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Ev weşan, bi Programa AByê ya Etkinizê, bi piştgirîya kare malî yên Yekitîya Ewropayê hatîye çêkirin. 
Ji naveroka vê weşanê bi tenê Komeleya Piştevanîya Civaka Tarlabaşiyê, Komeleya Dilxwazên Sulukuleyê, 
Smal Project Istanbul û Weqfa Çand û Hunerê ya Başak berpirsîyar e û bi tu awayî nêrînên Yekitîya Ewropayê nîşan nade.



Sazîyên ku xebata çavdêrîyê kirin 

Weqfa Çand û Hunerê ya Başak (WHB) di sala 2003yan da ji alîyê komeke ku ji 
aktîvîstên mafên mirovan, perwerdeker, zanistên civakî pêk dihê bi mebesta ku astengîyên 
li hember geşedan û bi awayek wekhev bidestxistina perwerdehîya zarok û ciwanên 
ku di dema koça neçar a salên 1990î da li deverên ku koça zêde lê çêbû û li deverên 
bêparastin dijîn hat sazkirin. Di dema ku hat sazkirin da ji bo malbatên ji cihê xwe bûne 
yên di koma armanckirî da ne, nas bikin û pêdivîyên wan tespit bikin lêkolîneke qadê hat 
kirin. Encamên vê lêkolînê dan nîşandan ku malbatên li Stenbolê di xizanîyeke radeyî da 
dijîyan piştî ku koçî Stenbolê kirin rewşên xizanîyê ên herî kûr jîyan û ji vê pêvajoyê jî herî 
pir zarok bi bandor bûn. WHB di vê çarçoveyê da ji bo zarok û ciwanên ku ji dîyardeyên 
wek; koça navxweyî, rewşên neyînî ên civakî û aborî, ji parastina civakî bêparbûn, 
beşdarnebûna pêvajoyên perwerdehîyê, ji perwerdehîyê veqetîn û newekhevîyên zayendî 
ên civakî bi bandor bûn, xebatên bingeha xwe ji mafan digirin bi cih dihîne. Bi van xebatan 
ji xwe ra dike mebest ku piştgirî bide zarokên koçê jîne yan jî ji pêvajoya koçê bandor 
bûne ku şîyana fikrên xwe bînin ziman zêdetir bikin û bi awayekî wek hev tevlî civakê 
bibin.

Komeleya Dilxwazên Sûlûkûleyê (KDS) ji kesên li qada hilweşîyayî bi dilxwazî xebitîn 
di sala 2020 an da bi mebesta bandora derûncivakî ya hilweşînê kêm bikin, ber li 
veqetînên dibistanê ên li heremê bigirin li Karagumrukê hat sazkirin. KDS dide ber xwe 
ku piştgirî bide bidestxistina perwerdehîyê û girêdayîna dibistanê a zarokên li heremên 
di bin xetereyê da û di rewşa neyînî da dijîn. Bi vê armancê bi mamosteyên li dibistanê, 
derûnnasên şêwirmendî yên dibistanê, rêveberên dibistanê, parêzger û zarokan ra bi 
awayeke rêkûpêk xebatan dimeşîne, zarakan demeke dirêj dişopîne. Di vê çarçoveyê da 
zarokên ji sazbûna komeleyê vir da tevlî xebata dibin, ên li cihên ku dijîn dihên şopandin 
hene. Xebatên ku di sala 2010an da bi komeke biçûk ra dest pê kirin, îro komeke fireh a 
zarokan a ji nijadên cuda (roman, tirk, kurd, sûrîyeyî) û ên pêdivîyên wan ên cuda hene 
dihê meşandin.

*  *Li gorî pirtûka Zarok û Balixên Bertefkên Xeter Nîşandidin ku ji alîyê Komeleya Jinûve Tenduristî û 
Perwerdehîyê ve di 2007an da hat weşandin, hin nîşanêyên di zarokan da dihê dîtin zarokên di bin xetereyê da 
ne dide nasandin. Ev wek; ji dibistanê revîn, bikaranîna alkol û madeyan, ji malê revîn, meyla tundîyê nîşandan, 
sûc kirin yan jî meyla sûc kirinê, zerarê bide xwe, li kuçeyan xebitîn û di temenên ciwan da kirina têkilîya 
zayendî dihên rêzkirin. 
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Navenda Civakî ya Tarlabaşiyê (NCT), di 2006an da bi mebesta piştgirî bidin kesên ji 
Tarlabaşiyê yên li Tarlabaşiyê ji jîyana civakî dihên dûrxistin, yên bi bêparîyên ji ber xizanî 
û koçî ra têdikoşin xurttir bibin û mafên xwe bidest bixin hat sazkirin. Piranîya serjimara 
Tarlabaşiyê ku ciheke navenda jîyana hevpar e roman; kurdên di salên 1980î û 1990î ji 
ber  rewşa şer ya leşkerî û rewşa awarte ji cihên xwe bûne; di demên pêş da koçber û 
penaberên piranîya wan ji welatên Îranê, Îraqê, Pakistanê, Afrîkayê pêk dihê. Piştî şerê 
navxweyî ê Sûrîyeyê jî ereb, kurd û domên Sûrîyeyî li herêmê bi cih bûn. Xebata zarokan 
qada xebata herî pêşîn ya NCTê ye. Dijwarîyên herêmê ên di bidestxistina xizmetên giştî 
da dijîn, newekhevî û kêmasîyên di pergala perwerdehîyê da û rewşa polîtîk ya welêt 
bêparîya zarokên li Tarlabaşiyê dijîn zêdetir dike û bidestxistina mafên wan dijwartir dike. 
Lewre NCT xebatên ku zarokan xurttir bikin û piştgirî bide bidestxistina mafên wan pêk 
dihîne. 

Komeleya Dara Zeytûnê bi navê dihê nasîn Small Projects Stenbol (SPI) di 2015an da 
bi mebesta di pêvajoya jinûve jîyana xwe li Stenbolê avakirinê û penaberan xurttirkirinê 
da piştgirî bidin kes û malbatên xwedî statuya parastina penaberî û demî ku li herêma 
Rojhilata navîn û Afrîkaya bakurî ji cihê xwe hatine kirin hat sazkirin. Bi hevkarîyên him bi 
navenda civaka Fatîhê ra him bi peydekerên din ên xizmetê ra kir ji bo bidestxistina maf û 
xizmetan, entegrasyona civakî, bidestxistina çavkanîyên debara xwe bikin û beşdarbûna 
civakî xurttir kirina koma penaber û kesên komê ku ji Sûrîyeyê, Îraqê, Misirê û Afkanistanê 
koç kirin xebatan dike. Di 2020an da civaka ku sazî xwe gihand di serîya 250 malbatên 
Sûrîyeyî da ku di nav wan da nêzî 400 zarok û ciwan hebûn pêk dihê. SPI di sêwirandin 
û bicîanîna bernameyan û servîsan da bi girîngî û baldar nêzikî di nava koma ji cihê xwe 
bûyî da bicîanîna pêdivî û xwestekên cuda û bi awayekî çalak beşdarbûna zarok, ciwan û 
jinên di bin xetereya mezin da ne dibe.
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KURTEBÊJA PEYVAN

YE Yekîtîya Ewropayê

WMXXC Wezareta Malbatê, Xebatê û Xizmetên Civakî 

NY Neteweyên Yekîtî

PMZ NY Peymana Mafên Zarokan a Neteweyên Yekîtî

KMZ NY Komîteya Mafên Zarokan a Netweyên Yekîtî

WÇHB Weqfa Çand û Hunerê ya Başakê

RTC Rêxistina Tenduristîya Cîhanê

EBA Tora Ragihandina Perwerdehîyê

PVP Pêngava Vesazîya Perwerdehîyê

WPN Wezareta Perwerdehîya Netewî

NRWPN Navenda Ragihandinê ya Wezareta Perwerdehîya Netewî

KDS Komeleya Dilxwazên Sulukuleyê

KPPK Komeleya Piştevanîya Penaber û Koçberan 

SPI Small Projects Istanbul

NCT Navenda Civaka Tarlabaşiyê

UNICEF United Nations International Children’s Emergency Fund 
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KURTAYÎ 

Di lêkolîna bidestxistina mafên zarokan a li deverên cuda yên Stenbolê da ji xwe ra kirin 
mebest ku di pêvajoya Covîd-19ê da zarokên di bin xetereyê û li deverên bêparastin ango 
yên ku divê bi bergirîyên taybet alîkarîya wan bê kirin1 di warê bidestxistina mafê xwe da 
destnîşandikirina rewşê, di kîjan qadan da mafên xwe bi dest dixin û bandora vê ya li ser 
zarokan û bergirîyên divê ji bo demeke kurt û dirêj bên girtin derxin holê.  

