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Sevgi ve merhametin sembolüdür yetim yavrularımız. Her kucaklayış, her gülücük onlar 
için olduğu kadar bizim için de öze dönüş, gönle dokunuştur. Bir toplumun kalkınmışlık düze-
yi, o toplumun çocuklarına gösterdiği ilgi ve muhabbetle ölçülür. Çocuklarına kıymet veren 
toplumlar, bugün olduğu gibi yarın da kazançlı çıkacaklardır. Sevgi ile yoğrulan nesiller aynı 
zamanda sevgi ile yetişecek nesillerin teminatıdır. Ve Rabbimizin bize emanet ettiği yavrula-
rımız, rahmet ve bereketin öncüleridir. 

Yetim Vakfı olarak muhteşem bir seneyi geride bıraktık. Birçok alanda yetim yavrularımız 
için yeni hizmet alanları oluşturduk. Çocuklarımızla birlikte öğrendik ve onlarla birlikte bir yaş 
daha büyüdük. Kısaca 2021’e bakacak olursak:

16 ülkeden 35 kurumla partnerlik anlaşması gerçekleştirdik ve bazılarıyla protokoller imza-
ladık. Toplam 29 ülkede çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik.

Esenlik Durakları Aksaray Psikososyal Destek ve Uygulama Merkezi’miz ve Reyhanlı’da sos-
yal servisimiz marifetiyle 2.000’i aşkın çocuk ve annemize destek verdik. Antalya merkezli 
yangın ve Kastamonu Bozkurt merkezli sel afetlerinde kardeşimize Acil Psikososyal destek 
verdik.

Sponsorluk Destek Sistemi çerçevesinde 17 ülkeden 6.436 çocuğumuza sahip çıkarken, Kar-
deş Aile çalışmamıza 96 ailemizi dâhil ettik. Suriye’de Telalin (62 aile), Kefra (83 aile), Babüs-
selam (96 aile) ve İhtimlat (144 aile) köylerinin işletme projelerini üstlendik. 

Kalkınma Projeleri, kırtasiye projeleri, “Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez” kış yardımları, Gaz-
ze’ye Acil Yardım projeleri kapsamında binlerce yetim yavrumuz ve annemize destek verdik. 

Ramazan ayı ve kurban bayramı döneminde on binlerce yetim, öksüz, sosyal yetim ve ihti-
yaç sahibi kardeşimize ulaştık. Her iki bayramda da bayramlıklarla çocuklarımızın gönüllerini 
almayı ihmal etmedik.

Suriye-Babıska Sosyal Hizmet Merkezi’miz ve Kilis Anaokulu ve Sosyal Hizmet Merkezi’miz-
den çocuk ve annelerimize destek verdik. Eğitim Destekleme Merkezi çalışmaları çerçevesin-
de çocuklarımıza akademik ve ahlâkî eğitim vermeye gayret ettik.

2021 yılında, 80 personelimiz ve 13 farklı alanda 1.228 gönüllümüzle Yetim Vakfı Merkez, 
Aksaray Psikososyal Destek ve Uygulama Merkezi, Reyhanlı Psikososyal Destek ve Uygula-
ma Merkezi, Terzilik Atölyesi, İyilik Gemisi, Kilis Sosyal Hizmet Merkezi ve Anaokulu ile Suriye 
İdlib-Babıska Sosyal Hizmet Merkezi’mizde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle 300.000’e yakın 
yetim, öksüz, sosyal yetim yavrumuza ve annelerine ulaştık.

İyi ki varsınız.

TAKDİM

Murat Yılmaz
Yönetim Kurulu Başkanı
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Yetim Sponsorluk 
sistemiyle 6.436 

yetime hâmi olduk.

865 yetim çocuğa 
psikososyal

destek verdik.

11 yetimhaneye 
psikoeğitim

desteği verdik.

Ramazan 
bayramında

3 ülkede 22.150 
yetime bayramlık 

hediye ettik. 

Kurban
bayramında, 22 

ülkede, 2.745 hisse 
kurban kesimi 
yaparak 137.150
kişiye ulaştık.

Kış projelerimizle
5 ülkede 900 kişiye 

ulaştık. 

800 çocuğa “Bir 
Kutu Gülücük” 
paketi dağıttık.

Sosyal yardım 
kapsamında 2.180 
adet gıda ve giyim 

kartı dağıttık.

Sosyal yardım 
kapsamında 6 ton 

muhtelif gıda ve 785 
gıda kolisi dağıttık.

221 yetim annesine 
psikososyal

destek verdik.
Kilis ve Babıska
Sosyal Hizmet 

Merkezleri 
ve Anaokulu 

faaliyetleriyle 1700 
çocuğa ve anneye 

ulaştık.

Acil psikososyal 
destek çalışmaları 
kapsamında 300 

kişiye ulaştık.

Kurban 
bayramında

6 ülkede 11.600 
yetime bayramlık 

hediye ettik.

Suriye İdlib’te
100 briket evimizi, 

ailelerimizle 
buluşturduk. 

3 ülkede 1.315 
çocuğa kırtasiye 

malzemesi ve kitap 
dağıttık.

13 farklı alanda 
1.228 gönüllümüz 

ile çalıştık.

4 yetim 
yerleşkemizde,
385 ailemize 

düzenli aynî ve 
nakdî yardımlarla 

destek olduk.

Kalkınma 
projelerimizle

3 ülkede 490 kişiye 
ulaştık.

Kardeş Aile 
projemizle 96 anne 

ve 290 çocuğa 
aynî ve nakdî 
destek verdik.

Ramazan ayında 
kumanya, zekât, 

fitre, fidye ve iftar 
programlarıyla 23.000 

yetim çocuğa ve 
anneye ulaştık.

KISA KISA 2021
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Çocuk deyince akan sular durur. Yeter ki 
onun yüzündeki gülücük solmasın, hak ettiği 
çocukluğu yaşasın, ruhu yara almasın, bede-
ni yıpranmasın, kendini yarına sapasağlam 
hazırlasın... Silah değil kalem, kâğıt tanısın. 
Hakaret değil sevgi sözcükleri duysun. Om-
zunda taş, tuğla değil kalbinde umut, sevinç 
taşısın. Sokak köşelerinde, izbe yerlerde de-
ğil, sıcacık bir yatakta uyusun. Küçücük kal-
bine korkuyu, dehşeti, karanlığı değil güveni, 
huzuru ve aydınlığı koysun. Hiç bilmediği in-
sanların arasında değil, kendi topraklarında, 
kendi yakınlarının yanında büyüsün. 

Eğer annesini, babasını veya her ikisini kay-
bettiyse onu koruyup kollayacak merhametli 
bir gölge bulsun. Savaşın içinde doğduysa, 
bomba sesleriyle büyüdüyse, hatta bir kolu-
nu veya bacağını kaybettiyse, yaralarına ba-
kıp yarına küsmesin. Dilini, örfünü, dinini, aile-
sini, evini unutturup onu kendine yem etmek 
isteyen insanların ağına düşmesin. Büyükle-
rin hırsları, açgözlülükleri,  kinleri, kavgaları, 
zaafları yüzünden bedeli çocuklar ödemesin. 
Çocukluklarını gereği gibi, hak ettikleri gibi 
yaşasınlar ki yarınlar güzel olsun.

Ne var ki çocuk deyince her zaman akan 
sular durmuyor. Okula gidip ders çalışma-
sı, oyun oynaması gereken her on çocuktan 
biri evini geçindirmek için çalışmak zorunda 
kalıyor. Üstelik yetişkin muamelesi görüyor ve 
gelişme çağındaki küçücük bedenleri türlü 
zorluklar ve meşakkatler yüzünden hasta-
lanıyor. On binlerce çocuğun eline silah ve-
riliyor ve başlarına ne geldiğini anlamadan 
kendilerini bir çatışmanın ortasında buluyor-
lar. Dünyanın bir ucunda sofraların üstü do-
lup taşarken, diğer bir ucunda her gün ne-
redeyse yirmi iki bin çocuk açlıktan ölüyor. 
Her yıl, iki buçuk milyon çocuk kaçırılıyor ve 
kayboluyor. Kimse bu çocuklara ne olduğu-
nu, bu çocukların nereye götürüldüğünü sor-
muyor. Milyonlarca çocuk evinden ne zaman 
ayrıldığını bile bilmiyor. Kendine yabancı top-
raklarda, çadırlarda veya briket evlerde, bir 
gün vatanına geri dönme umudu içinde en 
güzel yıllarını kaybediyor. Ve yaklaşık dört yüz 
milyon yetim çocuk hayatta kalmaya, tutun-

maya, seslerini duyurmaya çalışırken dünya 
onlardan habersiz dönmeye devam ediyor.

