimsesiz hissederken projeye başladıktan sonra arkamdan her zaman birilerinin 

olduğunu biliyorum ve kendime güveniyorum", 

- Sariye Erkoyuncu (40 yaş, 1 çocuk annesi): "Benim için çok iyi olduğunu 

fark ediyorum, kızım için de psikologa gelmek istiyorum. Ben de kızım da 

sosyalleştiğimizi fark ediyoruz", 

- Ayşe Masat (44 yaş, 2 çocuk annesi): "Biz Vefa-Yet kadınları olarak 

kabuğumuzun içinde idik, bu proje ile bir birey olduğumuzu kavradık", 

- Arife Yalçın (35 yaş, 2 çocuk annesi): "Yaşadıklarımın sağlığımı ileri 

derecede etkilediğini anladım. Tek olmadığımı anladım, benim gibi daha kötü durumda 

insanlar olduğunu anladım", 

- Hamide Kömürcü (44 yaş, 3 çocuk annesi): "Proje benim yaşamımı çok 

değiştirdi, hayata yeniden bağlandım diyebilirim", 

- Meryem Duran (25 yaş, 2 çocuk annesi): "İlk geldiğimde şaşırdım, hep 

kendimi düşünürdüm ama benden daha zorluk çeken kadınlar da varmış. Sonra dedim 

ki: Rabbim sana şükürler olsun. Çocuklarımız güzel eğitim alarak, kendilerini rahat 

ifade edebilir hale geldi. Güzel konuşmayı, mesela özür dilemeyi, teşekkür etmeyi 

öğrendi. Çok güzel eğitimler alıyor bunları evde uyguluyorlar", 

- Zeynep Bayrak (37 yaş, 3 çocuk annesi): "(..) Benim gibi insanların 

olduğunun farkına vardım. Kurslara gelerek daha çok sosyalleştik. Olumsuz 

düşüncelerden arındık", 

- Yasemin Mert (40 yaş, 4 çocuk annesi): "Bizlere güven ve mutluluk verdi. 

Kendime güvenim geldi. Her şey birlik olunca daha güzel. Arkadaşlarla çok mutlu 

olduk. Hayata bakış açım değişti. Hoşgörü, ve sabrı, küçükleri dinlemeyi, yetişkin 

kızıma daha güzel davranmayı onlarla çocuk olmayı öğrendim. Kızım daha da iyi oldu; 

aşılmaz sorunları daha kolay aştık", 

- Keziban Çavdar (43 yaşında, 7 çocuk annesi): "Projeden 5 yıl önce eşim vefat 

etmişti. Evde oturup devamlı ağlardım, ki sadece kendimi böyle zannederdim.  
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Vefa-Yet'e geldim ve gördüm ki; sadece ben değilmişim, benden daha genç 

anneler benim yavrularımdan daha da küçük yavrular var, onları gördüm. Proje bizim 

için tamamen bir hayat değişikliği oldu. Etkinlikler çok güzeldi, çocuklarımız kendini 

geliştirdi. Psikolojik destek aldık; bir nebze de olsa amacımızı, nasıl yaşayacağımızı, 

çevremizle iletişimlerimizin nasıl olması, karamsarlığa düştüğümüz zaman ne 

yapmamız gerektiğini öğrendik. Arkadaşlarla acılarımızı paylaştık, Vefa-Yet çalışanları, 

bizim moralimizi düzeltmek için bizimle ağladılar, yeri geldi oynadılar. Şu anda çok 

iyiyim. Allah razı olsun", 

- Hatice Yalçın (49 yaş, 7 çocuk annesi): "Gerek kişisel açıdan gerekse 

çocuklarımız açısından çok faydalı bir proje. Çocuklarımıza maddi ve manevi açıdan 

yapamadıklarımız, kısmen Vefa-Yet tarafından karşılandı. Çocuklarıma karşı daha 

sabırlı davranmayı öğrendim. Etkinliklerle kendimi pozitif ve ruhsal açıdan rahat 

hissediyorum", 

- Ayşe Canpolat (40 yaş, 4 çocuk annesi): "Manevi olarak çok destek aldık. (..) 

Çok şeyler değişti, kendimizin işe yaradığını hissettik. Çocuklarımızı daha iyi eğitmeye 

başladık"220.  

Görüldüğü üzere VEFA-YET örneği üzerinden gidildiğinde, yaygın din 

eğitiminin yetim çocuklara ve annelere yönelik sosyal sorumluluk projeleri dahilinde 

verilmesi onların gündelik hayattaki duygusal sorunlarla mücadelesine direkt, sosyo-

kültürel ve ekonomik gelişimlerine ise dolaylı katkılar oluşturmaktadır.  

Öte yandan sosyal sorumluluk projelerinde yetim çocuklara verilen değerler 

eğitiminin bir parçası olarak din eğitimin amaçları ile çıktıları arasındaki mesafe ise o 

projenin alt hedeflerinin başarıya ulaşma düzeyi hakkında bilgi vermektedir. Bu 

bağlamda; din eğitimi açısından sosyal sorumluluk projelerinin yetim çocuklara 

etkisinin planlama, izleme ve değerlendirme aşamalarındaki yetkinlik gündeme 

gelmektedir. 

 

                                                            
220 a.g.e, s.74-77.  
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Projelerde tipik planlama, izleme ve değerlendirme aşamaları, sosyal 

sorumluluk projelerinin din eğitimi ile ilgili sürecin ve direkt ya da dolaylı sonuçlarının 

takip edilmesi anlamında da geçerli olup, bir sosyal sorumluluk projesinin bu alt 

hedefinin (değerler eğitiminin verilmesi) gerçekleşmesi düzeyi bu aşamalardan 

geçilerek tespit edilmektedir. Bu bağlamda izlenen planlama, izleme ve değerlendirme 

aşamaları şu şekilde sıralanmaktadır; 

- Planlama: Proje oluşturulurken doğru kararların alınması ve bu doğrultuda 

faaliyetlerin yürütülmesini sağlayan unsur olan planlama, projenin gelecekteki 

fırsatlarını ve risklerini de tespit etmek anlamında önem kazanmaktadır. Sosyal 

sorumluluk projelerinde yetim çocuklara din eğitimi verilmesi direkt hedef olacağı gibi, 

genel hedef dışında özel hedeflerden biri de olabilmektedir. Nitekim, VEFA-YET 

projesinde yaygın din eğitimi, değerler eğitimi doğrultusunda Bağcılar Müftülüğü ile 

işbirliği içerisinde gündeme gelen bir alt hedef olarak göze çarpmaktadır.. Bu bağlamda, 

projenin genel hedefi yetim çocukların topluma entegrasyonu olarak tasarlanırken, bu 

entegrasyonun sağlayıcı unsurlarından biri değerler eğitimi olarak göze çarpmaktadır221. 

Faaliyetler ve kaynaklar planlanırken, bu alt hedefler göz önünde 

bulundurulmalıdır. Proje bünyesinde verilecek olan yaygın din eğitiminde kendisinden 

faydalanılacak kurum; eğitime ayrılan zaman, insan kaynağı ve bütçe, faaliyetin diğer 

faaliyetlerle ilişkisi ayrıntılı olarak tanımlanmalıdır. Özellikle din eğitimi söz konusu 

olduğunda, çıktılar istatistiki olmayabilmektedir. Çünkü, din eğitimine katılan yetim 

çocukların dinin vermiş olduğu ahlâki misyondan ne düzeyde faydalandıkları sayılarla 

ifade edilemez. Bu anlamda, din eğitimi niceliksel değil, niteliksel bir unsurdur. Bu 

noktada nihai faydalanıcılar meselesi devreye girmektedir. Yetim çocuklara uygulanan 

sosyal sorumluluk projelerinin nihai faydalanıcıları; yetim çocukların anne ve kardeşleri 

dışındaki akrabaları ile projenin uygulandığı bölge insanları olarak tasvir edildiğinden, 

yetim çocukların ileriki yıllarda suç ile ilişkisindeki göstergeler bu eğitimin çıktıları 

hakkında fikir verecektir. 

                                                            
221 VEFA-YET Koruyucu Yetim Destek Projesi, Bağcılar, 2013, s.45. 
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- İzleme: İzleme, projedeki etkilerin sonucu elde edilen tepkilerin gözlenmesi 

olarak ifade edilmektedir. Bir diğer deyişle, proje sürerken hedef grupta, paydaşlarda ya 

da nihai faydalanıcılarda oluşabilecek direkt, dolaylı tepkiler bu kategori altında 

değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, etkiler sorunları ortadan kaldırmak için yapılan 

faaliyetleri, tepkiler ise bu faaliyetler sonucunda oluşan çıktıları vurgulamaktadır. 

Proje yürütücüsü kurumun, izlemeyi sağlıklı gerçekleştirmesi için altı çizilmesi 

gereken hususlar şunlardır222; 

- Mevcut durumun bilgilerinin doğru ve güvenilir olması; Buna göre sosyal 

sorumluluk projelerine neden gerek duyulduğu ile ilgili zemin doğru inşa edilmelidir. 

Bu bağlamda, yetim çocukların diğer eğitimler yanında neden yaygın din eğitiminden 

de faydalanmaları gerektiği doğru ve güvenilir bir biçimde açıklanabilmelidir. 

- Göstergenin değişimi çok iyi temsil ediyor olması; Din eğitiminde gösterge 

çocuğun ahlâki anlamda iyi ile kötüyü ayırması ve bu doğrultuda suçtan uzak durması; 

annenin travmatik durumu aşarak kendisini çocuğuna ve kendi yaşamına adamasıdır.  

- İzlenecek göstergenin elde edilmesi, izlenmesine yönelik makul zaman ve 

kaynak ayrılması; Sosyal sorumluluk projeleri kapsamındaki yaygın dini eğitimlerde 

anne ve çocuklardaki olumlu dönüşümün sonuçları kayıt altına alabilir olmalıdır. 

- İzlenmesi zor, pahalı ve riskli göstergelerin seçilmemesi; Göstergeler; yetim 

çocuklar ve annelerin gündelik yaşamları üzerinde dönüştürücü etki sahibi olurken; 

teşhis edilebilir, rasyonel maliyetli ve sonuçları itibarı ile risksiz olmalıdır. 

- İzlemenin uzman ekip tarafından sürdürülmesi; İzleme, manevi değerler 

eğitimi veren uzman kadro tarafından sürdürülmelidir. 

                                                            
222 Sunay Demircan, "Projelerde İzleme ve Değerlendirme", (Erişim Tarihi): 04.11.2014, 
http://www.siviltoplumakademisi.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=572:projelerd
e-zleme-ve-deerlendirme&catid=49:akademik&Itemid=113 
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- İzlemenin mümkün olduğu kadar periyodik, aynı mekanda, aynı yöntemlerle 

yapılması; Bu doğrultuda sürekli aynı mekan tahsis edilmeli, aynı yöntem uygulanmalı 

(Örn; değerlendirme toplantıları) ve olası aksaklıklar teşhis edilmelidir. 

- Projeyi yürüten ekip içinde önceden planlama yapılmış olması ve bunun proje 

koordinatör tarafından belirli aralıklarla kontrol edilmesi; Projeyi sürdüren ekibin kendi 

arasında yaptığı planlamanın etkinliği, belirli aralıklarla koordinatör tarafından 

izlenmelidir. 

- İzlemenin düzenli kayıt altına alınması ve gerektiğinde doğruluğunun kontrol 

edilmesi; Haftalık/Aylık toplantılar ile, manevi değerler eğitiminin anneler ve yetim 

çocuklar üzerindeki etkileri belgeselleştirilmeli ve sürecin doğruluğu kontrol 

edilmelidir. 

- Değerlendirme: Değerlendirme aşamasında izlemeden elde edilen sonuçlar 

yorumlanır. Bu bağlamda; değerlendirme ile izleme iki farklı süreç olup, değerlendirme, 

izlemeyi yapan kişi ya da ekibin veriyi ilk anda değerlendirmesini, verilerin belirli bir 

süre birikip proje ekibi ile birlikte değerlendirilmesini, projede belirtilen sonuçları 

göstergelerinin istenilen tarihlerde ulaşılabilirliğinin değerlendirilmesinin yapılması 

aşamalarını ifade etmektedir223. Bu paralelde, sağlıklı bir değerlendirmenin kriterleri şu 

şekilde sıralanmaktadır; 

- Değerlendirmede izleme göstergeleri gerçekçi ve doğru olmalıdır: 

Değerlendirmenin sağlığı açısından izlenen göstergelerin doğruluğundan şüphe 

edilmemesi, bunların aktive edilmesi ve proje bütçesine katılması gerekir. Örneğin; 

manevi değerler eğitimlerine katılan katılımcı sayısı tek başına bu eğitimlerin başarısı 

üzerinde nihai belirleyici olmamaktadır. Bununla birlikte, bir süre doğruluğundan şüphe 

edilmeyen veriler de, zaman içerisinde güvenilmez verilere dönüşebilmektedirler. Bu 

durumda, proje ekibi ve destekçi ile görüşülmeli ve değişiklik planlanmalıdır. 

 

                                                            
223 a.g.e. 
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- Değerlendirme ilgi gruplarının katılımı ile gerçekleştirilmelidir: 

Değerlendirme sürecine mümkün olduğunca konunun tüm paydaşları dahil edilmelidir. 

Bir diğer deyişle,  manevi değerler eğitiminin değerlendirmesi sadece sosyal sorumluluk 

projesinin bu seansını üstlenenlerin katılımı ile değil, diğer unsurların da katılımı başarı 

sağlar. Bu aynı zamanda projedeki başarıların ekibe de motivasyon kazandırması 

sonucunu doğuracaktır. 

- Değerlendirme bağımsız bir uzman tarafından yapılmalıdır: Ara 

değerlendirmeler proje ekibi tarafından yapılsa da, projenin genel ya da özel hedefleri o 

işin uzmanları tarafından değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, yetim çocuklara ve annelere 

yönelik sosyal sorumluluk projelerinde manevi değerler eğitiminin başarısını 

değerlendiren ekip din adamları, sosyologlar, pedagoglar vb.'den oluşan bir ekip 

olmalıdır. 

 - Değerlendirmede sorunlar başarısızlık gibi kategorilerle 

değerlendirilmemelidir: Değerlendirme, projenin doğru ilerleyen yanlarının yanında, 

aksayan yanlarının da ortaya çıkartılması için yapılır. Bu bağlamda, proje ekibinin 

hataları ya da önceden öngörülmemiş etkenler projenin güçlendirilmesi için bir fırsat 

olarak görülmelidir. Ancak genelde proje ekibi sorunların açıkça tartışılmasının 

kurumun imajını zedeleyeceğini düşünmektedir. Oysa ki bu yanlıştır. Sorunların 

gizlenmesi projenin başarısını risk altına alan bir etkendir. Dolayısıyla, yetim çocuklara 

ve annelerine yönelik tasarlanan yaygın din eğitiminde oluşabilecek aksaklıklardan bir 

başarısızlık gibi söz edilmemelidir224.  

- Değerlendirmede taraflar özeleştiriye açık olmalıdır: Değerlendirme 

toplantılarına tarafların önyargısız ve özeleştiriye açık bir şekilde girmesi, projenin 

başarısı için oldukça önemlidir.  

- Değerlendirme toplantıları öncesinde farklı dengeler ve olası sorunlar 

öngörülmeli ve önlemler alınmalıdır: Bazı paydaşlar arasındaki ihtilaflar projenin 

başarısını etkiler düzeyde ise (Örn; finansör kurumlardan biri ile proje ortaklarından 

                                                            
224 a.g.e. 



86 
 

biri) arzu edilen açıklık ve tarafsızlığın elde edilmesi riske girebilir. Bu durumlarda grup 

ya da kişilerle ayrı ayrı toplantı yapılabilmelidir.  

- Değerlendirme bir sınav değil, öğrenme süreci olarak tasarlanmalıdır: 

Değerlendirme bir sınav değil, her şeyden önce projenin başarı ihtimalini 

güçlendirebilecek olan verilere ulaşılan bir fırsattır. Bununla birlikte, projenin 

paydaşlarının işbirliğine gittiği ve bu şekilde yeni fikirlerin doğduğu bir ortamın 

oluşmasına yardımcı olur225. Buradan hareketle unutulmamalıdır ki; yaygın din eğitimi, 

dinin hayatın tüm alanlarında söz sahibi olduğu düşünülürse diğer paydaş faaliyetleri 

için de esin verici bir unsurdur.  Dolayısıyla, projenin diğer unsurları da, bu eğitimi 

veren kurum ve eğitimcilerin amaç ve araçlarından faydalanabilirler. 

Değerlendirme sürecinin kriterleri ise şunlardır; 

- Uygunluk: Proje hedef grubun sorunlarına önemli ölçüde cevap vermiş, yerel 

halk tarafından kabul edilmiş gözükmektedir. Proje, yerel bazlı bir projedir ve proje 

kurumun misyonu ile örtüşmektedir. Bununla birlikte bütçe-faaliyet uygunluğu da söz 

konusudur. 

- Verimlilik: Projenin finansal yönetimi, paydaşlarla iletişim, fayda-maliyet 

analizi, desteklerin sürmesi, izleme kalitesi, göstergelerin güvenilirliği ve değişimi 

temsil etme düzeyi bu kategori altında ele alınmaktadır. Bu unsurlar gözetildiğinde, 

yaygın din eğitimi açısından VEFA-YET'in verimli bir proje olarak sürdüğü 

gözükmektedir. 

-Etkinlik: Proje sonrası yapılan değerlendirme olup, projenin oluşturduğu 

değişimin sorgulanmasıdır. Sorgulama aşamasında; planlanmış hedeflerin ne kadarına 

ulaşıldığı, elde edilen faydaların nasıl paylaşıldığı, ilgili gruplardaki davranış 

değişiklikleri, risklere ve varsayımlara yönelik yönetimin esnekliği ve ortaklar arası 

dengeli sorumluluk dağılımı yapılıp yapılmadığı ölçülür. VEFA-YET Projesi'nde bu 

kriterlerin yüksek düzeyde karşılandığı gözükmektedir. 

 

                                                            
225 a.g.e. 
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- Etki: Projenin genel hedeflerine yönelik bir değerlendirme aşaması olup, 

projenin genel hedefe ne kadar katkı sağladığı (Yetim çocukları ve annelerinin topluma 

kazandırılması), planlanmamış etkilerin sonucu nasıl etkilediği, cinsiyet ayrımcılığı, 

çevre ve yoksulluk gibi genel değerleri ne kadar dikkate alarak oluşturulduğu projenin 

etkisi üzerinde belirleyici olmaktadır. 

- Sürdürülebilirlik: Değerlendirme süreci, projenin potansiyel 

sürdürülebilirliğine ilişkin olup şu sorular aracılığı ile ölçülebilir; Hedeflere ve ulaşılan 

sonuçlara sahiplenme (proje ortaklarının projenin hedef ve sonuçlarını sahiplendiği 

görülmektedir), politik destek (merkezi hükümetin kurumları proje koordinatörü ve 

ortaklarıdır), katılan grupların kurumsal kapasitelerindeki değişim (devlet kurumlarının 

güven verici imajı artmıştır), sosyo-kültürel etkenlerin yerel beklentileri karşılaması 

(Bağcılar ilçesindeki sosyo-kültürel profilin beklentileri ile uyumlu bir proje olmasında 

yaygın din eğitiminin büyük payı olmuştur), finansal sürdürülebilirlik (kurulan VEFA-

YET Vakfı ile bundan sonra projenin kendisini sürdürmesi hedeflenmektedir) 226. 

Bu bağlamda, planlama, izleme ve değerlendirme aşamalarının BM, 

Uluslararası Çalışma Örgütü ve STK'ların (Akademik kurumlar, inanç temelli örgütler 

ve dini- dinler arası kuruluşlar, ağlar ve ittifaklar) düzenlediği yetim çocuklara yönelik 

sosyal sorumluluk projelerinde uygulanış biçimi ele alınacaktır. 

A. Birleşmiş Milletler Çerçevesinde 

Birleşmiş Milletler'in çocuk hakları ile ilgili referans metinleri BM Genel 

Kurulu'nda 20 Kasım 1989 tarih ve 44/25 sayılı karar ile kabul edilip, 49. maddeye 

uygun olarak 2 Eylül 1990'da yürürlüğe giren "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme" ile 10 

Aralık 1948 tarih ve 217 A (III) sayılı kararı ile ilan edilen "İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi" dir. Türkiye "Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni 9 Aralık 1994 tarihinde 

ihtirazi kayıtla onaylamış ve 4058 Sayılı Onay Kanunu 11 Aralık 1994 gün ve 22138 

sayılı Resmi Gazete'de yayınlayarak BM'nin bu alandaki uygulamalarına taraf olmuştur. 