Em wek pisporên di qada mafê zarokan da dixebitin dizanin ku koma ku her tim, herî dirêj 
û herî pir ji rewşên wek qeyran û bobelatan bi bandor dibe zarok in û di heman rewşan 
da di serê komên hewl didin ku neyên dîtin da zarok dihên. Em dizanin ku zarokên bi wan 
ra hevpeyvîn hatin kirin di rewşa heyî da bêparî û xizanî dijîn. Lewre me ji bo di pêvajoya 
Covîd-19ê da bindestxistinên mafan yên ku zarok rast hatibin yan jî dibe ku rast bihên 
dest nişan bikin, bidin ber çav û rayedaran di vê mijarê da bidin xebitandin dest bi xebatê 
kir.

Dema ku me vê xebatê pêk dianî motivasyoneke me ya herî girîng ji nû ve bînin bîra 
mirovan ku zarokên di têgihîna civakê da qala wan wek bêhêz, mexdûr, hewceyî alîkarîyê 
û pasîf dihên kirin di rastî da kirdeyeke aktif yên jîyana xwe û civakê ne. Lewre bi vê 
lêkolînê ra da ber xwe ku piştgiri bidin bihîstina dengê zarokan û van dengan bidin ber 
çavan.

Xebata çavdêrîyê bi hevkarîya çar sazîyên; Weqfa Çand û Hunerê ya Başak (WHB), 
Komeleya Dilxwazên Sulukuleyê (KDS), Navenda Civaka Tarlabaşiyê (NCT) û Komeleya 
Dara Zeytûnê ku bi navê Small Projects Stenbol dihê zanîn, demeke dirêj e li deverên cuda 
yên Stenbolê bi zarokan ra dixebitin, tevî ku rewşên neyînî yên cure bi cure û cuda hebin 
jî komên wan ên ji xwe ra kirine armanc dişibin hevûdin ra hat plansazkirin û di nîsana 
2020an da hat meşandin. Çar sazî di nîsana 2020an da ji bo vê xebata çavdêrîyê, ji bo 
Çavdêrîya Lihevkirina Çarçoveya Mafên Mirovan ên Navneteweyî bi piştgirîya Bernameya 
YE Etkînîzê hemahengi dest bi xebatê kirin. 

Xebata çavdêrîyê ji beşa lêkolînê ku ji hevpeyvînên telefonê pêk dihê, raporên lêkolîna 
pêşîn, înfografîyên di warê hevpeyvînên yekem û duyem da, rapora dawî, malpera ji bo 
zarok û mezinan hat amadekirin û rapora ji bo zarokan hat amadekirin pêk dihê.

Wergerên erebî, îngilîzî û kurmancî yên rapora dawî ya di warê zarok û mezinan da di 
Tîrmeha 2020an da bihê amadekirin. Axirîn, ji bo encam û pêşnîyarîyên lêkolînê bigihêje 
raya giştî û kesên biryardar dê hemû xebat bi awayekî ber bi çav bihê parêzîn. 

Ji bo pêvajoya lêkolînê bihê şopandin, ji bo mezinan malpera  
www.covid19cocukhaklariizleme.org û ji bo zarokan www.koronadacocukhaklari.org  hat 
amadekirin. 

1 Di şîroveya giştî ya 17. a Xala 31. a KMZ NYyê da zarokên keç, ên di nav xizanîyê da ne, ên astengdar,  ên ji 
gelên niştecih û hejmara wan kêm, ên di rewşa şer, bobelatên bi desten mirovan yan jî xwezayî dibin da ne wek 

‘zarokên baldarîya taybet divên’ pênase kirîye, di raporê da ev pênase wek ‘zarokên divê bi bergirîyên taybet 
bihên parastin’ hatîye bikaranîn.

http://www.covid19cocukhaklariizleme.org
http://www.koronadacocukhaklari.org
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Di lêkolîna ku ji du beşan pêk dihê da di nîsan û gulana (çaryeka yekem) 2020an da bi 
123 zarok û 89 lênêran2 ra hevpeyvînên yekem hatin kirin. Di dawîya gulana 2020an da li 
gorî daneyên hevpeyvîna yekem, sazî cihê cihê raporên xwe yên lêkolîna pêşîn weşandin.3 
Li gel vê pêvajoyê înfografîyên zarok lênêran ên ji hemû encaman hatin berhevkirin piştî 
raporên lêkolîna pêşîn hat weşandin.4

Di beşa duyem ya lêkolînê da di gulana (çaryeka dawîn) 2020an da bi 122 zarok û 85 
lênêran5 ra hevpeyvînên duyem hatin kirin. Wek divêtîyeke xebata çavkanîyê ji bo di 
hevpeyvînên yekem û duyem da bi heman zarok û lênêran ra hevpeyivin hewldanek 
mezin hat dayîn. Vê rapora ku hûn dixwînin di hezîrana 2020an da bi hevparî ji encamên 
daneyên hevpeyvîna yekem û duyem hatin berhevkirin hat nivîsîn.

Di her du beşên lêkolînê da bi pirsên ku ji zarok û lênêran hatin pirsîn ji xwe ra kirin 
mebest ku rewşa heyî ya di warê bidestxistina mafên zarokan derxin holê. Bi vî awayî 
di pêvajoya Covîd-19ê da ji zarokan pirsên di warê; pratîkên wan ên jîyana rojane, 
rewşa hestên wan û xeyalên wan û pirsên bi mafê bidestxistina perwerdehîyê, agahî û 
medyayê û lîstikê ra bihê têkildarkirin hatin pirsîn. Ji lênêran jî pirsên bi bidestxistina 
mafê perwerdehîyê, pratîkên jîyana rojane, anksîyete, xwestek, rewşên guherbar ên aborî, 
bidestxistina mafê tenduristî, bidestxistina mafê agahî û medyayê ra bihên têkildarkirin 
hatin pirsîn.

Him di rapora lêkolîna pêşîn da him jî di vê raporê da cih dan encamên mafên Peymana di 
warê Mafên Zarokan ên Neteweyên Yekitî (PMZ NY);

Xal 6   mafê jîyan, jîyîn û geşedanê

Xal 17 mafê di dema xwe da bidestxistina agahîya rast û watebar

Xal 24 mafê bidestxistina xizmetên tenduristîyê

Xal 27 mafê standarta jîyaneke baş û geşedanîyeke tevahî

Xal 28-29-30 mafê bidestxistina perwerdehîyê

Xal 31 mafê bêhnvedan, dema vala, lîstik lîstin, beşdarî çalakîyên çand û hunerî bûn.

2 Di xebata çavdêrîyê da kesên yekem ji nêrîna zarokan berpirsîyar in  wek lênêr hatîye pênasekirin û bikaranîn.

3 http://covid19cocukhaklariizleme.org/yayinlar 

4 http://covid19cocukhaklariizleme.org/yayinlar 

5 Hejmara giştî ya zarokên di malan da bi wan ra hevpeyivîn 269 e.  

http://covid19cocukhaklariizleme.org/yayinlar
http://covid19cocukhaklariizleme.org/yayinlar
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Sererêzên ji encamên lêkolînê 