Yetim Vakfı için çocuk deyince akan sular 
duruyor. Hele bu çocuk yetim veya öksüzse... 
Kimsesi yoksa, yerini yurdunu kaybetmişse, 
ailesi tarafından terk edilmiş ama birilerinin 
eliyle bulunmuşsa, bir ailesi var fakat sevgisiz 
ve ilgisiz büyüyorsa onun yaşına, ırkına, cin-
siyetine bakmaksızın yardım elini uzatıyor ve 
hepsine “yetim” gözüyle bakıyor. Sayıları ne-
redeyse bir milyarı bulan bu çocukların se-
sini dünyaya duyurmak istiyor. İhtiyaç sahibi 
bir çocuk dünyanın öbür ucunda bile olsa, 
yüksünmeden yola çıkıp o çocuğa ulaşma-
yı ve onun yüzünü güldürmeyi gaye ediniyor. 
Yardım ettiği çocuk, kozasından çıkıp kendi 
ayaklarının üzerinde duruncaya kadar onun 
elini bırakmıyor. 

Yetim Vakfı, resmî olarak kendini tanıtmak 
ve bir vakıf kimliğiyle faaliyetlerine devam 
etmek için Dünya Yetimler Günü’nü seçti ve 
böylesi anlamlı bir günde, 10 Haziran 2017’de 
kuruldu. O günlerde Halep’e bombalar yağı-
yordu. Yetim Vakfı o bombaların altından sağ 
çıkan yetim çocukları güvenli bir yere aldı, en 
acil ihtiyaçlarını temin etmeye çalıştı ve kötü 
niyetli insanların ellerine düşmemeleri için 
onlara sahip çıktı.

O günden beri “yetim” kavramı içinde de-
ğerlendirdiği her çocuğun yaşına göre eği-
tim alabilmesi, sağlık imkânlarından faydala-
nabilmesi, kimliğini ve vatandaşlık haklarını 
elde edebilmesi, her türlü tehlikeye karşı gü-
ven içinde olması, maddî ve manevî bütün 
imkânlardan istifade edebilmesi ve özgüven 
içinde büyümesi için gayret ediyor. Türkiye’de 
ve dünyada gerçekleştirdiği bütün çalışma ve 
faaliyetlerini bu hedefler üzerine inşa ediyor. 

Sadece yetimi değil, onun ailesini, çevresini 
ve içinde yaşadığı toplumu da dikkate alıyor. 
Özellikle çocukların ve annelerinin ruh ve be-
den sağlığını gözeterek onları güçlendirecek, 
iyileştirecek, kaybettikleri umutlarını yeniden 
kazandıracak birbirinden kıymetli projelerin 
altına imza atıyor. En önemlisi de bu alanda 
öncü ve referans alınan bir vakıf olmak istiyor.

HİKÂYEMİZ, GAYEMİZ VE BİZ

YETİM VAKFI HAKKINDA
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Yetim çocuklarımızın sevgi ve şef-
katle,  ruh ve beden sağlığı bütünlü-
ğü içerisinde, büyüyüp gelişmesine 
katkıda bulunmak. 

MİSYON

Alanında öncü olan  ve referans 
alınan bir vakıf olmak.

VİZYON

DEĞERLER

Şeffaflık: vakfımız hakkındaki bilgi ve 
gelişmeleri kamuoyuyla düzenli olarak 
paylaşmak ve çalışmalarımızla ilgili sü-
reçleri kayıt altına alarak ilgili makamları 
bilgilendirmek.

Adalet: Faaliyetlerimizn icrasında inanç, 
dil, ırk gibi hiçbir ayırım yapmamak ve 
ihtiyacın kendisine odaklanmak.

Birlik: Yetime hizmet eden kurum, kuruluş 
ve kişileri paydaşımız olarak görmek ve 
birlikte daha güçlü olacağımıza inanmak.

Öncülük: Tecrübelerimiz ışığında üretti-
ğimiz bilgi ve modelleri yaygın fayda için 
insanlığın hizmetine sunmak.

Gelişim: Daha etkili ve verimli olabilmek 
için kurumsal gelişim çalışmalarını işimi-
zin bir parçası olarak görmek.

DEĞERLER
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Yetim Vakfı genel merkezi, 2017 yılından beri İstan-
bul’da, Edirnekapı Mihrimah Camii’ne komşu olarak 
faaliyetlerine devam etmektedir. 

İhtiyaç sahibi ailelerin giyim, gıda, barınma gibi te-
mel ihtiyaçlarını tespit eden ve bu ihtiyaçları karşı-
layan Sosyal ve Acil Yardımlar, vakıf gönüllülerini 
karşılayıp onları ilgili alanlara yönlendiren Gönül-
lü Yönetimi, vakfın ve vakfa ait bütün lokasyonların 
hesaplarının tutulması, faaliyet ve işlemlerin sağlıklı 
ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, malî 
tabloların muhasebe yönetmeliğine uygun bir şekil-
de hazırlanmasını sağlayan Malî İşler, basılı ve diji-
tal materyaller oluşturarak kurumun imajını en doğru 
şekilde yansıtmaya çalışan Kurumsal İletişim, vakfın 
faaliyet alanlarına uygun olarak yurt dışındaki ku-
rumlarla iletişime geçen, projelere fon sağlayan ve 
uluslararası üyelikleri takip eden Dış İlişkiler, vakfın 
kurumsal varlığını sürdürmesi ve projelerin hayata 
geçirilmesi için aynî ve nakdî fon temin eden Kaynak 
Geliştirme, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek 
projelere kaynak oluşturan ve farkındalık sağlayan 
Kadın Kolları, vakfın farklı il ve ilçelerde daha geniş 
kitlelelerin faaliyetlere katılımını sağlamak için gayret 
gösteren ve kurumsal ziyaretler gerçekleştiren Teş-
kilatlanma ve Kurumsal İlişkiler gibi başlıca birimler 
burada hizmet vermektedir.

Vakıf personeli, profesyonelliğin yanı sıra gönüllülük 
esasına dayanan bir mesaiyle sorumluluklarını yerine 
getirmekte; bağışçı ve gönüllülerin desteğiyle her ge-
çen gün vakfın çalışma alanı genişlemekte ve ulaştığı 
yetim sayısı artmaktadır.

Yetim Vakfı’nın kuruluşuyla birlikte çalışmala-
rına başlayan Sosyal Servis ekibi, 2019 yılı Mayıs 
ayından bu yana Aksaray’daki Kuşadalı İbrahim 
Efendi Tekkesi’nde faaliyetlerine devam etmek-
tedir. Bu faaliyetlerde psikologlar, sosyal hizmet 
uzmanları, tercümanlar, sanat eğitmenleri ve 
gönüllülerden oluşan aktif ve dinamik bir kadro 
görev almaktadır.

Psikososyal Destek ve Uygulama Merkezi’nin 
çalışmaları yetim, öksüz ve sosyal yetim olan 
çocukların yanı sıra yetim annelerine, yaşadık-

ları kayıplarla veya travmalarla başa çıkabilme-
leri için gerekli desteği verebilmek yönündedir. 
Bu kaybın yarattığı psikolojik etkinin kişiler üze-
rindeki tesirini hafifletmek ve ailelerin sosyo-e-
konomik ihtiyaçlarını objektif yöntemlerle tespit 
edip bu ihtiyaca cevap vermek için programlar 
geliştirilmektedir.

Ayrıca çocuklar ve anneler için bireysel ve 
grup psikoterapileri, sanat ve beceri atölyeleri, 
oyun atölyeleri, akademik destek ve eğitim hiz-
metleri de verilmektedir.

YETİM VAKFI
HİZMET BİNALARI

Vakıf Merkezi

İstanbul - Fatih Psikososyal Destek ve 
Uygulama Merkezi
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Bunun yanı sıra Psikososyal Destek Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi tarafından 2021 
yılı içerisinde “Kayıp ve Yas”, “Sosyal İnce-
leme Nasıl Yapılmalı? Sosyal İncelemede 
Nelere Dikkat Edilmeli?”, “Yetimlere ve An-
nelere Dokunuş, Kendini Korumak”, “Proje 
Oryantasyon Eğitimleri”, “Süpervizyon”, “Gö-
nüllülük Nedir? Gönüllülükte Nelere Dikkat 
Edilmelidir?”, “Gönüllü Olurken Kendimizi 
Nasıl Koruruz?”, “Travma Nedir?”, “Kayıp 
ve Yas Yaşamış Çocuklarla Nasıl Çalışılır?”, 
“Travmaya Müdahale Nasıl Olmalı?” gibi 
başlıklar altında 4.600 kişiye eğitim verildi.

Narrative Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, 
Pozitif Psikoterapi, Gelişimsel Temas Tera-
pisi, Theraplay Oyun Terapisi, Kum Tepsisi 
Terapisi, Dışavurumcu Sanat Terapisi, Masal 
Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Çocuk 
Merkezli Oyun Terapisi, EMDR, Varoluşçu 
Terapi, Somatik Deneyimleme Terapisi ve 
Şema Terapisi ekolleri kullanıldı.