Sözleşmenin 1. maddesinde de 18 yaşına kadar her bireyin çocuk olduğu, savunmasız 

konumlarından kaynaklı çocukların özel bir özene ve korunmaya ihtiyaç duyduklarının 

                                                            
226 a.g.e. 
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altı çizilmiş, 6. maddesinin 2. fıkrasında ise devletlerin çocuğun hayatta kalması ve 

yaşamını sürdürmesi ile ilgili azami çabayı göstermesi gerekliliğine vurgu yapılmıştır. 

Buna göre çocukların koruma sorumluluğu öncelikle aileye ait olmakla birlikte, devlet 

aileye bu konuda yardım etmekle yükümlüdür. 27. maddede ise taraf devletlerin "her 

çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâki ve toplumsal gelişimi açısından yeterli bir 

yaşam standardına ulaşma hakkı tanımak" görevine referans verilmektedir. Bu durum 

sömürüyü ve cinsel istismar risklerini akla getirmektedir. 20. maddede bu durum, "aile 

ortamından yoksun bulunan çocuklara özel koruma sağlanması", 25. maddede ise 

"bakım, koruma ve tedavi için (kurumlara yerleştirilen) çocukların durumlarının 

periyodik gözden geçirilmesi olarak ön plana çıkmaktadır227.  

23. maddede dezavantajlı gruplar (başta özürlüler) olmak üzere çocuklara 

yapılacak yardımlar, kültürel ve manevi gelişme dahil, çocuğun mümkün olan en 

eksiksiz sosyal uyumunu ve bireysel gelişimini sağlayacak şekilde olmalıdır, 

denmektedir. Bununla birlikte anılması gereken bir diğer kavram ise; çocuğun yüksek 

güvenliği yani yararıdır. Burada güvenlik sadece çocuğun hastalık belirtisine sahip 

olmamasına değil, çocuğun doğuşta getirdiği ve henüz örtülü bulunan yeteneklerinin 

hedefleri ile uyumlu hale getirilmesi itibarı ile yararı anlamına da gelmektedir. 

Sözleşmenin 29. maddesi; devletlerin mümkün olduğunca çocuğun kişiliğinin, zihinsel 

ve bedensel yeteneklerinin geliştirilmesindeki rolüne atıf yapmaktadır. Burada; devlet, 

çocukların bilişsel gelişimi yanında fiziksel, toplumsal, duygusal, moral ve manevi 

gelişimlerini de gözetmek mecburiyetindedir228. Nitekim, İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi"nin 25. maddesinin 2. fıkrasında da "Anaların ve çocukların özel bakım 

ve yardım görme hakları vardır. Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı doğmuş 

olsunlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar" denmektedir229. Anne ile çocuğun 

dezavantajlılığına aynı şekilde vurgu yapılması itibarı ile bu önemli bir haktır. VEFA-

YET projesi de, bu fonksiyonlardan yoksun duruma düşen yetim çocukların ve elbette 

annelerinin yaygın din eğitimi ile duygusal, moral ve manevi gelişimlerine katkı 

sağlaması itibarı ile önem kazanmaktadır. 

                                                            
227 Emine Akyüz, "Çocuk Hakları Sözleşmesinin Temel İlkeleri Işığında Çocuğun Eğitim Hakkı", Milli 
Eğitim Dergisi, S.151, Temmuz-Ağustos-Eylül 2001. 
228 a.g.e. 
229 BM, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. 
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Sözleşmenin 3. maddesinin 2. fıkrası devletleri; çocuğun ana-babasının ve 

kendinden hukuken sorumlu kişilerin hak ve ödevleri de dahil olmak üzere gerekli 

bakım ve korumayı sağlamak noktasında sorumlu tutmaktadır. Nitekim, tüm bu unsurlar 

bir araya getirildiğinde yetim çocuklar için bu yükümlülükler bir kamu görevi 

zorunluluğuna dönüşmektedir. Sözleşmenin 19,32, 33, 34, 35 ve 36. maddelerinde 

devletin bu yükümlülüğünün altı çizilmektedir230.  

Bir diğer altı çizilmesi gereken husus ise ayrımcılıkla ilgilidir. Sözleşme'nin 2. 

maddesinde taraf devletler kendi yetkileri altında bulunan her çocuğun anne-babalarının 

veya vasilerinin sahip olduğu ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi düşünce vb. ayrım 

yapılmaksızın tüm haklardan faydalanacaklarını beyan etmişlerdir. İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi'nin 26. maddesinde, herkesin eğitim hakkına sahip olması, 

eğitimin insan kişiliğini tam geliştirmeye yönelik olmasına dair vurgular da bu grupların 

eğitim hakkına vurgu yapar. Dezavantajlı sosyal gruplardan olan yetim çocuklar 

özellikle bu kategori altında değerlendirilmektedir231. Ülkemizde özellikle yasal 

anlamda cinsiyet ayrımı olmamakla birlikte, kız çocuklarının eğitime devamı ile ilgili 

sorunların yaşandığı görülmektedir. BM, taraf ülkelerden bu sorunların giderilmesini 

istemektedir. Özellikle, yetim kız çocuklarının okula devam etmesinde önemli zorluklar 

gündeme gelmektedir. Bu durum, sözleşmenin 28.  maddesinde devlete yüklenilen 

çocukların eğitim hakkını tanımak; ücretsiz zorunlu temel eğitim sağlamak ve 

genel/mesleki olmak üzere bunları tüm çocukların katılımına açmakla da 

derinleştirilmiştir. Burada özellikle, 3. maddenin 3. fıkrası, çocuklarla ilgili kurum, 

hizmet ve tesislere yönelik standartlar (güvenlik, sağlık, çalışan personelin nicel ve nitel 

yeterliliği, denetim ağı vb.) oluşturulmasını ve devletin zorunlu izleme etkinlikleri ile bu 

standartlara uyulmasını sağlamasına referans vermektedir232. 

 

                                                            
230 Akyüz, a.g.e. 
231 a.g.e. 
232 a.g.e. 
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Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde altı çizilen bir diğer husus ise çocuğun 

görüşlerine saygı gösterilmesidir. 12. maddede, bir görüş geliştirme yeteneğine sahip 

olan her çocuğun, kendisiyle ilgili konularda serbestçe görüşlerini paylaşmasının onun 

en temel haklarından biri olduğuna vurgu yapılır. 13 ve 15. maddelerde ise çocukların 

kendilerini ilgilendiren kararlarda yer almalarını sağlamak için devletlerin sağlıklı 

zemini oluşturmaları, etkin kanalları üretmeleri gerektiğinden bahsedilmektedir. Diğer 

bir deyişle, henüz çocuğun kendi geleceğini kendi tayin hakkından ziyade uygun bir 

makam yolu ile fikirlerini belirtme hakkına vurgu yapılmaktadır. Burada altı çizilen 

husus bir diyalog ortamının oluşturulması gereğidir. Bu bağlamda, çocuklar anne-

babalarının görüşlerinin yansıtıcısı olmak yerine, katılım becerilerine sahip aktif 

bireylere dönüşeceklerdir233. Manevi değerler eğitimi de bu doğrultuda düşünülmelidir.  

BM Genel Kurulu'nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı kararıyla ilan 

edilen "Din veya İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye 

Edilmesine Dair Bildiri"nin 1. maddesinde "herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü 

hakkına sahip olduğu" belirtilmekte; 5. maddede ise çocuğun hakları sıralanmaktadır; 

"1. Çocukların anne ve babaları, eğer varsa vasileri kendi dinlerine veya 

inançlarına ve kendi inançları doğrultusunda çocuklarının yetişmelerini istedikleri 

ahlâk eğitimine uygun bir tarzda aile içindeki yaşamı düzenleme hakkına sahiptir, 

2. Her çocuk, din veya inanç konularında anne ve babasının, ve varsa vasisinin 

dileğine uygun olan bir eğitime ulaşma hakkında yararlanır; çocuklar, kendi anne ve 

babasının veya vasisinin dileğine aykırı bir din veya inanç öğretimi almaya 

zorlanamaz; bu konuda çocukların yüksek menfaatleri, yönlendirici bir prensiptir. 

3. Çocuklar, din veya inanca dayanan her türlü ayrımcılığa karşı korunur. 

Çocuklar anlayış, hoşgörü, halklar arasında dostluk ve evrensel kardeşlik, başkalarının 

din veya inanç özgürlüğüne saygı ruhu ile bütün enerjisini ve yeteneklerini insan 

kardeşlerinin hizmetine sunması gerektiği bilinci içinde yetiştirilir. 

                                                            
233 a.g.e. 
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4. Anne ve babasının veya bir vasinin bakımı altında bulunmayan çocukların 

din veya inançları konusunda, kendi ifade ettikleri dileklerini gösteren başka 

belirtiler dikkate alınır; çocukların yüksek menfaatleri, yönlendirici bir prensiptir. 

5. Çocuğun içinde yetiştirildiği bir din veya inancın uygulamaları, bu 

Bildiri'nin 1. maddesinin 3. fırkası dikkate alınarak, çocuğun fiziksel veya ruhsal 

sağlığına veya tam olarak gelişmesine zarar verici olamaz 234. 

Bu bağlamda, özellikle bu bildirinin 4. maddesinde altı çizilen çocukların 

yüksek menfaatleri, çocukların moral, duygusal, manevi bütünlüğü ve sorunlarla başa 

çıkabilme kapasitelerinin arttırılması ile topluma adaptasyonlarının sağlanması; suçtan 

ve terörden uzak tutulmalarıdır. BM'nin bu kavramsal çerçeveyi sürdürdüğü programları 

ise şunlardır235;  

- BM Medeniyetler İttifakı (UNOAC), 

- HIV/AIDS Üzerine BM Joint Programı, 

- BM Kalkınma Programı (UNDP), 

- UNESCO, 

- BM Nüfus Fonu (UNFPA), 

- Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 

- BM Ekonomik ve Sosyal Sorunlar Departmanı (DESA). 

Tüm bu kriterler göz önünde bulundurulduğunda; BM Çocuk Hakları 

Sözleşmesi'nin getirmiş olduğu çerçeve ile VEFA-YET projesinin planlama, izleme ve 

değerlendirme süreçleri uyum göstermektedir. 

 

                                                            
234 BM, Din veya İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesi 
Bildirisi. 
235 UNICEF, Partnering with Religious Communities for Children, s.71-72. 
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B. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çerçevesinde 

Dezavantajlı bir sosyal grup olarak yetim çocukların karşı karşıya kaldığı en 

temel risklerin başında çocuk işçiliği gelmektedir. Özellikle, hanenin ekonomik 

aktörünün yaşamını yitirmesi sonucu evi geçindirme görevi anne ve çocuk, sadece anne 

ya da sadece çocuğun omuzlarına yüklenmektedir. ILO'ya göre 15 yaşın altında olup 

aile bütçesine katkıda bulunmak veya yaşamını kazanmak için çalışanlar, "çocuk işçi", 

15-18 yaş arası grup ise "genç işçi" olarak tanımlanır. Bu çocuklar, haklarını aramayı 

bilmediklerinden ve kayıt dışı çalıştırıldıklarından ötürü işverenlerin tercihi 

olmaktadırlar236. ILO, bu doğrultuda 1999 yılında, 182 sayılı Çocuk İşçiliğinin En Kötü  

Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi ve 190 sayılı tavsiye kararını kabul 

ederek bir referans çerçevesi oluşturmuştur. Bu metnin 3. maddesinde "en kötü 

biçimlerdeki çocuk işçiliği" ifadesi, "doğası ve gerçekleştirildiği koşullar itibariyle 

çocukların sağlık, güvenlik veya ahlaki gelişimleri açısından zararlı olan işler" olarak 

tarif edilmiştir. Uyuşturucu kullanımı, pornografik yayın, kölelik, askerlik, borç 

karşılığı ya da bağımlı çalıştırılması bunlara dahildir. Madde 7'de ise İLO üyelerinin; 

- Çocukların en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinden uzaklaştırılmaları, sosyal 

uyumları ve rehabilitasyonları için gerekli ve uygun doğrudan yardım sağlanması; 

- Çocukların en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinden uzaklaştırılmaları için 

ücretsiz temel eğitim ve mümkün ve uygun olduğu takdirde mesleki eğitim sağlanması; 

- Özel olarak riskli durumda bulunan çocukların belirlenmesi ve onlara 

ulaşılması, 

- Kız çocuklarının özel durumunun dikkate alınması ile ilgili yükümlülükleri 

söz konusudur237. 

 

                                                            
236 Zakir Avşar ve Eren Öğütoğulları, "Çocuk İşçiliği ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Stratejileri", Sosyal 
Güvenlik Dergisi, 2012/1, s.12. 
237 Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler 
Sözleşmesi", (Erişim Tarihi): 06.11.2014, 
http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/ilo_182.htm 
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Çocuk işçiliğinin getirdiği en temel dezavantajların başında; ailesinden ve 

okuldan eğitim alması çocuğun, bu zamanını işle geçirmesi ve bu nedenle bilişsel ve 

duygusal eğitimden yoksun kalmasıdır. ILO'nun bahsettiği dezavantajlı gruplara (özel 

olarak riskli gruplara) yetimler de dahil edilmekte olup, bu durumda çocuk işçiliği riski 

daha da büyümektedir. VEFA-YET projesi; planlama, izleme ve değerlendirme 

aşamaları doğrultusunda ILO çerçevesi ile uyum göstermektedir. Çünkü VEFA-YET 

yaygın din eğitimleri ile ILO'nun şu üç stratejisini hayata geçirmektedir238; 

- Önleme: Tehlikeli işlere girme potansiyeli olan çocukların tespit edilmesi ve 

vunların bu tür bir faaliyet içerisinde bulunmalarının engellenmesi. VEFA-YET bunu 

ilçe çapındaki yetim çocukları tespit ederek ve onları veri havuzuna kaydederek 

gerçekleştirmektedir. 

- Geri Çekilme: Bu işlerde yer alan çocukların belirlenerek işlerden 

çıkarılması, okul ya da becerilerini gerçekleştirebilecekleri eğitim programlarına 

yerleştirilmeleri ve aynı işlere dönme risklerine karşı göz önünde bulundurulmaları. 

VEFA-YET bünyesinde verilen din eğitimleri bu kriteri de, çocukları kısa vadeli değil, 

uzun vadeli bir eğitim programına tâbi tutması itibarı ile karşılamaktadır. 

- Koruma: İstihdama kabul yaşını geçmiş çocukların işyerlerindeki sağlık ve 

güvenlik koşullarının iyileştirilmesi yoluyla koruma altına alınmaları. VEFA-YET 18 

yaşına kadar olan çocuklarla ilgilense de, gerek yetimlerin anneleri gerekse de nihai 

faydalanıcılara getirdiği katkılar itibarı ile bu görevi de dolaylı şekilde yerine 

getirmektedir. 

C.  Sivil Toplum Örgütleri Çerçevesinde 

Yetim çocukların korunmasında ve onlara eğitim verilmesinde çerçeve çizmiş 

bir diğer unsur ise sivil toplum örgütleridir. Bunlar; akademik kurumlar, inanç temelli 

örgütler, dini ve dinler arası kuruluşlar, ağlar ve ittifaklar olarak kategorize edilmektedir 

 

                                                            
238 Zakir Avşar ve Eren Öğütoğulları, a.g.e, s.16. 
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D.  Akademik Kurumlar Çerçevesinde 

Dünyada diğer dezavantajlı çocuklarla birlikte, yetim çocukların da eğitim 

hakkının çerçevesini çizen çeşitli akademik kurumlar bulunmaktadır. Bu kurumların 

temel amacı çocuk, yetim çocuk, yetim çocuk hakları ve bunların nasıl korunacağına 

dair dini perspektifle ilgili entelektüel sermaye yaratılmasıdır. Bunlar; 

- ARHAP: Afrika'ya odaklanan uluslararası bir araştırma birliği olan ARHAP, 

sağlık sorunlarının çözümünde dini perspektifin etkilerini araştırmak ve hizmetlerin 

çerçevesini çizmek amacını taşımaktadır. Özellikle, yoksul, dezavantajlı ve marjinal 

koşullarda yaşayan çocuklar için faaliyet gösteren ARHAP, Sahraaltı Afrika'da 

HIV/AIDS'in çocuklar üzerinde etkisini kısıtlamak için kamu politikası oluşturma ve 

yerel liderlerle işbirliği çalışmaları sürdürmektedir239. 

- Berkley Center for Relifion, Peace & World Affairs: Washington, 

Georgetown Üniversitesi'nde interdisipliner olarak hizmet veren bu araştırma 

merkezinde, dini ve dünyevi işler arasındaki diyalogun altı çizilmektedir. Bu enstitüde 

üzerinde çalışılan konular ise şunlardır; Din ve küresel kalkınma; din, çatışma ve barış; 

küreselleşme, dinler ve sekülarizm ve dünyevi meselelerde dini çoğulculuk240. 

- Çocuklar ve Yetişkinlerin Ruhsal Kalkınması Merkezi: Bu merkezde 

çocukların ve ergenlerin niceliksel ve niteliksel ruhsal gelişimlerinin sağlanması için 

araştırmalar, akademisyenler için online bir topluluk oluşturulması, veri tabanı 

oluşturulması, gençlik çalışanları, veliler, eğitimciler için etkili manevi hayatın 

beslenmesi ve bunun kaynak ve araçlarının sağlanması yürütülmektedir241. 

 

                                                            
239 UNICEF, Partnering with Religious Communities for Children, s.72. 
240 a.g.e, s.72. 
241 a.g.e, s.72. 
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- Patheos: Sanal bir portal niteliğinde olan patheos.com ile çocukların 

gelişiminde akademisyenler ile din adamlarının işbirliğine yönelik veri ve çerçeve 

üretimi sağlanmaktadır242. 

- RAd (Dinler ve Kalkınma Araştırma Programı): İngiltere'de Birmingham 

Üniversitesi'nin bünyesinde faaliyet gösteren ve uluslararası ağlar arasında yoksulluğa 

ve azgelişmişliğe karşı çalışmalarda işbirliği oluşturan bu merkez özellikle Hindistan, 

Nijerya, Pakistan ve Tanzanya'ya odaklanmış olup; Hristiyanlık, İslam, Hinduizm, 

Şihizm, Budizm ve geleneksel Afrika dinleri ile ilgili çalışmaktadır243. 

- Emory Üniversitesi Din ve Hukuk, Hukukta, Dinde ve Toplumda Çocuk 

Araştırmaları Merkezi: Bu interdisipliner araştırma programının odaklandığı konular; 

doğum, ve gelişme, çocuk hakları ve dini törenleri, eğitim ve şekillendirme, çocuk 

şiddeti, evsizlik ve yoksulluk, şiddet, kamusal politik sorumluluklar ve reformlardır244. 

- Din ve Kamusal Yaşam İçin Paw Forumu: Forumun entelektüel çalışmaları 

ağırlıklı olarak ABD'de din ve kamu işlerinin kesiştiği konularda daha derin bir anlayış 

gerçekleştirmek üzerine kurulu olup, anketler, demografik analizler ve diğer sosyal 

bilim araştırmaları ile bu doğrultuda etkinlik göstermektedir245.  

Tüm bu kurumların etkinliklerine baktığımızda, kamusal faaliyetlerden dini 

dışlamadıkları, bilâkis kamusal ve dini faaliyetler arasında bir işbirliği platformu 

oluşturmaya çalıştıkları görülmektedir. Bu bağlamda; özellikle yerel koşullarda dinin 

etkisi düşünüldüğünde, bu perspektif göz önünde bulundurulmaksızın herhangi bir 

projede etkinlik sağlamak mümkün gözükmemektedir. VEFA-YET projesi paralelinde 

düşünüldüğünde, projenin de çocukların sadece maddi ihtiyaçları ve kamusal örgün 

eğitimleri ile yetinmediği, anneleri ile birlikte manevi değerler eğitimine tâbi 

tutuldukları görülmektedir. Bu bağlamda, VEFA-YET'in yetim çocuklara yönelik 

eğitim stratejisi, planlama, izleme ve kontrol aşamalarında akademik kurumların dünya 

üzerinde geliştirmiş olduğu muktesebat ile uyumluluk arz etmektedir. 

                                                            
242 a.g.e, s.72. 
243 a.g.e, s.73. 
244 a.g.e, s.73. 
245 a.g.e, s.73. 
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E.  İnanç Temelli Örgütler Çerçevesinde 

Semavi dinlerin yoksulluk, adaletsizlik karşısında işaret etiği manevi ve ahlâki 

bir yardımseverlik söylemi, dünya üzerinde inanç temelli örgütlerin çıkış noktasını 

oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, dünyada Müslüman, Yahudi ve Hristiyanların kurduğu 

ve faaliyet gösteren binlerce inanç temelli örgüt bulunmaktadır. Ferris'e göre inanç 

temelli örgütleri, seküler yardım örgütlerinden ayıran iki unsur şunlardır246; 

- İnanç temelli örgütlerin temel motivasyon kaynağı inançtır, 

- İnsani kaygılardan daha kapsamlı bir çerçeveye yerleşirler.  