Di bin sernavê encaman da bidestxistina mafan û binpêkirinên mafan ên hatin jîyîn ku li jor 
behs kirin bi awayekî kûrahî girtin dest. Lê belê ku li ser sererêzan bisekinin; 18 zarokên 
ku di lêkolînê da bi wan ra hevpeyivîn di navbera 3-5 salî da, 25ê wan 6-10 salî, 55ê wan 
11-14 salî, 24ê wan 16-18 salî bûn. Ji zarokan 36ê wan gotin her tim Tora Ragihandina 
Perwerdehîyê (EBA) dişopînin, 27 zarok anîn ziman ku qet neşopandine. Ji 104 zarokên ku 
berdewamî dibistanê dikin 39ê wan gotin di pêvajoya Covîd-19ê da qet bi mamosteyên 
xwe ra neketine têkilîyê. Di vê pêvajoyê da hejmara zarokên ku qet bi hevalên xwe ra 
neketine têkilîyê jî 23 bû. Di hevpeyvînan da hat destnîşankirin ku çavkanîya yekem ya 
zarok û lênêra ya di bidestxistina agahîyên di warê pêvajoya Covîd-19ê da di serî da nûçe 
û televizyon bûn.  Ji zarokan 69ê wan, ji lênêran 61ê wan anîn ziman ku ji van çavkanîyan 
agahîyan bi dest xistine. Guhertinên rewşên jîyanê û rewşên aborî di nav pirsên ji lênêran 
hatin pirsîn da bûn. Ji 85 lênêrên ku bi wan ra hevpeyivîn 50yê wan gotin di malê da herî 
kêm kesek ji karê xwe bûye. 22 lênêr anîn ziman ku ji kolîya qûtan, piştgirîya 1000 TLyî6 
û/yan jî ji bernameya Askida Fatûrayê7 kêr dîtine lê belê tevî vana pêdivîyên wan hene. 46 
mal hebûn ku gotin di rewşa pozîtîf ya Covîd-19ê da di malê da rewşa karantînayê ne 
pêkan e.

Di pêvajoya Covîd-19ê da zarokên di koma herî kêm ji nexweşînê bandor bû da cih digirt, 
bi dibistanên derbasî perwerdehîya jidûrve bûn û qedexeyên derketina derve yên binîya 
20 salî ra ketin rewşa yên nayên dîtin. Zarokên demeke dirêj di malê da man, pêvajoyê ji 
dibistanê, kuçeyan parqan, heval û hevsalên xwe dûr derbas kirin, di mijara bidestxistina 
mafên xwe da jî rastî gelek astengîyan hatin. Wek ku di beşa pêşnîyaran da anîn ziman, 
wek ku berê bû di pêvajoya Covîd-19ê da jî di çarçoveya çar rêgezên bingehîn ên PMZ 
NYyê (necihêtî, jîyan, jîyîn û geşedan, berjewendîya zarokan û mafê beşdarbûnê), pêdivîya 
hewceyî nêrîna zarokan bigire pêş û bingeha xwe ji mafan bigire berdewam kir. Em divên 
bergirî û gavên di berdewamî û piştî vê pêvajoyê bihên girtin û avêtin ji bidestxistina 
mafên zarokan haydar û hêjayî şûna binpêkirinên mafan ên di vê pêvajoyê da hatin jîyîn 
bigirin bin.  

6 Alîkarîya pereyî ya di pêvajoya Covîd-19ê da Wezareta Malbatê, Xebatê û Xizmetên Civakî di çarçoveya 
bernameya piştgirîya civakî da dida

7 Tevgera piştgirîyê ya di pêvajoya Covîd-19ê da Şaredarîya Bajarêmezin a Stenbolê ji bo xercenîşa av û 
gazaxwezayî bidin dabû destpêkirin e.
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ÇÎROKA DERKETINA RÊ 

Bi vê xebata çavdêrîyê ji xwe ra kirin mebest ku di pêvajoya Covîd-19ê da di warê 
bidestxistina mafên zarokên divê bi bergirîyên taybet piştgirîya wan bihê kirin da rewşê 
destnîşan bikin, di kîjan qadan da mafên zarokan hatine binpêkirin, bandora binpêkirinan 
ya li ser zarokan û bergirîyên divê bihên girtin derxin holê.

Dihê zanîn ku koma herî pir ji rewşên wek qeyran û bobelatan herî dirêj û herî pir bandor 
dibe zarok in. Hêbêtir, zarok di rewşê wiha da di serê komên herî pir ku naxwazin 
bihên dîtin da dihên. Ji ber vê yekê em bawer dikin ku destnîşankirin, xuyakirin, û ji bo 
rayedaran bidin xebitandin vegotina rewşa heyî ya binpêkirinên mafên mirovan yên dibe 
ku zarok di pêvajoya Covîd-19ê da û piştî wê duçar man yan jî dibe ku duçar bimînin di 
bin berpirsîyarîya pisporên di qada mafên zarokan yan jî yên mirovan da dixebitin da ye. 

Li Tirkîyeyê destpêkirina belavbûna Koronavûrusê newekhevîya civakî ya heyî zêdetir kir. 
Pêvajoya Covîd-19ê û piştî wê bi taybet zarokên ku divê bi bergirîyên taybet piştgirîya 
wan bihê kirin kûrttirbûna bêparîya wan a ku niha dijîn, pêvajoyê û piştî pêvajoyê di warê 
mafê zarokan da anî rewşeke ku serdemeke divê bihê çavdêrîkirin. Bi vê pêdivîyê ra 
li taxên Stenbolê yên bêparastî bi dayîna xizmetan, wek sazîyên Weqfa Çand û Hunerê 
ya Başak (WHB), Komeleya Dilxwazên Sulukuleyê (KDS), Small Projects Stenbol (SPS) û 
Navenda Civaka Tarlabaşıyê (NCT) ku parêzkarîya mafên zarokan dikin hatin gel hev û 
ketin hewldana li zarokên em bi wan ra dixebitin pêvajoya Covîd-19ê çawa jîyan guhdar 
bikin û pê bihisînin.  Bi vî awayî ji bo Çavdêrîya Lihevkirina Çarçoveya Mafên Mirovan ên 
Navneteweyî me bi alîkarîya Bernameya YE a Etkînîzê da, dest bi xebata “Di pêvajoya 
Covîd-19ê da Lêkolîna Bidestxistina Mafên Zarokan a li Deverên Cuda yên Stenbolê” kir.

Motîvasyona me ya bingehîn a di pêkanîna vê xebatê da; bînin berçav ku zarokên di 
têgihîna civakê da qala wan wek bêhêz, mexdûr, hewceyî alîkarîyê û pasîf dihên kirin di 
rastî da kirdeyeke aktif yên jîyana xwe û civakê ne, bû. Bi vê yekê ra me wek mebesta 
yekem a xebata çavdêrîyê piştgirîdana pêkanîna bihîstin û pêhisandina dengê zarokan 
dîyar kir. Bi vê mebestê me hewl da ku di çarçoveya vê xebatê da alavên dîjîtal ên zarok 
pê dengê xwe bigihijînin peyda bikin. 

Em hêvî dikin ku ev rapor di serî da ji biryardaran ra, sazîyên xebatên li ser mafên mirovan 
dikin û raya giştî ra di warê rewşa zarokên di pêvajoya Covîd-19ê da di koma divê bi 
bergirîyên taybet bihên parastin da ne çarçoveyek bide ber çavan û di warê gavên ji bo 
piştgirîdana van komên armanckirî bihên avêtin bibe ronahî.  
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PAŞTBINGEH

Ji berfanbera 2019an vir da koronavîrûsa li hemû cîhanê bi lez belav bû,  bi vakaya 
Covîd-19ê a yekem a erênî ku di 10ê adara 2020an da hat dîyarkirin ra di rojeva Tirkîyeyê 
da ciheke mezin girt. Tirkîye jî wek gelek welatên şewb lê belavbû derbasî pêvajoya 
karantînayê bû.

Piştî di 13ê adara 2020an ji bo demekê girtina dibistanan hefteya 16 û 20ê adarê wek 
betlaneya navberê hat ragihandin û hat ragihandin ku di merheleya yekem da di navbera 
23 û 27ê adarê da dê dest bi perwerdehîya jidûrve bikin.8 Dema perwerdehîya jidûrve 
du car hat dirêjkirin.9 Ev pêvajo bi rêya qenalên EBA TV (TRT EBA TV dibistana seretayî, 
TRT EBA TV dibistana navîn, TRT EBA TV dibistana amadehîyê) û malperên înternetê hat 
meşandin û di 19ê hezîranê da biryar dan ku perwerdehîya jidûrve kuta bikin.10

Piştî bikaranîna “karantinaya dilxwazî” ku çend hefte domîya di 3ê nîsana 2020an da di 
çarçoveya bergirîyên Covîd-19ê da ji bo kesên binîya 20 salî qedexeya derketina derve 
hat ragihandin.11  Piştre bi 10ê nîsana 2020an ra dawîya hefteyê ya 11 û 12ê nîsanê li 15 
bajarê mezin û Zongûldakê qedexeya derketina derve hat ragihandin. Ev yek bi awayekî 
ku betlaneyên fermî jî bike nava xwe û 30 û 31ê adarê jî tê da domîya. Li gorî plansazîya 
asayîbûnê ku bi 1ê pûşberê ra dan destpêkirin, dan agadrakirin ku qedexeya derketina 
derve ya binîya 20 salî anîn 18 salî û ji bo hemû komên 0-18 salî rojên çarşem û înê 
di navbera saet 14.00 û 20.00an da qedexeya derketina kuçeyê neyê bicîanîn. Bi 10ê 
hezîranê ra jî qedexe ji bo zarokên 0-18 salî bi şertê ku li gel mezinan bin bi tevahî hat 
rakirin. Her wiha sînorê çûn û hatina nava bajêran hat rakirin.