Savaş mağduru Suriyeli mülteci yetim an-
nelerine, yetim ve öksüz çocuklara hizmet 
vermek üzere kurulan Reyhanlı Psikososyal 
Destek ve Uygulama Merkezi, 2017 yılından 
beri Hatay’da faaliyetlerine devam etmekte-
dir. Burada, çocukların topluma uyum sağ-
layabilmeleri ve yaşadıkları travmaları atla-
tabilmeleri için onların ihtiyaçlarına yönelik 
programlar geliştirilmektedir. Aynı zamanda 
çocukların ve annelerin psikososyal, fiziksel ve 
meslekî yönlerini geliştirecek çeşitli atölyeler 
düzenlenmektedir. 

Yetim annelerinin meslekî açıdan gelişme-
lerine destek olan tekstil ve tasarım atölye-
si, çocukların yeteneklerini keşfetmek ve ha-

yal dünyalarını zenginleştirmek için kurulan 
görsel sanat atölyesi, yine çocukların teknik 
becerilerini doğru şekilde yönlendirebilmek 
amacıyla kurulan robotik kodlama atölyesi, 
yetim çocukların düşünsel ve zekâ becerile-
rinin gelişmesine destek olan zekâ oyunları 
atölyesi bunlardan birkaçıdır. 

İstanbul’daki Psikososyal Destek ve Uygula-
ma Merkezi’yle aynı gayeye hizmet eden Rey-
hanlı Psikososyal Destek ve Uygulama Merke-
zi’nde de psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, 
tercümanlar, sanat eğitmenleri ve gönüllüler-
den oluşan aktif ve dinamik bir kadro görev 
almaktadır.

Hatay - Reyhanlı Psikososyal Destek ve
Uygulama Merkezi
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Savaş mağduru Suriyeli mülte-
ci ailelere sosyal hizmet vermek 
amacıyla Kilis’te kurulmuş bir 
sosyal hizmet merkezidir. Burada 
70 yetim çocuğa anaokulu hiz-
meti verilmektedir. Ayrıca, yetim 
çocuklar ve anneleri için çeşitli 
eğitim faaliyetleri ve atölye ça-
lışmaları yapılmaktadır. Bu ça-
lışmalarla onların sosyal hayata 
hazırlanmaları, maddî ve manevî 
destek görmeleri, iyi şartlarda 
eğitim almaları ve sağlıklı birey-
ler olarak topluma kazandırılma-
ları hedeflenmektedir.

Suriye’deki bombardıman ve katliamdan 
dolayı göç etmek zorunda kalan ve ülkenin 
kuzeybatısındaki İdlib’e sığınan yetim çocuk-
lara ve ailelerine yönelik bir sosyal hizmet 
merkezidir. İdlib’in Sarmadağ ilçesine bağlı 
Babıska bölgesinde bulunan sosyal hizmet 
merkezi Yetim Vakfı, Fetih Vakfı, Özgürder ve 
İHH İnsani Yardım Vakfı ile imzalanan proto-
kol sonucunda inşa edilmiştir. 

Türkiye-Suriye sınırında yer alan ve kamp-
ların orta yerine inşa edilen merkez;  eğitim, 
sağlık, bireysel terapi, sanatsal faaliyetler, 
drama ve spor faaliyetleri gibi çeşitli dalla-
rı içerisinde bulunduran kapsayıcı bir eğitim 
modelini hayata geçirmek amacıyla kurul-

muştur ve 2019 yılından beri çalışmalarına 
devam etmektedir. 

500 kişilik kapasitesi olan Babıska Sosyal 
Hizmet Merkezi’nde çocuk ve annelere yö-
nelik eğitimler, entegrasyon çalışmaları, geli-
şim atölyeleri, dil kursları, hukukî danışmanlık 
seminerleri, sanat çalışmaları, meslek edin-
dirme kursları, eğitim çalışmaları ve gönüllü 
rehberlik sistemi aktif bir şekilde devam et-
mektedir. 

Bu çalışmaların amacı yetim annelerinin 
ve yetim çocukların, toplumun her alanında 
güçlü, sağlıklı ve donanımlı bireyler olabil-
meleri için onlara gerekli psikososyal desteği 
verebilmektir.

Kilis Sosyal Hizmet Merkezi ve Anaokulu

Suriye - Babıska Sosyal Hizmet Merkezi
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Yetim Vakfı kurulduğu günden bu yana hizmet gö-
türdüğü bölgelerde, mazlum ve muhtaç durumdaki 
çocukların ve annelerinin temel ihtiyaçlarını karşıla-
mayı hedefleyen ve onları, kimseye ihtiyaç duyma-
yacak bir seviyeye ulaşabilmeleri için kalkınma stra-
tejileri geliştiren faaliyetler ve projeler yürütmektedir. 
Bu faaliyetler şu üst başlıklar altında toplanmaktadır:

FAALİYET
ALANLARI

SPONSORLUK (HÂMİLİK) 
DESTEK PROJESİ

SOSYAL YARDIM PROJELERİ

EĞİTİM PROJELERİ

PSİKOSOSYAL DESTEK PROJELERİ

KÜLTÜREL DESTEK PROJELERİ

KALKINMA PROJELERİ

YETİM VAKFI’NIN
Faaliyet Alanları
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FAALİYET ALANLARINA GÖRE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

SPONSORLUK (HÂMİLİK) 
DESTEK PROJESİ

SOSYAL YARDIM PROJELERİ

Yetimhane ve Yetim Aile
Yerleşkelerine Verilen Destekler

Kardeş Aile Projesi
Kurban Dönemi Faaliyetleri
(Kurban, Bayramlık)
Ramazan Dönemi Faaliyetleri
(Kumanya, Fitre, Zekât, İftar, Bayramlık)
Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez
(Battaniye, Kışlık Kıyafet, Yakacak,
Soba-Elektrikli Isıtıcı, Sünger Yatak)

PSİKOSOSYAL DESTEK 
PROJELERİ

Esenlik Durakları
Psikososyal Acil Yardım
Sosyal Hizmet Merkezi

KÜLTÜREL DESTEK PROJELERİ

Dikili Bir Ağacın Olsun
Sevimli Dostlarımız Sokak Hayvanları

EĞİTİM PROJELERİ

Eğitim Destek Merkezi
(EDM) Faaliyetleri
Bir Kutu Gülücük 
Sırada İyilik Var
Kırtasiye Malzemesi Dağıtımı

KALKINMA PROJELERİ

İyilik Gemisi
Sağmal İnek Projesi
Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Projesi
Bakkal Dükkânı Projesi
Sera Projesi

16
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SPONSORLUK (HÂMİLİK) 
DESTEK PROJESİ

Sponsorluk (Hâmilik) Destek Projesi, aylık 150 ₺ 
karşılığında bir yetimin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve 
barınma gibi temel ihtiyaçlarına katkı sağlanabilen 
bir sistemdir. Bu sistem sayesinde herhangi bir kişi 
veya kurum, bir yetim çocuğa sponsor olabileceği 
gibi bir arkadaş grubu veya bir sınıf da yetim spon-
sorluğunu üstlenebilir. 

Yetim Vakfı’nın çalışma yaptığı ülkelerde, bir ço-
cuğa sponsor olmak isteyen kişi veya kurumlar için 
birkaç not: 

https://bagis.yetimvakfi.org.tr/bagis/yetim linki üzerinden yetim 
sponsorluk başvuru formu doldurulur. 

Bir yetime sponsor olma süresi en az bir yıl olmalıdır. Bağışçılarımız 
web sitemiz üzerinden 36 aya kadar ödeme talimatı verebilir. Aynı 
zamanda sponsorluk sürelerini istedikleri kadar uzatabilirler.

Yetim sponsorluk başvurusunda bulunan bağışçılarımız, sponsorluk 
bedelini online olarak, kredi kartı veya posta çeki hesabıyla ya da 
vakıf merkezimize teşrif ederek elden ödeme şeklinde yapabilirler.

Yetim sponsorluğu aktif olduktan sonra çocuğun adı, doğum tarihi, 
kardeş sayısı, hangi ülkede yaşadığı, babasının vefat tarihi gibi bilgi-
ler ve fotoğrafı formda beyan edilen mail adresine iletilir.

Sponsorlar, destek verdikleri çocuğa ait gelişmeleri, her yıl güncel-
lenen fotoğraflarını, varsa kendilerine yazılmış mektupları, bağışçı 
portalı üzerinden takip edebilirler.

Bağışçılarımız sponsorluğunu üstlendikleri yetimle ilgili bilgilere,
https://bagis.yetimvakfi.org.tr/bagisci linkini kullanarak ulaşabilirler.

1
2
3
4

6
5
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YETİM SPONSORLUK 
SİSTEMİ KAPSAMINDA 
DESTEKLENEN YETİMLERİN 
ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI

ÜLKELERE GÖRE
DESTEKLENEN YETİM SAYISI 

31.12.2021
Yetim Sponsorluk Sayımız: 6.436

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre dün-
yada 140.000.000 olan yetim sayısı, STK’ların 
tahminlerine göre 400.000.000 civarındadır. 
Bu çocukların yarısı, kendisini koruyacak bir 
ailesi veya barınabileceği bir kurum olmadı-
ğı için sokaklarda yaşamaktadır. Dolayısıyla 
çocuklar yasadışı örgütlere, misyonerlik faa-
liyetlerine, evlatlık verilmeye, organ ve fuhuş 
mafyalarına, dilencilik şebekelerine, madde 

bağımlılığına, çocuk işçiliği ve çocuk asker-
liği istismarına karşı son derece savunmasız 
durumdadır. 