Diğer bir deyişle, bu örgütler inançlarının gereği; din, dil, ırk, cinsiyet ayırt 

etmeksizin dünyanın neresinde dezavantajlı bir sosyal grup varsa onların yardımına 

koşmaktadırlar. Bu yönleri itibarı ile inanç temelli örgütler, seküler STK'ların 

yapamadığı birçok işi yapabilmektedir. Çalışma biçimi olarak seküler STK'lara 

benzeyen bu STK'lar yerellikle çelişmeyen söylem itibarı ile aynı zamanda bir bölgede 

yerel itibar ve otorite de kazanmaktadır. Bununla birlikte bu STK'lar dini topluluklar ve 

yerel işletme ağları ile ilişkilerinden ötürü onları belirli bir amaç etrafında 

örgütleyebilmektedirler247.  

Özellikle Afrika ve Asya'daki geri kalmış bölgelerde iç savaşlar, kıtlık, 

kuraklık, doğal afetler, hastalıklar nedeniyle mağdur durumda bulunan insanlara hizmet 

götüren yüzlerce inanç temelli örgütten bahsedilmektedir. Bu bağlamda; dünyada inanç 

temelli örgütler, Semavi dinlerde (İslam, Hristiyanlık, Musevilik) yetim çocuklara 

verilen önemden kaynaklı "yetimlerin" yaşamsal ve sosyal haklarının geliştirilmesine 

büyük önem vermektedirler. Geri kalmış bölgelerdeki sosyal krizler en çok çocukları 

etkilemekte, yüz binlerce çocuk babasız kalmaktadır. Bu bağlamda; inanç temelli 

örgütlerin yetim çocuklara yönelik katkıları sadece maddi (altyapı, gıda, barınma, 

güvenlik vb.) olmayıp aynı zamanda onların manevi eğitimleri ile de ilişkilidir. Bu aynı 
                                                            
246 Elizabeth Ferris, "Faith-based and Secular Humanitarian Organizations", International Review of 
Red Cross, C.87, S.858, 2005, s.316. 
247 UNICEF, Partnering with Religious Communities for Children, s.72. 
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zamanda misyonerlik faaliyetlerini ve inanç temelli örgütler arası rekabetleri de içeren 

bir süreçtir. Dünya üzerinden faaliyet gösteren inanç temelli örgütler şunlardır; 

Adventist Development and Relief Agency; Aga Khan Development Network; 

American Friends Service Committee; American Jewish World Service; Caritas 

Internationalis; Catholic Overseas Development Agency; Catholic Relief Services; 

Church World Service; Compassion International; Episcopal Relief & Development; 

Habitat for Humanity; International Orthodox Christian Charities; Islamic Relief; Jesuit 

Refugee Services; Lutheran World Federation; Lutheran World Relief; Mercy Corps; 

Muslim Aid; Norwegian Church Aid; Salvation Army; World Service Office; Tearfund; 

United Methodist Committee on Relief ; World Vision; Young Men’s Christian 

Association; and Young Women’s Christian Association248. 

Bu doğrultuda bazı inanç temelli örgütlerin yetim çocuklarla ilgili planlama, 

izleme ve değerlendirme çerçevesi şu örnek üzerinden gidilerek açıklanabilir;  

- İHH: Türkiye menşeili olup, dünyanın geri kalmış bölgelerindeki yetim 

çocuklara yönelik faaliyetler yürüten İHH (İnsani Yardım Vakfı)'nın Dünya Yetimler 

Günü nedeniyle açıkladığı öneriler listesi inanç temelli örgütlerin stratejileri açısından 

örnek niteliğindedir. Buna göre249; 

- Yetim çocuklar ve potansiyel yetimler için önlemler alınması; VEFA-YET 

projesi tüm unsurları ile birlikte bir ilçe çapında bu önlemlerin alınmasını 

amaçlamaktadır, 

- Yetim annelerinin hayata tutunabilmeleri ve yetim çocukların hayatın içinde 

kaybolmaları için pozitif ayrımcılık içeren projeler üretilmesi; VEFA-YET projesi 

sadece yetim çocuklara yönelik olmayıp, onların annelerini de içerisine katan bir 

projedir, 

 

                                                            
248 a.g.e, s.73-74. 
249 İHH (İnsani Yardım Vakfı), Yetim Gerçeği, Haz: Zehra Kavak, Temmuz 2014, s.38-40. 
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- Yetim çocuklarla ilgili psikolojik destek ve rehabilitasyon uygulamalarının 

devlet destekli yapılması; VEFA-YET projesi bizatihi devlet kurumlarının merkezinde 

bulunduğu ve STK'lar ile yerel yönetimleri dahil eden bir süreç olarak tasarlanmıştır, 

- Yetim destek kriterlerinin oluşturulması (Çocukların ahlaki ve İslami 

gelişimleriyle ilgili esasların belirlenmesi ve yetim takip sisteminin bu esaslar üzerinden 

takibinin yapılması); VEFA-YET projesi yetim çocukların sadece maddi ihtiyaçlarının 

karşılanması ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda ahlâki ve İslami gelişimleriyle de 

ilgilenmektedir. Manevi değerler eğitiminde çocukların babalarının kaybından kaynaklı 

yoksun kaldıkları ve amca-dayı gibi akrabalardan da edinemedikleri dini eğitimleri 

olabildiğince verilmeye çalışılmaktadır, 

- Yetim çocukların desteklenmesi ve çocukların hayatlarına dair tiyatro 

eserleri, animasyon ve sinema filmleri hazırlanması; VEFA-YET projesinin sosyal ve 

kültürel etkinlikleri arasında bu unsurlar da sıklıkla gerçekleştirilmektedir, 

- Hâlihazırda suç şebekelerinin eline düşmüş, ucuz işçi olarak veya çocuk 

asker olarak kullanılan yetimlerin kurtarılması, rehabilitasyonu ve bundan sonraki 

yaşamlarında desteklenmesi için gerekli çalışmaların yapılması; VEFA-YET projesi; 

bünyesindeki yetimlerin eğitilmesi faydalandığı hizmetler dışında, veri havuzuna 

aktarılan yetimlerin de tespit edilip sorunlarının çözülmesini amaçlamakta, nihai 

faydalanıcılar açısından da ilçe çapında toplumda bir farkındalık yaratarak diğer yetim 

çocukların da sisteme sevk edilmesine zemin hazırlamaktadır. 

F.  Dini ve Dinler Arası Kuruluşlar, Ağlar ve İttifaklar Çerçevesinde 

İnanç temelli gruplardan farklı olarak dünya üzerinde yetim çocuklarla ilgili 

faaliyet gösteren diğer unsur ise bizatihi dini ve dinler arası kuruluşlar ile ağlar ve 

ittifaklardır. UNICEF'in Dinlerin Barış İçin Dünya Konferansı belgesinde birçok dinden 

dini kuruluşun özellikle Afrika'daki çalışmalarından bahsedilmekte olup, bilhassa 

Müslüman kuruluşların yetim çocukların dini eğitim ihtiyacını özel eğitimler aracılığı 

ile karşıladığı belirtilmektedir250. Bu bağlamda, birçok araştırmada özellikle geri kalmış 

                                                            
250 UNICEF - World Conference of Religions for Peace, Study of the Response by Faith-Based 
Organizations to Orphans and Vulnarable, s.11. 



99 
 

bölgelerde dini referanslı grupların önemli bir yardım ağı oluşturdukları belirtilmekte ve 

bir yardım modeli olarak bu kuruluşlar ön plana çıkmaktadır. Örneğin; 2002'de kurulan 

Namibya'da yetim ve korunaksız çocukların HIV/AIDS karşısında korunmalarını 

hedefleyen The Church Alliance for Orphans (CAFO), Sudan ve Senegal'de yürütülen 

çalışmalar, UNICEF'le Moldova, Filipinler, Kenya, Liberya, Somali ve Venezüela'da 

işbirliği yapan oluşumlar bu doğrultuda değerlendirilebilmektedir251. 

Dünya üzerinde dini ve dinler arası kuruluşların, ağların ve ittifakların yetim 

çocukları korumak için aldıkları önlemler şu şekilde sıralanmaktadır252; 

- Dini kuruluşlar yetim çocuk haklarının korunmasında yerel anlamda anlamlı, 

sıcak ve uygun bir dille harekete geçmekte ve halkta daha fazla farkındalık 

yaratmaktadırlar, 

- Dini kuruluşlar yetimlerin haklarını vurgulamak için ibadetlere, dini eğitimi, 

özel dini günlere vurgu yapar, bu günlerde söz alır ve konunun öneminin altını çizerler, 

- Dini kuruluşlar, kız çocuklara karşı cinsel taciz, şiddet gibi konularda diğer 

kurumlara göre çok daha rahat konuşup, buna önlem alınmasını sağlayabilirler, 

- Dini kuruluşlar, yetim çocuklara karşı korumayı kendi radyo ve televizyon 

ağları sayesinde topluma iletebilirler,  

- Dini kuruluşlar, kız çocuk sünneti gibi kültürel uygulamaların aslında bir dini 

uygulama olmadığını topluma iletmek noktasında diğer kurumlardan daha yetkindir,  

- Dini kuruluşlar, yetim çocukların korunması noktasında, onların gelişimini, 

onlarla etkileşimi, olası şiddet görme risklerini ibadet yerleri, okullar ve yetimhaneler de 

dahil olmak üzere denetler ve raporlarlar, 

- Dini kuruluşların üyeleri ibadet esnasında diğer profesyoneller (sosyal 

çalışmacılar, öğretmenler, doktorlar vb.) ile birlikte olup, karşılıklı etkileşime 

girebilirler, 

                                                            
251 UNICEF, Partnering with Religious Communities for Children, s.12. 
252 a.g.e. s.20. 
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- Dini kuruluşlar yetim çocukların daha iyi korunmasının kolaylaştırılması için 

toplum içinde izleme mekanizmalarına çok daha rahat nüfuz edebilirler, 

- Dini kuruluşlar, kendi çocuklarını korumak noktasında toplulukları seferber 

edebilirler, 

- Dini kuruluşlar; kapalı yapılarda velilerin çocuk bakımını kolaylaştırabilir, 

sosyal hizmetlere erişimlerini sağlayabilir, 

- Dini kuruluşlar çocukların oyunları ve eğitimleri için güvenli alanlar 

düzenleyebilir, 

- Dini kuruluşlar ailelerin geçimlerine yönelik araç sağlayabildiği gibi, manevi 

ve duygusal destek de sağlayabilir, 

- Dini kuruluşlar, çocuk işçiliğinin önlenmesi için yaygın ve örgün eğitimler 

düzenleyebilir, 

- Dini kuruluşlar, suçlu adayı çocukların suç örgütlerinden uzaklaşmaları için 

aileleri ve örgütler arasında güvenilir bir profil olarak müzakere yürütebilir, 

- Dini kuruluşlar, ayinler, dualar ve vaazlar ile yetim çocukların, özellikle de 

kız çocukların, aileleri ve toplum ile aidiyet bağlarının güçlenmesine yardımcı olurken 

manevi yetkisini kullanabilir.  

Dini  kuruluşlar dışında diğer önemli unsurlar ise dinler arası kuruluşlar, ağlar 

ve ittifaklardır. Bunların bazıları ve işlevleri şu şekilde sıralanmaktadır253; 

- Accord: Evanjelik Hristiyan kiliselerinin ve 60'ı aşkın örgütün birleştiği 

yoksullukla mücadele ağıdır. 

 

- Afrika Dini Liderler Konseyi (ACRL): Afrika'da yoksulluk, hastalık ve açlığın 

çözümünde dinler arası aktörlerin işbirliği için kurulmuş olan bir konseydir.  

                                                            
253 a.g.e, s.74-79. 
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- Avrupa Dini Liderler Konseyi (RFP): Avrupa çapındaki tarihsel dinlerin ve 

diğer dinlerin üyelerinin bir aradalığını sağlamak ve onları ortak insani amaçlar 

çerçevesinde örgütlemek amacını taşıyan bir konseydir. 

- Katolik Barış inşası Ağı: Din adamı, siviller, akademisyenler ve 

pratisyenlerin buluştuğu bir ağ olup; çocuk haklarının sağlanması ve çocuk 

mağduriyetinin giderilmesine yönelik dünya çapında faaliyetler yürütmektedir. 

- Yetimler İçin Hristiyan İttifakı: Sayıları 80'i aşkın örgüt ve kilise, bir ağ 

çerçevesinde dünya üzerindeki yetim çocukların sorunları ile ilgili olarak 

örgütlenmektedir. 

- Hareket için İnanç İnsiyatifi: Sahraaltı Afrika'da yetim ve öksüz çocukların 

ihtiyaçlarının giderilmesini ve onların HIV/AIDS tehlikesinden uzak tutulmasını 

amaçlayan şahıslar, kurumlar ve kiliseleri bir araya getiren bir inisiyatiftir. Hareket 

çocukların ailelerini ve yakınlarını da desteklemektedir. 

- New York Dinlerarası Merkezi: Farklı inanç, etnik ve kültürel geleneklere 

mensup olan insanlar arasında saygıyı ve empatiyi hedefleyen, göçmen çocukların 

eğitilmesine ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olan dini bir örgüttür.  

- Barış İçin Dinler: Dünyanın en geniş çaplı ve en yüksek temsil düzeyine 

sahip bu kuruluşunda farklı dinlerden 70'i aşkın ulusu temsilen dünya üzerindeki 6 lider 

bir araya gelmekte ve ihtiyacı olanlar için bir perspektif oluşturmaya çalışmaktadır. 

- Çocuklar için Dua ve Hareket Günü İnisiyatifi: 20 Kasım tarihinde dünya 

üzerindeki seküler ve inanç temelli kuruluşların ihtiyaç sahibi diğer çocuklar gibi yetim 

çocuklar için de bir araya gelmesini sağlayan ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiren 

bir inisiyatiftir. 
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VEFA-YET'in geliştirdiği stratejiler göz önünde bulundurulduğunda; VEFA-

YET bir proje olarak sadece dini, dinler arası kuruluş, ağ ya da ittifak tarafından 

yürütülmemekle birlikte, Bağcılar Müftülüğü'nün proje içerisindeki konumu göz önünde 

bulundurulduğunda, dini bir kurumun yetim çocuklara din eğitimi vermesi anlamında 

bu kurumların sunmuş olduğu çerçeve ile paralellik arz etmektedir.  

G.  Kalkınma ve Yetim Çocuk Hakları 

Genelde çocuk hakları, özelde ise yetim çocuk haklarının kalkınma ile ilişkisi 

literatürde sorunsallaştırılmış bir konudur. Modern toplumlarda, yetim çocuklara 

hakların sağlanması ve bunların uygulanmalarının kalkınma ile ilişkisinin doğrusal olup 

olmadığını konu edinen literatüre göre; hukuki hakların sağlanması ve buna uygun 

kurumların kurulması yetim çocukların haklarının mutlak bir şekilde tesis edildiği 

anlamına gelmemektedir. Öte yandan, bu hakların söz konusu olmadığı bölgelere 

nazaran şimdiye kadarki uygulamalar da birer kazanım addedilmektedir. BM, ILO gibi 

kuruluşların çizmiş olduğu çerçevenin dünya geneline henüz başarılı bir şekilde pratik 

anlamda yayılmadığından bahsedilse de, dünyanın bazı bölgelerinde ilerleme kat 

edilmiştir254. Bu bağlamda, dünyanın geri kalmış bölgelerinde iç savaşlar, kuraklık, 

açlık, HIV/AIDS gibi hastalıklar nedeniyle ebeveyn ölümleri gerçekleşirken, geriye 

kalan yetim ve öksüz çocuklar ise çeşitli riskler ve tehditlerle karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Bu tehdit ve riskler; suçun ağına düşmek (fuhuş, hırsızlık vb.), asker 

çocuk olmak, kötü alışkanlara kapılmak (içki, sigara, uyuşturucu vb.), çocuk işçiliği, 

çocuk ticareti ve terör örgütlerine katılmaktır. Geri kalmış ülkelerde yetim çocukların en 

sık karşılaştığı riskler bunlardır. Kalkınmış ülkelerde (Batı Avrupa ve Kuzey Amerika) 

bu durumdaki çocukların rehabilitasyonu ve topluma entegrasyonu için çeşitli kurumlar 

ve hukuki çerçeve oluşturulurken; geri kalmış ülkelerde bu uygulamalar hayata 

geçirilememekte veya beklenen gelişme hızı yakalanmamaktadır. Özellikle, Afrika, 

Güney Amerika ve Asya'daki toplumsal krizlerin en çok vurduğu grupların başında 

çocuklar gelmektedir. Bu durum, aynı zamanda dünyada "Yetim Krizi" olarak 

adlandırılmaktadır. 

                                                            
254 USAID, Education Programming for Orphans and Vulnarable Children Affected by or 
Vulnerable to HIV, Final Report- 2008, s.5-6. 
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UNICEF'in raporuna göre dünyada 153 milyon yetim çocuk bulunmaktadır. Bu 

çocukların, yaklaşık 71 milyonu Asya'da, 56 milyonu ise Sahra-altı Afrika ülkelerinde 

kümelenmiş olup, 13 milyonu hem annelerini hem de babalarını yitirmişlerdir. AIDS 

(%27), kuraklık, kıtlık ve çatışmalar bunun en temel nedenidir. Bu çocukların %95'inin 

beş yaşının üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Eski Doğu Bloku ülkelerinde 6,2 

milyon, Doğu Asya ve Pasifik'te 26,9 milyon, 31 milyon çocuk Hindistan'da, Latin 

Amerika ve Karayipler'de 7,8 milyon, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 5,5 milyon, 

Güney Asya'da 40,8 milyon yetim çocuk bulunmaktadır. Botswana'da nüfusun %8'i, 

Lesotho'da %11'i, Malawi'de nüfusun %8'i, Mozambik'te nüfusun %8'i, Güney 

Afrika'da %8'i, Zimbabwe'de %8'i, Zambiya'da %10'u, Swaziland'da yine %10'u 

yetimlerden oluşmaktadır. BM Bakım Sistemi dahilinde 500.000 çocuğa bakım 

sağlandığı bilinmektedir. Her gün 5,760 çocuk yetim kalmakta olup, 18 saniyede bir bu 

orduya yeni çocuklar katılmaktadır. Kız çocukların %60'ı fuhşa teşvik edilirken, erkek 

çocukların %70'i ağır suçlara sevk edilmektedir255.  

Dünya üzerinde bakım sistemlerinde bir yetim çocuğun geçirdiği zaman 2.5 yıl 

arası olarak tarif edilmektedir. Ergenliğe erişen gençler ise bakım sistemlerden 

çıkartılmaktadır. Ancak böylece onlar için riskler sona ermemekte, topluma 

adaptasyonun kesilmesi söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla, bakım sistemlerinin de 

sürdürülebilirliği önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, sürdürülebilirliğin Batı Avrupa ve 

Kuzey Amerika'da daha yüksek oranlarda seyrettiği bilinmektedir. Görüldüğü üzere 

kalkınmışlık düzeyi ile yetim çocuk hakları arasında bu parametrelerden hareketle 

doğrusal bir ilişkiden bahsedilebilinmektedir. Buna göre, kalkınmamış ülkelerde 

BM'nin çocuk hakları genelinde ve yetim çocuk hakları özelinde koymuş olduğu 

ilkelerin uygulanamadığı görülmektedir. 

 

 

                                                            
255 "Where is the Global Orphan Crisis?", (Erişim Tarihi): 09.11.2014, http://mattdarvas.com/wp-
content/uploads/2014/09/GlobalOrphanCrisis.jpg?736e61 
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H.  Yetim Çocukları Korumaya Yönelik Bilinçlendirme Çalışmaları 

Dünya üzerinde "Yetim krizi"nin yaşandığı bu dönemde aynı zamanda yetim 

çocukların korunması ile ilgili çalışmalar da uluslararası kuruluşlar, ağlar ve ittifaklar 

tarafından sürdürülmektedir. Bu çalışmalar sadece hukuki çerçevenin çizilmesi ya da 

kurumların kurulması aşamasında kalmayıp, nihai faydalanıcı olan küresel toplumun 

yetim sorunun farkına varması ve sorunun çözümünde rol oynaması noktasında 

bilinçlendirilmesini de içermektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışmalar şu şekilde 

sıralanmaktadır256; 

- Yetim Kampanyaları; Küresel, bölgesel ya da ulusal ölçekte yetimlerin 

durumları hakkında toplumsal farkındalık yaratan kampanyaların düzenlenmesi 

bunlardan ilkidir. Kampanyalar; sloganlar, görseller, reklamlar, kamu spotları ve diğer 

audio-visual malzemeler ile diğer araçlara göre yetimlerle ilgili durumları toplumun 

kolektif hafızasına daha kolay zerk edebilirler. Bu sayede yetim gerçekliğine uzak 

kalmış olan toplumsal kesimler, dünyada yetim istatistiklerine, yetim krizinin 

ayrıntılarına, yetim çocuk sahiplenmenin önemine ve yetimlerin topluma entegre 

olmalarının orta-uzun vadeli faydalarına dair bilgiler edinip sorunun çözümüne katkıda 

bulunabilmektedirler. 