Bêşik ev pêvajo li hemû kesan bandorek çêkiribe jî li zarokên di bidestxistina mafên xwe 
da rastî astengî û dijwarîyên cure bi cure hatin kûrtir bandor kir, li binpêkirinên mafên 
mirovan ên jîyîn ên nû lê zêde bûn. Daxuyanîya bandora vîrûsê ya li ser zarokan ji ya 
mezinan kêmtir e di hêla bergirî, destdirêjî û bihêzbûnê da zarokan anî rewşa neyên dîtin.

Berî pêvajoya Covîd-19ê jî li Tirkîyeyê di bidestxistina mafên zarokên bi bergirîyên 

8 “Uzaktan Eğitimle İlgili Süreç Hafta İçi Simülasyonlarla Anlatılacak” başlıklı 14 Mart 2020 tarihli MEB haberi. 
Dîroka ragihandinê: 08.05.2020. Navnîşana ragihandinê:  http://www.meb.gov.tr/uzaktan-egitimle-ilgili-surec-
hafta-ici-simulasyonlarla-anlatilacak/haber/20513/tr

9 ”Uzaktan Eğitim 30 Nisan›a Kadar Devam Edecek” başlıklı 25 Mart 2020 MEB haberi. Dîroka ragihandinê: 
08.05.2020 Dîroka ragihandinê: http://www.meb.gov.tr/uzaktan-egitim-30-nisana-kadar-devam-edecek/
haber/20585/tr ve “Uzaktan Eğitim 31 Mayıs’a Kadar Devam Edecek” başlıklı 29 Nisan 2020 tarihli MEB haberi. 
Dîroka ragihandinê 08.05.2020. Navnîşana ragihandinê: https://www.meb.gov.tr/uzaktan-egitim-31-mayisa-
kadar-devam-edecek/haber/20803/tr

10 “EBA TV’den eğitim 19 Haziran’a kadar sürecek” başlıklı 18 Mayıs 2020 tarihli Gazete Duvar haberi, Dîroka 
ragihandinê: 15.06.2020, Navnîşana ragihandinê: https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/05/18/eba-
tvden-egitim-19-hazirana-kadar-surecek/

11 ”Erdoğan: 31 il araç giriş çıkışına kapatıldı, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi” 3 Nisan 2020 tarihli 
Evrensel haberi, Dîroka ragihandinê: 08.05.2020, Navnîşana ragihandinê: https://www.evrensel.net/
haber/401268/erdogan-31-il-arac-giris-cikisina-kapatildi-20-yas-altina-sokaga-cikma-yasagi-geldi?utm_
source=anasayfa&utm_medium=manset&utm_campaign=haber&slide_order=01

http://www.meb.gov.tr/uzaktan-egitimle-ilgili-surec-hafta-ici-simulasyonlarla-anlatilacak/haber/20513/tr
http://www.meb.gov.tr/uzaktan-egitimle-ilgili-surec-hafta-ici-simulasyonlarla-anlatilacak/haber/20513/tr
http://www.meb.gov.tr/uzaktan-egitim-30-nisana-kadar-devam-edecek/haber/20585/tr
http://www.meb.gov.tr/uzaktan-egitim-30-nisana-kadar-devam-edecek/haber/20585/tr
https://www.meb.gov.tr/uzaktan-egitim-31-mayisa-kadar-devam-edecek/haber/20803/tr
https://www.meb.gov.tr/uzaktan-egitim-31-mayisa-kadar-devam-edecek/haber/20803/tr
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/05/18/eba-tvden-egitim-19-hazirana-kadar-surecek/
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/05/18/eba-tvden-egitim-19-hazirana-kadar-surecek/
https://www.evrensel.net/haber/401268/erdogan-31-il-arac-giris-cikisina-kapatildi-20-yas-altina-sokaga-cikma-yasagi-geldi?utm_source=anasayfa&utm_medium=manset&utm_campaign=haber&slide_order=01
https://www.evrensel.net/haber/401268/erdogan-31-il-arac-giris-cikisina-kapatildi-20-yas-altina-sokaga-cikma-yasagi-geldi?utm_source=anasayfa&utm_medium=manset&utm_campaign=haber&slide_order=01
https://www.evrensel.net/haber/401268/erdogan-31-il-arac-giris-cikisina-kapatildi-20-yas-altina-sokaga-cikma-yasagi-geldi?utm_source=anasayfa&utm_medium=manset&utm_campaign=haber&slide_order=01
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parastina taybet piştgirîya wan bihê kirin12 dijwarîyên cur bi cur dihatin jîyîn. Di çarçoveya 
çar rêgezên bingehîn ên PMZ NYyê (piştgirîdana necihêtî, berjewendî, beşdarbûn, jîyan, 
jîyîn û geşedana zarokan) da jî gelek binpêkirinên mafan hebûn.

Zarokên berdewamî perwerdehîya honakî kirin13 rewşên bi girtina dibistaneyan ku perçeyê 
herî girîng ê jîyana wan a rojane ye û derbasî perwerdehîya jidûrve bûnê ra çêbûn, 
newekhevîyên belavkirina çavkanî û materyalan û cudahîyên di hunerên zimanê tirkî da 
ji bo hin zarokan bidestxistina mafê perwerdehîyê anî rewşeke hîn dijwartir. Bi rêgezên 
perwerdehîyê yên bi pirzimanî û berfireh neavakirina pergala perwerdehîya li Tirkîyeyê, 
zarokên zimanê wan ê dayikê cuda ye (di vê lêkolînê da erebî û kurdî) kir rewşeke hîn 
neyînîtir.

UNICEF di 3yê nîsana 2020an da ji bo zarok ji hemû bandorên neyînî yên şewbê bihên 
parastin, plana lezgîn a ku xwe dispêre şeş rêgezên bingehîn hat weşandin.

1)Divê tenduristîya zarokan bihê parastin

2)Divê bidestxistina derfetên av, sanitasyon û paqijîyê ya zarokên di rewşa bêparastî 
da ne bihê pêkanîn.

3)Divê berdewamîya hînbûna zarokan bihê pêkanîn.

4)Divê ji bo pêdivîyên zarokan bînin cih û bikaribin li zarokan binêrin piştgirîya 
malbatan bihê kirin.

5) Divê zarok ji tundî, kedxwarî û îstîsmarê bihên parastin.

6) Divê zarokên penaber, ên koçber û ên ji şer bandor bûn bihên parastin.14

Pêvajoya li Tirkîyeyê hat jîyîn ji bo zarokên xwedî pêdivîyên taybet, ên penaber, ên divê 
bixebitin, ên karkerên demsalî, ên bê nasname hewcedarîya polîtîkayeke zarokan a 
berfireh û li gorî rêgeza berjewendîya zarokan careke din da ber çav ku çi qas bilez û 
pêwist e.  

12 Di şîroveya giştî ya 17. a Xala 31. a KMZ NYyê da zarokên keç, ên di nav xizanîyê da ne, ên astengdar,  ên ji 
gelên niştecih û hejmara wan kêm, ên di rewşa şer, bobelatên bi destên mirovan yan jî xwezayî dibin da ne wek 

‘zarokên baldarîya taybet divên’ pênase kirîye, di raporê da ev pênase wek ‘zarokên divê bi bergirîyên taybet 
bihên parastin’ hatîye bikaranîn.