Yetim Vakfı olarak sponsorluk (hâmilik) 
sistemimizle bu çocuklara destek olmak ve 
kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar on-
lara kol kanat germek üzere 17 ülkede, 6.436 
yetime ulaştık. 

Arakan 215

Arnavutluk 200

Azerbaycan 252

Bangladeş 215

Bosna Hersek 259

Doğu Türkistan 128

Filistin 1605

Irak 318

İran 208

Libya 38

Mali 82

Somali 2

Sri Lanka 1

Suriye 1305

Tunus 41

Türkiye 728

Yemen 839

18
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Desteklenen
güncel yetim sayımızı
karekodu okutarak
öğrenebilirsiniz.
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AYLARA GÖRE
DESTEKLENEN YETİM SAYISI 
Ülke Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Arakan     75 100 139 139 215

Arnavutluk       201 200 200

Azerbaycan     42 42 183 186 252

Bangladeş     9 17 215 215 215

Bosna Hersek     4  250 259 259

Doğu Türkistan 5 19 21 22 25 28 98 101 128

Filistin 78 479 966 1052 1109 1109 1450 1494 1605

Irak     10 10 279 284 318

İran     10 10 163 189 208

Libya       38 38 38

Mali     9 15 78 80 82

Somali  2 2 2 2 2 2 2 2

Sri Lanka     1 1 1 1 1

Suriye 117 578 715 788 938 1089 1194 1260 1305

Tunus         41

Türkiye 89 318 345 362 496 499 658 674 728

Yemen     414 493 781 827 839

Toplam 289 1396 2049 2226 3144 3415 5730 5949 6436
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Ülke Kız Erkek

Arakan 103 112

Arnavutluk 94 106

Azerbaycan 113 139

Bangladeş 86 129

Bosna Hersek 120 139

Doğu Türkistan 64 66

Filistin 786 819

Irak 125 193

İran 95 113

Libya 21 19

Mali 28 54

Sri Lanka 0 1

Somali 2 0

Suriye 620 683

Tunus 19 22

Türkiye 354 372

Yemen 386 453

Toplam 3016 3.420

Yaş Doğum 
Tarihi

Aktif Yetim 
Sayısı

1 2021 46

2 2020 151

3 2019 210

4 2018 284

5 2017 377

6 2016 451

7 2015 572

8 2014 677

9 2013 650

10 2012 747

11 2011 790

12 2010 809

13 2009 603

14 2008 43

15 2007 11

16 2006 4

17 2005 7

18 2004 2

19 2003 1

22 2000 1

 Toplam 6.436

CİNSİYETLERE GÖRE 
DESTEKLENEN
YETİM SAYISI

YAŞLARA GÖRE 
DESTEKLENEN 
YETİM SAYISI

20
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YETİM SPONSORLUK 
SİSTEMİ KAPSAMINDA 
DESTEKLENEN YETİMLERİN 
TÜRKİYE’DEKİ DAĞILIMI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine 
göre Türkiye’de 22.750.657 çocuk bulunmak-
tadır.  Bu çocukların içerisinde babası vefat 
etmiş çocuk sayısı 269.202, annesi vefat et-
miş çocuk sayısının 80.798, hem annesi hem 
babası vefat etmiş çocuk sayısı 4.518’dir.

Yetim Vakfı olarak sponsorluk (hâmilik) sis-
temimizle ihtiyaç sahibi çocuklara destek ol-
mak ve kendi ayakları üzerinde duruncaya 
kadar onlara kol kanat germek üzere 7 şehir-
de, 758 yetime ulaştık. 

ŞEHİRLERE GÖRE
DESTEKLENEN
YETİM SAYISI 

TOPLAM YETİM SAYISI: 758

Adana 87

Batman 5

Bitlis 24

İstanbul 507

Kilis 22

Şanlıurfa 108

Trabzon 5

21
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BİR YETİM 
ANNESİNDEN 
GELEN MEKTUP

YETİMHANE VE YETİM AİLE 
YERLEŞKELERİNE VERİLEN DESTEKLER

Bismillahirrahmanirrahim
Kıymetli hâmi,

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeri-
nize olsun.

Bu mektubum, size bir teşekkür ve cömert 
şahsiyetinizi takdir içindir. İhtiyaçlarımı karşı-
layabilmem konusunda bana destek oluyor-
sunuz. Size çok teşekkür ederim. Sizin ve ai-
lenizin huzur içinde olmasını, Cenâb-ı Allah’ın 
size uzun, sağlık ve afiyet içinde bir hayat 
vermesini dilerim.

Allah sizden ve ailenizden razı olsun. Size, 
ailenize ve çocuklarınıza sağlık ve afiyet ver-
sin. Size hayırla mukabele etsin.

Eğer bizi soracak olursanız, Allah’a hamdol-
sun desteğiniz, yardımınız ve merhametiniz 
sayesinde iyiyiz ve Allah’ın izniyle iyi olacağız.

Çocukların aile ortamında büyümesi, onların 
psikolojik ve fiziksel gelişimleri açısından çok 
önemlidir. Ne var ki dünya üzerinde aile orta-
mından mahrum, ebeveyn şefkatinden yoksun, 
kendisini koruyup gözetecek bir hâmiden na-
sipsiz milyonlarca çocuk var. Onların bu açığını 
kapatmak, her anlamda sağlıklı bireyler ola-
rak topluma kazandırılmalarını sağlamak, en 
önemlisi de çocuk istismarcılarının eline düş-
melerine engel olmak amacıyla yetim yerleş-
kelerine destek verdik ve destek vermeye de-
vam ediyoruz.

Bunlar Suriye Azez’de bulunan Tilalin, Kefra 
ve İhtimlat köyleri ve yine Suriye Lazkiye’de bu-
lunan Darüsselam Köyü’dür. Neredeyse on bir 
yılını geride bırakan savaş nedeniyle Suriye’de 
milyonlarca insan hayatını kaybetti, yaralandı 
ve 1.000.000’dan fazla çocuk yetim kaldı. Aynı 
zamanda milyonlarca insan kendi toprakların-
dan göç etmek zorunda kaldı. 

Yetim Vakfı olarak briket evlerden oluşan bu 
köylere yetim ve sosyal yetim aileleri yerleştir-
dik. Elektrik, su, yakacak gibi ihtiyaçlarının yanı 

sıra kırtasiye, gıda, kıyafet gibi ihtiyaçlarını kar-
şıladık. Çocukların eğitim hayatlarının devam 
etmesini sağladık ve takiplerini yaptık. Bu ve-
sileyle Tilalin’de 62, Kefra’da 83, İhtimlat’ta 144 
ve Darüsselam’da 96 aileye destek verdik ve 
vermeye devam ediyoruz.

Aynı zamanda Darüsselam Köyü’ndeki aile-
leri Kardeş Aile projemiz kapsamına aldık ve 
onlara her ay düzenli olarak nakdî destek ver-
dik. Tilalin ve Kefra köylerinin işletmelerini üst-
lendik ve oradaki çocukları yetim sponsorluk 
sistemimiz kapsamında destekledik. Aynı şekil-
de İhtimlat Köyü’nün işletmesini de üstlendik.

2021 yılında “Yetimhane ve Yetim Yerleşkele-
ri” fonlarına yapılan bütün bağışlar, bu köyler-
deki ihtiyaçların giderilmesi için kullanıldı.