- Sempozyumlar, Konferanslar; Yetim gerçeğine yönelik toplumla iletişime 

geçme noktasında bir diğer önemli enstrüman ise sempozyum ve konferanslardır. Bu 

toplantılar aracılığı ile konunun uzmanları ve diğer paydaşları ile nihai faydalanıcı olan 

toplumsal kesimler bir araya gelme imkânı bulabilmekte, bilim ve din adamlarının iknâ 

ediciliği ile bu gerçeklik hakkında "empati" duygusu harekete geçirilebilmektedir. 

 

- Yayınlar: Kitap, dergi, gazete makalesi, broşür gibi yayınlar aracılığı ile farklı 

toplumsal kesimlere farklı hızlarda ve farklı entelektüel düzeylerde dünyada yetim 

gerçekliği iletilebilmekte ve farkındalık yaratılması sağlanmaktadır. 

 

                                                            
256 USAID, a.g.e, s.18-19. 
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- Atelye çalışmaları; Gönüllülerin ve ilgililerin katıldığı bu çalışmalarda yetim 

gerçekliği ile temas edilebilmekte ve yetim çocuklara birinci elden yardım 

sağlanabilinmektedir. Böylece, yetimlerin durumu bir istatistik olmaktan çıkarak 

yakından deneyimlenebilinmektedir. 

- Yaygın Din Eğitimi Faaliyetleri: Seküler örgütler ve söylemlere kıyasla, dini 

kavramlar her zaman toplumların hayatında çok daha anlamlı sonuçlar üretmektedir. Bu 

doğrultuda, gerek diğer dinlerde gerekse de İslam'da dini kurumlara ve din adamlarına 

toplumsal sorunların topluma aktarılmasında büyük rol düşmektedir. İslam'da  vaazlar, 

hutbeler, sohbetler; yetim gerçekliğinin diğer toplumsal kesimlerde farkındalık 

yaratması noktasında büyük rol oynamaktadır. Özellikle, daha mikro ve cemaat tipi 

yapılarda din adamının anlamı, yapıyı mobilize etmekte önem arz etmektedir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bugünün dünyasında, uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan çeşitli 

istatistiklere bakıldığında kanayan bir yara olarak yetim çocuklar krizinden 

bahsedilebilinmektedir. Özellikle, Güneydoğu Asya ve Sahraaltı Afrika'da kıtlık, 

kuraklık, açlık, çatışmalar vb. nedeniyle her 18 saniyede bir yetimler ordusuna yeni bir 

üye eklenmekte olup, bu iki bölgede 100 milyonu aşkın yetim çocuğun yaşadığı 

bilinmektedir. Yetim çocuklar; çocuk işçiliği, insan ticareti, suç örgütleri tarafından 

kullanılmakta, bununla birlikte alkol, sigara, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklara 

yönelmektedirler. Özellikle, bu bölgelerde yetimlere yönelik hukuki çerçeve ve 

toplumsal kurumların da sınırlılığından bahsedilebilinmektedir. Dolayısıyla, yetim krizi 

sadece bu bölgeleri ilgilendirmemekte, küreselleşme çağında bölgesel sorunların da 

küresel olduğundan hareketle tüm dünyayı ilgilendirmektedir. Nitekim, ülkemizde de 

sınırlarımızdan giriş yapan, sığınmacı statüsünde yüz binlerce Suriyeli yetim çocuk söz 

konusudur. Bu bağlamda, dünyada yetimlerin gıda, barınma, giyecek, güvenlik vb. 

konularda günden güne artan tehdit ve risklerle karşı karşıya kaldığı görülmektedir.  

Bu hızda seyretmeyip geleneksel bağlar nedeniyle büyük çaplı toplumsal 

sorunlar doğurmasa da, ülkemizde de bir yetim gerçeğinden söz edilmektedir. Tarih 

boyunca yetim çocukların yardımına koşan toplumumuzda bu duyarlık İslam'da Kur'an-

ı Kerim ve hadislerle çizilmiş "yetimlere yardım zorunluluğundan" kaynaklanmakta 

olup, toplumsal hücrelerimize kadar işlemiştir. Nitekim, Nisa Suresi 4/10'da, 

"Yetimlerin mallarını zulmen yiyenler, karınlarına ancak bir ateş yerler ve yakında 

alevli ateşe gireceklerdir" yine Nisa 4/36'da Suresi'nde, "Allahâ ibadet edin ve Ona 

hiçbirşeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere (..) iyilik edin" buyrulması, 

Duhâ Suresi'ndeki, "Öyleyse yetimi sakın ezme", İsra Suresinde "Yetimin malına, 

rüşdüne erinceye kadar, ancak en güzel bir niyetle yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine 

getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir" emirleri yetimler konusunun 

ciddiyeti hakkında içerdiği tehdit nedeniyle oldukça önemli bir hususa dikkat 

çekmektedir. Bu doğrultuda; Türk-İslam tarihi boyunca İlhanlılar başta olmak üzere, 

Selçuklular ve Osmanlılar'da özellikle vakfiyelerle örgütlenen toplumun dezavantajlı 

unsurlarına yardım götürmeyi amaçlamış çalışmalardan yetimler de payını almıştır. 
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Geleneksel dönemde vakfiyeler bu görevi üstlenirken, 19. yüzyıl ortasından itibaren 

modern kurumlar (ıslahhaneler, Darüşşafaka, Darüleytam vb.) bu görevi 

üstlenmişlerdir. Cumhuriyet tarafından da bazıları isim değiştirse de yaşamlarını 

sürdüren bu kurumlar; bugün de devletin güven verici ve şefkatli yüzünün en önemli 

temsilcileri konumundadırlar.  

Öte yandan ülkemizde de modernleşme ve kalkınma süreciyle birlikte çeşitli 

toplumsal sorunlar gündeme gelmiştir. Göç, çarpık kentleşme, altyapı sorunları vb. 

nedeniyle büyüyen şehirlerde başta İstanbul olmak üzere toplumsal sorunların çözümü 

için geleneksel kurumlar yetersiz kalmaktadır. Bu doğrultuda; yerel bazlı sosyal 

sorumluluk projeleri önem kazanmaktadır. Çalışmada ele alınan ve tüm bu saydığımız 

sorunları bünyesinde barındıran başta Bağcılar ilçesinde çeşitli partnerlerin (devlet 

kurumları, yerel yönetim, STK'lar vb.) uyguladığı VEFA-YET projesi olmak üzere; 

İstanbul'da 2008-2013 arası uygulanan yetim çocuklara ve annelere yönelik projeler de 

bu kategoride değerlendirilmektedir. Bilindiği üzere, yetim çocuklar; babalarının 

vefatından sonra da genellikle akrabalık ilişkileri içerisinde kalırlar. Ancak, babanın aile 

içerisinde yerine getirdiği fonksiyon çoğunlukla kaybedilmiş olmaktadır. Ülkemizde 

baba, güvenlik sembolü yanında aynı zamanda boş zamanları yöneten ve çocuğun 

manevi eğitimini de veren kişidir. Dolayısıyla, baba yitirildiğinde çoğu zaman bu 

fonksiyon amca ya da dayı tarafından yerine getirilememektedir. Gündelik hayatın 

sorunları karşısında anne tarafından da üstlenilemeyen bu fonksiyon dolayısıyla, yetim 

çocuklar içlerine kapanmakta, travmayı atlamamakta ve son tahlilde topluma entegre 

olamamaktadırlar. Ahlâki ve manevi donanımlarından eksik kalan yetim çocuklar ise 

kötü alışkanlıkların ve suç örgütlerinin cazibesine kapılma riski ile karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Bu doğrultuda, 2008-2013 tarihleri arasında uygulanmış olan en 

kapsamlı yetim çocuk projesi olan VEFA-YET'te öne çıkan en önemli özellik, 

yetimlerin sadece maddi (barınma, giyecek, yiyecek-içecek, güvenlik vb.) sorunları ile 

ilgili olmayıp, kendilerine ve annelerine geçirdikleri travmayı atlatmalarını sağlayacak 

manevi eğitim (yaygın din eğitimi, değerler eğitimi, manevi değerler eğitimi vb.) 

sağlamasıdır.  
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Yaygın din eğitimi, örgün din eğitimi (ortaöğretim ve ilahiyat fakülteleri vb.) 

dışında, tüm toplumsal kesimlere zaman ve mekan ayırt etmeksizin ulaşabilen; gönüllük 

esasına dayanan, örgün eğitimin boşluklarını tamamlayan, düzeylere sahip olmayan, 

kurumlaşmış ve resmi olmayan, konuları arasında sıralı ve hiyerarşik bir yapı 

bulunmayan eğitimdir. Hutbeler, vaazlar, sohbetler yaygın din eğitimin en önemli 

enstrümanlarıdır. Yaygın din eğitimi sayesinde toplumun ahlâki ve manevi donanımı bir 

"sürekli eğitim modeli" çerçevesinde pekiştirilmeye devam edilir. Kuşkusuz, yaygın din 

eğitimi; insanın dünyadaki anlamını, kaderi, kul olmayı, yalnızlık duygularını 

gidermeyi, sorunlarla mücadele etmeyi kavrayabilmesi açısından da önem arz 

etmektedir. Manevi değerler eğitiminin; "(..) Din eğitimi kişinin kendisiyle barışık 

yaşamasına katkı sağlar. İbadet anlayışını olması gereken düzleme oturtur. Rabbi ile 

sağlıklı ve doğru iletişim kurmasına yardımcı olur. Yaşamanın değerini anlatır. Kulluk 

bilinci kazandırır. Zorluklarla mücadele, sıkıntılara sabır ve insanlara karşı hoşgörüyü 

geliştirir" fonksiyonu ile tanımlandığı ve Bağcılar Müftülüğü Kur'an Kursu 

öğretmenlerinin her hafta 900 çocuk ve 450 kadına düzenli olarak yetişkinlere ve 

çocuklara iki ayrı grup halinde, "yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri ve yaşamla başa 

çıkma becerilinin gelişmesi amacıyla" yaygın din eğitimi verdiği, VEFA-YET 

projesinde bu eğitimler sayesinde çocuklar ve annelerinin sorunlarla baş edebilme, 

kendilerini yeniden mücadele gücü kazanmış kişiler olarak topluma dönme 

yeteneklerinin yükseltildiği görülmektedir. Bu sayede yetim sorununa kısa vadeli 

çözümler getirmek yerine, tüm paydaşları kapsayan ve özellikle nihai faydalanıcı olan 

yetim çocukların akrabaları ve bütün toplumu ilgilendiren orta-uzun vadeli çözümler 

getirildiği görülmektedir. Bu bağlamda VEFA-YET projesi; Bağcılar ilçesindeki yetim 

çocuklara ve annelerine sadece maddi imkânlar sağlamayıp, onların hayatlarına 

"sürdürülebilir" müdahaleler yapması itibarı ile önem arz etmektedir. Nitekim, bu 

eğitimleri almış kadınların beyanları projenin başarı düzeyi hakkında fikir vermektedir. 

VEFA-YET projesinin başarı düzeyi hakkında fikir veren ve değerlendirme 

imkânı sağlayan diğer çerçeve ise dünyada yetim çocuklara yönelik yaygın din eğitimi 

sağlayan kuruluşların geliştirmiş olduğu planlama, izleme ve değerlendirme  

faaliyetleridir. BM, ILO, akademik, inanç temelli STK'lar, dini, dinler arası örgütler, 

ağlar ve ittifakların ortaya koymuş olduğu bu genel çerçeveye göre, yetim çocukların 
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eğitimine manevi temelli kurumlar dahil edildiğinde, projelerin toplumdaki meşruiyeti 

artmakta, özellikle din adamları toplumsal kesimleri projenin başarısı doğrultusunda 

mobilize edebilmektedirler. Bununla birlikte, yaygın din eğitimi veren kurum ve kişiler 

bazı konulardan çok daha rahat bahsedebilmekte (kız çocuklarının cinsel şiddet görmesi 

vb.) ve projeye katılacak unsurlarla ibadethanelerde etkileşime girebilmektedirler. Bu 

kurum ve kişiler, çocuk işçiliğinin, çocuk istismarının önlenmesinde daha ikna edici 

olmakta, suça düşmüş çocukları ise suç örgütlerinden geri kazanmakta daha saygın bir 

konuma sahip olmaktadırlar. Öte yandan, bu kurum ve kişiler toplumsal farkındalık 

yaratmak noktasında da diğer unsurlara nazaran daha hızlı hareket edebilmektedirler. 

Hutbeler, vaazlar, sohbetler, kitle iletişim araçları ve diğer görsellerle, diğer kurumların 

içerdiği bürokratik ve formel hızın ve yapıdan çok daha avantajlı olabilmektedirler. 

Nitekim, VEFA-YET projesinde verilen manevi değerler eğitimi çok daha kısa sürede 

ve çok daha fazla anne ve çocuğa konumları konusunda farkındalık kazandırmış, bu ise 

orta vadede nihai faydalanıcılar olan yetim çocukların ve annenin akrabaları ile yerel 

toplumda bilinç uyanmasına yardımcı olmuştur.  

Son tahlilde, tüm bu unsurlar göz önüne getirildiğinde VEFA-YET'in yetim 

çocuklara (ve annelerine) yaygın din eğitimi verilmesi noktasında; 

- Uygun: hedef grubun sorunlarına cevap vermiş ve yerel halk tarafından kabul 

görmüş olup, bütçe-faaliyet uygunluğu bulunması, 

- Verimli: Paydaşlarla iletişim, desteklerin sürmesi, izleme kalitesi, 

göstergelerin güvenilirliğinin olması, 

- Etkin: Projenin ilçe çapında değişim yaratmış olması, 

- Etkili; Planlanmamış etkilerin tolare edilebilmesi, genel hedefe sağladığı 

katkı ve dezavantajlı kesimlere sağladığı katkılar nedeniyle, 

- Sürdürülebilir; VEFA-YET Vakfı gibi projelerle kendi kendini finanse ediyor 

olması itibarı ile başarılı bir proje olduğu görülmektedirler. 
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Bu sonuçlardan yola çıkarak önerilerimiz;  

Yetim çocukların; çocuk işçiliği, insan ticareti, suç örgütleri tarafından 

kullanılmaması, alkol, sigara, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklara yönelmemesi için. 

küreselleşme çağında bölgesel sorunların da küresel olduğundan hareketle tüm dünyaya 

örnek teşkil etmesi açısından Din Eğitimi program ve projelerine Yetim Çocuklar ile 

ilgili Din Eğitimi Uygulamalarının çoğaltılması gerekmektedir.  

Nitekim ülkemizde de sınırlarımızdan giriş yapan, sığınmacı statüsünde yüz 

binlerce Suriyeli yetim çocuk söz konusudur. Bu bağlamda, dünyada yetimlerin gıda, 

barınma, giyecek, güvenlik vb. konularda günden güne artan tehdit ve risklerle karşı 

karşıya kalmaması için Din Eğitimi Uygulamalarında kriz yönetimi becerilerinin 

olması gerekmektedir. 

Göç, çarpık kentleşme, altyapı sorunları vb. nedeniyle büyüyen şehirlerde başta 

İstanbul olmak üzere toplumsal sorunların çözümü için geleneksel kurumlar yetersiz 

kalmasından dolayı yetimlerle ilgili sosyal sorumluluk projelerinin öneminin ve 

gerekliliğinin kamu kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak artırılması hatta her kuruma 

Kurum avukatı misali bir Dini Danışman olması gerekmektedir.  

Yaygın din eğitimi sayesinde toplumun ahlâki ve manevi donanımı bir "sürekli 

eğitim modeli" çerçevesinde pekiştirilmeye devam etmeli, her aileye bir hekim 

uygulaması modelinde “her aileye bir dini danışman” projeleri olmalıdır.  

Yetim çocukların eğitimine manevi temelli kurumlar dahil edildiğinde, 

projelerin toplumdaki meşruiyeti artmakta, özellikle din adamları toplumsal kesimleri 

projenin başarısı doğrultusunda mobilize edebilmekte, çocuk işçiliğinin, çocuk 

istismarının önlenmesinde daha ikna edici olmakta, suça düşmüş çocukları ise suç 

örgütlerinden geri kazanmakta daha saygın bir konuma sahip olmaktadırlar. Bu önemli 

etkiliğin ve farkındalılığın yenilikçi Din Eğitim Uygulamalarıyla “Yaz Kampı” yerime 

“Manevi Değerler Kampı” uygulamalarının artırılması gerekmektedir. 
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EK 1  

PROJE VE PROJE’NİN MAHİYETİ 

Çalışmanın bu bölümünde proje ve proje ile ilgili kavramlar ele alınarak, 

çalışmanın sonraki bölümlerinde analiz edilecek olan sosyal sorumluluk projelerinin 

teknik çerçevesi çizilecektir. 

1. Proje Mahiyeti 

Proje kavramı üzerinde çeşitli tanımların geliştirildiği bir kavramdır. Bir görüşe 

göre proje; "başlangıcı ve sonu olan, uzunluğu önceden belirlenmiş bir süre içinde 

değişim yaratan, iç içe geçmiş amaç ve hedeflere sahip, planlanan uygulama 

adımlarıyla çeşitli ürünlerin elde edildiği, ayni ve nakdi kaynaklarda yürütülen bir 

çalışma"257 iken, bir başka görüşe göre ise "belli bir süre içinde ve belli bir bütçe 

dahilinde bir kez yapılması gereken bir iştir"258.  

Proje kavramına yönelik tanımlar ise şu şekildedir;  

- PMI (Project Management Institute); "benzersiz, özgün bir ürün, hizmet veya 

sonuç üretmek amacıyla yürütülen geçici faaliyetler bütünü girişimi"259;  

- C. Tekindağ; "belirli bir süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak 

tanımlanan hedeflere ulaşmaya yönelik planlanan faaliyetler bütünü"260, 

                                                            
257 "Kalkınma Projeleri Akademisi Derneği", (Erişim Tarihi): 14.10.2014, 
http://www.kaprad.org.tr/?Modul=ProjeHazirlama.htm&SagPanel=off&Baslik=Proje%A0Nas%FDl%A0
Haz%FDrlan%FDr? 
258"Halil Agah- Proje Yönetimi" (Erişim Tarihi): 14.10.2014, 
http://www.cem.gov.tr/erozyon/Files/kapasite_gelistirme/hizmet_ici_egitim/sunumlar_egitim/sunumlar_e
gitim/05-07%20kas%C4%B1m%202012antalya%20-
%20sunumlar%C4%B1/HAL%C4%B0L%20AGAH/PROJE%20YONETIMI.pdf 
259 Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK 
Guide, 3rd Edition, Pennslyvania, PMI, 2004, s.5. 
260 Faruk Cengiz Tekindağ, Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Ankara, 2005, 
s.16. 
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- Suvacı ve arkadaşları; "tanımlanmış süre ve bütçe içinde, istenen özelliklere 

göre tamamlanması gereken, bir hedefi ya da amacı olan özgün, karmaşık, birbiriyle 

bağlantılı faaliyetler bütünü"261, 

- Albayrak; "belli mal ve hizmet üretimini gerçekleştirmek için kaynakların 

tahsisi ve kullanım önerisidir"262. 

Tüm bu tanımlar ışığında projelerde bulunması gereken ortak özellikler ise şu 

şekilde sıralanmaktadır; 

- Projelerin sonunda benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç ortaya konur, 

- Projelerin süreleri geçici olduğu için, projelerin başlangıç ve bitiş tarihleri 

vardır, 

- Projelerin bütçeleri ve hedefleri tanımlanmıştır, 

- Projeleri oluşturan faaliyetler birbirleri ile aynı değildir263, 

- Projeler insan, teknoloji vb. kaynaklara ihtiyaç duyarlar, 

- Projelerin finansörleri ve/ya da müşterileri bulunur, 

- Projeler, maliyet ve kalite beklentilerinin karşılanması anlamında belirsizlik 

içerirler264. 

Yamak'a göre projeler; yenilik getirmeyi amaçlarlar. Bu doğrultuda yenilik; 

genellikle geniş ölçekli, yaygın etkiye sahip, karmaşık, kapsamlıdır ve bu doğrultuda 

rutin ve küçük düzenlemelerden ayrılmaktadırlar265. Bu bağlamda projeler, bir yapı 

planı, elektronik eşya modeli gibi teknik tasarımlardan ibaret olmayıp, teknik tasarımlar 

doğru planlanmış projelerin bütünleyici parçalarıdır.  

