
Dünya Yetimler Günü (15 Ramazan – 10 Haziran) soru-cevap dokümanı 

- Dünya Yetimler Günü ne demek? 

Dünya Yetimler Günü, dünya üzerinde bulunan yetim çocuklar için, yine dünya ölçeğinde korunup 
kollanmaları ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için farkındalık oluşturmak ve çocuklar için çeşitli 
sosyal projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırlamak için İHH İnsani Yardım Vakfı’nın teklifi ve 
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kabulüyle ilan edilmiş olan bir gündür. 

- Dünya Yetimler Günü’ne neden gerek duyuldu? 

 II. Dünya Savaşı sonrası inşa edilen devletler düzeni, her ne kadar yeni büyük savaşların yaşanmaması 
ve barış iddiası taşısa da her geçen gün savaşların, doğal ve insan eliyle gerçekleşen afetlerin, AIDS 
gibi devasız hastalıkların ve yoksulluğun arttığı kaotik bir dünya oluşturdu. Bu çarpık yapı ise en çok 
çocukları etkiledi. Bugün UNICEF rakamlarına göre dünya üzerinde 200 milyon yetim çocuk 
bulunuyor. Bu rakamlara Çin, Myanmar, K. Kore, Bosna, Irak gibi 52 ülke dahil değil. Bu şekilde 
bakıldığında yaşadığımız dünyada 400 milyona yakın çocuğun yetim/öksüz ve terk edilmiş olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu da dünyayı bir açıkhava yetimhanesi yapar!  

Her gün 10.000’e yakın çocuk yetim kalmakta ve bu senede 3 milyonun üzerinde çocuğa tekabül 
etmektedir. Bu çocukların 2,1 milyonu sadece Afrika’da yetim kalmaktadır. Yetim çocukların 
yarısından fazlası sokaklarda herhangi bir aile ve kurum koruması olmaksızın yaşamaktadır. Sadece 
Irak’da 5 milyon yetim çocuk bulunurken, Suriye’de yedinci yılına giren savaş sonucunda 600 bin 
insan katledilmiş ve en az 1 milyon çocuk yetim kalmıştır. Dünyanın “savaş oyununa” çocuklar da 
savaş ağaları tarafından itilmişler ve 300.000’den fazla çocuk daha oyun yaşlarında silahaltına 
alınmıştır. 

Her yıl 40 bine yakın çocuk devlet bakımı için gereken yaş sınırını (18 yaş) geçtikleri için sokaklara 
sürülmektedir. Bu çocukların önemli bir kısmı intihara sürüklenmekte, fuhuş, madde bağımlılığı ve 
alkolizme esir olmaktadırlar. 

Her yıl 4 milyon kişi insan kaçakçılığına konu olurken, bunun 2,5 milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 
32 milyar dolarlık insan kaçakçılığının büyük bir kısmı maalesef kadın ve çocuklar üzerinden 
yürümektedir. Kaçırılan çocukların 1 milyonu (günlük 3000 çocuk) fuhşa zorlanmakta, internet 
üzerinden yürütülen ahlaksızlıklarla istismara uğramaktadırlar.  

Tüm dünyayı saran misyoner örgütler de çoğunlukla çocuklar üzerinden faaliyetlerini 
yürütmektedirler. 2010 yılında Haiti’de gerçekleşen depremden sonra yaşları 2 ay ila 12 yıl arasında 
değişen 33 çocuk misyonerler tarafından kaçırılırken Dominik Cumhuriyeti sınırında durdurulmuştur. 
2004 yılında Açe’de meydana gelen tsunaminin ardından da benzer olaylar yaşanmıştır. Fransa 
merkezli bir kuruluş olan L'Arche de Zoé’ya (Zoé’nin Gemisi) içerisinde anne babaları hayatta olan 
çocukların da bulunduğu 103 çocuğu Fransa’ya kaçırmak isterken son anda engel olunmuştur. 2008 
yılı itibariyle 5.2 milyon nüfusu olan Kırgızistan’da, nüfusun %80’ini oluşturun 4.160.000 
Müslümandan 250.000’inin yoğun misyonerlik çalışmaları nedeniyle dinini değiştirmiş olabileceği 
belirtilmektedir. 