Ayrıca Hamza Hürol Yetimhanesi, Firdevs 
Yetimhanesi, Nurulhuda Yetimhanesi, el-İhsan 
Yetimhanesi, Nebelemel Yetimhanesi, Taybe 
Yetimhanesi, Gül Derneği Yetimhanesi, Emel 
Yetimhanesi, Halime Sadi Yetimhanesi, Yasmin 
Beledi Yetimhanesi ve Bahattin Yıldız (el-Hayr) 
Yetimhanesi’ne psikososyal destek verdik.
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AFGANİSTAN
Sosyal Yardımlar
500 kişinin faydalandığı kurban dağıtımı

ARAKAN
Sponsorluk
233 yetimin 2021 Ağustos-Aralık döneminde 
Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında 
desteklenmesi
Kalkınma Projeleri
30 Arakanlı mülteci aileye (180 kişi) bakkal 
dükkânı açılması ve bakkal dükkânı işletme 
eğitimi verilmesi
70 Arakanlı mülteci aileye (420 kişi) birer adet 
dikiş makinesi dağıtımı ve dikiş eğitimi

ARNAVUTLUK
Sponsorluk
200 yetimin 2021 Kasım-Aralık döneminde 
Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında 
desteklenmesi
Sosyal Yardımlar
50 aileye elektrikli ısıtıcı dağıtımı

AZERBAYCAN
Sponsorluk
282 yetimin 2021 Eylül-Aralık döneminde 
Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında 
desteklenmesi
Sosyal Yardımlar
150 adet bayramlık dağıtımı
100 kişiye mont dağıtımı

BANGLADEŞ
Sponsorluk
217 yetimin 2021 Eylül-Aralık döneminde 
Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında 
desteklenmesi
Sosyal Yardımlar
3.550 kişinin faydalandığı kurban dağıtımı

BENİN
Sosyal Yardımlar
1.750 kişinin faydalandığı kurban dağıtımı

BOSNA HERSEK
Sponsorluk
217 yetimin 2021 Eylül-Aralık döneminde 
Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında 
desteklenmesi
Sosyal Yardımlar
50 aileye 2’şer m3 odun dağıtımı
Kalkınma Projeleri
3 aileye sera kurulumu ve tohum dağıtımı
Eğitim Yardımları
100 çocuğa kırtasiye malzemeleri dağıtımı

BURKİNA FASO
Sosyal Yardımlar
4.900 kişinin faydalandığı kurban dağıtımı

ÇAD
Sosyal Yardımlar
12.950 kişinin faydalandığı kurban dağıtımı

DOĞU TÜRKİSTAN
Sponsorluk
131 yetimin 2021 Nisan-Aralık döneminde 
Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında 
desteklenmesi
Sosyal Yardımlar
34 çocuğa bayramlık dağıtımı

ENDONEZYA/AÇE
Sosyal Yardımlar
700 kişinin faydalandığı kurban dağıtımı

FİLİPİNLER/MORO
Sosyal Yardımlar
1.400 kişinin faydalandığı kurban dağıtımı

FİLİSTİN
Sponsorluk
1.612 yetimin 2021 Nisan-Aralık döneminde 
Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında 
desteklenmesi
Sosyal Yardımlar
150 adet bayramlık dağıtımı
762 kişinin faydalandığı kumanya dağıtımı
700 kişinin faydalandığı kurban dağıtımı

ÜLKELERE GÖRE
Faaliyet Alanları
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GANA
Sosyal Yardımlar
1.750 kişinin faydalandığı kurban dağıtımı

IRAK
Sponsorluk
320 yetimin 2021 Eylül-Aralık döneminde 
Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında 
desteklenmesi
Sosyal Yardımlar
100 adet bayramlık dağıtımı
200 kişiye pijama takımı ve sweatshirt 
dağıtımı

İRAN
Sponsorluk
229 yetimin 2021 Eylül-Aralık döneminde 
Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında 
desteklenmesi
Sosyal Yardımlar
350 adet bayramlık dağıtımı
250 kişiye içlik takım, mont ve bere dağıtımı
Eğitim Yardımları
300 çocuğa kırtasiye malzemeleri dağıtımı

KENYA
Sosyal Yardımlar
4.900 kişinin faydalandığı kurban dağıtımı

LİBYA
Sponsorluk
39 yetimin 2021 Kasım-Aralık döneminde 
Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında 
desteklenmesi

MALİ
Sponsorluk
82 yetimin 2021 Eylül-Aralık döneminde 
Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında 
desteklenmesi 
Sosyal Yardımlar
4.900 kişinin faydalandığı kurban dağıtımı

MOĞOLİSTAN
Sosyal Yardımlar
3.050 kişinin faydalandığı kurban dağıtımı

NEPAL
Sosyal Yardımlar
7.700 kişinin faydalandığı kurban dağıtımı

NİJER
Sosyal Yardımlar
2.450 kişinin faydalandığı kurban dağıtımı

PAKİSTAN
Sosyal Yardımlar
7.700 kişinin faydalandığı kurban dağıtımı

PATANİ
Sosyal Yardımlar
2.450 kişinin faydalandığı kurban dağıtımı

SOMALİ
Sponsorluk
2 yetimin 2021 Nisan-Aralık döneminde 
Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında 
desteklenmesi 
Sosyal Yardımlar
2 adet bayramlık dağıtımı
55.150 kişinin faydalandığı kurban dağıtımı

SRİ LANKA
Sponsorluk
1 yetimin 2021 Ağustos-Aralık döneminde 
Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında 
desteklenmesi
Sosyal Yardımlar
3.150 kişinin faydalandığı kurban dağıtımı
100 adet bayramlık dağıtımı

SURİYE
Sponsorluk
1.405 yetimin 2021 Nisan-Aralık döneminde 
Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında 
desteklenmesi 
Sosyal Yardımlar
28.000 adet bayramlık dağıtımı
238 adet gıda kolisi dağıtımı
75 ton kömür dağıtımı
1.000 kişinin faydalandığı kurban dağıtımı
750 adet mont dağıtımı
160 çift ayakkabı dağıtımı
4.800 kg. zeytin dağıtımı
145 adet çadır sobası dağıtımı
5.250 kişilik iftar organizasyonu
Ramazan ayında 1.000 aileye zekât yardımı
680 kg. Hindistan cevizi ezmesi dağıtımı
5.000 kişiye aşure dağıtımı
Eğitim Yardımları
175 adet oyuncak paketi dağıtımı
400 adet kırtasiye seti dağıtımı
265 adet Bir Kutu Gülücük dağıtımı
Kültürel Etkinlikler
Çocuklarla Nasreddin Hoca’nın
bir araya gelmesi
Çocuklarla okçuluk dersinin yapılması
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TANZANYA
Sosyal Yardımlar
22.050 kişinin faydalandığı kurban dağıtımı

TOGO
Sosyal Yardımlar
3.150 kişinin faydalandığı kurban dağıtımı

TUNUS
Sponsorluk
54 yetimin 2021 Aralık döneminde Yetim 
Sponsorluk Sistemi kapsamında desteklenmesi

YEMEN
Sponsorluk
883 yetimin 2021 Ağustos-Aralık döneminde 
Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında 
desteklenmesi.
Sosyal Yardımlar
150 adet bayramlık dağıtımı
100 kişiye sweatshirt dağıtımı
200 kişiye tek kişilik sünger yatak dağıtımı
Kalkınma Projeleri
6 aileye (29 kişi) birer adet sağmal inek dağıtımı 
ve sağmal inek yetiştiriciliği eğitimi
15 aileye (70 kişi) 7’şer adet küçükbaş hayvan 
dağıtımı ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 
eğitiminin verilmesi
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ÜLKE SPONSORLUK SOSYAL 
YARDIM EĞİTİM PSİKOSOSYAL 

DESTEK 
KÜLTÜREL 

DESTEK KALKINMA

Afganistan *     

Arakan  *     *

Arnavutluk * *     

Azerbaycan * *     

Bangladeş * *     *

Benin  *     

Bosna Hersek *  * *   *

Burkina Faso  *     

Çad  *     

Doğu Türkistan *  *     

Endonezya/Açe  *     

Filistin * *     

Filipinler/Moro   *     

Gana  *     

Irak * *     

İran * * *    

Kenya  *     

Libya *      

Mali * *     

Moğolistan  *     

Nepal  *     

Nijer  *     

Pakistan  *     

Somali * *     

Suriye * *  * * *  *

Sri Lanka * *    

Tanzanya  *    

Tayland/Patani  *    

Togo  * *    

Tunus *     

Türkiye * * * * *  

Yemen * *    *

ÜLKELERE GÖRE
FAALİYET ALANLARI TABLOSU
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ŞEHİRLERE GÖRE
Faaliyet Alanları

ADANA
Sponsorluk
87 yetimin 2021 Nisan-Aralık döneminde Yetim 
Sponsorluk Sistemi kapsamında desteklenmesii

ANTALYA
Acil Psikososyal Yardım
Manavgat orman yangını bölgesine acil yardım

BATMAN
Sponsorluk
5 yetimin 2021 Nisan-Aralık döneminde Yetim 
Sponsorluk Sistemi kapsamında desteklenmesi

BİTLİS
Sponsorluk
24 yetimin 2021 Nisan-Aralık döneminde Yetim 
Sponsorluk Sistemi kapsamında desteklenmesi

HATAY
Sosyal Yardımlar
75 ton kömür dağıtımı
250 giyim kartı dağıtımı
500 aileye alışveriş kartı dağıtımı
160 çift spor ayakkabı ve 500 çift terlik dağıtımı
Ramazanda 2.000 aileye nakdî yardım
100 adet kumanya kolisi dağıtımı
200 kg. zeytin dağıtımı
149 adet gıda kolisi dağıtımı
225 adet kıyafet dağıtımı
750 adet battaniye dağıtımı
250 adet yetişkin mont ve 500 adet çocuk 
montu dağıtımı
6 adet halı dağıtımı
500 kişinin faydalandığı kurban dağıtımı
5.000 kişiye aşure dağıtımı
Eğitim Yardımları
265 adet Bir Kutu Gülücük dağıtımı
400 adet kırtasiye seti dağıtımı
Kültürel Etkinlikler
Yetimhaneler arası okçuluk müsabakası yapılması
İnsan haklarıyla alakalı yarışma düzenlenmesi

