
...03.2023 

T.C. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 

ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BAŞVURUDA 

BULUNAN              :  (lütfen bilgi giriniz)  

E-POSTA                :   (lütfen bilgi giriniz) 

TELEFON              : (lütfen bilgi giriniz) 

CEVAP YOLU      :  E-Posta veya tebligat  

KONU                     : 6 Şubat ve 7 Şubat 2023 tarihlerinde meydana gelen depremlerden 
etkilenen ve korunma ihtiyacında olan çocuklar hakkında genel müdürlüğünüzün yetkili 
olduğu konulara ilişkin bilgi edinme kanunu kapsamında sorularımızın sorulmasıdır.  

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER: 

Depremden etkilenen korunma ihtiyacı olan çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
nezdinde yasalarla belirlenmiş sosyal hizmet kuruluşlarında, ırk, sınıf, dil, din, mezhep veya bölge 
farklılığı olmadan, ihtiyacı olan barınma, psiko-sosyal desteğin yanı sıra tüm ihtiyaçlarının 
karşılanması Bakanlığınızın yasal yükümlülüğüdür.  
 
Korunmaya muhtaç çocukların bakanlık gözetim ve korumasında olması gerekirken, 16 Şubat 
2023  tarihinde İstanbul’da en az 20 çocuğun İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından “ayarlanan” 
evlere yerleştirildiği ortaya çıktı. Bakanlık yayınladığı cevap yazısında bu iddiayı doğruladı, 
çocukların anneleriyle birlikte kaldığını, ara sıra Bakanlık görevlileri tarafından ziyaret edildiği 
yönünde cevap verdi.  

Bu açıklamalara istinaden, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince 
talep ettiğimiz bilgi ve belgelere yönelik sorular aşağıda yer almaktadır: 

1. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın koordinasyonu altında kaç çocuk (annelerinin 
refakatinde olup olmadığına bakılmaksızın) Vakıf tarafından organize edilen evlere 
yerleştirilmiştir?  

 



2. İHH İnsani Yardım Vakfı  dışında başka kişi, kurum, dernek, vakıf, kurum adı 
altında çeşitli örgütlenmeler tarafından “ayarlanan” ve çocukların (annelerinin 
refakatinde olup olmadığın bakılmaksızın) yerleştirildiği başka yurt, ev, site vs. 
barınma yerleri mevcut mudur? Depremden etkilenen kaç çocuk buralarda 
kalmaktadır? Bakanlığınız sözkonusu bu yapılar ve evleri üzerinden hangi denetim 
usullerini, hangi yöntemlerle uygulamaktadır?  
 

3. Bakanlığınız tarafından yayınlanan cevap yazısında, “koşullarının kötüleşmesi 
halinde” çocukların devlet koruması altına alınacağı ifade edilmektedir. 
Bakanlığınızın, “koşulların kötüleşmesi” değerlendirme kriteri somut olarak nedir? 
Bu koşulları somut olarak hangi aralıklarla ve hangi yöntemlerle denetlemektedir?  
 

4. Bakanlığınız tarafından yayınlanan cevap yazısında, çocuklara annelerinin refakat 
ettiği ifade edilmiştir. Refakatçilerin çocukların anneleri olup olmadığı kesin ve 
belirlenebilir olarak nasıl teyit edilmiştir? Bu kişiler deprem bölgelerinden İHH 
İnsani Yardım Vakfı’nın evlerine nasıl getirilmiştir? Bu kişilere nerede kaldığı, 
kaldığı yerin hangi kuruluşlara ait olduğu açıklanmış mıdır?  
 

5. Bakanlığınız, deprem sonrası ağır travmatik etki altında olan fiziksel barınma ve 
ihtiyaçlarının yanı sıra kriz anında olumsuz psikolojik koşullar altında olan kadın ve 
beraberindeki çocukları kamuya bağlı denetlenebilir kurum kuruluşlarda doğrudan 
koruma yükümlülüğünü yerine getirmek yerine, neden İHH İnsani Yardım Vakfı gibi 
kuruluşlara yerleştirilmesine göz yummaktadır? Bakanlığınızın uygun kapasitesi 
yok mudur? Kamu kaynakları depremden etkilenen kadın ve beraberindeki 
çocukların korunması için yeterli değil midir?  

SONUÇ VE TALEP   :  

1. Depremden etkilenen korunma ihtiyacı altında olan çocukların acilen 
kamuya bağlı bakanlık nezdinde, bakanlığın doğrudan gözetim ve denetimi 
altında olan kurum ve kuruluşlara yerleştirilmesini, çocukların anneleri ile 
birlikte olması hâlinde, bu yerleştirmenin anneleriyle birlikte yapılmasını, 
kadın ve beraberindeki çocukların ihtiyaç duyduğu tüm fiziksel ve psikolojik 
desteğin kendilerine özenli bir şekilde sunulmasını,  

 



2. Yukarıda belirttiğimiz sorularla talep ettiğimiz bilgi ve belgelere ilişkin ilgili 
mevzuatlarda düzenlenmiş her türlü yönetmelik, karar, talimat ve 
yazışmaların bir örneğinin; mevzuatta düzenlenen yasal süresi içerisinde 
elektronik posta olarak yukarıda verilen e-posta adresine iletilmesini talep 
ediyorum.  

 