Çocuk istismarında misyoner yapılarla birlikte, organ, fuhuş mafyaları, dilenci şebekeleri de 
bulunmaktadır. Organ kaçakçılığı organize suçlar kapsamına girmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 



(WHO)’nün belirttiğine göre her yıl yasa dışı olarak 7.000 böbrek nakli gerçekleşmektedir. 1987 ve 
2007 yılları arasında 1 milyon çocuk organ nakli için kaçırılmıştır. Asya, Afrika, Doğu Avrupa, eski 
Sovyetler Birliği ülkeleri ve Latin Amerika’dan alınan organlar genellikle gelişmekte olan ülkelerdeki 
hastalara yasa dışı olarak nakledilmektedir. 

Asya ve Pasifik bölgeleri çocuk işçilerin çok yoğun olduğu bölgeler olmakla birlikte Afrika kıtası çocuk 
işçiliğinde başı çekmektedir. Afrika’da yaşayan 5-17 yaş arasındaki her beş çocuktan biri çocuk işçi 
olarak çalıştırılmaktadır. Çocuk işçilerin %58,6’sı tarım, %32,3’ü hizmet, %7,2’si de sanayi sektöründe 
çalıştırılmaktadır. Güney Asya ülkelerinde tekstil, Afrika’da tarım ve ev hizmetleri çocukların yaygın 
biçimde ucuz iş gücü olarak kullanıldığı alanlardır. Pek çok ülkede ise çocuk yaştaki kızlar fuhuş 
bataklığına sürüklenmektedir. Hindistan’da, Çin’de, Tayland’da haftanın yedi günü minimum 12-14 
saat çalıştırılan çocuklar bulunmaktadır. 

Nüfusu 1,3 milyarı aşan ve bu nüfusun yaklaşık %30’u yoksulluk sınırının altında yaşayan Hindistan’da 
300.000 çocuk dilencilik yapmaktadır. Çoğu dilenci mafyası tarafından çalıştırılan, çeşitli uzuvları (kol, 
bacak vb.) mafya tarafından kesilen ve sokağa atılan bu çocuklar dilenci mafyası tarafından 
kullanılmaktadır. 

Tüm bu yürek burkan istatistik ve bilgilerden sonra dünya üzerinde sayıları 400 milyonu aşan yetim, 
öksüz ve terk edilmiş çocuklarla ilgili ciddi sosyal politika eksikliği göze çarpmakta ve hepsinden 
önemlisi de dünya devletlerinin bu gerçeği göz ardı etmiş olmalarıdır. Dünya Yetimler Günü’ne 
dünyanın en çok istismara uğrayan grubunu oluşturan yetim çocuklara vurgu yapabilmek ve 
çocukların hayatlarında sahici ve kalıcı değişiklikleri sürdürülebilir projelerle gerçekleştirebilmek 
amacıyla lüzum görülmüştür.  

- Dünya Yetimler Günü nasıl ortaya çıktı? 

25 yıldır dünya genelinde edindiği insani yardım tecrübesi ile yetimlere destek olan İHH, 2013 yılı 
eylül ayında Dünya Yetimler Günü’nün ilanıyla ilgili içinde Türkiye’nin de bulunduğu 57 İslam ülkesinin 
çatı kuruluşu olan İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) gerekçeli bir proje gönderdi. Akabinde aralık ayında 
İstanbul’da İİT ile ortaklaşa olarak “İslam Dünyasında Yükselen Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü” 
başlığı ile uluslararası bir konferans düzenlendi. İslam dünyasının sivil toplum kuruluşlarının üst düzey 
yöneticilerinin katılımcı olduğu konferansta İHH, savaş, işgal, doğal afet ve kriz bölgelerinde yaşayan 
yetimlerin karşı karşıya kaldığı sorunların altını çizerek yetimlerin sorunlarının dünya gündemine 
taşınması ve konu ile ilgili bilinçlendirme yapılması amacıyla her yıl belirli bir günün Dünya Yetimler 
Günü olarak idrak edilmesi teklifini yineledi.  