İSTANBUL
Sponsorluk
507 yetimin 2012 Nisan-Aralık boyunca Yetim 
Sponsorluk Sistemi kapsamında desteklenmesi
Sosyal Yardımlar
1.000 adet alış veriş kartı dağıtımı

217 adet hediye çeki dağıtımı
629 adet çocuk kıyafeti dağıtımı
100 adet kumanya kolisi dağıtımı
424 adet muhtelif giyim dağıtımı
100 giyim kartı dağıtımı
420 kg. Hindistan cevizi ezmesi dağıtımı
408 adet kumanya kartı dağıtımı
Psikososyal Destek Projeleri
163 çocukla bireysel terapi
160 çocukla grup oyun terapisi
210 çocukla grup atölyesi
232 çocukla e-şenlik
450 çocukla okul projesi
80 çocuk ve 25 öğretmenle eğitim destekleme 
programı
114 anneye bireysel terapi
20 anneye grup terapisi
50 anneye psiko-eğitim/ebeveyn desteği
21 anneye psikiyatrist muayenesi
Eğitim Yardımları
65 adet kırtasiye seti dağıtımı
850 adet kitap dağıtımı
500 adet Bir Kutu Gülücük dağıtımı
325 adet Mini Oyuncak Paketi dağıtımı
Kültürel Etkinlikler
8 hafta sokak hayvanlarına mama dağıtımı
50 yetim çocuğun hayallerini çizdiği resimlerin 
sergilenmesi
Mevlid-i Nebî haftasında “Peygamberimiz ve Vefa” 
konulu programının yapılması

KASTAMONU
Acil Psikososyal Yardım
Bozkurt sel felaketi bölgesine acil yardım

KİLİS
Sponsorluk
22 yetimin 2021 Nisan-Aralık döneminde Yetim 
Sponsorluk Sistemi kapsamında desteklenmesi

ŞANLIURFA
Sponsorluk
108 yetimin 2021 Nisan-Aralık döneminde Yetim 
Sponsorluk Sistemi kapsamında desteklenmesi

TRABZON
Sponsorluk
5 yetimin 2021 Nisan-Aralık boyunca Yetim 
Sponsorluk Sistemi kapsamında desteklenmesi
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ÜLKE SPONSORLUK SOSYAL 
YARDIM EĞİTİM PSİKOSOSYAL 

DESTEK 
KÜLTÜREL 

DESTEK KALKINMA ACİL 
YARDIM

Adana *       

Antalya      * 

Batman *       

Bitlis *       

Hatay * * * * *

İstanbul * *  * *  *   

Kastamonu       *

Kilis * * *  * *   

Şanlıurfa *       

Trabzon *       

2021 YILINDA ŞEHİRLERE GÖRE 
FAALİYET ALANLARI TABLOSU

ÖZEL GÜN VE HAFTALAR

15 RAMAZAN
DÜNYA YETİMLER GÜNÜ

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 2013 yılı Ara-
lık ayı itibariyle Ramazan ayının 15. gününü 
Dünya Yetimler Günü olarak belirledi. Sekiz 
yıldır her sene gündeme alınan Dünya Ye-
timler Günü’nün dördüncü yılı, aynı zamanda 
Yetim Vakfı’nın kurulduğu tarih olması hase-
biyle vakfımız için ayrı bir önemi haizdir. 

Yetim Vakfı olarak 27 Nisan 2021’e denk 
gelen 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’n-
de, yetim gerçeğine dikkat çeken; devletlerin, 
çatı kurumların ve STK’ların bu alanda pro-
jeler üretip uygulamaya koyması gerektiğini 
ifade eden bir basın bildirisi yayınladık. 

Bildiride dünya üzerinde en az bir milyar 
yetim, öksüz veya sosyal yetim olduğunu, Su-
riye’deki iç savaşın bir milyon çocuğu yetim 
bıraktığını, yaklaşık dört yüz milyon çocuğun 
yoksulluk içinde yaşadığını, her iki dakikada 
bir çocuğun hijyen kaynaklı hastalıklardan 

dolayı hayatını kaybettiğini, göçmen çocuk-
ların Avrupa ülkelerinde kaybolduğunu ve 
Doğu Türkistan’da iki milyondan fazla çocu-
ğun kamplara ve yatılı okullara kapatılıp asi-
mile edildiğini ifade ederek dünyaya “çocuk 
hakları karnesi”ni verdik.  

28
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20 KASIM
DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

BM Genel Kurulu, Çocuk Hakları Sözleş-
mesi’ni oy birliğiyle kabul etti ve 1989 yılın-
da 20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü” 
olarak belirlendi. Türkiye’de 1990’da yılında 
imzalanan sözleşme, 9 Aralık 1994 tarihinde 
TBMM’de onaylanarak yürürlüğe kondu.

Bu sözleşme, öncelikle anne ve babalara, 
ailelere, öğretmenlere, sağlık çalışanlarına, 
emniyet görevlilerine, hükümetlere, devlete; 
bir başka deyişle en sade vatandaştan en 
üst düzey yönetime kadar her kişi ve kuruma, 

çocuklarla ilgili sorumluluklar yüklemiştir.

Biz de Yetim Vakfı olarak “Çocuklar İçin Yola 
Çık” sloganıyla 20 Kasım Dünya Çocuk Hak-
ları Günü’nde “Dünya Çocukları İnsanî Durum 
Raporu” yayınladık. Raporda 17 bölge başlığı 
altında 174 ülkeyi ele aldık. Ayrıca Yetim Vak-
fı Başkanı Murat Yılmaz’ın Bağlarbaşı Kültür 
Merkezi’nde yaptığı basın açıklamasının ar-
dından dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan 
50 yetim çocuğun hayallerini çizdikleri re-
simleri sergiledik. 

29
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DÜNYA ÇOCUKLARI 
İNSANÎ DURUM RAPORU 

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesile-
siyle hazırlanan Dünya Çocukları İnsanî Durum 
Raporu, 17 bölge ve 174 ülke hakkında yazılan 
raporlardan oluşmaktadır.

Her raporda ülkenin kimlik bilgileri verildikten 
sonra mezkûr ülkenin çocuk nüfusu, anne ço-
cuk ölüm oranları ve hastalıklara bağlı çocuk 
ölümleri hakkında sayısal veriler tespit edildi. 
Aynı şekilde çocukların eğitim durumları, okula 
gidemeyen çocuk sayısı ve bölgelere göre eği-
time engel olan faktörlerden bahsedildi. 

Raporda mutlaka ele alınan konulardan biri 
de çocuklarla ilgili hak ihlalleri oldu. Çocuk iş-
çiler, asker çocuklar, sokak çocukları, çocuk 

evlilikleri, şiddet gören veya istismara uğra-
yan çocuklar konu edildi. Ayrıca yetim, öksüz, 
terk edilmiş ve sosyal yetim çocukların sayıları 
verilmek suretiyle istatiksel bir çalışma yapıldı. 
Mümkün olduğunca resmî ve özel yetimhane-
ler, buralarda kalan çocuklar ve hangi şartlar-
da hayatlarına devam ettiklerine dair bilgiler 
kaleme alındı. Son olarak ülke bazlı misyonerlik 
çalışmalarına değinildi.

Aynı zamanda Yetim Vakfı web sayfası üze-
rinden de erişilebilen Dünya Çocukları İnsanî 
Durum Raporu, 2021 yılı itibariyle dünya ço-
cuklarının insanî durum tablosunu şu şekilde 
gözler önüne serdi: 
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DÜNYA ÇOCUKLARI 
İNSANÎ DURUM TABLOSU
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Kasım ve Aralık ayları boyunca, her Cumartesi günü 
İstanbul’daki gönüllülerimiz ve çocuklarımızla beraber 
sokak hayvanlarına mama ve su dağıttık. Bu vesileyle 
çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve sosyal sorum-
luluk bilincini kazandırmak istedik. Bu etkinliğimizden 
birini de Fatih Camii avlusunda gerçekleştirdik.

Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz Boğaz gezimizde ye-
tim çocuklarımızla gönüllülerimizi bir araya getirdik. 
Üsküdar Belediyesi katkılarıyla Valide Sultan Vapu-
ru’nda çay, simit eşliğinde İstanbul’u seyrettik. Çocuk-
larla oyunlar oynadık ve onlara hediyeler dağıttık.

E-senlik projemiz kapsamında gönüllülerimizi ve 
çocuklarımızı online platformda bir araya getirdik. 
Her biri 3 ay devam eden ve 3 dönemden oluşan 
e-senlik projesi boyunca çocuklara psikososyal des-
tek verdik, akademik ihtiyaçlarını karşıladık, onlarla 
oyunlar oynadık ve sağlıklı iletişim kurmalarına yar-
dımcı olduk. Ayrıca çocuklarımızın akademik ihti-
yaçlarını karşılayabilmek için gönüllülerimizle online 
bir kütüphane kurduk.