                                                            
261 E. Suvacı ve arkadaşları, Proje Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayını, No:2980, Eskişehir, 2013, 
s.4. 
262 B. Albayrak, Proje Yönetimi ve Analizi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2009, s.5. 
263 Suvacı ve diğerleri, age, , s.4. 
264 Horasanlı'dan aktaran Sercan Çırak, Proje Yönetiminde Yalın ve Kısıtlar Teorisi ile Bir Uygulama, 
Y.Y.L.T, T.C Marmara Üniversitesi S.B.E, İstanbul, 2013, s.51. 
265 Oygur Yamak, Proje Yönetim Teknikleri, Yazarın Kendi Yayını, İstanbul, 1998, s.3. 
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Bir diğer önemli unsur ise, zaman ile ilişkilidir. Projeler, bir defaya 

mahsusturlar ve belirli bir süreyi kapsarlar. Bu bağlamda, sürekli gerçekleştirilen 

faaliyetler (Örn; araba fabrikasında standart bir araba modelinin üretilmesi vb.) proje 

değilken, belirli bir süre ve bütçe dahilinde bir defa arabanın modelinin belirlenmesi ise 

bir projeye referans vermektedir. Projeler, genellikle bir ihtiyacın giderilmesine 

yönelikken, bazen de kendilerinden daha büyük bir projeye hizmet etmeyi 

amaçlamaktadırlar. Projelerin başlangıç ve bitişine yönelik bir diğer önemli husus ise, 

bu netleştirilmediğinde proje çıktıları ile işletmenin çıktıları arasında yaşanabilecek 

muhtemel entegrasyon problemleridir266. Dolayısıyla, projeler; operasyonlardan, 

programlardan bu nedenle ayrılmaktadırlar. 

2. Proje Unsurları 

Bir projenin amaçlarına ulaşabilmesi için sahip olması gereken temel unsurlar 

şu şekilde sıralanmaktadır; 

- Zaman; Bir projenin tamamlanması için geçen süre olup, proje planlanmış 

tarihte bitse dahi çeşitli dalgalanmalar gündeme gelebilmektedir. Zaman, projeyi  

hazırlayan kurum ve/veya müşteri tarafından belirlenmektedir. 

- Maliyet; Proje sona erene kadar harcanılan gerçek bedel, projenin maliyetini 

oluşturur. Bu bağlamda, maliyetlerin doğru belirlenmesi; fayda-maliyet analizlerini 

kolaylaştırmaktadır. 

- Kapsam; Projede neyin yapılacağını ve yapılmayacağını belirleyen 

çerçevedir. Bu bağlamda, kapsamın doğru belirlenmesi, projenin başarıya ulaşması için 

oldukça önemlidir. 

- Kalite; Kalite olarak projenin başarılı olması, amaca uygunluğu, 

kusursuzluğu ve istenen özelliklere uygunluğu ile ölçülür267.       

                                                            
266 "Proje Yönetimi", (Erişim Tarihi): 14.10.2014, 
http://www.cem.gov.tr/erozyon/Files/kapasite_gelistirme/hizmet_ici_egitim/2013/3-
Ahmet%20Kavanc%C4%B1%20Proye%20Y%C3%B6netimi.pdf 
267 Suvacı ve diğerleri, age, s.9. 
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- Kaynaklar; Projede kullanılacak olan insan kaynağı, donanım, fiziksel mekan 

gibi unsurlardır. Bu anlamda projede görev alacak ekibin, donanımlı olması 

gerekmektedir. Şayet bu kurum içerisinde yoksa ya da yetersizse dışarıdan kiralama 

yoluyla elde edilecektir. 

- Risk; Proje süresince oluşabilecek zorluk ve kısıtlardan kaynaklı 

aksaklıklardır. 

Bu unsurların tümü birbirleriyle ilgili olup, herhangi birinde yaşanabilecek bir 

değişiklik diğerleri üzerinde de etkili olacaktır. Örneğin; bir projenin süresi uzadığında, 

maliyetlerin artması da gündeme gelmektedir. Son tahlilde, kapsam dahilinde belirlenen 

kalitede, zamanında ve planlanan bütçe dahilinde tamamlanmış bir proje, başarılı olarak 

nitelendirilir. 

3. Mantıksal çerçeve yaklaşımı 

Proje geliştirmede mantıksal çerçeve yaklaşımı 1970'li yıllardan itibaren 

literatüre girmiştir. O tarihten günümüze kadar birçok kalkınma ajansı tarafından proje 

hazırlanırken kullanılan planlama yöntemlerinden biridir. Bu bağlamda, bir matris 

formatı olan mantıksal çerçeve yaklaşımında; proje sürdüğü müddetçe planlanmış olan 

hedeflere ulaşılma düzeyi ele alınabilmektedir. 

Mantıksal çerçeve yaklaşımı ile proje yönetiminde şu avantajlar elde 

edilmektedir; 

- Mantıksal çerçeve yaklaşımı düşünmeye yardımcı olur, 

- Proje hedeflerinin sistematik ve mantıksal tutarlılık içerisinde sunulmasını 

sağlar, 

- Hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolünü sağlar, 

- Değişik düzeyler arasında nedensellik ilişkisinin kurulmasına yardımcı olur, 
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- Proje dışı faktörlerin proje başarısı üzerindeki etkisine dair bilgi verir268, 

- Proje hazırlama sürecinde mevcut durumu analiz eder, 

- Hedeflere ulaşırken araçların mantıksal hiyerarşisini kurar, 

- Hedeflere ulaşmanın önündeki potansiyel risklerin tanımlanması ve 

sürdürülebilir sonuçlanmasına yardımcı olur, 

- Çıktılar ve sonuçların en iyi izlenebileceği ve değerlendirilebileceği 

perspektifi sağlar, 

- Projenin standart bir forma sokulmasına yardımcı olur, 

- Uygulama esnasında proje izlenir ve gözden geçirilir269. 

Mantıksal çerçeve yaklaşımının temelde iki aşaması bulunmaktadır. Bunlar270; 

- Analiz aşaması; Sorun analizi, hedeflerin analizi ve strateji analizi. 

- Planlama aşaması; Mantıksal çerçeve, faaliyet planlama, kaynakların 

planlamasıdır. 

Mantıksal çerçeve yaklaşımı kullanılarak oluşturulan proje tasarımı, sonraki 

başlıklarda göreceğimiz Logframe (mantıksal çerçeve) tablosu ile özetlenir. 

4. Proje belirleme 

Proje fikri belirlenmesi noktasında temel sorun, hedeflenen sonuç ve bu sonucu 

üretmek için hangi faaliyetlere ihtiyaç duyulduğu açık ve analitik bir şekilde ortaya 

konulmalıdır. Ulusal ve sektörel analizler, sorun tanımlamaları, fırsatlar ve kısıtların 

tanımlanması sonucunda, proje yürütücüsünün ve faydalanıcılarının ihtiyaçları analiz 

                                                            
268 "Mantıksal Çerçeve", (Erişim Tarihi): 14.10.2014, 
http://www.izka.org.tr/files/2009MaliDestek/egitim/3_Mantiksal_Cerceve_tarim.pdf 
269 Feray Salman, "Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı", (Erişim Tarihi): 
13.10.2014, http://www.adanadernekler.gov.tr/upload/2013/02/proje-dongusu.pdf 
270 a.g.e. 
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edilir ve genel amaca ulaşılır. Proje belirlenirken bir diğer önemli husus ise, projenin 

taraflarının ve hedef kitlesinin karşılaştığı sorunlara ilişkindir. 

Proje belirlenirken şu hususlara dikkat edilmelidir271; 

- Proje gerçek bir sorunu ele almalıdır, 

- Proje kadın- erkek eşitliğini göz önünde bulundurmalıdır, 

- Proje iyi planlanmalıdır, 

- Projeyi üstlenecek kurumun örgütsel kapasitesi yeterli olmalıdır, 

- Projeyi üstlenecek ekip işini iyi yapmalı ve motivasyonu yüksek olmalıdır, 

- Proje ortakları arasında şeffaf ve iyi bir işbölümü olmalıdır, 

- Proje hedef grupların ihtiyaçlarını karşılamalıdır. 

Bir projenin belirlenmesi çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamalar, proje 

döngüsü yönetimi olarak ifade edilen sistem ile kategorize edilmektedir. Bu unsurlar; 

- Tanımlama: Projeye yönelik öncül fikirlerin ortaya koyulduğu aşamadır. 

- Tasarım: Proje teknik ve operasyonel açıdan ayrıntılı olarak tasarlanır. 

 - Formülasyon/ Değerlendirme: Proje tasarlandıktan sonra teknik, mali, 

ekonomik, kadın-erkek eşitliği, kurumsal ve çevresel normlar doğrultusunda tutarlı, 

bütünsel ve işlevsel olup olmadığı noktasında değerlendirilir, 

- Önerinin Hazırlanması: Proje önerisi yazılır ve finansmanı sağlanır, 

- Uygulama ve İzleme: Projenin öngördüğü faaliyetler uygulanır, denetlenmesi 

ve değerlendirilmesi yapılır. 

- Değerlendirme: Proje sürecinden elde edilen sonuçlar ele alınır ve 

değerlendirilir. Böylece sonraki projeler için de bir çerçeve oluşturulmuş olunur272. 
                                                            
271 a.g.e. 



118 
 

 

Bu aşamaların üç temel özelliği bulunur; 

- Her aşamada karar alma mekanizmaları ile süreçler tanımlanır, 

- Her aşama sürdürülebilir ve projektif olup, bir sonraki aşamaya geçmek için, 

bir önceki aşamada öngörülen sonuçlar gerçekleştirilmiş olmalıdır, 

- Her aşamada edinilen sonuç ve çıktılar, yeni proje ve programların 

oluşturulmasına katkı sağlarlar273. 

 

5. Analiz adımları 

Projenin oluşturulmasında analiz adımları; mevcut durum analizi, sorun analizi, 

tarafların (paydaş) analizi, hedeflerin analizi ve strateji analizidir. Bu bölümde, bu 

analiz adımları ele alınacaktır. 

6. Mevcut Durum analizi 

Proje belirlendikten sonra, projenin kapsamını ve projeden etkilenecek 

olanların çıkar ve ihtiyaçları hakkında nitelik ve nicelik açısından olabildiğince işlevsel 

bilgi elde etmek aşaması gelmektedir. Bu bilgiler ise çeşitli tarafların katılımı ile 

mümkündür. Dolayısıyla, yetkin bir durum analizi için; bilgi toplama ve yerel bağlam, 

uzman tavsiyeleri ve katılımcı süreçlerin analizlerinin bir araya getirilmesi 

gerekmektedir. Durum analizinin yetkinliği sağlanırsa paydaşlar kendi durumlarını daha 

iyi kavrar ve somu proje tasarımı için daha yüksek kapasite sunabilirler. Ancak bu tek 

bir toplantının konusu olmayıp, süreç içerisine yayılan bir perspektif geliştirme eylemi 

olarak görülmelidir274. 

 

                                                                                                                                                                              
272 Albayrak, a.g.e, s.321. 
273 Salman, a.g.e. 
274 Salman, a.g.e. 
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7. Sorun analizi 

Projeler, tanımlanmış bir sorunu cevaplamak ya da bu sorunu aşmak için 

önerilir. Bu bağlamda, analiz adımlarının biri de sorun analizidir. Sorun analizi ile 

karşılaşılan sorunun ne olduğunun anlaşılması ve bu sorunlar arasındaki neden-sonuç 

ilişkisinin kurulması amaçlanır. Dolayısıyla, sorun analizi ile hedeflenen sadece 

sorunları sıralamak ya da sorunların görülebilen nedenlerini değil, daha temel ve 

derinlikli arka planını ele alabilmektedir. Örneğin; bir okulda öğrenciler arasında şiddet 

eylemleri yaygınsa, bu öğrenciler cezalandırılarak çözülemez, şiddetin kaynağına 

inilmeli ve şiddetin nedenleri orada aranmalıdır. Aksi takdirde, şiddet eylemleri tepkisel 

olarak artacaktır. Bu doğrultuda, sorun analizinin açık ve kapsamlı bir şekilde 

geliştirildiğinde soruna uygun ve çözüme odaklanmış bir proje geliştirilmesi için en 

önemli unsurlardan biri olduğu açıktır275. 

Sorun analizi için sorun ağacı oluşturulması önemli yöntemlerden biridir. 

Sorun ağacı oluşturulurken toplam beş adım izlenir. Bunlar; 

- 1. Adım; Temel sorunlar tanımlanır ve listelenir. Bu adıma başlanmadan önce 

katılımcılardan beklenen girdi açıklanır ve neden-sonuç ilişkisine örnek verilir. 

Katılımcıların katkıları ile analiz edilen sorunun olumsuz tanımlamaları listelenir ve 

anlaşılabilir bir dille her sorun tanımı ayrı bir karta yazılarak, herkesin görebileceği bir 

yere asılır. 

-2. Adım; Bu aşamada merkezi sorun tanımlanır. Kart üzerindeki sorunların 

arasından, görüşmelerle en merkezi soruna ulaşılır ve bu bir karta yazılarak duvara 

asılır. 

- 3. Adım;  Kartlar, nedenler mi yoksa sonuçlar mı olduğu doğrultusunda ele 

alınır. Buna göre olumsuz tanımlamalar yeterince açık değişse ya yeniden yazılır ya da 

kartlardan çıkarılır. Genel olarak yazılan sorunlar ise genel kısıtlamalar olarak sorun 

ağacının yanına yerleştirilir. Sorun ağacına tanım yerleştirilirken, "buna yol açan 

nedir?" sorusu sorulur. Bulunan yanıt, o sorun tanımlamasının altına yerleştirilir. 

                                                            
275 Salman, a.g.e. 
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- 4. Adım; Bu adımda mantık kontrol edilir. Buna göre her adımda 

katılımcıların kartları kıpırdatması istenirken, bütün kartlar yerleştirildiğinde oluşan 

yapı gözden geçirilerek neden-sonuç ilişkilerinin diagrama doğru yerleştirilip 

yerleştirilmediği kontrol edilir. 

- 5. Adım: Bu adımda sorun ağacı diagramı hazırlanır276. 

 

               Şekil 2: Sorun Ağacı Örneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
276 Salman, a.g.e. 
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Bu doğrultuda; bir ülkede meslek kazaları ve deformasyonlar, afetler, savaş vb. 

nedeni ile erkekler askere alındığında bu ülkede çocukların babasız büyümesi 

ihtimallerden biridir. Bu yetim çocukların sayısını arttırırken, yetim çocukların sayısının 

artması ise aile fonksiyonlarının yerine getirilememesinden ötürü kötü alışkanlıkları ve 

terör örgütleri için elverişli bir ortamı yaratabilmektedir. 

 

8.  Tarafların analizi 

Temel sorunlar ve aralarındaki neden-sonuç ilişkisinin tamamlanmasından 

sonraki aşama, sorunların asıl etkilediği gruplar ile çözüm üretirken farklı tarafların 

(paydaşların) rolleri ve çıkarlarının ne olduğunu tespit etmektir. Bir projede taraf 

denildiğinde; proje ile ilişkili kişi, grup, kurun ve kuruluşların hepsine referans 

verilmektedir. Bu bağlamda, sorun analizinden önce ön taraf analizi yapıldığı da 

görülmektedir. Çünkü, taraflar arasında çatışan ve güçlü çıkar ilişkileri olması 

durumunda sorunun çözümüne katkı amacıyla bu önceden bilinmelidir.  

Taraflar üç kategori altında değerlendirilirler. Bunlar277; 

- Birincil taraflar; Projeden doğrudan olumlu ya da olumsuz etkilenecek 

olanlardır. Hedef gruplar ve son yararlanıcılar (Örn; anne sütü destek projesinde 

çocuklar ve anneler vb.) 

                                                            
277 Salman, a.g.e. 

Afetler Savaş Diğer Nedenler Meslek 
Kazaları, 
Mesleki 
Deformasyonlar
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- İkincil taraflar; Birincil taraftarlara hizmet sunumunda aracılık eden fon 

kuruluşları, uygulama, izleme ve destek kuruluşlarıdır. 

- Temel taraflar; Bu taraflar, değişimi yaratacak olan kuruluşlardır. 

Taraf analizi yapılırken, "kimin sorunu?" ve "kim yararlanacak?" soruları 

sorulur. Taraflar, çözülmek istenen sorunun niteliği doğrultusunda değişiklik (yaş, 

cinsiyet, eğitim, etnisite, din, meslek, medeni durum, gelir, iş durumu, yer, sahip olunan 

kaynaklar, alt yapı ve hizmetlere erişim vb.) göstermektedir. Bu doğrultuda, ilk olarak 

tüm olası tarafların listesi oluşturulur. Bu listede çocuklar, engelliler, kadınlar gibi 

dezavantajlı gruplara yer verilmesi gerekliliğinin altı çizilmiştir. 

Bu aşamayı sorunlar ve konular takip etmektedir. Buna göre projenin 

merkezinde yer alan sorun ve farklı tarafların sorun ve kaygıları ile bunun ilişkisi 

tartışılır. Bir sonraki aşamada ise farklı tarafların projeye dair umut ve vizyonları ile 

projedeki değişiklik talepleri ele alınır. Proje hazırlanırken; proje alanının varsa biyo-

fiziksel oluşumları (literatür taraması, alanın coğrafi özelliği, iklim koşulları, toprak 

kullanımı, çevresel sorun ve riskler, alana ait istatistikler), örgütsel oluşumlar (hükümet, 

iş dünyası ve STK'lar, bunların etkinliği ve ilişkileri), altyapı ve yasal, politik çerçeve 

(siyasal yapılar, süreçler ve yasal faktörler), ekonomi (yerel halkın ekonomik durumu, 

fırsatlar ve kısıtlar), sosyo-kültürel durum değerlendirilir278. 

 

                                                            
278 Salman, a.g.e. 
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                                          Tablo 2: Tarafların Analizi Tablosu279 

 

9. Hedef analizi 

Projenin mevcut durumu, sorun analizi ve taraflar analizi netleştirildikten 

sonra, projenin neye ulaşmayı umut ettiği aşaması gelmektedir. Bu aşama hedefler 

analizi olarak nitelendirilmektedir. Hedefler analizi; hedefler hiyerarşisi, uygulama 

düzenlemeleri ve ihtiyaç duyulan kaynakları içermektedir. Tüm bu unsurlar; hedef ağacı 

diyagramı ile şematize edilir. Buna göre sorun ağacı sorunlar arasındaki neden-sonuç 

ilişkisini, hedef ağacı ise hedefler arasındaki araç-etki ilişkisini göstermektedir. Bu 

bağlamda, sorun ağacındaki olumsuz tanımlamalar olumluya dönüştürülürken (pozitif 

olarak yeniden ifade edilirken) şu hususların kontrol edilmesi gerekmektedir; 

- Tanımlamaların açıklığı, 

- Tanımlamalar arasındaki bağın mantıksallığı ve makullüğü, 

- Yeni bir olumlu eylem ya da tanıma gereksinim duyulup duyulmadığı, 

- Risk durumu ve sürdürülebilir sonuçları, 

                                                            
279 Salman, a.g.e.  
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- Olumlu eylemler ile üstteki sonuçların ilişkisini açıklamakta yeterlilik, 

- Genel yapının basit ve açık olması280. 

Hedefler hiyerarşisi geliştirirken ise şu temel adımlara ihtiyaç 

duyulmaktadır281; 

- Proje Genel Hedefinin tanımlanması; Uzun dönemli ve yüksek düzeyde elde 

edilecek etki tanımlanmalıdır. 

- Amaç ya da amaçların tanımlanması; Tarafların projede neyi amaçladığı ve 

buna ulaşmak için neleri yapılabilir buldukları konusunda karar vermeleri 

gerekmektedir. 

- İhtiyaç duyulan çıktıların oluşturulması; Projelerde amaca ulaşılması için 

gerekli olan çıktıların tanımlanması gerekmektedir. Dolayısıyla, gerekli olmayan 

çıktıların üretilmemesi gerekmektedir. 

- Faaliyetlerin tanımlanması; Proje başladığında çıktı üretilen yol ile amaçlar 

arasında örtüşme olmasa da, zamanla bu sağlanır. Bu nedenle faaliyetler 

nihaileştirilerek revize edilmelidir. 

- Mantığın kontrol edilmesi; Hedefler hiyerarşisi oluşturulduktan sonra 

nihaileştirmek için mantık testine tabi tutulmalıdır. 

- Kaynakların ayrılması; Bütçe oluşturmak için ihtiyaç duyulan kaynaklarla, 

faaliyetler tanımlanır. 

- Çalışma takviminin geliştirilmesi; Bir süreç olarak projede gerçekleştirilecek 

faaliyetler ve ara hedefler belirlenir. 

- Yönetsel ve operasyonlar düzenlemeler yapılması; Projedeki temel 

sorumluluklar ve çalışma prosedürü tanımlanır. 