9-11 Aralık 2013 tarihlerinde Gine’nin başkenti Conakry’de düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi 40. 
Oturumu’nda İHH’nın teklifini görüşen İİT, her yıl Ramazan ayının 15. gününün İslam âleminde Dünya 
Yetimler Günü olarak idrak edilmesini karara bağladı. 40. Oturum 1/40 ICHAD numaralı kararın 21. 
Maddesi’ne göre İİT, bu kararını bünyesinde bulunan bütün sivil toplum kuruluşlarına ve hayır 
kuruluşlarına iletmiş, onlara Dünya Yetimler Günü’nde uluslararası kamuoyunu yetim gerçeği 
konusunda bilinçlendirmek üzere harekete geçmeleri ve bu günde yetimlere yönelik her türlü sosyal 
projeyi başlatmaları çağrısında bulunmuştur. Dünya Yetimler Günü’nün dördüncüsü bu sene 
Ramazan ayının 15. günü (10 Haziran 2017) idrak edilecektir. 

 

- Dünya Yetimler Günü neden ramazan ayı içerisinde bir gün olarak ilan edildi? 



Ramazan rahmet ve bereket iklimi. Şeytanların zincire bağlandığı, cennet kapılarının ardına kadar 
açılıp, cehennem kapılarının kapandığı, yapılan hayır ve hasenata Rabbimizin on misli, yüz misli, 
yediyüz misli ve kendi fazlından nihayetsiz bir şekilde mükafat verdiği bir kurtuluş mevsimi. Bu ayda 
tutulan oruçlar, yoksulu, garibi ve elbette ihtiyaç sahibi muhacirleri ve yetim çocukları daha iyi 
anlayabilmek için güzel bir ortam oluştururken, yapılan hayır ve hasenatta da yetim çocuklar için de 
bir pay ayırabilmek için de güzel bir ortam. O nedenle Dünya Yetimler Günü’nün onbir ayın sultanı 
ramazan ayı içerisinde olması uygun görüldü. 

- Dünya Yetimler Günü sadece bir gün olarak mı idrak edilecek? 

Dünya Yetimler Günü her ne kadar bir gün olarak belirtilse de yetim çocuklarla ilgili ortaya konacak 
çabalar; eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel destek programları ve yine devlet imkanlarıyla ikame 
edilecek yeni kalıcı projeler tüm seneye yayılacak ve aslında yaşadığımız her gün adeta Dünya 
Yetimler Günü olacak.  

- Dünya Yetimler Günü’nde hangi faaliyetler gerçekleştirilecek? 

15 Ramazan (10 Haziran 2015) Dünya Yetimler Günü’nde ülkemizde ve tüm İslam ülkelerinde 
gerçekleştirilecek olan bir dizi etkinlikler şu şekilde olacaktır: 

- Basın açıklaması 
 İİT üye ülkelerinde yetim çocukların durumunu gündeme taşımak için basın 

toplantılarının/açıklamalarının düzenlenmesi 
 İİT danışmanlık statüsündeki STK’ların basın açıklamaları 
 Dünyada ve İslam coğrafyasında yetim çocuklara karşı tutum ve davranışlarımızın 

nasıl olması gerektiği ile ilgili “İslamda Yetim Hakları ve Sorumluluklarımız” 
raporunun sunulması (Türkçe, İngilizce) 

- İftar programı 
 İİT üye ülkelerinde STK’lar, ilgili bakanlık, belediye vs. görevlilerinin ve yetim 