Sıcak bir Haziran günü, bağışçılarımız, gönüllüle-
rimiz ve yetim çocuklarımızla Yetim Vakfı Merkez 
Binası’nın bahçesinde bir araya geldik. Bahçe şen-
liğimizde genç gönüllülerimiz çocukların yüzlerini 
boyadılar, onlarla oyunlar oynadılar. Geriye, hatıra 
olarak mutlu bir gün kaldı. 

Kilis Anaokulu’muzda okuyan minik öğrencilerimiz ve 
orada görev yapan öğretmenlerimizle bir uçurtma 
şenliği düzenledik. Çocuklar omuzlarındaki bütün yük-
leri uçurtmaların kuyruğuna takıp göğe saldılar. 

ETKİNLİK VE
ORGANİZASYONLARDAN SEÇMELER 
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Babıska Sosyal Hizmet Merkezi’ndeki Suriyeli yetim 
çocuklarla Nasreddin Hoca’yı bir araya getirdik. Nas-
reddin Hoca çocuklara fıkralar anlattı, onlarla oyunlar 
oynadı. Bahar güneşi ve yetim çocukların gülücükle-
riyle ısınan harika bir gün yaşandı. 

Eğitim Destek Merkezi Projesi kapsamında 25 gönül-
lü öğretmen ve 80 çocukla beraber, Eyüp’teki Zinde 
Okulları’nda derslere başladık. Yüz yüze gerçekleşen 
buluşmalarda, çocukların eğitimlerine ve sosyal akti-
vitelerine ağırlık verdik. Aralık ayında başlayan prog-
ramımız, 18 hafta devam edecek. 

Lisans ve lisansüstü eğitim almış gönüllülerimizle 
birlikte Yetim Akademi Topluluğu’nu oluşturduk. Ye-
tim, yetimin sorunları, yetimlerin maruz kaldığı teh-
likeler, ülkelere göre yetimlik sebepleri, çocuk işçiler, 
asker çocuklar, mülteci çocuklar gibi spesifik alan-
larda makale ve raporlar yazmaya başladık.

Babıska Sosyal Hizmet Merkezi’ndeki Suriye-
li yetim çocuklarımızla Osmanlı’dan miras kalan 
okçuluk derslerine başladık. Çocuklarımız hem 
eğlendiler hem de yeteneklerini keşfetmenin mut-
luluğunu yaşadılar. 

Bağışçılarımızın destekleriyle Reyhanlı Psikososyal 
Destek Merkezi’mize meyve ağaçları diktik. Yetim ço-
cuklarımız doğal bir güzelliğe kavuştular. Ayrıca yaşa-
dıkları yer, ruh ve beden sağlıkları için daha güzel bir 
yere döndü. 
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Reyhanlı’da bulunan yetim çocuklarımızla birlikte son-
baharın tadını çıkardık. Hep birlikte bahçemize düşen 
yaprakları topladık. Sonra da yaprak baskı çalışması 
yaparak eğlendik. 

Yetim Vakfı gönüllüleri Eyüp Sultan Camii’nin manevî 
ikliminde toplandılar. Vakfımızı ve faaliyetlerini daha 
çok kişiye duyurmak ve daha çok yetime ulaşmak için 
halka tanıtım materyalleri ve kumbara dağıttılar. 

Kasım ayında, Kilis Anaokulu’muzda okuyan minik 
öğrencilerimizle şehirdeki camileri ziyaret ettik ve 
onlara cami âdâbını anlattık. Duaya açılan minik el-
ler görmeye değerdi. 

Yemenli yetim çocuklar için İstanbul’daki gönüllüle-
rimizle bir kahvaltı düzenledik. Kahvaltıya Hale Ca-
nat, Tülay Gökçimen ve Mine İzgi Hanımefendiler de 
katılarak projeye destek verdiler. 

Kilis Anaokulu’muzda okuyan minik öğrencilerimizle 
Mevlânâ Haftası’nı kutladık. Çocuklara sevgiyi, hoş-
görüyü, kardeşliği anlattık. Minik semazenlerin semâ 
gösterisi görmeye değerdi. 
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“Yetime Dair” adını verdiğimiz ve 12’si yayınlanan kısa 
röportajlarla mikrofonu ünlü isimlere uzattık. Yetim 
gerçeğini bir de onların dilinden dünyaya duyurduk. 

Adak, akika ve şükür kurbanlarımızı dağıttık. Dağıtım 
yaptığımız ülkeler Nepal, Tanzanya, Çad, Moğolistan, 
Somali, Sri Lanka, Suriye ve Togo’ydu. Hayırsever ba-
ğışçılarımız sayesinde, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin 
sofraları şenlendi, yüzleri güldü, karınları doydu.

İstanbul’daki Aksaray Psikososyal Destek ve Uygu-
lama Merkezi’nde gerçekleşen her seanstan sonra 
birer saatlik atölye çalışmaları yaptık. Akıl oyunları, 
kutu oyunları, kum terapisi, müzik ve koro çalışma-
ları, resim çizme gibi farklı tekniklerle çocuklarımızı 
hem eğlendirdik hem de onların fiziksel, sosyal ve 
duygusal gelişimlerine katkıda bulunduk. 

Eyüp Sultan gönüllülerimiz ve ilçedeki birçok 
STK’nın katılımıyla Mevlid-i Nebî Haftası’nı kutla-
dık ve “Peygamberimiz ve Vefa” konulu bir prog-
ram gerçekleştirdik. Programın ardından bölge-
deki esnafı ziyaret ederek onlara gül dağıttık.

Minik eller, minik ayaklar hiç üşümesin diye kışlık kı-
yafet dağıtımları yaptık. Dağıtım yaptığımız ülkelerden 
biri Irak’tı ve desteklerinizle 200 yetim çocuğumuzun 
yüzü güldü. 
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Lübnan’da bulunan Al Reaya Kurumu’ndan Muham-
med Zahra Bey vakfımızı ziyaret etti. Yönetim Kurulu 
Başkanımız Murat Yılmaz tarafından ağırlanan konu-
ğumuz, vakfımızın yetim çalışmaları ve projeleri hak-
kında bilgi aldı. İki taraf için de faydalı ve sıcak bir gö-
rüşme oldu.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Eyüp Sultan 
gönüllülerimiz minik çocuklarla buluştu. Palyaço kılığı-
na giren gönüllülerimiz, çocukların yüzlerini boyadılar, 
onlarla doyasıya oynadılar. Çocukların mutluluğu, gü-
neşten bile parlaktı. 

Reyhanlı’da bir hayır çarşısı gerçekleştirdik. Suriyeli 
yetim annelerinin el emeği verip göz nuru dökerek 
hazırladıkları ürünlerin de yer aldığı çarşıyı Reyhanlı 
Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da ziyaret etti. 
İyilik Gemisi, yetimler için bir kez daha hareket etti. 

İyilik köprüsü, Hollanda’dan Reyhanlı’ya uzandı. Hol-
landa’dan gelen bir grup gönüllü üniversite öğren-
cisi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki 70 yetim ailesini 
ziyaret ettiler ve onlara gıda kolisi dağıttılar.

Suriyeli minik muhabirimiz Rehaf Ömerneccar, 20 
Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde mikrofonu 
eline aldı ve kamptaki yaşıtlarıyla röportaj yaptı ve 
kampta yaşayan çocukların bir günlük yaşamını 
bizlere aktardı. 
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Ailelerin kendi ürettikleri ürünlerle geçimlerini sağla-
maları için Kalkınma projeleri başlattık. Bunlardan biri 
de sağmal inek projesiydi. Desteklerinizle Yemen’in 
Taiiz, Wisab ve Eb kentindeki ailelerimize sağmal inek 
teslim ettik.

“Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez” diyerek, İdlib’te zorlu 
kış şartlarında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi 
ailelere, bağışçılarımızın desteğiyle 75 ton kömür da-
ğıttık. 

Minik çocuklar için “Bir Kutu Gülücük” paketleri ha-
zırladık. İçine zekâ oyunları, el becerilerini geliştiren 
oyuncaklar ve lezzetli atıştırmalıklar gibi onları se-
vindirecek ve yüzlerini güldürecek hediyeler koyduk. 
Gönüllülerimizle beraber Suriye’nin İblib şehrine git-
tik ve orada bulunan Meşed Kampı’ndaki çocukla-
ra dağıttık. 265 çocuğun kalbi, sevinçten kelebekler 
gibi kanat çırpıyordu.

Kilis Anaokulu’nda eğitim gören çocuklarımız, 
Orman Haftası’nda dünyaya çok güzel bir mesaj 
verdiler. Minicik elleriyle 83 tane fidan dikerek, 
daha yeşil ve daha temiz bir dünya istediklerini 
anlattılar. 