                                                            
280 a.g.e. 
281 a.g.e. 
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Bu unsurlar yerine getirildikten sonra, hedef ağacı yapısı katılımcılardan geri 

bildirim almak üzere sunulur. Bir önceki başlık altındaki sorun ağacı örneğinden 

ilerlersek, bu kez sosyal hizmet evlerinin kurulması, koruyucu aile sistemi vb. 

organizasyonu, yaygın din eğitimi vb. eylemlerle, çocukların yoksun kaldıkları aile 

fonksiyonlarının bir bölümü sağlanır; bu sayede çocuklar yetim olmanın vermiş olduğu 

dezavantajlardan önemli ölçüde korunurken (kötü alışkanlıklar, terör örgütleri vb.), son 

tahlilde topluma adaptasyonları  sağlanmış olur282. 

 

 

                                                                                                                                   

ETKİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Şekil 3: Hedef Ağacı Diyagramı Örneği 

                                                            
282 a.g.e. 
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ARAÇ 

 

10. Strateji analizi 

Hedeflerin saptanması ile birlikte gündeme gelen bir diğer önemli unsur ise bu 

hedeflere nasıl ulaşacağıdır. Dolayısıyla, projenin stratejisinin analiz edilmesi 

gerekmektedir283. Bu bağlamda, strateji analizi, "projenin soruna müdahale etme 

biçimini oluştururken farklı yolların farklı boyutlarıyla ve farklı kriterlere göre 

değerlendirmesidir"284. Proje yapıcılar, kendi kapasitelerini, güçlü ve güçsüz yanlarını 

bu aşamada ortaya koyar ve kendilerini daha iyi tanırlar. Strateji analizinin hedefleri285; 

- Belirlenen stratejik araçların olabilirlik kriteri doğrultusunda analizi, 

- Proje uygulaması için uygun stratejinin seçilmesidir. 

11. Strateji analizi belirlenmesi 

Strateji analizinin belirlenmesi dört temel aşama oluşmaktadır. Bunlar286; 

- 1. Aşama; Dışarıda bırakılacak hedefler tanımlanmalıdır. Bunlar; 

gerçekleşmesi rasyonel olmayan ya da istenmeyen hedefler olabilir. Strateji seçilirken 

dikkate alınması gereken kriterler şu şekilde sıralanmaktadır; maliyetler, aciliyet, insan 

kaynakları, sosyal kabul edilebilirlik, bütçe, politik fizibilite287. 

- 2. Aşama; Bu aşamada uygulanması mümkün stratejilere ulaşma için hedefler 

gruplanır, projeyi gerçekleştirenin kapasitesi ve mevcut potansiyeli tanımlanır. 

                                                            
283 a.g.e. 
284 "Strateji Analizi", (Erişim Tarihi): 15.10.2014, http://www.rec.org.tr/dyn_files/32/195-6-
StratejiAnalizi-PCM3.pdf 
285 "Proje Döngü Yönetimi - Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı", (Erişim Tarihi): 15.10.2014, 
http://www.tesk.org.tr/forum/docs/proje_mart_2011/sunu/egitim/2.pdf 
286 Salman, a.g.e. 
287 "Proje Döngü Yönetimi - Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı", (Erişim Tarihi): 15.10.2014, 
http://www.tesk.org.tr/forum/docs/proje_mart_2011/sunu/egitim/2.pdf 
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- 3. Aşama; Hangi stratejinin seçileceği ya da optimum başarıyı vaad ettiği; 

mevcut kaynaklar, dış kaynaklar, ortak kuruluşların fonları, uzmanlık, hedef grupların 

potansiyeli ve kapasitesi, diğer eylemlerle ilişkileri ve tamamlayıcılığı, sosyal kabul 

edilebilirliği, aciliyeti ve eşitsizlikleri giderme unsurları doğrultusunda belirlenir. 

- 4. Aşama; Genel hedeflere ve projenin amacına karar verilir. Bu bağlamda, 

hedefler hiyerarşisi amaçlarla uyumlu, süresi belirgin, ulaşılabilir, ölçülebilir ve açık 

olmalıdır. 

 

Projenin oluşturulmasında planlama adımları ise şunlardır288; 

- Genel Hedefler; Projenin amacının birden çok genel hedefe katkıda 

bulunması söz konusudur. Bu bağlamda, genel hedeflerin hangi açıdan hangi taraf için 

önemli olduğu tanımlanır. Genel hedefler idealize edilmiş olup, uzun vadelidirler. 

Dolayısıyla, her gerçekleşen proje, genel hedefe yaklaştıran bir unsurdur. 

- Proje Amacı; Proje amaçları açıkça tanımlanmalı ve ulaşılabilir olmalıdır. Bu 

nedenle proje amacı hizmet sunmak olarak nitelendirilemez. Bunun yerine Neden bu 

projeye ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir. 

- Proje Çıktıları/ Sonuçları: Projenin gereksinimlerinin tespit edilip 

giderilmesinde sonuçlar büyük önem taşır. Sonuçlar, projenin çıktıları ile ihtiyaçlar 

arasındaki açığı kapatır ve çıktıların etkilerine referans verir. Unutulmamalıdır ki, 

çıktıların kendileri bir sonuç değildir. Bu bağlamda; yetim çocuklar hakkında toplumsal 

farkındalık yaratılması bir sonuç, bu konuda hazırlanmış bir rapor ise çıktı olma 

özelliğine sahiptir. Dolayısıyla, çıktılar faaliyetin ürettiği ürün ve hizmetler olup; somut, 

kesin ve sayısal değerlere sahip olmalıdırlar. 

- Proje Faaliyetleri; Projenin amaçladığı sonucu elde etmek için 

gerçekleştirilen bütün işlerdir (Örn; eğitimler, zaman çizelgesi ve bütçe hazırlamak vb.). 

                                                            
288 Salman, a.g.e 



128 
 

Bu bağlamda, proje faaliyetlerinin oluşturulmasında hedef gruplar ve yararlanıcılar da 

bulunur. 

- Faaliyetlerin ve Kaynakların Planlanması; Sonuçları ve çıktıları yaratan 

unsurlar olarak faaliyetler planlanırken;  

a. Faaliyetin adı ve amacı tanımlanır,  

b. Her faaliyetin unsurları ayrıntılı olarak tanımlanır,  

c. Faaliyetin süresi tanımlanır, 

d. Faaliyetler arası bağlantı tanımlanır, 

e. Faaliyeti yürütecek kişi/kurum tanımlanır. 

- Araçların ve Maliyetlerin Tanımlanması: Projenin maliyet tahminlerinin 

dikkatli ve ayrıntılı bir şekilde bütçelendirilmesi gerekmektedir.  Bu bağlamda, projenin 

içerdiği faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araçlar tanımlanmalıdır. Araçlar; 

ihtiyaç duyulan her türlü fiziki ve gayrı-fiziki kaynaklardır. Bu bağlamda, araçlar ve 

maliyetler 5 adımda tanımlanır289; 

- 1. Adım; Projenin her sonucunu üreten faaliyetin ihtiyaç duyduğu insan, 

donanım ve finans araçları tanımlanmalıdır. 

- 2. Adım; Mantıksal çerçevede yer almasa da, projenin yönetimi ve destek 

faaliyetleri için ihtiyaç duyulan insan, donanım, finansal araçlar (Örn; ofis binası, idari 

personel, muhasebeci vb.) tanımlanmalıdır. Nitekim, bu faaliyetler de şeffaflık ilkesi 

gereğince Mantıksal çerçeve tablosunun en altına yerleştirilmelidir. Böylece, bütünlüklü 

bir bütçe görünümüne ulaşılmış olur. 

- 3. Adım; Maliyetler hesaplanmalı ve finansman sağlayan kuruluşlar arasında 

paylaştırılmalıdır. Böylece, toplam bütçe hesaplanmış olur. 

                                                            
289 Salman, a.g.e 
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- 4. Adım; Maliyetler; hükümet, hedef grup, yabancı yüklenici ve diğer 

yüklenicilere göre sınıflandırılmalıdır. 

- 5. Adım; Araçların özetlerin faaliyetlere karşılık gelecek şekilde, mantıksal 

çerçeve tablosuna yerleştirilir. 

12. Mantıksal çerçeve tablosu 

Proje planlaması süreci sonucunda ortaya çıkan ürün, mantıksal çerçeve 

tablosudur. Mantıksal çerçeve tablosu, proje ile ilgili önemli ölçüde tüm bilgileri kısa ve 

öz bir biçimde sunmaktadır. Mantıksal çerçeve tablosunun en temel avantajı sadece 

projenin geliştirilmesinde değil; yürütülmesi sırasında da kullanılması ve 

güncellenmeye imkân tanımasındadır. Bu sayede projenin paydaşları (Örn; finansörler 

ya da kamu vb.), projeyi daha rahat anlayabilme ve izleyebilme imkânına kavuşur. 

Mantıksal çerçeve tablosunda projeye dair şu unsurlara ulaşılabilinmektedir; 

- Projenin yürütülme nedeni, 

- Projenin başarmayı hedeflediği konu, 

- Projenin başarıya hangi yollarla ulaşacağı, 

- Projenin başarıya ulaşmasında hangi dışsal koşulların etkin olduğu, 

- Projenin başarısının ölçülmesinde kullanılacak gösterge ve ölçütler ile 

bunlarla ilgili bilgilerin nerede bulunabileceği290. 

Projenin 
Yapısı 

Doğrulanabil
ir Göstergeler 

Doğrulama 
Kaynakları 

Dışsal 
Koşullar/ Varsayımlar 

Genel Hedef: 
Projenin 

çözümlenmesine katkı 

sunabilecek genel 

Genel 

Hedefin gerçekleşip 

gerçekleşmediğini 

ölçmede kullanılan nicel 

Göstergeleri 

değerlendirme sırasında 

kullanılacak ya da 

kanıtlayacak kaynak ve 

 

                                                            
290 Sivil Toplum Geliştirme Programı, Proje Geliştirmede Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı,  Haz: G. 
Aydemir, S. Demircan ve F. Salman, Ankara, 2004, s.14. 
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hedefler değerler yöntemler 

Proje Amacı: 
Proje ile edinilen 

kazanç, proje alanı veya 

hedef grubu üzerindeki 

etki ya da değişiklik. 

Sonuçlar/ 
Çıktılar: 

Projenin 

amacı gerçekleşmesine 

yardımcı olan ara 

hedeflerin elde edilmesi 

için yürütülen 

faaliyetlerden elde 

edilecek ölçülebilir 

sonuçlar 

Projenin 

amacının gerçekleşip 

gerçekleşmediğini 

ölçerken kullanılan nicel 

ve nitel değerler; 

 

Sonuçlara 

ulaşılmasını sağlayacak 

çıktıların nicelik, nitelik 

ve zamanlama açısından 

tanımlanmasına 

yardımcı olan ölçüler. 

Göstergeleri 

değerlendirme 

aşamasında kullanılacak 

ya da kanıtlayacak olan 

kaynak ve yöntemler. 

 

Göstergelerin 

değerlendirilmesi 

aşamasında kullanılacak 

ya da kanıtlayacak 

kaynak ve yöntemler. 

Proje 

amacının genel hedefe 

katkısı açısından dışsal 

faktörler. 

 

Projenin 

kontrolü altında üretilen 

çıktıların projenin 

geneline katkısı için 

ihtiyaç duyulan dışsal 

faktörler. 

Faaliyetler: 

Projenin 

amacına ulaşmasını 

sağlayacak ölçülebilir 

çıktıları elde etmek için 

planlanmış görevler 

GİRDİLER: 

Faaliyetlerin 

gerçekleşmesi için 

gerekli teknik ve insan 

kaynağının nicelik ve 

zaman açısından 

tanımlanması. 

BÜTÇE Planlanmış 

faaliyetlerin sonucunda 

ulaşılması gereken 

sonuç/çıktıların 

üretilmesinde ihtiyaç 

duyulan dışsal faktörler. 

                                      

     Tablo 1: Mantıksal Çerçeve Tablosu 

 

13. Projenin hedefi 

Mantıksal çerçeve tablosunda yer verilen projenin hedefi; hedef gruplar için 

projenin oluşturacağı uzun vadeli faydaların ve diğer gruplar için üretilecek faydaların 
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önemini açıklamaktadır. Bu bağlamda, her projenin hedefi, genel hedeflerin alt 

kategorilerini oluştururlar. Unutulmamalıdır ki, projelerin amaçları elde edilmek istenen 

sonuçların basit bir şekilde özetlenmesidir. Dolayısıyla, projenin sunduğu hizmetlerden 

öte, bu hizmetlerin hangi hedef kesimlere fayda sağlayacağı amaçlarla örtüşmektedir. 

Projelerin genellikle tek bir amacı bulunmaktadır291.   

Projenin hedefi SMART bir hedef olmalıdır. Bu bağlamda, SMART hedefler 

kavramıyla referans verilen unsur292; 

- S (specific): Özgün, 

- M (measurable): Ölçülebilir, 

- A (achievable): Ulaşılabilir, 

- R (realistic): Gerçekçi, 

- T (time related): Zaman belirten hedeflerdir. 

14. Proje amacı 

Projenin amacı, projenin gerçekleşmesi ile ulaşılmak istenen özel amaca 

referans vermektedir. Dolayısıyla, bu özel amaç projenin ömründen daha uzun ve 

sürdürülebilir olmalıdır. Proje amacı, hedef kitlenin lehine sürdürülebilir faydalar ortaya 

çıkartmalıdır. Bununla birlikte, bir projenin birden fazla amacı olmakla birlikte, 

uygulama kolaylığı ve faydaların etkinliği açısından tavsiye edilen tek bir amaç 

belirlenmesidir. Aksi takdirde, birden fazla projeyi yönetebilme teknik kapasitesinin 

olmamasından kaynaklı yönetim sorunları gündeme gelmektedir293.  

15.  Sonuçlar/Çıktılar 

                                                            
291 Tekindağ, a.g.e, s.74. 
292 Sivil Toplum Geliştirme Programı, a.g.e, s.16. 
293 a.g.e, s.75-76. 
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Daha önce de altı çizildiği üzere, proje dilinde sonuçlar ve çıktılar iki farklı 

kavramdır. Buna göre çıktılar, sonuç elde edilmesini sağlayan ama kendileri sonuç 

olmayan unsurlardır. Öte yandan sonuçlar ise;  

- Projede ulaşılabilecek kısa vadeli hedefler, 

 - Faaliyetlerin gerçekleşmesi sonucu elde edilen ve sayıları birden fazla olan 

sonuçlar, 

- Ölçülebilen, belirgin ve elde edilebilir olup, projenin çıktıları ise; raporlar, 

analiz sonuçlar, makineler, istihdam edilen kişi, kurulan sosyal hizmet ünitesi vb.'dir. 

Kısacası sonuçlar, yürütülen faaliyetlerin ürünlerini ifade etmektedir. Proje 

hazırlanırken, hedef ağacından neden-sonuç ilişkisine uygun sonuçlar bir analiz ile 

seçilir ve buraya varsa destek sağlayabilecek diğer sonuçlar eklenir294. Bu bağlamda, 

proje sonuçlarının toplamı projeyi hedefine taşır295. 

16.  Faaliyetler 

Sonuçların elde edilmesi için yapılan eylemlerin tümü faaliyetler olarak 

nitelendirilir. Proje hazırlanırken gerçekleştirilen bütçeleme ve zaman yönetimi 

çizelgeleri, eğitimler faaliyetler kapsamındadır. Bu bağlamda, her sonuç kendi 

faaliyetini beraberinde getirir. Örneğin; yetim çocuklara yönelik bir sosyal sorumluluk 

projesinde alan taramasının gerçekleştirilmesi ya da böyle bir projenin maliyetinin ne 

olacağına dair bir çizelgenin çıkartılması birer faaliyettir. Faaliyetlerin planlanması üç 

aşamalıdır296; 

- Hedef ağacından sonuçlara ulaştıran alt hedefler seçilir (Örn; eğitimlerin 

düzenlenmesi vb.), 

- Mevcut duruma ilişkin fırsat ve risklerle ilgili analiz gerçekleştirilir ve diğer 

faaliyetlere eklenir, 

- Mantıksal çerçeve tablosuna ise genellikle sadece ana faaliyetler yazılır. 
                                                            
294 a.g.e, s.76. 
295 Sivil Toplum Geliştirme Programı, a.g.e, s.17. 
296 Tekindağ, a.g.e, s.76-77. 
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17.  Varsayımlar/Riskler 

Projeler, sadece projeyi yürütenlerin kontrolünde yürümeyip dışsal etkilere de 

açıktırlar. Dolayısıyla, bir proje olası dışsal etkilerin (var sayımlar) de içerildiği bir 

yapıya referans vermelidir297. Bu noktada proje yönetiminin kontrolü dışındaki 

durumlar, "öyle ise - o zaman ilişkisi" şeklinde formüle edilebilir. Bu bağlamda, 

varsayımlar taraflar analizinden hareketle oluşturulabilir. Taraflar arası dirençler, çıkar 

çatışmaları herhangi bir tarafın projenin bir kısmına dair itirazları zaman içerisinde bir 

risk unsuruna dönüşebilmektedir. Bu riskler bilindiği ve proje kurgusuna eklendiği 

takdirde, projenin uygulanması sırasında yaşanabilecek aksaklıkların revizyonu için 

avantaj elde edilmektedir298.  

Riskler ise, olumsuz olan dış koşullardır ve "eğer- o zaman" ilişkisi ile formüle 

edilmektedirler299. Örneğin; bir projenin finansman ya da yasal prosedür aşamasında 

yaşanabilecek aksaklıklar (işin uzaması, yanlış hesaplamalar, yeni yasal prosedürler 

vb.). Bu nedenlerden ötürü faaliyetlerde ertelemeler, rötarlar, sapmalar yaşanmakta ya 

da maliyetler büyüyebilmektedir. Bu nedenle finansmana ya da yasal çerçeveye dair ön-

koşullar (gerekli anlaşmalar, gerekli izinler vb.) edinilmiş olmalıdır. Dolayısıyla, riskler 

değerlendirilirken, risk faktörlerinin olası sonuçları minimize edilmeli ya da ek 

faaliyetler planlanmalıdır. 

Varsayımlar/riskler mantıksal çerçeve tablosuna yerleştirilirken şu sıra 

izlenmelidir; 

- Faaliyetlerin başlaması için gerekli önkoşullar belirtilmeli, 

- Hedefler şemasında dışta kalan hedefler, dışsal koşulları oluşturmaları 

nedeniyle tanımlanmalı, 

                                                            
297 Salman, a.g.e 
298 Tekindağ, a.g.e, s.87. 
299 Salman, a.g.e 
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- Dışsal koşulların ana hedef, proje hedefi ve sonuçlarla olan mantıksal düzeni 

kontrol edilmeli300, 

- Riskler olumlu ifadelerle varsayımlara dönüştürülmeli, 

- Varsayımlar akış şeması oluşturulmalı, 

- Potansiyel riskler belirlenmelidir301.  

Bütün var sayımlar sütuna yerleştirilemeyeceği için, olma olasılığı yüksek ya 

da proje başarısını etkilemeyecek varsayımlar elimine edilir. Unutulmamalıdır ki, bir 

projede varsayımların sayısı fazla ise projenin gerçekleşmesi oldukça zordur ve bu aynı 

zamanda, varsayımların projenin uygulanmasının risklerinin önceden görülmesi 

sonucunu doğurması itibarı ile bir avantaj sağlamaktadır. Bu durum, "öldürücü faktör" 

olarak nitelendirilmektedir302. 

18. Başarı göstergeleri / Doğrulama kaynakları 

Göstergeler, projelerin amacının, hedeflerinin ve sonuçlarının ölçülebilir 

terimlere dönüştürülmesi olup, projenin performansının ölçülmesine yardımcı 

olmaktadırlar. Bu yönüyle göstergeler, projelerin SMART olup olmadığını da 

belirlemektedirler. Göstergeler oluşturulurken; temel gösterge tanımlanır, miktar 

eklenir, hedef grup ve nitelik eklenir ve son olarak zaman eklenir303. Göstergeler 

objektif ve taraflar açısından açık olmalıdır. Dolayısıyla, projenin "kimin için, ne 

zaman, nerede, ne kadar ve nasıl olacağı" konusunda ortak bir dil oluştururlar304. 

Göstergeler çıktı düzeyinde ve faaliyet düzeyinde göstergeler olmak üzere 

ikiye ayrılır. Buna göre305; 

- Çıktı düzeyinde göstergeler; Projeyi yürüten kurumun sorumluluk alanına ait 

tanımlar, 

                                                            
300 Sivil Toplum Geliştirme Programı, a.g.e, s.18. 
301 Tekindağ, a.g.e, s.87. 
302 Salman, a.g.e 
303 a.g.e. 
304 Tekindağ, a.g.e, s.91. 
305 Salman, a.g.e 
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- Etkinlik düzeyinde göstergeler; Girdiler ve bütçeler (Örn; teknik hizmetler, 

kampanya, yayın, eğitim vb.). Böylece projenin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan fonun 

fayda-maliyet analizi gerçekleştirilmiş olunur. 