çocukların katıldığı iftar programlarının düzenlenmesi 
- Bayramlık kampanyası 

 İİT’ye üye ülkelerde yetim çocuklar için “bayramlık kıyafet çalışmasının” yapılması 
- Hutbede “yetim” konusu 

 Üye ülkelerde ve cuma hutbesinde (14 Ramazan – 9 Haziran) “yetim çocuklar” 
konusuna yer verilmesi. Ayrıca kabe, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’da hutbede yetim 
çocuklar konusunun işlenmesi 

- İİT’ye üye ülkelerde 15 Ramazan’da yetimhane ve yetim evlerinin ziyareti ve çocuklara 
hediyelerin sunulması 

- Her ülkede yazılı, görsel ve sosyal medyada “yetim” çalışmaları hakkında duyuruların yer 
alması 

- Hayırseverlerin yetim hamiliğine teşvik edilmesi 
- Dünya Yetimler Günü çerçevesinde fotoğraf ve resim sergilerinin düzenlenmesi. 

 
- Dünya Yetimler Günü münasebetiyle İslam dünyasında kısa orta ve uzun vadeli olarak 

hangi faaliyetler önerilmektedir? 



 İİT üyesi her ülkenin kendi ülkesiyle ilgili yetim, öksüz ve terk edilmiş çocuklar raporu 
hazırlaması ve bu bilgilerin bir araya getirilerek Dünya Yetim Çocuklar Raporu’nun 
oluşturulması 

 İİT üyesi ülkelerde yetimler yararına salon programları ve yardım kampanyalarının 
düzenlenmesi 

 İİT üyesi her ülkenin başkentinde, mümkünse tüm şehirlerinde ve çocuk esirgeme yurtlarında 
yetim iftar programlarının düzenlenmesi. Çocukların iftar sofralarının onur konuğu olmaları 

 Yetim çocuklara eğitim, sağlık ve sosyal destek projeleri düzenlenecek olan yardım 
kampanyaları yapılması ve bu kampanyaların devletlerin ilgili bakanlık ve STK’larıyla yakından 
takip edilerek sonuçlandırması 

 Yetim etkinliklerinde çocukları bekleyen fuhuş, alkolizm, madde bağımlılığı gibi konularla 
yakından ilgilenilmesi ve çocukların bu alanlardan uzak tutulabilmeleri için gerekli olan 
adımların somut bir şekilde atılması. 

 Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ülke çapındaki tüm okullarda yetim, öksüz ve terk edilmiş 
çocuklarla ilgili resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenerek çocuklar ve yardımlaşma 
ile ilgili ülke genelinde bir bilinç oluşturulması. 

 İslam dininin çocuklara (yetim, öksüz ve terk edilmiş) vermiş olduğu değerin arttırılması. Bu 
konuda üye ülkelerin Diyanet İşleri Başkanları ile ortak çalışmaların yürütülmesi. 

 İİT üyesi her ülkede 14 Ramazan Cuma gününde tüm camilerden “yetim çocuklar” hutbesinin 
irad edilmesi  

 İİT üyesi her ülkede yetimhanelerin fiziki durumlarının iyileştirilmesi için somut adımların 
atılması 

  Yetimhanelerdeki çocukların yetimhaneden sonraki hayata adım atarken daha donanımlı 
olabilmeleri için mesleki eğitim sektörlerinin açılması ve çocukların yetimhanelerden bir 
meslek edinmiş şekilde mezuniyetlerinin temin edilmesi 

 Toplum nezdinde bilinç oluşturabilme adına tüm üye ülkelerde “Yetim Sempozyumu” icra 
edilmesi. Sempozyumda alınan kararların hayata geçirilmesi ve sempozyumun 
kitaplaştırılarak yetim çalışmaları hakkında bir literatür / kaynak oluşturulması 