13 Li gorî daneyên 2018-19an berî hîndekarîya bilind li Tirkîyeyê di perwerdehîya honakî da 16 milyon û 529 hezar 
û 169 xwendekar, di perwerdehîya jiderve da milyonek û 579 hezar û 691 xwendekar hene. 
Çavkanî:  https://www.egitimreformugirisimi.org/turkiyede-koronavirusun-egitime-etkileri-i/

14 Protecting the most vulnerable children from the impact of coronavirus: An agenda for action, UNICEF, 
03.04.2020. Navnîşana ragihandinê: https://www.unicef.org/coronavirus/agenda-for-action dîroka 
ragihandinê:15.06.2020

https://www.egitimreformugirisimi.org/turkiyede-koronavirusun-egitime-etkileri-i/
https://www.unicef.org/coronavirus/agenda-for-action
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METODA LÊKOLÎNÊ 

Naverok

Vê lêkolîna ku çar sazî bikordîne bi rê ve dibin ji du beşan pêk dihê. Di beşa yekem da 
di nîsan û gulana (çaryeka yekem) 2020an da hevpeyvînên yekem hatin kirin. Raporên 
pêş lêkolînê ku cihê cihê hatin nivîsîn15  û înfografîyên ku encaman bi giştî tê da peşkeş 
kirin di dawîya meha gulanê da hatin parvekirin.16 Rapora ku hûn dixwînin ji hevpeyvînên 
yekem û yên duyem ku di meha gulanê ya 2020an da hatin kirin pêk hat.

Di beşa yekem da bi 123 zarok û 89 lênêran, di beşa duyem da jî bi 122 zarok û 85 
lênêran ra bi rêya telefonê bikûrahî hevpeyvîn hatin kirin.

Di her du beşan da jî armanca pirsên ku ji zarok û lênêran hatin kirin ew bû ku rewşa 
heyî ya bidestxistina mafên zarokan nîşan bide. Di vê pevgirêdanê da, di pêvajoya Covîd-
19ê da ji zarokan pirsên ku bi; pratîkên jîyanê yên rojane, rewşên hestan, xeyalên wan, 
bidestxistina perwerdehîyê, bidestcxistina agahî û medyayê û mafê lîstinê ra têkildar bin 
hatin pirsin. 

Ji lênêran jî pirsên ku bi mafên wek bidestxistina mafên zarokên wan, pratikên jîyana wan, 
diltengîyên wan, xwestekên wan, rewşên aborî yên guherbar, bidestxistina tenduristî û 
bidestxistina agahî û medyayê ra têkildar bin hatin pirsîn.

Di rapora pêşî û giştî ya lêkolînê da di derbarê mafên PMZ NY da encamên;

Xal 6 mafê jîyan, jîyîn û geşedanê,

Xal 17 mafê bidestxistina agahî û medyaya rast û watebar,

Xal 24 mafê bidestxistina xizmetên tenduristîyê,

Xal 27 mafê standarta jîyaneke baş û geşedanîya giştî

Xal 28-29-30 mafê bidestxistina perwerdehîyê 

Xal 31 bêhnvedan, dema vala bikaranîn, lîstin, beşdarî çalakîyên çand û hunerî bûn 
hatin destnîşankirin.

Encam bi rêbazên wek necihêtî (PMZ NY Xal 2), berjewendîya zarokan (PMZ NY Xal 3), 
beşdarbûn (PMZ NY Xal 12) û piştgirîya jîyan, jîyîn û geşedanîya zarokan kirin (PMZ NY 
Xal 6)  ku di PMZ NYê da dihên binavkirin û wek çar rêbazên bingehîn tên vegotin dihên 
têkildarkirin.

 

15 Covid-19’da Çocukların Haklarına Erişimi Raporlanıyor, Etkiniz duyurular, Navnîşana gihaştinê: https://etkiniz.eu/
blog/istanbul-covid-cocuk-haklari/ dîroka gihaştinê: 09.06.2020

16 Covid-19’da Çocukların Haklarına Erişimi Raporlanıyor, Etkiniz duyurular, Navnîşana gihaştinê: https://etkiniz.eu/
blog/istanbul-covid-cocuk-haklari/ dîroka gihaştinê : 09.06.2020

https://etkiniz.eu/blog/istanbul-covid-cocuk-haklari/
https://etkiniz.eu/blog/istanbul-covid-cocuk-haklari/
https://etkiniz.eu/blog/istanbul-covid-cocuk-haklari/
https://etkiniz.eu/blog/istanbul-covid-cocuk-haklari/
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Heke ev çar rêbazên bingehîn ji bo hemû mafên di peymanê da bihên bicîanîn wek 
rêbazên bingehîn bên dîtin, em wisa difikirin ku bi van mafan li her mafekî nêrtin girîng û 
sereke ye.

Her wiha divê bi taybetî dîyar bikin ku ji ber ku him mafên mirovan him jî yên zarokan ji 
hev cihê nabin û ji hev venaqetin, divê hemû mafan her tim, ji bo hemû kesan bi cî bînin.

Wek ku di xala 4em ya PMZ NY da hatîye binavkirin, dewletan ji bo bicîanîna vê peymanê 
soz dane, bi awayekî ku çavkanîyên destên xwe zêde bigirin, pêwist be bi hevkarîya 
navneteweyî pêşî li ber bigirin. Li gorî xala 90em a qanûna bingehîn jî ev peyman girêdar e.

Di lêkolînê da dane li gorî analîza corekî bi rêya hevdîtinên bihûrgilî hatin komkirin. Hemû 
hevpeyvîn bi telefonê hatin kirin. Me bala xwe da ku kesên ku bi zarokan ra hevpeyvînê 
pêk bihînin kesên ku rasterast bi zarokan ra ketibin têkilîyê, bi hev ra atolyeyan çêkiribin 
û hev nas kiribin bin. Berî ku hevpeyvîn destpêbike armanca lêkolînê dihê gotin destûr û 
erêkirina bi devkî dihê girtin.Di her du beşên lêkolînê da jî pirs ji bo zarok û lênêran cihê 
cihê ji alîyê çar sazîyên ku bi kordîne kar bi rê ve dibin ve hatin amadekirin. Hevpeyvîn di 
çarçoveya ku di PAŞKO 1 û PAŞKO 2yê da hatin çêkirin. 

Berlêgirtinên Lêkolînê

Berlêgirtina lêkolînê ya herî ber bi çav hevpeyvîn ji ber pêvajoya Covîd-19ê bi telefonê 
hatin kirin û agahîyên kesên ku derfetên wan ên ku xwe bigihînin telefonê tune bû ji derve 
man. 

Ji ber ku di malên ku bi wan ra hatin peyvîn da bi piranî gelek kes hebûn, kesên malê bi 
piranî di odeyekê da dijîn û derfetê zarokan ê di malê da cihek taybet bidest bixin tune 
ye zarok li gel lênêran bi me ra peyivîn, dibe ku ev rewş bandorek li ser bersivên zarokan 
çêkiribe. Her wiha ji ber ku bi zarokên ku hîn şîyana bidevkî bîne ziman pêşneketibe ra bi 
telefonê peyvîn gelek dijwar e, berî li zarokên di temenê berî dibistanê da jî hat girtin. 

Bi piranîya zarokên ku bi wan ra hevpeyvîn pêk anîn û di temenê dibistanê da bûn dest bi 
dibistanê kiribûn. Lê belê divê bînin ziman ku di nava zarokên ku sazî bi wan ra dixebitin 
da ji ber kêmasîya aborîyê, ji xwe û tiştan dûr hiştin, pêkanîna rewşa perwerdehîya ku 
hemû kes û tiştan bigire nava xwe dest bi dibistanê kirin hîn jî girîng û di warê pirsgirêkan 
da ya herî li pêş e.

Ji derveyî van berlêgirtinan hat hîn kirin komeke ku ji komên NCT bi wan ra dixebite ye 
Dom di dawîya adara 2020an da ji ber koça cotkarî ya demsalî da bi destûr xwestinê ji 
taxê çûne.17 Ji ber tunebûna xeteke ku her tim bikar bînin, li ber xwe gihandina vê komê 
astengî çêkir.

17 30ê adara 2020an Beyoglû, Tarlabaşi, Hevdîtina bi mixtarê Taxa Çûkûrê ra hat kirin.
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Ji ber ku hemû koma armanckirî ya SPIyê penaber in, hevpeyvînên bi lênêran ra erebî, yên 
bi zarokan ra tirkî hatin kirin.

