
 

 

DOĞU ĞÛTA’DAKİ YETİMLERİN DURUMU HAKKINDA RAPOR 

Sûriye’de yaşanmakta olan savaşın ortaya çıkarttığı sosyal sorunların en ciddîsi 

belki de YETİM SORUNU’dur. Dolayısıyla onların sorununu çözmek için gayret 

sarfetmek, aslında bu toplumun sorunlarından büyük bir bölümünün de çözümüdür. 

Zîrâ bu sorunun etkileri sadece onların çevrelerindeki ortamla sınırlı kalmamaktadır. 

Bilakis bunun çok ötesine geçerek, toplumun tümünü etkilemektedir. 

➢ YETİMLER ve DOĞU ĞÛTA BELDELERİNDEKİ DAĞILIMLARI: 

Doğu Ğûta’nın toplam yetim sayısı: 16.534’dür. An itibariyle Doğu Ğûta’da 

bulunan yetimlerin sayısı ise: 12.517’dir. Bu yetimlerin bölgedeki dağılımı aşağıdaki 

gibidir: 

Açıklama Erkek Kız Toplam Yüzdelik Oran 

Dûma Beldesinin Yetimleri 2.328 2.262 4.590 % 36,6 

Merc Bölgesinin Yetimleri 970 929 1.909 % 15,2 

Ğûta’nın Diğer Beldelerindeki Yetimler 2.953 3.065 6.018 % 47,2 

TOPLAM 6.261 6.256 12.517 % 100 

Aynı şekilde Doğu Ğûta’da yetim annesi olan dul kadın sayısı 3.814’e ulaşmıştır. 

Bu rakam  Doğu Ğûta’daki toplam dul kadın sayısına oranla % 81,5’i teşkil 

etmektedir. 

➢ DOĞU ĞÛTA’daki YETİMLERİN MEVCUT DURUMUNUN TANIMI: 

• Doğu Ğûta’da kefâleti üstlenilmemiş olan 3640 yetim bulunmaktadır. Bu 

rakam Ğûta dâhilinde mevcut olan yetim sayısının yaklaşık %29’una tekâbül 

etmektedir. Bu oran, yetim çocuklarının geleceğiyle ilgilenen herkese, gerçek mânâda 

çalışarak yetimlerin kefâleti ve gözetimi konusunu önceliklerinin başında kılmaları 

için sorumluluk alarmı vermektedir. 



 

 

• Kefâletin/sponsorluğun önemi, yetim âilesinin tek gelir kaynağı olmasından 

kaynaklanmaktadır. Kuşatma ve savaş sürecinin uzunluğu (maddî anlamda) Ğûta’da 

yaşayan âilelerin çoğunluğunu bitkin düşürmüş ve ellerindeki tüm imkanları 

tüketmiştir. Buna binâen Ğûtalı âileler arasında yoksulluğun ve işsizliğin 

yaygınlaşması göz önüne alındığında, kendi çevrelerinden de herhangi bir âile içi 

gelir-destek kaynağı bulunmaması sebebiyle yetim âileleri bölgedeki en fakir âileler 

olarak sınıflandırılmaktadır. 

• Kendisi için bir sponsorluğun bulanmayışı yetim çocuğu, günlük yiyecek ve 

giyecek gibi en belirgin temel ihtiyaçlarını te’min edeceği bir rızık/geçim kaynağı 

kazanmak için zorunlu olarak sokaklara itmektedir.   

• Doğu Ğûta’da 1 yetimin sponsorluk bedeli ortalama 40 $’dır. 

➢ EĞİTİM AÇISINDAN DOĞU ĞÛTA’DAKİ YETİMLERİN DURUMU: 

Babanın bulunmaması âile yapısında derin etkiler bırakmaktadır. Babanın yokluğu 

yetim çocuk için uygun rehberliğin, yönlendirmenin ve  desteğin olmayışını ifâde 

etmektedir. Oluşan bu boşluk cehâlet ve (eğitimde) geri kalma hususunda verimli bir 

zemin ve ortam oluşturmaktadır. Bunun neticesinde ise yetim, ilmî/eğitim geleceğini 

ve öğrenimini yok sayarak çalışmaya ve başıboşluğa yönelmektedir. 

 Açıklama Adet Oran 

1- Yetim öğrencilerin sayısı 6.868 Ğûtalı öğrencilerin % 18’i 

2- Okullarını bırakan yetim öğrenci sayısı 538 Yetim öğrencilerin % 7,8’i 

Bu durum, yetimlerin ve yetim âilelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya katkı 

sağlayan nitelikli projelerin başlatılmasını gerekli kılmaktadır. Böylece yetim 

çocukları okumaya ve eğitiminde üstün başarılı olmaya sevk edecek uygun bir eğitim 

ortamı oluşturulabilir. 



 

 

➢ SAĞLIK AÇISINDAN DOĞU ĞÛTA’DAKİ YETİMLERİN DURUMU: 

Doğu Ğûta’da yaşayan sakat-engelli yetimler, babalarını kaybetme trajedisine bir 

de sakat kalış trajedisi eklenmek sûretiyle iki kat çile ve zahmet çekmektedir. Bazı 

durumlarda buna annesinin yokluğu da ilâve edilmektedir ki; böyle bir durumda 

yetimin günlük çektiği sıkıntılar ve çevresinde yaşadığı zorluklar kat kat daha 

fazlalaşmaktadır. 

 Açıklama Adet 

1- Doğu Ğûta’daki Engelli Yetimler  442 

2- Doğu Ğûta’da Süt Emme Çağındaki Yetimler 721 

 

➢ DOĞU ĞÛTA’DAKİ YETİMLERİN KARŞILAŞTIĞI EN BELİRGİN SORUNLAR: 

• Bağışçıların yetim sponsorluğu sunmayı bırakmaları ve bu konuda gösterilen 

isteksizlik sebebiyle yardım kuruluşların hâlihazırda herhangi bir yeni yetimin 

sponsorluğunu üstlenmekte yetersiz kalmaları. 

• Kefâleti üstlenilmiş olan yetimlere sponsorluk paralarının belirlenen vakitte 

ulaşması husûsunda gecikmelerin yaşanması. Bu durum, tek gelir kaynağı olarak 

sponsorluk ödemelerine bağlı yaşayan yetim âilelerinin üzerinde ciddî bir geçim 

yükü oluşturmaktadır. 

• Bölgeye para transfer mâliyetinin, 6 ay öncesine göre 10 kata yakın bir oranda 

çok büyük bir  yükseliş göstermiş olması. 



 

 

• Ayrıca yetim âilesine “Karşılaştığınız en belirgin sorunlar nelerdir?” sorusu 

sorulduğunda en çok alınan cevaplar, yetimlerle ilgilenen kuruluşlar nezdindeki en 

belirgin sorunlardan başlıcalarını şu şekilde ortaya koymaktadır: 

• Sponsorluk üst yaş sınırınının, yetimin sorumluluk üstlencebileceği 

yaşa kadar yükseltilmesine duyulun ciddî ihtiyaç. 

• Yetim kızlardan başarılı olanların üniversite eğitimlerine devâm 

edebilmeleri hususunda duyulan ihtiyaç. 

Not: Bu raporda, rejimin elindeki (âkıbeti mechûl) tutukluların çocuklarına hiç 

değinilmemiştir. Raporun hazırlanış târihi 22.08.2017’dir. 

 