 Ülkeler genelinde yetim çocuklarla ilgili ilmi toplantıların sık aralıklarla düzenlenmesi 
 2018 yılı Dünya Yetimler Günü’nde üye ülkelerin katılımlarıyla “Yetim Çocuklar Zirvesi” 

yapılması. Bu zirveye ilgili bakanlıklar ve STK’ların da katılması 
 İİT bünyesinde STK’ların bir araya gelerek yetim çalışmaları alanında faaliyetlerin 

genişletilmesi 
 İİT üyesi ülkelerin devlet başkanlarının 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’ne özel mesajlar 

yayınlaması 
 Henüz yetim kalmamış fakat dünyanın savaş, doğal afet ve AIDS gibi hastalıklarla yetim 

kalmaya namzet olan çocuklar için önlemler alınmalı.  
 Yetim annelerinin hayata tutunabilmeleri ve babasını kaybeden çocukların hayatın içerisinde 

kaybolmamaları için pozitif ayrımcılıklar da içeren projelerin üretilmesi 
 İİT bünyesinde STK’lar arasında yapılacak “Yetim çocuklar Proje Yarışmaları” düzenlenmesi. 

Başarılı bulunan projelerin İİT ve İslam Kalkınma Bankası tarafından desteklenmesi 
 Yetim Çocuklarla ilgili psikolojik destek ve rehabilitasyon uygulamaları yapılması 
 Tüm ülkelerde STK’lar ve devletin ilgili kademelerinin uygulayacağı Yetim Dayanışma Günleri 

(YDG) programları düzenlenmesi. İslam ülkelerinin YDG programlarını hem ülke içerisinde 



hem de Müslümanların azınlık olduğu ülkelerde uygulaması. (Örneğin üye ülke Türkiye 
Vietnam’daki Müslüman azınlığın yetim çocuklarını çeşitli sosyal projelerle destekleyebilir.) 

 Yetim sponsorluk çalışmasının İİT üyesi ülkelerde yapılması ve duyarlı insanların aylık bir ücret 
karşılığı yetim çocukların eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ihtiyaçlarına katkı sağlamasına öncülük 
edilmesi 

 İslam dünyasındaki yetimhaneler için ortak bir logo oluşturulması 
 Yetim destek kriterlerinin oluşturulması. (Çocukların insani, ahlaki ve İslami gelişimleriyle ilgili 

esasların belirlenmesi ve yetim takip sisteminin bu esaslar üzerinden takibinin yapılması) 
 İİT üyesi ülkelerde tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde sosyal hizmetler bölümlerinin 

açılması 
 Yetim çocuklar için üniversitelerde özel kontenjanların açılması 
 İİT Humanitarian Forum üyesi STK’larda yetim birimlerinin oluşturulması 
 Yetimhane denetimlerinin muntazaman yapılması ve fiziki, psikolojik takiplerinin yapılması 
 Aile sıcaklığının daha çok hissedildiği sevgi ve çocuk evleri sistemlerinin İİT üye ülkelerde 

uygulanabilmesi için altyapı çalışmalarının oluşturulması 
 Çocuk edinme ve koruyucu aile sisteminin İslam hukukuna uygun hale getirilmesi 
 Yetim hukuku ile ilgili akademik çalışmaların yapılması 
 Yetim çocukların desteklenmesi ve çocukların hayatlarına dair tiyatro eserleri, animasyon ve 

sinema filmleri hazırlanması 
 Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var (HSBYKV) projesiyle çocukların küçük yaşlardan itibaren 

okullarında yetim çocuklarla ilgili bir bilinç kazanmaları temin edilmesi 
 Yukarıda belirtilen önerilerin ve sonrasında “yetimlerle” ilgili alınan kararların takibi için İİT 

bünyesinde ve ilgili ülkelerde aktif bir sekretarya oluşturulması. (Orphan Found) 
 İslam dünyasının yetim çocuklarla ilgili yapılacak çalışmaların takibi için bir bilgi havuzu 

oluşturularak İİT’ye üye ülkeler arasında hızlı iletişim kurulması, geçişkenlik ve işbirliği ortamı 
oluşturulması 
 