Di dawîyê da divê neyê jibîrkirin ku ev encam bi komeke ku necîgir be ra hat kirin, têra 
xwe cih neda serpêhatîya zarokên hin komên astengdar û yên ku dixebitin. 

Çarçoveya Etîkê

Gava ku me vê lêkolînê çêkir wek her xebateke ku me bi zarokan ra kir di vê xebatê da 
jî di serî da PMZ NY û standartên mafên mirovan ên netewî û navnetewî bingeh girt. Di 
pêvajoya lêkolînê da, ji ber rewşa awarte destûra komîteya etîkê nehate girtin. Li gel vê, 
me herî pir ji bo zarok ji xetereyên heyî bên parastin û di dema xebatan da hemû mafên 
xwe bi dest bixin hewl da. 

Dema ku me çarçoveya etîkê amade kir, me bala xwe da çar rêgezên bingehîn ên 
PMZ NYyê û rêgezên etîk ên Komeleya Derûnîyê ya Amerîkî (American Psychological 
Association-APA)  ku ji bo xebatên ku zarok beşdar dibin amade kirî. Ev rêgez; ji zerarê 
parastin û qencîyê kirin (Beneficence and Nonmaleficence), agahdarkirin û destûr (Fidelity 
and Responsibility), rastî (Integrity), dad û heq (Justice) û li hember rûmeta û mafên 
mirovan (Respect for People’s Rights and Dignity).18 Li gel van rêgezan me ji rêgeza etîk 
a Civaka Lêkolînên Geşedana Zarokan19 ku ji 16 xalan pêk tê û tê da destûra malbatê û 
hevpişkî heye sûd girt.

Li gorî rêgeza zerarê nedanê  me çêtir dît ku pirsên ku dê trawmayên beşdarvanan bide 
destpêkirin, ên ku serpêhatîyên wan ên tundîyê bîne bîra wan, ên ku nikaribin li gel 
malbata xwe bibersivînin  (wek tundî, serpêhatîyên neyînî) li derveyê lêkolînê bihêlin. Me 
bala xwe da ku rêgezên etîk ên me da ber xwe, bi taybet bi rêz, qencî û dad ku di Rêgezên 
Etîk ên di Lêkolînên ku di Derbarê Zarokan û bi Zarokan ra Dihên Kirin Bihên Parastin da 
wek sê rêgezên bingêhîn dihên nasandin ra li hev bikin.20

Em dîyar bikin ku li gorî rêgezên taybetî agahîyên nasname û têkilîya beşdarvanan li gel 
sazîyên ku rapor amade kirin veşartî ne, lewma jî divê dest nîşan bikin ku di raporê da tu 
jêgirêk ku nasnameya beşdarvan bide dest me bikar neanî.  

18 “Ethical Principles Of Psychologists And Code Of Conduct”, American Psychological Assotiation, 
(2017).  Navnîşana ragihandinê: https://www.apa.org/ethics/code/ethics-code-2017.pdf

19 “Ethical Standards for Research with Children”, Society for Research in Child Development, (2007). Navnîşana 
ragihandinê: https://www.srcd.org/about-us/ethical-standards-research-children

20 Çocuklarla İlgili ve Çocuklarla Birlikte Yapılan Araştırmalarda Gözetilecek Etik Kurallar (Ethical Research 
Involving Children),  A.Graham, M. Powell, N. Taylor, D. Anderson, R.Fitzgerald, UNICEF Office of Research 

- Innocenti. 2013 werger Uluslararası Çocuk Merkezi. Navnîşana Ragihandinê: https://childethics.com/wp-
content/uploads/2016/09/ERIC_Turkish.pdf Dîroka ragihandinê: 09.06.2020

https://www.apa.org/ethics/code/ethics-code-2017.pdf
https://www.srcd.org/about-us/ethical-standards-research-children
https://childethics.com/wp-content/uploads/2016/09/ERIC_Turkish.pdf
https://childethics.com/wp-content/uploads/2016/09/ERIC_Turkish.pdf
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ENCAM

Li gorî encama lêkolînê dane û çavdêrîyên ku derketin holê, di pêvajoya Covîd 19ê da ku 
ji adara 2020an heta niha  didome, di navbera kapasîteya bergirîyên li hember belavbûna 
şewbê û zarokên ku bi bergirîyên taybet ji bo mafê xwe bidest bixe piştgirî bihê dayîn da 
têkilîyeke piralî heye. Zarokên ku ji nexweşîyan ra hîn zêdetir vekirî ne û li cihên bêparastî 
dijîn ji bo rê li ber Covîd-19ê bigirin zorahî dijîn, di rewşên ku bikaribin rê li ber bigirin da jî 
derfetên wan ê kû  xwe bigînin mafê xwe yên ku bi zorê bidestdixin kêmtir dibe.

Ji ber vê yekê di vê xebatê da li pêvajoya Covîd-19ê ku ji alîyê zarokên ku divê 
bi parastina taybet piştgirî bidin wan çawa tê jîyîn, bêderfetîyên nava malê li ber 
bidestxistina perwerdehîya jidûrve astangîyek çêkir an na, di vê pêvajoyê da agahîya rast 
û bibawer bi dest xistin an na, wendahîyên aborî yên malên ku di karên rojane da dixebitin 
dê di nava demek kin û dirêj da bandoreke çawa li ser jîyan û pêşketina zarokan bike, ji 
alîyê zarokên keç û kuran di vê pêvajoyê da di malê da mayîn çawa hat jiyîn, pêvajoya 
perwerdehîya jidûrve bandoreke çawa li ser têkilîya bi dibistanê ra kir û di bidestxistina 
mafê tenduristîyê da pirsgirêk jîyan yan na hat nêrin.

Mafê jîyan, jîyîn û geşedanê  

Di pêvajoya Covîd 19ê da zarok him ji tunebûna abôrîyê him jî ji perwedehîyê, ji derdora 
hevalan, di demeke kin û dirêj de ji jîyana civakî dûrketin li ser geşedana wan bandoreke 
çawa çêdike wek xaleke ku divê çavdêrî bê kirin û piştgirî bihê dayîn derket pêşberî me.

Di hevpeyvînê da pirsên di derbarê rêgezên jîyan, jîyîn û geşedanê da ku xala 6an a 
PMZ NYyê da  wek “Ji bo zarok bijî, li dinê bimîne û di her hêlê da piştgirî bê dayîn 
sererastkirinên hewce ne bihên kirin, bergirî bên girtin û zarok ji her cure zeraran 
biparêzin û herî pir ji bo geşedana wan hewl bidin” dihê pênasekirin21 ji lênêran pirsîn. 
Di derbarê rewşa aborîya malbatê, guhertinên ku şewb di rewşa jiyanê da avakir û 
bidestxistina alîkarîyên ku di vê pêvajoyê da hatin dayîn da pirsan pirsîn. Bi rêya lênêran 
me hewl da ku rewşa zarok û kesên din ên malê fêm bikin. Lê belê bi vê ra me cih da 
gotinên zarokan ên ku di bin vê mijarê da bigirin dest.

Xizanîya ku kûr dibe 

Covîd 19 bandorên pir xirabtir di malên ku xebatkarên bi rêk û pêk pere neyîne, rojane, 
bêewlehî û bêqeyd hene da çêkir. Hat dîtin ku, di malên ku di karên rojane da, tenê 
pêdivîyê wê rojê bikirin da stres û anksîyete zêdetir bû. Hema hema tu malbatên ku em 
di lêkolînê da bi wan ra peyivîn berî pêvajoyê jî di hêla aborî da bixweşî nedijîyan, lewre 
bandora neyînî ya pêvajoyê ji roja yekem ve di van malan da hatîye jîyîn.