Bu başlık altında ele alınacak olan bir diğer kategori ise doğrulama 

kaynaklarıdır. Doğrulama kaynakları, projenin neyi başardığını gösteren raporlar, 

dökümanlar ve diğer kaynaklar olup; bilginin sağlanacağı format, bilginin kimin 

tarafından sağlanacağı, bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı, değerlendirmeyi kimin 

yapacağı, bilginin hangi formata döküleceği ile ilgili bilgileri içermelidirler306.  

 

18.  Faaliyet planı ve bütçe hazırlama esasları  

Faaliyet planı aracılığı ile bir projedeki faaliyetlerin birbirleri arasındaki 

bağlantılar mantıksal bir sıralama ile sunulur. Uygulama planı olarak da adlandırılan 

faaliyet planı, projenin uygulanabilir hale getirilmesinde ilk adımdır. Bu bağlamda 

faaliyet planı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan ilki uzman desteği 

almaktır. Olmazsa olmaz kabul edilen bu kritere göre, mantıksal çerçeve yaklaşımında 

beklenen sonuçların elde edilmesi için faaliyetlerin teknik ayrıntıları ile planlanması 

gerekmektedir. Faaliyet planı oluşturulurken bütçe ile arasındaki ilişki vurgulanmalıdır. 

Faaliyet planı  hazırlamanın amacı en az kaynakla en fazla çıktıyı elde etmektir.  

Bu doğrultuda faaliyet planının adımları ise şunlardır; 

- 1. Adım: Faaliyetler öncelikle mantıksal çevre tablosunda ana faaliyet 

düzeyinde tespit edilir, 

- 2. Adım: Sıralama ve bağımlılıklar belirlenir.  

- 3. Adım: Faaliyetlerin başlama, uygulanma ve tamamlanma süreleri belirlenir.  

- 4. Adım: Uzmanlık alanları belirlenir ve görev dağılımları yapılır, 

                                                            
306 Tekindağ, a.g.e, s.93. 
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- 5. Adım: Ekip üyeleri için gerekli süre tahmin edilir307. 

 

Proje bütçesi hazırlanırken ise; öncelikle faaliyetlere yönelik insan kaynağı, 

donanım vb. girdiler ve bunların miktarı tespit edilerek projenin toplam maliyeti 

oluşturulur. Bu anlamda bütçenin kalitesi için gerçekçi olunmalıdır. Çünkü, projenin 

bütçesi uygulanabilirliği noktasında en kritik unsurlardan biridir. Bu doğrultuda ilk 

olarak finansman kaynakları ve tarafların katkısı tespit edilir. Buna ek olarak işletme 

sermayesi ile tamir-bakım giderleri kısmen ya da tamamen proje gelirlerinden 

karşılanmalıdır.  

 

Bütçe 

Proje hazırlanan kuruluşlar proje tekliflerini ağırlıklı olarak kendi istedikleri 

formata göre hazırlanmasını talep ederler. Bu nedenle, proje hazırlayan kuruluşların her 

kurumun kendi formatı olduğu gerçeğinden hareket etmesi gerekmektedir. Çünkü, bazı 

kuruluşlar içi bütçe gider türlerine göre sınıflandırılmakta, bazı kuruluşlar içinse bütçe 

rakamı finansman kaynakları ayrıntısı altında ele alınmaktadır308. 

Proje bütçesi hazırlanırken karşı karşıya kalınan hatalar şunlardır; 

- Faaliyet planında olmayan bir gider öngörerek bütçeyi şişirmek, 

- Girdiler için öngörülen birim fiyatlarının yüksekliği, 

- Giderlerin başvuru formları ile açıklanmaması, 

- Proje formunda giderlerin yanlış grubun altına yerleştirilmesi, 

- Denetim, çeviri, izleme vb. kalemler için gider karşılığı konulmaması, 

- Proje hazırlanan kuruluşun kabul etmediği giderlerin bütçeye yazılması, 

                                                            
307 Tekindağ, a.g.e, s.112-113. 
308 a.g.e, s.118. 
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- Proje hazırlayan kuruluşun mevcut faaliyetlerine ilişkin giderlerin proje 

bütçesine yazılması, 

- Proje teklif edilen kuruluşun bütçe formatının kullanılmaması309. Dolayısıyla, 

bütçe hazırlanırken bu esaslara dikkat edilmelidir. 

 Proje yazımı 

Projenin yazılması çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Bunlar310; 

- Projenin ön değerlendirmesi: Proje faydalananların sahiplenmesi, politik 

desteğin varlığı, uygun teknolojik altyapıya sahip olma, sosyo-kültürel konular, cinsiyet 

eşitliği, çevresel sorunlar, kurumsal ve yönetimsel kapasite, finansal ve ekonomik 

uygulanabilirlik unsurları açısından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Proje bu faktörler 

ışığında gözden geçirilir ve hazırlık aşaması tamamlanır. 

- Proje önerisinin yazılması; Proje ön değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra, 

proje yazılı bir öneri haline dönüştürülür. Bu bağlamda, projelerin yazılı hale 

dönüştürülmesi fon kuruluşlarının şart koştuğu kriterlere uyulmasını sağlamakla 

birlikte, oldukça zorlu bir aşamadır. Proje önerisi yazılırken dikkat edilmesi gereken 

hususlar şunlardır; 

a. Proje başvuru formunda ekleme ve çıkarma yapmamak, 

b. Proje başvuru formunda yazılan bölümle ilgisiz bilgiler vermemek, 

c. Gereksiz bilgiler sunmamak, 

d.Özel istatistik kullanmamak, 

e. Projenin gerekçelerini doğru açıklamak, 

f. Projenin uygulanacağı bölgeye dair istatistikler vermek, 

g. Hedef grupları iyi tanımak, 

                                                            
309 a.g.e, s.114-117. 
310 a.g.e, s.127-129. 
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h. Hedefleri yeterli düzeyde açıklamak, 

i. Proje hedeflerini ölçülebilir şekilde ifade etmek, 

j. Proje hedefleri ile proje çağrısı arasında uyum sağlamak, 

k. Faaliyetleri yeterince iyi tanımlamak, 

l. Projeye sadece ilgili faaliyetleri almak, 

m. Yerel şartlara uygun metodolojileri kullanmak, 

n. Bütçeye uygun giderleri eklemek, 

o. Bütçeyi gerçekçi şekilde tasarlamak, 

p. Bütçenin sürdürülebilirliğini yeterince iyi açıklamak, 

r. Uygulayıcı kuruluş ve ortaklar hakkında yeterli bilgileri vermek, 

s. İstenilen destekleyici belgeleri sunmak311. 

Bununla birlikte, unutulmaması gereken unsur, projenin ne kadar yetkin 

hazırlanırsa hazırlansın fon sağlayan kuruluşun öncelikleri ile uyum sağlaması 

zorunluluğudur. Örneğin; eğitimle ilgilenen bir kuruluşa, çevre ile ilgili bir proje 

sunmak reddedilme nedenidir. Tüm bu sorunlar, projenin yeterli ifade edilememesine, 

ya da hibe kılavuzunun yeterince iyi incelenememesi gibi faktörlerle ilişkilidir. 

- Proje hedeflerinin yazılması; Proje yazılırken, mantıksal çevre tablosu temel 

alınmalı ve analiz sürecinde elde edilen bilgilerden faydalanılmalıdır. Bu şekilde 

projenin neyi, ne için, nasıl, nerede, ne kadar yapmayı hedeflediğine dair bir özet 

oluşturulmuş olurken, projenin hedefleri arasında mantıksal bir bütünlük inşa edilmiş 

olur. Proje hedefleri yazılırken, projenin ölçülebilir özel amacı kaleme alınır. Örneğin; x 

ilçesinde eğitim alamayan yetim çocukların oranının %50'den %10'a düşürülmesi böyle 

                                                            
311 a.g.e, s.130-131. 
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bir özel amaca vurgu yapmaktadır. Bununla birlikte proje hedefleri yazıldığında, 

destekçi kuruluşun hedefleri ve öncelikleri ile örtüşme düzeyine de ulaşılacaktır312. 

- Proje gerekçelerinin yazılması; Proje başvurularında gerekçenin yazılmasının 

en temel amacı, projenin yazılma ihtiyacını belirlemek olup; gerekçeler yazılırken sorun 

ağacındaki neden-sonuç ilişkilerinden faydalanılır. Nitekim, bu ilişkiler proje alanı ile 

ilgili rapor, istatistik, anketler vb. ile desteklenebilir. Bu doğrultuda proje, genel değil 

bölgesel sorunlara seslenmeli ve genel ifadeler yerine spesifik ifadelerle 

desteklenmelidir. Böylece projenin ikincil kaynaklara dayanmayan özgün bir iş olduğu 

iletisi de sağlanacaktır. Bununla birlikte proje gerekçeleri yazılırken hedef grupları da, 

doğrudan ve dolaylı faydalanıcılar olarak kategorize edilmeli ve projeden faydalanma 

biçimleri açıklanmaktadır. Bu doğrultuda hedef grupların sayıları, mantıksal çerçeve 

tablosunun göstergeler sütunundan sağlanabilir313. 

- Faaliyetlerin Detaylandırılması ve Uygulama Yöntemlerinin Yazılması; Proje 

faaliyetleri detaylandırıldıktan sonra, projeye referans numaraları ile eklenebilir. Bu 

aşamada dikkat edilmesi gereken husus, faaliyet planlaması ve faaliyet detaylandırması 

bölümlerinin örtüşmesi gerekliliğidir. Öte yandan uygulama yöntemleri yazılırken, 

projenin uygulanacağı bölgenin özellikleri göz önünde bulundurulmalı ve uzman 

katılımı ile bu özelliklere göre bir yöntem uygulanmalıdır. Bunun en temel nedeni, fon 

sağlayıcı kuruluşların projenin uygulanabilirliğine ve içerdiği yenilikçiliğe ikna 

edilmeleridir. Çünkü kuruluşlar, projenin iç ve dış faktörleri gözeterek mevcut 

uygulamaların dışında bir uygulamayı önermesini önemsemektedirler. Bu aynı zamanda 

katılımcılık anlamında projenin sürdürülebilirliğini de sağlayıcı unsurdur. Dolayısıyla, 

tarafların işbirliği de projede yöntemler arasında vurgulanması gereken bir husustur314. 

- Sürdürülebilirliğin Yazılması; Projeye destek veren kuruluşların, projeden 

talep ettiği niteliklerin başında sürdürülebilirlik gelmektedir. Bu bağlamda 

sürdürülebilirlik; finansal, kurumsal ve politik olmak üzere üçe ayrılır. Nitekim, 

destekçi kuruluşlar projenin kendi giderlerini finansal açıdan kendi karşılayabilecek 

şekilde olmasını beklemektedirler. Kurumsal sürdürülebilirlik anlamında ise, projenin 
                                                            
312 a.g.e, s.138. 
313 a.g.e, s.139-140. 
314 a.g.e, s.140-142. 
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yeni bir kurumsal yapıya (STK, vakıf, dernek vb.) evrilebilirliği sayesinde değer 

yaratması önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, proje muhakkak hedef grupları içerisine 

alan bir yapı olarak inşa edilmelidir. Son olarak politik anlamda ise proje, ileride 

gündeme gelebilecek yasal ve politik düzenlemeler karşısında esnek bir yapıya sahip 

olmalıdır. Dolayısıyla, tüm bu sürdürülebilirlik boyutlarının projede altı çizilebilir ve 

ikna edici olmaları gerekmektedir315.  

Proje Programları 

Bu başlık altında LLP (Hayat Boyu Öğrenme Programı) ve Erasmus Programı 

ele alınacaktır. 

1.  Hayat Boyu Öğrenme programı (LLP) 

AB bünyesinde 15 Kasım 2006 tarihli 1720/2006/EC sayılı karar sonucu 

oluşturulan bir proje örneği olarak Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP)'nın genel 

hedefi; "hayatboyu öğrenme için AB'nin sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya, daha 

fazla ve daha iyi işlere sahip ve daha büyük sosyal uyum taşıyan ileri bir bilgi toplumu 

olarak gelişimine katkıda bulunmak ve gelecek nesiller için çevrenin iyi korunmasını 

sağlamak"; amacı ise; "topluluk içindeki eğitim sistemleri arasında, dünya kalitesinde 

bir referans olmaları için, değişim, işbirliği ve hareketliliği güçlendirmektir"316.  

LLP'nin özel hedefleri ise; 

- Kaliteli hayatboyu öğrenmenin gelişimine katkıda bulunmak, bu alandaki 

sistemlerde veya uygulamalarda yüksek performans, yenilik ve yeni bir Avrupa 

boyutunu teşvik etmek, 

- Hayatboyu öğrenme için bir Avrupa alanının gerçekleşmesini desteklemek, 

- Üye ülkeler içinde mevcut hayaboyu öğrenme fırsatlarının kalitesini, 

cazipliğini ve erişebilirliğinin iyileştirilmesine katkı sağlamak, 

                                                            
315 a.g.e, s.143-144. 
316 "Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Başvuru Kılavuzu", (Erişim Tarihi):15.10.2014, 
http://www.ua.gov.tr/docs/hayatboyu-%C3%B6%C4%9Frenme/llp_basvuru_kilavuzu1.pdf?sfvrsn=0 
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- Hayat boyu öğrenmenin sosyal uyum, aktif vatandaşlık, kültürlerarası 

diyalog, cinsiyet eşitliği ve kişisel gerçekleştirmeye katkısını güçlendirmek, 

- Girişimciliğin gelişmesini, rekabet gücünü, istihdam ve yaratıcılığı 

desteklemek, 

- Dezavantajlı grupların hangi sosyo-ekonomik gruptan gelirse gelsin 

hayatboyu öğrenmeye katılmasını sağlamak, 

- Dil öğrenimini ve dil çeşitliliğini desteklemek, 

- Hayatboyu öğrenme için yenilikçi bilgi-iletişim tabanlı içerik, hizmetler, 

yöntemler ve uygulamaların gelişimini desteklemek, 

- Anlayışa, insan hakları ve demokrasiye dayalı bir Avrupa vatandaşlığı 

duygusunun yaratılmasında ve insanlar ve kültürler için hoşgörü ve saygının teşvik 

edilmesinde hayatboyu öğrenmenin rolünü güçlendirmek, 

- Avrupa’da mesleki eğitim ve öğretimin (VET) tüm sektörlerinde kalitenin 

artırılması için işbirliğini desteklemek, 

- Eğitimin kalitesini iyileştirmek amacıyla sonuçların, yeni ürünlerin ve 

süreçlerin  kullanımını teşvik etmek, Hayatboyu Öğrenme Programı tarafından 

kapsanan sahada iyi  

uygulama değişimi yapmaktır317. 

Yedi yıl süren (2007-2013) bu programın toplam bütçesi 6.970 milyon eurodur. 

27 AB ülkesi ile İzlanda, Lichestein, Norveç ve Türkiye'de uygulanan programdan; 

öğrenci, eğitim alanlar, yetişkin öğrenciler, öğretmenler, eğiticiler, hayatboyu öğretim 

dahilinde diğer personel, iş piyasasında bulunan kişiler, hayatboyu öğrenim 

programında ve alt programlarda bulunan diğer kurum ve organizasyonlar; yerel, 

bölgesel, ulusal düzeyde hayatboyu öğrenme ilgili sistem ve politikalardan sorumlu kişi 

ve kurumlar, ticaret ve sanayi odaları, her düzeyden işletmeler, sosyal ortaklar ve 

                                                            
317 a.g.s. 
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organizasyonlar, hayatboyu öğrenme ile ilgili rehberlik, danışmanlık ve bilgi hizmeti 

verenler, öğrenci ve veli birlikleri, araştırma merkezleri ve organlar, kar amacı 

gütmeyen kuruluşlar, gönüllü organlar, STK'lar bu sistemden yararlanabilirken, 

hareketlilik; iki taraflı ve çok taraflı ortaklar, çok taraflı projeler, çok taraflı ağlar, tek 

taraflı ve ulusal projeler, gözlem ve analiz, işletme hibeleri ve destekleyici faaliyetler 

desteklenmektedir. 

Programın yapısı çeşitli alt programlardan oluşur. Bunlar318; 

- Okul eğitimi (Comenius), 

- Yükseköğretim (Erasmus), 

- Mesleki Eğitimi (Leonardo da Vinci), 

- Yetişkin eğitimi (Grundtvig), 

- Hayat boyu öğrenmede politika işbirliği, yenilik, dil, yeni teknolojiler 

geliştirme alanında Ortak Konulu Program, 

- Avrupa Entegrasyonu ile Avrupa'nın ana kurumları ve birlikleri konusunda 

öğretim araştırma ve düşünmeyi destekleyen Jean Monnet. 

Program sonucunda; 

- Avrupa içinde kültürel çeşitliliğin ve dil çeşitliliğinin önemi ve ırkçılık, ön 

yargılar ve yabancı düşmanlığı ile mücadele gereği konusunda bilinç teşvik edilmesi, 

- Özel ihtiyaçlara sahip öğrenciler için hüküm koyularak, onların genel eğitime 

entegrasyonlarının desteklenmesi, 

- Erkekler ve kadınlar arasında eşitliğin teşvik edilmesi ve cinsiyet, ırk, etnik 

köken, din veya inanç, özürlülük, yaş veya cinsel tercihe dayalı tüm ayrımcılık çeşitleri 

ile mücadeleye katkı sağlanması sonuçlarına ulaşılması hedeflenmektedir319. 

                                                            
318 a.g.s. 
319 a.g.s. 
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Proje sonuçları şu şekilde kategorize edilebilir; 

-Ürünler; rapor ve (karşılaştırmalı) çalışmalar; El kitabı ve diğer eğitim 

araçları gibi geleneksel eğitim modülleri, yenilikçi eğitim modülleri, yeni müfredat ve 

kadrolar; Yeni yaklaşım ve metodolojiler için kılavuzluk; on-line eğitim materyali 

(elektronik öğrenme); konferans, kültürel etkinlikler, gençlik toplantıları, bilinçlendirme 

kampanyaları, seminerler, münazaralar ve sempozyumlar gibi etkinlikler. 

- Yöntemler: Katılımcıların belli bir alandaki ve konudaki artan bilgileri, 

İşbirliği süreç ve metodolojileri; alınan yönetim dersleri ve teknik bilgi, fikir ve iyi 

uygulamaların değişimi. 

- Tecrübeler;  (Uluslararası) Ortaklığın yönetimi ve üstlenilmesi konusunda 

edinilen tecrübeler; bireylerin tecrübeler; öğrenci değişimi dönemlerinde elde edilen 

tecrübeler veya öğrenci mübadelesi veya gönüllü Gençlik Programları programlarından 

edinilen tecrübeler, kardeş şehir ve kültürel etkinlikler gibi faaliyetlerden elde edilen 

deneyimler. 

- Politika Dersleri; Paydaşların AB'nin politikaları konusunda düşünce 

değişiklikleri. 

- Avrupa İşbirliği; Yeni veya uzatılmış Avrupa ortaklıkları; deneyim ve en iyi 

uygulamaların uluslararası düzeyde paylaşımı; kültürler arası diyalog ve işbirliği; AB 

ülkeleri ve diğer ülkeler arasında yeni diyalog ve ortaklıklar320. 

2. Erasmus Programı 

Hayatboyu öğrenme programı (LLP)'nın yükseköğretim merkezli bir alt 

programı olan ve Haziran 1987'de oluşturulan Erasmus programının amacı; Avrupa'da 

yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek; hedefleri ise, 

üniversiteler arasında işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da 

karşılıklı değişimini sağlamak ve program dahilindeki ülkelerdeki çalışmaların ve alınan 

akademik derecelerin tanınmasının şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunmasını 

                                                            
320 a.g.s. 
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sağlamaktır. Erasmus, AB üyesi 27 ülke ile birlikte İzlanda, Liechtenstein, Norveç, 

Hırvatistan, İsviçre ve Türkiye'de yükseköğretim kurumlarının uygulamasına açıktır. 

Sadece taraflardan birinin AB üyesi ülkelerin üniversitelerinden biri olması 

gerekmektedir321.  

Erasmus ile birlikte, Avrupa'daki eğitim kalitesinde karşılıklı işbirliği ile 

yükseliş ve daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler 

mezun edilmesi sonucuna ulaşılmak istenmektedir. Bir akademik yıl içinde 1 ya da 2 

dönem olarak süren Erasmus'un desteklediği faaliyetler; 

- Öğrenci hareketliliği, 

-Personel hareketliliği, 

- Yoğun dil kursları, 

- Yoğun programlardır. Bu bağlamda; Erasmus, bir yabancı dil öğrenme, burs 

ya da diploma programı değildir322. 