Maldivler’de faaliyet gösteren International Aid Cam-
paign (IAC) yetkilileri vakfımızı ziyaret ettiler. Yönetim 
Kurulu Başkanımız Murat Yılmaz, IAC yetkililerine fa-
aliyetlerimiz hakkında bilgi verdi. Her iki taraf için de 
faydalı ve sıcak bir görüşme oldu. 
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Kıymetli bağışçılarımızın desteğiyle, çam sakızı çoban 
armağanı olarak kumanya paketleri hazırladık. Tabii 
içine inancımızı, duamızı ve sevgimizi de koyduk. Ra-
mazan ayında Filistin’e gittik ve Gazze’de yaşayan 100 
yetim ailesine ve ihtiyaç sahibine kumanyalarımızı da-
ğıttık.

Yetim çocuklarımız için Eyüp Sultan Meydanı’nda bir 
kermes düzenledik. Eylül ayının tatlı esintisi altında, bir 
hafta boyunca gönüllülerimizin yaptığı el emeği, göz 
nuru ürünleri satışa sunduk. Eyüp Sultan Kaymakamı 
Sayın İhsan Kara, kermesimizi ziyaret ederek, ekip ar-
kadaşlarımızı tebrik etti. Kermesimiz, onlarca yetime 
sevinç oldu.

Bosna Hersek’in Bihaç merkezli Una-Sana Kan-
tonu, Sosyal ve Pedagojik Yaşam Merkezi Müdürü 
İzudin Hiliç ve beraberindeki heyet vakfımızı ziyaret 
etti. Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Yılmaz’la gö-
rüşen heyet, Bosna’daki çocuk evleri ve yetiştirme 
yurtları hakkında karşılıklı fikir teatisinde bulundular. 

“Sağlıklı ebeveynler, sağlıklı çocuklar yetiştirir.” di-
yerek kollarımızı sıvadık ve savaş travması yaşamış 
yetim annelerimizin yanına gittik. Reyhanlı Eğitim 
Köyü’nde yaşayan bu 78 anneye, uzman psikologla-
rımız tarafından eğitim verdik. Eğitim sonunda ken-
dilerine sertifika takdim ettik. Başarmanın sevinci 
gözlerinden okunuyordu. 

Kadın Kolları’nın öncülüğünde yetim çocuklarımız için 
bir kahvaltı düzenledik. Hale Canat, Tülay Gökçimen 
ve Mine İzgi gibi kıymetli isimlerin ve onlarca gönüllü-
müzün katıldığı kahvaltı programı, Yemenli yetim ço-
cuklarımıza bir umut oldu.
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Lübnan’da bulunan kardeş kuruluşumuz Al-Ghawth 
(Humanitarian Relief for Development) yöneticileri 
vakfımızı ziyaret ettiler. Yönetim Kurulu Başkanımız 
Murat Yılmaz tarafından ağırlanan ekip, Lübnan’ın 
içinde bulunduğu kriz ve Filistin kamplarında bulunan 
yetim ailelerin durumları hakkında görüştüler. 

Yetim Vakfı gönüllülerini Alibeyköy’de bulunan Os-
manlı Park Sosyal Tesisleri’nde bir araya getirdik. On-
larca hayırseverin katıldığı kahvaltı programının geliri, 
kalkınma projelerine aktarıldı.

Bosna Hersek’in Saraybosna, Tuzla ve Una Sana 
bölgelerinde, eğitime destek projemiz kapsamında, 
100 yetim öğrenciye kırtasiye malzemeleri ve okul 
çantası hediye ettik.

“Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez” diyerek, soğuk kış 
şartlarına ve şiddetli yağışlara maruz kalan Suriye 
İdlib’teki yetim çocuklarımıza bot ve kışlık kıyafet 
hediye ettik. 

Katar’dan gelen değerli gönüllülerimizi vakıf merkez 
binamızda ağırladık. Daha sonra çocuklarımızla birlik-
te etkinlikler düzenleyip eğlendik.
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50 farklı ülkeden 50 yetim çocuğun hayallerini çiz-
diği resimleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü 
vesilesiyle Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde, Kâğıthane 
Meydanı’nda ve Eyüp Meydanı’nda sergiledik. Yetim 
çocuklar, kendi çizimleriyle seslerini bir kez daha dün-
yaya duyurdular.

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, Yönetim Kurulu 
Üyesi Cengiz Cantürk ve Kaynak Oluşturma Birimi’n-
den Ömer Gölgeci, Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı’yı maka-
mında ziyaret ettiler. Yetim Vakfı’nın çalışmaları hak-
kında kendisine bilgi verdiler ve yeni projelerinden 
bahsettiler. Ziyaret sonrasında Sayın Asmalı, on yetim 
çocuğun hâmiliğini üstlendi. 

“Biraz da ağzımız tatlansın.” dedik ve İdlib’teki 200 
yetim ailemizin kapısını çalarak onlara Hindistan 
cevizi ezmesi hediye ettik. Bir kez daha anladık ki 
gülmek en çok çocuklara yakışıyor.

Kıymetli bağışçılarımızın desteğiyle, çam sakızı ço-
ban armağanı olarak kumanya paketleri hazırladık. 
Tabii içine inancımızı, duamızı ve sevgimizi de koy-
duk. Ramazan ayında Suriye’ye gittik ve İdlib’in Ari-
ha bölgesinde yaşayan yetim ailelerine ve ihtiyaç 
sahibi kimselere kumanyalarımızı dağıttık.

Bosna Hersek’in Bihaç merkezli Una-Sana Kantonu’n-
da bulunan Adel Ehsan Organization Başkanı Khedir 
Alsoltari, vakfımızı ziyaret etti. Yetim Vakfı’nın çalışma-
ları hakkında bilgilendirilen Sayın Khedir Alsoltari’yle 
sıcak ve güzel bir görüşme gerçekleşti. 
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“Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez” diyerek ve tabii ki kıy-
metli bağışçılarımızın desteğiyle, Halep’te yaşayan sa-
vaş mağduru ailelere battaniye, yetim çocuklara mont 
hediye ettik.

“Bayramlık hediye etmeden olmaz.” dedik. Ramazan 
ve Kurban Bayramı’nda da dünyanın farklı ülkelerin-
de yetim çocuklarımızın yüzünü hep birlikte güldürdük. 
Binlerce çocuğumuza bayramlık sevinci yaşattık.

Hayırseverlerimizin zekâtlarıyla gönülden gönle 
kardeşlik köprüleri inşa ettik. Türkiye’yle birlikte yir-
miyi aşkın ülkede yetim ailelerimize zekât dağıtımı 
yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. 

“Kurban İbadet Yetim Emanet” diyerek yola çıktık 
ve kıymetli bağışçılarımızın kurban emanetlerini 
22 ülkede dağıttık. Hem yetim ailelerimiz ve ihti-
yaç sahibi ailelerimizle hasbihal ettik hem de on-
ların yaşadıkları zor hayat şartlarına bir kez daha 
tanık olduk.

Ümraniye Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçeve-
sinde Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi’nde okuyan gençle-
rimizle buluştuk. Her sınıfın bir yetim kardeş edineceği 
“Sırada İyilik Var” projemizi onlarla paylaştık. Sırada 
iyilik var, gençlerde umut var. 
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PSİKOSOSYAL
ACİL YARDIMLAR
MANAVGAT ORMAN YANGINI BOZKURT SEL BASKINI

31 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri arasın-
da süren Manavgat orman yangınında, Yetim 
Vakfı psikososyal destek ekibimiz 20’den fazla 
köy ve yerleşim yerini ziyaret etti. Yangından 
etkilenen köylerdeki çocuklarla iletişime geçti-
ler. Çocukların içinde bulunduğu travmatik du-
rumdan asgarî düzeyde etkilenmelerini sağla-
mak için onlarla sohbet ettiler ve içinde çeşitli 
zekâ geliştirici oyuncakların bulunduğu “Bir 
Kutu Gülücük” paketi hediye ettiler.

Psikososyal destek ekibimiz, yangın bölgesin-
de yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını tespit etti-
ler. Köy imamlarıyla birlikte aile ziyaretlerinde 
bulundular. Yangını söndürmeğe çalışan itfai-
ye ekiplerine ve köylülere soğuk su ve yiyecek 
dağıttılar. Bütün süreç boyunca, Aile Bakanlığı 
Psikososyal Destek Ekipleri ile irtibatta oldular 
ve onlarla koordineli bir şekilde hareket ettiler. 

12 Ağustos 2021 tarihinde kendini gösteren 
aşırı yağışlar yüzünden Kastamonu Bozkurt il-
çesinde sel felaketi yaşandı. Ezine Çayı’nın ke-
narında bulunan ağaçlar söküldü, köprüler ve 
evler yıkıldı. Yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. 

Yetim Vakfı psikososyal destek ekibi, 13-16 
Ağustos tarihleri arasında bölgede bulunarak 
selden etkilenen ailelere travma terapisi uygu-
ladı. Bölge halkıyla görüşmeler yaptı, çocuklara 
“Bir Kutu Gülücük” paketi, ailelere de temizlik 
malzemeleri dağıttı. 



Teşekkürler
2021 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz bütün 
projelere, etkinliklere ve faaliyetlere katkıda 

bulunan ve destekleriyle Yetim Vakfı’nın 
yanında olan herkese teşekkür ederiz.

İyi ki varsınız.
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