21 BM ÇHS Xal 6 
Dewletên alîgir her zarok xwedîyê mafê jîyanê yê bingehîn e dipejirînin. 
Dewletên alîgir jo bo zarok bijî û pêş bikeve çi ji dest were dê bike.
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Di hevdîtinên yekem da, zordarîya di malê da mayîn ku di nav pêşgirtinên pêvajoya 
Covîd-19ê da bû, di malên ku bi wan ra hevpeyvînê pêk anîn da bûye sedema jidestçûna 
dahatê. Her wiha di hevdîtinên duyem da di hejmara malên ku dahata wan ji dest çûye da 
zêdebûn hat çavdêrîkirin. Di hevdîtina yekem da ji 89 lênêran 29ê wan anîn ziman ku ji 
karên xwe bûne, di hevdîtina duyem a ji 85 lênêran 50ê wan gotin karê wan ji dest çûye. 
Her wiha di hevpeyvînên dawî da di nav lênêran da yên ku gotin nikaribûn qût peyda bikin 
jî hebûn.

Hejmara zarokan a di malê da ku 85 lênêrên ji wan berpirsîyar in bi me ra nêrînên xwe 
parvekirin 269 be, ev nîşan dide ku bi vê koma teng û necîgir da jî çi qas pir zarok ji 
encamên aborî yên pêvajoyê bi bandor dibin. Lêkolînên ku di cîhanê da dihên kirin jî 
wek vê agahîyê rast dikin, heke ji bo malbatan ji bandora aborî ya pêvajoya Covîd-19ê  
biparêzin bi lez bergirîyan negirin, dihê gotin ku heta dawîya salê bi tevahî hejmara 
zarokên li welatên kêm-nîv dahatî da di bin sînorê tunebûnê da dijîn bigihêje 672 
milyonan.22 Kûrahî û mezinahîya pirsgirêka aborî ya malbat dijîn wek gefeke ku ji bo 
xizanîya zarokan kêm bikin pêşketinên bi salan e hatine bidestkirin dê beravajî bike û 
zarokan ji xizmetên bingehîn bêpar bihêlin e.23 

Di pêvajoyê da hejmara lênêrên ku karê xwe ji dest nedan  tenê 11, yên ku bi destûra bi 
heq veqetîyan tenê 3 ye. Piştî hevpeyvînên ku ji raporên pêşlêkolînê ra dane pêk anî da 
nîşan dan ku dahatên malan kêm bûne, dayîna kirê û fatûrayan jî her ku diçe dijwartir 
bûye. Gelek lênêr di hevpeyvîna duyem da qala gava ku kirê û xercenîşan didin dikevin 
zorê yan jî dikevin anksîyeteya ku meha bê nikaribin bidin, kirin. Her wiha hat dîtin ku 
dibetîya “birçî man”ê jî lênêran gelek tirsandî. 

22 “Çocuk Yoksulluğu Artabilir” UNICEF Haberler, 28ê gulana 2020an https://www.unicefturk.org/yazi/covid19_
yoksulluk dîroka ragihandinê: 09.06.2020

23 ”Çocuk Yoksulluğu Artabilir” UNICEF Haberler, 28ê gulana 2020an https://www.unicefturk.org/yazi/covid19_
yoksulluk dîroka ragihandinê: 09.06.2020

“Ji vê rewşê gelek ditirsin, heke bidome, Dê di malê da loqek nan nemine.” (dêya sê zarokan)

“Êdî tiştek nema ku bibêjin, ka çi bibêjim hevserê min naxebite, em gelek pirsgirêk jîyan 
tew min wê rojê ji mamosteya kurê xwe ra got, min gelek şer kir lê bawer bikin tişteke din ji 
destê min nedihat. Ez li meta xwe gerîyam û min jê ra got di rewşeke gelek xirab da me, îsal 
fitra xwe bide me, wê jî derxist 25 lîreyan da lê min dîsa jî girt, ka çi bikim, min got qet nebe 
dê bibe heqê nan, pir zor e.”(Dêya du zarokan)

“Di malê da kesek ku bixebite tune ye. Me bi qûtên ku we şand debara xwe kir. Ew jî xilas 
bûn.” (Bavê sê zarokan)

https://www.unicefturk.org/yazi/covid19_yoksulluk
https://www.unicefturk.org/yazi/covid19_yoksulluk
https://www.unicefturk.org/yazi/covid19_yoksulluk
https://www.unicefturk.org/yazi/covid19_yoksulluk
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Mafê Ji Parastina Civakî Kêrgirtin 

Destçûnên dahatî berê malan da serlêdanên alîkarîyên civakî. Di derbarê pirsa di vê pêvajoyê 
da alîkarî girtine yan na û ku digirin di derbarê çarçoveya alîkarîyê da; ji 85 lênêrên ku me pê 
re hevpeyvînê pêk anî 42yê wan ji sazîyên wek şaredarî, qeymeqamtî, mixtarî hwd. alîkarîya 
qolîyên qûtan girtine; 16yê wan gotin ku ji bernameya piştgirîya cîvakî a Wezareta Malbatê, 
Xebatê û Xizmetên Civakî ya bi 1000 TLyî girtine. 19 lênêr jî gotin ku serî lê dane lê tu alîkarî 
û piştgirîyê negirtine. 

“Xercenîş tên, kom dibin. Min doh ji Sûrîyeyîyan bihîst li cihek qeymeqamî alîkarî didin.Ez 
çûm lê jixwe ji ber derî negirtin hundir. Gotin em dê di îlonê da binêrin. Min got qet nebe 
heqê xercenîşan bidin, wê jî ji bo astengdaran nizanim ji bo kê dikin. Qeydê jî negirtin û ez 
vegerîyam.” (Dêya sê zarokan)

“Me ji tu derekê alîkarî negirt. Herî dawî ji muxtar ra qolî hatî, min jê ra got rewşa me xirab e, 
tenê ji wî qolîyek qût girt.” (Dêya du zarokan)

Her wiha 19 lênêr jî agahîya ji qolîya qûtan, bernameya piştgirîya civakî û yan jî 
bernameya Şaredarîya Stenbolê ya Mezin a “Askida Fatura” girtine, lê parve kirin ku 
pêdivîyên wan ên aborî berdewam dikin.

“Me alîkarîya 1000 lîrayî girt lê qedîya, bi vî awayî bi sê zarokan derfet nîne ku kirêyê bidim û ji 
marketê tiştan bikirim.” (Dêya 3 zarokan)

“Me jî ŞSMyê alîkarîya qert û qolî girt. Û 1000 lîreyê ku dewlet dida derket… Ji tunebûnê çêtir e 
lê ev jî ji bo kesên ku nexebitin, ên ku di kirê da bin ne bes e.” (Dêya sê zarokan)

“Di mijara xercenîşeyan da dikaribûn bibin alîkar, di kire da dikaribûn bibin alîkar. 1000 lîre 
dê têra kê bike, sax bin dîsa alîkarî dan lê dibûya ku jê zêdetîr bibûya. Dewlet ji bo gelê xwe 
dikaribû zêdetir tişt bikira. Lê jixwe di demên normal da nedibû ku niha bibe.” (Dêya sê zarokan)

Hin lênêrên penaber ku bi SPIyê, yek ji sazîyên ku xebatê dimeşîne ye, ra dixebitin jî 
qala lînka ku şaredarîyê ji bo heqê xercenîşeyan bidin parve kiribû kirin lê gotîn ji ber ku 
xercenîşe ne li ser navê wan in û di tirkî dagirtina forman da dijwarî jîyane bernameyê 
bikar neanîne.

Hin malbatan anî ziman ku ji bo kirêyê carek alîkarî girtine, hin ji wan jî bi xwedîyê xanî ra 
li hev kirine ku kirêyê ji bo demekê paşde avêtine lê ditirsin ku deynê wan pir bibe. Ji 85 
lênêran 7ê wan gotin ku di vê pêvajoyê da xwedîyê xanîyê wan kirêyê negirtî û ev alîkarî 
bêhna wan gelekî fireh kirî.