Erasmus ile birlikte, 1987'den 2012'ye kadar 1.5 milyon yükseköğretim 

öğrencisi Avrupa çapında bir eğitim hareketliliği yaşamış, farklı kültürlerden insanları 

tanımışlar ve farklı ülkelerdeki eğitim imkanlarından faydalanmışlardır. 

 

 

 

 

 

                                                            
321 İ. Toygür, HayatBoyu Öğrenme Programı, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, No: 253, İstanbul, 
2012, s.16-18. 
322 "Öğrenci Öğrenim Hareketliliği", (Erişim Tarihi): 15.10.2014, 
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/erasmus-program%C4%B1/2007-2013-
d%C3%B6nemine-ait-bilgi-ve-belgeler/alt-faaliyetler/ulusal-ajans-merkezli-faaliyetler/erasmus-
hareketlilik-faaliyetleri/%C3%B6%C4%9Frenci-%C3%B6%C4%9Frenim-hareketlili%C4%9Fi 
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EK 2 

YETİM ÇOCUKLARA UYGULANAN SOSYAL SORUMLULUK 
PROJESİ “VEFA-YET” 

Yetim çocuklara yönelik küresel sosyal sorumluluk projeleri ile birlikte 

ulusal/yerel düzeyde çeşitli sosyal sorumluluk projeleri bulunmaktadır. Bağcılar 

Kaymakamlığı'nın proje liderliğinde, Bağcılar Belediyesi, Bağcılar İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar Rehberlik ve Araştırma 

Merkezi, Bağcılar Halk Eğitim Müdürlüğü ve Bağcılar Müftülüğü'nün proje 

ortaklığında 2012'de 24 ay süreyle olmak üzere başlatılan VEFA-YET (Koruyucu 

Yetim Destek Projesi) bu projelerin en kapsamlılarından biridir. Bağcılar, nüfusu hızla 

atmakla birlikte, düşük sosyo-ekonomik göstergeleri bünyesinde barındıran İstanbul'un 

dezavantajlı ilçelerinden biri olarak sosyal ve kültürel yaşamın minimum düzeyde 

yaşandığı bir bölgedir. Özellikle göçle şekillenen Bağcılar'ın demografik yapısında, 

ailenin temel unsurlarından babanın yitirilmesinden kaynaklı ekonomik, sosyal, kültürel 

olarak zor duruma düşen birçok aile bulunmaktadır. Bu ailelerin yetim kalan çocukları 

ve anneleri ise toplumun dışına itilme tehdidi ile karşı karşıyadırlar. Yetim çocuk; 

kendini dış dünyaya kapatırken, annesi ise diğer aile üyeleri tarafından sıkı bir çember 

içine alınmakta ve evde hapis hayatı yaşamaktadır. Bunun yanında gelirler kesilmekte 

ve aile ekonomik anlamda da bir darboğaz ile karşı karşıya kalmaktadır. Tüm bu 

parametreler bir araya geldiğinde; çocuğun kötü alışkanlıklara (içki, sigara, uyuşturucu, 

fuhuş vb.) yönelmesi ya da terör örgütleri için elverişli bir zemine yaklaşması sık 

rastlanılan bir duruma dönüşmektedir. Bu durumun çözülmesi devlet kurumlarının, 

yerel yönetimlerin ve eğitim kurumlarının işbirliği ile üretilen projelerin etkinlik 

düzeyiyle ilişkilidir.  
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    Resim 1: VEFA-YET Projesi 

 

Bu doğrultuda VEFA-YET Projesi'nin amacı; "Bağcılar ilçesinde yaşayan eşini 

kaybetmiş 3.000 anne ve bu annelere ait 10.000 yetim çocuğun rehabilitasyonlarının 

yapılarak; her türlü zararlı etkinin olumsuzluklarından korumak ve topluma 

kazandırılmalarını sağlamaktır". Bununla birlikte VEFA-YET'in genel ve özel hedefleri 

ise şu şekilde sıralanmaktadır323; 

- Genel Hedef;  

a. Yetim çocukların ve annelerinin topluma kazandırılması,  

b. Yetim çocuklar ve aileleri konusunda toplumda farkındalık oluşturarak 

dayanışma ve paylaşma duygusunu arttırma. 

 
                                                            
323 T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, VEFA-YET Koruyucu 
Yetim Destek Projesi, s.2. 
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- Özel Hedefler;  

a. Eşi vefat etmiş annelerin ve çocuklarının rehabilitelerinin sağlanması,  

b. Yetim çocukların ve annelerinin sosyal-kültürel faaliyetlere katılımları ve 

sosyalleşmelerine katkı sağlanması, 

c. Yetim çocukların ve annelerinin hayat standartlarının arttırılmasının 

sağlanması, 

d. Yetim çocuklarının eğitim hizmetlerine tam erişiminin sağlanması, 

e. Eşi vefat etmiş annelerin ve çocuklarının koruyucu sağlık hizmetlerine 

erişimlerinin sağlanması. 

Bağcılar ilçesi düzeyinde çeşitli hayırsever ve bağışçıların da katıldığı bu 

projenin hedef grupları; 0-18 yaş aralığında bulunan yetim çocuklar ve anneleri olup; 

nihai faydalanıcılar ise yetim çocukların anne ve kardeşleri dışında kalan aile üyeleri ile 

Bağcılarda yaşayan tüm vatandaşlardır. Projenin toplam maliyeti; 2,877,970 TL olarak 

belirlenmiştir.  

Projede öngörülen temel faaliyetler şunlardır324; 

1. Proje ekibinin kurulması: Proje; tam zamanlı, yarı zamanlı ve gönüllü olmak 

üzere toplam 15 kişi tarafından yürütülecektir.  

2. Proje Uygulama Merkezinin Oluşturulması: Yetim çocukların, annelerinin 

ve sosyal çevrelerinin güven duygularının arttırılması için proje uygulama merkezi, 

Bağcılar Kaymakamlığı'nın üst katında oluşturulacaktır. Proje merkezinde; grup eğitim 

odası, çok amaçlı salon, gündüz bakım evi, oyun odası, psikolog odası, genel eğitim 

sınıfı, kütüphane-internet sınıfı, ofis, çok amaçlı ofis, koordinatör odası vb. 

bulunacaktır. 

 

                                                            
324 a.g.e, s.3-14. 
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3. Alan Taraması ile Yetim Çocukların ve Annelerinin Tespit Edilmesi; 

Bağcılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı önderliğinde 4 kişilik bir ekip 

kurulacak, bu ekip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Muhtarlıklar ve Kaymakamlık 

bünyesindeki verileri toplayarak geniş çaplı bir tarama yapacaktır. 

- Veri tabanlı bir programın oluşturulması; Bilgisayar tabanlı bir data programı 

oluşturulacaktır. 

- Sosyal inceleme ekibinin kurulması (Veri aktarımı); Yetimlerin yaş 

gruplarına göre ihtiyaçlarının analizi ve sınıflandırılması yapılacaktır. Yetimler; 3-6 yaş, 

6-8 yaş, 8-11 yaş, 11-18 yaş şeklinde sınıflandırılmaktadırlar. Sınıflandırılan çocuklara 

şu ihtiyaç kategorileri doğrultusunda eğitimler verilecektir; Madde Bağımlılığı, Hayır 

Deme Becerileri, Verimli ders Çalışma Teknikleri, Etkili İletişim, Aile Okulu. 

4. Yetim çocuklar ve Annelerine Destek Faaliyetlerinin Verilmesi 

- Psikolojik danışmanlık hizmeti: Babalarını intihar, cinayet, trafik kazası vb. 

nedenlerle kaybetmiş olan yetim çocuklar ve annelerine çeşitli şekillerde destek vermek 

ve topluma kazandırılmaları için psiko-sosyal destek verilmesi; yetim çocukların 

ürkekliği ve yalnızlık duygusunu üstlerinden atmaları için oyun grupları oluşturulması; 

süreç içerisinde sorun yaşayıp bunlarla baş edemeyen anne ve yetim çocuklara psiko-

terapi grupları içinde özel terapi uygulanması, beck depresyon ve beck anksiyete 

ölçeklerinin uygulanarak durum taraması yapılması. 

- Sağlık hizmetleri: Bağcılar Devlet Hastanesi'nde yetim çocuklar ve annelerine 

yönelik sağlık taramaları yapılması ve kronik rahatsızlığı tespit edilen yetim çocukların 

tedavilerinin devam ettirilmesi, 

- Eğitim desteği hizmeti: Çocukların sınav başarısının yükseltilmesi için çeşitli 

okullarda düzenlenen sınav hazırlık kurslarına katılmalarının sağlanması, İngilizce 

kurslarının düzenlenmesi, gitar-bağlama, bilgisayar kursları, spor kursları ile babanın 

yokluğu ve dayı ile amcanın yetersiz kalması nedeniyle milli duygu, örf ve adetlerin 

aktarılması eksikliğinin giderilmesi için atölye çalışmaları yapılması (Örn; Değerler 

eğitimi, kişisel gelişim eğitimi, meslek rehberlik, liderlik eğitimi vb.), merkezde 



149 
 

kurulacak bir kütüphane ile yetim çocukların ve annelerin evlerine gittiklerinde bir 

arada müzik dinlemelerinin ve kitap okumalarının sağlanması.  

- Ekonomik destek hizmeti: Özel data programı sayesinde verilere dayalı bir 

şekilde yetim çocuklar ve ailelerine; nakdi eğitim, kırtasiye, kıyafet yardımları ile 

birlikte, burs desteği ve dershane desteği verilecektir. 

- Destek hizmeti: Bu hizmet kapsamında 3-6 yaş aralığındaki çocuklara 

anaokulu hizmeti, toplam 10 hafta ve haftada 3 gün olmak üzere, pedagojik gözetim 

altında verilecektir.  

5. Sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılması: VEFA-YET projesi kapsamında 

çocuklar ve ailelerinin birbirlerini daha iyi tanımaları ve kaynaşmaları için çeşitli 

etkinlikler düzenlenecektir. Bunlar; 

- Kültürel aktiviteler: Piknikler, müze ve tarihi mekan gezileri, Ramazan'da 

iftar yemekleri düzenlenmesi, spor faaliyetleri, doğumgünü etkinlikleri, ilçede Beyaz 

Gezi yapılması, Boğaz Turu, Akvaryum ve Panorama Müzeleri'ne gezi, Darıca 

Hayvanat Bahçesi'ne gezi düzenlenmesi. 

- Eğitim seminerleri: Annelere ve çocuklara yönelik eğitici seminerlerin 

düzenlenmesi. 

- Sinema ve tiyatro gösterimleri: Yetim çocuklara sinema ve tiyatro 

gösterilerinin yapılması325. 

Projede beklenen sonuçlar326; 

- 24 ay sonuna kadar 3.000 eşi vefat etmiş anne ve 10.000 yetim çocuğa 

ulaşılması, 

- Yetim çocuklara ve annelerine toplamda 9600 seans psikolojik danışmanlık 

hizmeti verilmesi, 

                                                            
325 a.g.e, s.3-14. 
326 a.g.e, s.3. 
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- 03/06 yaş aralığındaki 540 çocuğa destek hizmeti verilmesi, 

- Yetim annelerine farklı konularda 45 seminer verilmesi ve bunlardan 1350 

annenin faydalanması, 

- Toplam 720 anneye temel bilgisayar eğitimi verilmesi, 

- Projeden faydalanan 500 yetim çocuğun Bağcılar'daki dershanelerde eğitim 

almasının sağlanması, 

- Projeden faydalanan 3.000 yetim çocuğa kırtasiye, kıyafet ve eğitim yardımı 

yapılması, 

- Projeden faydalanan yetim çocukların %75'inin yerel yönetimler ve kamu 

kurumları tarafından düzenlenen yaz kamplarına katılımının sağlanması, 

- Proje süresince toplam 90 sinema gösterimi yapılarak bunlara çocukların ve 

annelerinin katılımının sağlanması, 

- Projeye dahil olan yetim çocukların ve annelerinin İstanbul'u daha iyi 

tanımaları için tanıtıcı gezilerin düzenlenmesi, 

- Projeden faydalanan 15-18 yaşlar arasındaki yetim çocuklar ve annelerinin 

%90'ı için mesleki rehberlik hizmeti verilmesi, 

- Yetim çocukların okuma-yazma bilmeyen annelerinin, halk eğitim işbirliği ile 

okur-yazar olmalarının sağlanması, 

- Projeden faydalanan yetim çocukların ve annelerinin %85'inin sağlık 

taramasından geçirilmesi, 

- Proje süresince toplamda 27 kültürel gezi düzenlenmesi. 
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Projede gerçekleşen sonuçlar ise şöyledir327; 2014 tarihi itibarı ile Bağcılar 

ilçesinde yapılan sosyal incelemeler sonucu 978 yetim çocuk ve 452 anne tespit edilerek 

sisteme kaydedilmişler; bunlara hayat standartlarının yükseltilmesi için maddi-manevi 

desteklerde bulunulmuştur. Bu desteklerin arasında eğitim ve sağlık hizmetlerine 

erişimlerinin kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler başta gelmekte olup, bu çalışmalar 

yazılı ve görsel bir şekilde kayıt altına alınmıştır. Bu kayıtlarda 900 çocuk ve 450 

annenin bu faaliyetlerden faydalandığı görülmektedir. Öte yandan, ilçe sakinlerinde 

yetim çocuklar ve ailelerine yönelik büyük bir farkındalık oluşturulmuştur328. Bu 

çalışmalar şu şekilde sıralanmaktadır; 

- Çeşitli yaş gruplarındaki çocuklar gerekli psikolojik ölçme ve değerlendirme 

süreçlerine tabi tutulmuş, 

- Danışmanlık hizmeti alan çocuklardan ihtiyacı olanlar RAM'a yönlendirilmiş, 

- Çekingenlik ve yalnızlık duyguları yaşayan çocuklar için oyun grupları 

oluşturulmuş, 

- Yetişkinlerle toplam 895 seans bireysel psikoterapi gerçekleştirilmiş, 

danışanlara SCL-90 ölçeği uygulanmış, Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nden gelen 

psikolog ile temas halinde yas sürecindeki 12 yetişkin danışanla grup terapisi 

oluşturulmuş, 

- VEFA-YET anneleri bir özel göz hastanesi işbirliği ile göz taramasından 

geçirilmiş, 

- Çocuklara bir özel tıp merkezinde ağız ve diş sağlığı taraması yapılmış, 

- Çocuklara yönelik yoğun bir gelişim ve eğitim programı uygulanmış, M.E.B 

müfredatı ile uyumlu bir şekilde toplam 26 mezun kazandırılmıştır, 

- Anaokuluna kayıtlı öğrenci sayısı 2012-2013'te 34'tür, 2013-2014'te ise 20 

öğrenci daha eklenmiştir, 
                                                            
327 "Koruyucu Yetim Destek Projesi", (Erişim Tarihi): 04.11.2014, 
http://www.bagcilar.bel.tr/Content.aspx?ContentID=13284&CategoryID=217 
328 VEFA-YET Koruyucu Yetim Destek Projesi, Bağcılar, 2013, s.45. 
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- 8-17 yaş çocuklara piyano (35 öğrenci), satranç (2000 öğrenci), resim (35 

öğrenci), tiyatro (15 öğrenci) olmak üzere eğitimler verilmiştir, 

- Anneler için Bağcılar Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile; temel bilgisayar okur 

yazarlığı (39 anne), ofis programları (42 anne), okuma-yazma 1. (49 anne) ve 2. 

kademeler (15 anne), iğne oyası (19 anne), diksiyon (15 anne), 3-6 yaş aile eğitim 

programı (42 anne), 7-11 yaş aile eğitim programı (25 anne), basit nakış iğne teknikleri 

(27 anne), elde kurdela nakışı (19 anne), ayna işleme sanatı kursları (13 anne) 

düzenlenmiştir, 

- 450 Vefa-YET üyesinin katılımıyla Bağcılar Halk Sarayı'nda Proje İftarı 

gerçekleştirilmiş, 80 Vefa-YET ailesi ile Bağcılar İftar Çadırı'nda iftar yapılmış, 100 

Vefa-Yet ailesine gıda kolisi yardımı, 13 Vefa-YET ailesine ise çat kapı iftar ziyareti 

gerçekleştirilmiş, aileler Bağcılar'da bir pizza lokantasında ağırlanmış, 

- Çocuklara uçuş simülasyonu eğitimleri verilmiş, 

- Florya Metin Oktay Tesis'lerine gidilmiş, M. Akif Ersoy Müzesi, Kayısı 

Bahçesi, Kestane Bahçesi, Kadın Aile Kültür Sanat Merkezi, Engelliler Sarayı, 

Panorama 1453 Müezi, Miniatürk Parkı gibi yerlere "Beyaz Geziler" düzenlenmiştir, 

VEFA-YET pikniği gerçekleştirilmiş, 

- Çocuklarla birlikte tiyatro ve sinema gösterileri düzenlenmiş, yılın sonunda 

çocuklar çalışmalarının meyvesi olarak Çanakkale Şehitleri Anma Günü'nde bir anma 

programı düzenlemişlerdir, 

- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında VEFA-YET anneleri 

ile kahvaltı düzenlenmiş, film gösterimi yapılmış ve sponsor firmanın sağladığı 

hediyeler annelere iletilmiştir329. 

VEFA-YET Projesi'nin sürdürülebilirliğine dair değerlendirmeler ise "Vefa-

Yet Vakfı'nın" kurulması ve projenin zamanla bağışçılar aracılığı ile kendi kendine 

yetiyor olması öngörülmektedir. VEFA-YET projesi, yetim çocuklar ve annelerinin 

                                                            
329 a.g.e. 
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toplum temelli eğitim ile psiko-sosyal ve kültürel destek hizmetlerine erişiminin 

yaygınlaştırılmasının ve bunun süreklilik kazanmasının hedeflendiği görülmektedir. 

Nitekim, projenin çıktılarına bakıldığında; sosyal entegrasyonunu sağlamak anlamında 

sürdürülebilir bir proje olma niteliği de göstermeye devam etmesi söz konusudur. Bu 

bağlamda, VEFA-YET ile sağlanması hedeflenen sosyal entegrasyon kavramının 

içerisine toplumun milli duyguları, örfü, adetleri ve elbet de inanç dünyası da dahil 

edilmektedir. Bu bağlamda, VEFA-YET yaygın eğitim etkinliklerini içeren bir proje 

olarak aynı zamanda yaygın din eğitimi ile de temas etmektedir. VEFA-YET 

Projesi'nde manevi değerler eğitimi şu şekilde açıklanmaktadır; "(..) Din eğitimi kişinin 

kendisiyle barışık yaşamasına katkı sağlar. İbadet anlayışını olması gereken düzleme 

oturtur. Rabbi ile sağlıklı ve doğru iletişim kurmasına yardımcı olur. Yaşamanın 

değerini anlatır. Kulluk bilinci kazandırır. Zorluklarla mücadele, sıkıntılara sabır ve 

insanlara karşı hoşgörüyü geliştirir". VEFA-YET'in manevi değerler eğitimindeki 

sonuçları ise Bağcılar Müftülüğü Kur'an Kursu öğretmenleri’nin her hafta 900 çocuk ve 

450 kadına düzenli olarak yetişkinlere ve çocuklara iki ayrı grup halinde, "yaşadıkları 

travmayı atlatabilmeleri ve yaşamla başa çıkma becerilinin gelişmesi amacıyla" manevi 

değerler eğitimi verilmesi olmuştur330. 

Kur’an Kursu öğretmenlerinin ortak görüşleri "(..) Konuları itina ile seçip 

paralel bir şekilde işledik. Zamanla gönüllerine girecek yollar inşa edildi. Başlangıçta 

bizimle göz teması kuramayan (ağır ruhsal sarsıntı yaşayan bazı) hanımlar gözümüzün 

içine baktılar. Çocuklar korkularını bizlerle paylaştılar. Onlarla çok şeyler konuştuk; 

gün geldi kocaman bir aile olduğumuzu fark ettik"331. Yetim çocuklar ise kendilerine 

verilen yaygın din eğitiminin yanında, Bağcılar Müftüsü Hasan Sulna'yı ziyaret etmişler 

ve Hz. Peygamber'in Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Vefa-Yet Anaokulu 

öğrencileri ve Güneşli Kuran Kursu anasınıfı öğrencileri olmak üzere bir etkinlik 

düzenlemişlerdir. Etkinlik sonrasında Bağcılar Müftüsü'nün teşviki ve öncülüğünde 

temin edilen hediyeler, Vefa-Yet bünyesindeki yetim çocuklara dağıtılmışlardır332. Bu 

bağlamda, din eğitiminin sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yetim çocuklara etkisi 

daha ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. 
                                                            
330 VEFA-YET Koruyucu Yetim Destek Projesi, Bağcılar, 2013, s.45. 
331 a.g.e, s.47. 
332 a.g.e, s.67. 
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