
Depremler�n üzer�nden 19 gün geçt�. 6 Şubat
Pazartes� gününden bu yana, hakkında arama
�lanı ver�len ve refakats�z kalan çocukların
durumunu �zlemeye, A�le ve Sosyal H�zmetler
Bakanlığı’ndan (ASHB) �şlevsel b�r s�stem talep
etmeye devam ed�yoruz. 

Çocuklar refakats�z,
s�stem yeters�z!

#ÇocuklarınTak�pç�s�y�z
Risk altında olan tüm  
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Bugün
geldiğimiz
noktada;

Geçen 19
günün

ardından

Arama �lanları hâla dolaşımda olan, henüz nerede ve nasıl
olduğu b�l�nmeyen çocuklar var.

Çocuklarına ulaşmak �ç�n danışma hatlarını, Alo 183’ü ve Alo
184’ü aramaya devam eden a�lelere/ yakınlara “sabırlı
olmaları” söylen�yor. 

Türk�ye’n�n çeş�tl� şeh�rler�ndek� hastanelerde refakats�z
çocuklar var. Bu çocuklar, ampütasyon dah�l olmak üzere
oldukça zorlayıcı tedav� süreçler�n� yanlarında yakınları
olmadan yaşıyorlar.

Depremde yakınlarını kaybeden ve/veya yakınları bölgedek�
hastanelerde tedav� gören �nsanların çocukları uzak şeh�rlere sevk
ed�lm�ş durumda. Bu nedenle a�leler/yakınlar şeh�rler arasında
mek�k dokuyor, yakınlarının yanında eş zamanlı bulunamıyor,
madd� ve manev� anlamda zorlanıyorlar. 
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Şeh�r şeh�r dolaşıp çocuğunu bulan b�r k�ş�n�n DNA örneğ�
vermes� gerek�yor. Yakınlık bağının tey�d� �ç�n gerekl� olan bu
�şlem önces�nde hastaneler savcılık �zn� �st�yor. A�leler, yaşadıkları
kayıpların, acının ve yorgunluğun ortasında, adl�ye ve pol�s
merkez� arasında dolaşmak durumunda kalıyor. Bu �şlemler�
kolaylaştıracak b�r düzenleme henüz yok.

K�ml�k tesp�t� yapılmadan defned�lm�ş çocuklara da�r h�çb�r ver�
ve b�lg� paylaşılmıyor. Aranan çocuklardan bazılarının aslında
defned�lm�ş olduğu ortaya çıkab�l�yor. 

ASHB’n�n 10 Şubat’ta açıklamaya başladığı ver�ler gerçekl�ğ� tam
anlamıyla yansıtmıyor. Bu ver�ler b�ze tüm sorularımızın ve
end�şeler�m�z�n cevaplarını verm�yor. Ver�lerdek� her sayı b�r
çocuğun yaşamı! Çocuklara ne tür h�zmetler sunulduğu, ver�ler�n
arkasında nasıl b�r �şley�ş olduğu şeffaf b�r şek�lde kamuoyu �le
paylaşılmıyor. 
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Aranan/refakats�z çocuklar
�ç�n mevcut s�stem

Sağlık Bakanlığı

Alo 184 hattı
E-Nabız “Doğal Afet

Bilgilendirme Ekranı” 

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı 

9 Şubat’ta ilan
edilen 10 hatlı
çağrı merkezi

22 Şubat’ta kullanıma
sunulan “Refakatsiz

Çocuklar Arama Ekranı”

Alo 183 hattı
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Neden
Yetersiz?

Mevcut
Sistem

E-Nabız “Doğal Afet B�lg�lend�rme Ekranı”ndan sadece b�r�nc�
derece yakınlar k�ml�k numarasıyla sorgulama ve fotoğrafla
arama yapılab�l�yor. Çocuğun b�r�nc� derece yakınları hayatta
değ�lse veya tedav� altındaysa teyze, amca g�b� �k�nc� derece
yakınlar bu ekrandan b�lg� alamıyor. 

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı’nın danışma hatları ve 22 Şubat’ta
kullanıma sunulan “arama ekranı”, sadece çocukların �s�m-soy�s�m
ve k�ml�k numaraları �le arama yapılmasına �mkan ver�yor.

Bütün bunlar; hastanelerde tedavi gören veya kurum bakımına
alınmış, “kimlik tespiti yapılamamış” veya birinci derece yakınlarını
kaybetmiş çocukları yakınlarıyla buluşturmak için işlevsel değil.

Arandığını b�ld�ğ�m�z fakat arama ekranından sorgulama yaptığımızda
“kayıt bulunamadı” notuyla karşılaştığımız çocuklar söz konusu. 
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Sorularımız

A�leler�/yakınları tarafından aranan çocukların tümü ASHB’n�n
açıkladığı ver�ler�n �ç�nde m�?

Bakanlık, k�ml�ğ� tesp�t ed�lemeyen veya a�les�ne ulaşamayan
çocukların yakınları �le eşleşt�r�lmes� �ç�n ne yapıyor?

Bakan Derya Yanık’ın son açıklamalarından b�r�nde bahsett�ğ�
“sosyal medya tak�p b�r�m�” nasıl çalışıyor?

Çocuklarını arayan a�leler�n/yakınların ve onlara kavuşmayı bekleyen
çocukların daha fazla örselenmemes� �ç�n ne tür önlemler alınıyor?

K�ml�k tesp�t� yapılmadan defned�len kaç çocuk var?
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