Di mijara bidestxistina piştgirîyan da derket holê ku pirsgirêkên teknîkî jî hatin jîyîn. Ji nîvê 
malên ku  hevpeyivîn kêmtir da nîşandan ku hebûna girêdana înternetê li ber bidestxistina 
serlêdana piştgirîya online astengî hene. Lênêr anîn ziman ku di vê pêvajoyê da ji cîranên 
xwe, nasên xwe alîkarî xwestine.
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Ji kedxwarînê parastin û rewşa zarokên dixebitin

Ji aliyê lênêran ve hat gotin ku di çaryeka dawî ya meha gulanê ku hevpeyvînên duyem 
hatin kirin da hin kesên ku di malê da dixebitin dest bi kar kirine yan jî hêvî dikin ku di serê 
hezîranê da vegerin. Di hevpeyvînên bi zarokan ra hatin kirin da rewşa hebûnê ya dijwar 
a malbatan ne mijara sereke be jî dema ku ji zarokan pirsa ku dareke we yê bi sêhr hebe 
hûn dê çi biguherînin hat pirsîn hat dîtin ku gelek zarok dixwazin rewşa debara malbatê 
biguherînin û xwe bigihînin alavên teknolojîk ên ku bi destxistina wan bisînor e. Ji zarokan 
yek got “Dê ji jîyanê pere rake û dê bi vî awayî bîne haleke ku hemû kes çi bixwazin dê 
bikirin.”, yek din “Dê bike ku hemû kes bi qasî hevûdin pere bigirin.” yek din “dê alîkarîya 
xizanan bike”. Zarokên ku gotin dixwazin jîyana xwe, mala xwe, odeya xwe,  dixwazin 
biguherînin, kompîtur, telefon, lîstok bistînin jî hebûn. 

“Min dixwest ku bavê min zêdetir pere bi dest bixe lê pir neweste jî” (8 salî)

“Min dixwest ku alîkarîya kesên ku wek me pir dixebitin bikim” (17 salî)

“Wicdana min hey e min ji dewlemendan girt da xizanan. Di vê pêvajoyê da yên dewlemend xîzan 
bibûna, yên xizan jî dewlemend bibûna. Bila xizanbûnê  fêm bikirina, dema ku xizan bin kesek 
wenda bikin.” (16 salî)

“Maleke mîna ku li derve bim hîs bikim xeyal dikim.” (12 salî)

Di hevpeyvînan da ji zarokên ku berî pêvajoyê dibûya ku bixebitin rewşa wan a kar hat 
pirsîn. Heft zarok anîn ziman ku di pevajoya Covîd-19ê da xebitîne, piştî ku pêvajo dest pê 
kir kar sekinîye.

“Nasek min li Beylîkduzu pastane vekiribû. Ez di destpêkê da diçûm wir û dihatim. Niha kar 
tune ye, lewma ez li Fatîhê me.”(16 salî)

“Dahat kêm bû, di malê da ez dixebitim û bavê min dixebite. Em çar xwişk û bira ne, yên 
din hîn biçûk in. Bavê min niha nikare bixebite, ez derdikevim ku kaxizan kom bikim le êdî 
birêkûpêk nikarim derkevim. Gava ku derketina kuçeyan qedexe be dernakevim. Ku em 
ceza bigirin em dê çi bikin? Lê ku em di malê da bimînin em dê çi bikin ne dîyar e.” (17 salî)

Du zarokên kur ên ku hevpeyvîna wan ji alîyê KDS û WHBê ve hat kirin anîn ziman ku tevî 
ku qedexe hebû xebata xwe domandine.

“Bavê min destûr xwest, bi motorê dikarim daxwazan bibim.” (16 salî)  

Zarokên ku mecburin bêyî berlêgirtinên baş pere bînin malê, mafê jîyîn û qada parastî ya 
bo geşedanê dihê binpêkirin. Ji alîyê din ve dihê dîtin ku lênêr jî nikarin xweşîya xwe û 
zarokên xwe ji ber sedemên dijwarîyên aborî pêk bihînin. 
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Wek ku di beşa berlêgirtinan da hat gotin bi Doman, komeke ku NCT pê ra dixebite da 
cîh digire, ra hevpeyvîn nehat pêk anîn. Mixabin di derbarê malbat û zarokên ku di meha 
adarê da  ji bo tevlî koça çandinî ya demsalî bibin ji Stenbolê çûn da pêvajoya Covîd-19ê 
di rewşên çawa da jîyan, neçar man ku di kîjan rewşan da bixebitin û bijîn tu daneyek 
nehat komkirin. Wek sazîyên ku li qadê xebitîn anîn ziman ev koça zû dihê wateya ku 
zarok zêdetir di mercên nebikêr ên qadên çandinîya demsalî da bimînin.24-25

Di vê pêvajoyê da dêyên ku bi wan ra hevpeyvîn hatin kirin qala zêdebûna berpirsîyarîyên 
wan ên nava malê, dijwarîya ku ji xwe ra dem biqetînin kirin. Bi vê yekê ra hat dîtin ku 
barê zarokên keç ji yên kuran zêdetir bûye, zarokên kur neçar mane ku bixebitin, ji bo wan 
ji bo dest bi xebatê bikin rabûna qedexeyê bes e. Di vê xalê da dikarin bibêjin ku hevparîya 
kar a ne wek hev û girêdayî zayenda civakî di ser erkên dê û bav da dîsa dihê avakirin, 
kûrtir dibe û di ser da bandora wê li ser zarokan jî dihê dîtin.

 
Qada parastî û cudahîya temên

Him zarok him jî lênêr anîn ziman ku di vê pêvajoyê da ji ber ku mala wan biçûk û 
qerebalix e û ji ber kêmasîya alav û teknolojîya ku piştgirî bide pêşxistina wan di malê da 
gelek aciz dibin. Ji ber vê sedemê di navbera hevpeyvînên yekem û duyem da derket holê 
ku ji xeynî roja betlaneyê zarokên ku derketin kuçeyê zêdetir bûne. Ji 122 zarokên ku bi 
wan ra hevpeyivîn 45ên wan gotin ji xeynî rojên wan ên betlaneyê jî derketine derve û 
di taxa xwe da li kuçeyê bin vê wek xetereyeka girîng nabînin. Lê belê cîhên ku piranîya 
zarokên ku tevlî hevpeyvînê bûn dijîn ji kuçeyên teng û qerebalix pêk dihên. Ev yek nîşan 
dide ku zarok bêyî xwe biparêzin, ji qada biewle dûr û di bin xetereyê da ne. Hin zarokên 
ku derketin derve, wek sedem ji marketê stendina tiştan, li xwîşk û birayên xwe yên biçûk 
xweytî derketin, li kuçeyê lîstin, bêhnstendin dan nîşandan. Piranîya zarokên ku bi hevalên 
xwe ra têkilîyek qels datînin, ên ku di malê da nagihêjin perwerdeyek baş û rewşeke baş a 
piştgirî bide pêşxistina wan digel berîlêgirtin û xetereyan li derve bûnê wek qada başbûnê, 
bêhnvedanê didîtin.

 

24 Covid-19 Salgınında Mevsimlik Tarımda Çalışan Ailelerin ve Çocukların Korunması, Hayata Destek Bülten, 
22.04.2020 Navnîşana ragihandinê:  https://www.hayatadestek.org/bulten/covid-19-salgininda-mevsimlik-
tarimda-calisan-ailelerin-ve-cocuklarin-korunmasi/ Dîroka ragihandinê: 09.06.2020

25 Virüs mü, Yoksulluk mu?- Korona Virüs Salgınının Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Onların Çocukları ile Bitkisel 
Üretime Olası Etkisi, Kalkınma Atölyesi, 01.05.2020, Navnîşana ragihandinê: http://www.ka.org.tr/dosyalar/file/
Yayinlar/Raporlar/TURKCE/Virus%20mu%20yoksulluk%20mu.pdf Dîroka ragihandinê: 30.06.2020

“Ez li qehwexaneyek dixebitîm. Niha naxebitim. Bila qedexe rabe, ez dê bixebitim.” (15 salî)

“Ji serê sibê heta êvarê li kuçeyê me. Zabita dibînin, dibêjin biçe mala xwe. Ez jî deh 
deqeyên din dîsa derdikevim derve.” (15 salî)

“Em gelek bêhereket dimînin, derketina derve, hereketkirin baş tê yan na em dê obez bibin.” 
(12 salî)

https://www.hayatadestek.org/bulten/covid-19-salgininda-mevsimlik-tarimda-calisan-ailelerin-ve-cocuklarin-korunmasi/
https://www.hayatadestek.org/bulten/covid-19-salgininda-mevsimlik-tarimda-calisan-ailelerin-ve-cocuklarin-korunmasi/
http://www.ka.org.tr/dosyalar/file/Yayinlar/Raporlar/TURKCE/Virus%20mu%20yoksulluk%20mu.pdf
http://www.ka.org.tr/dosyalar/file/Yayinlar/Raporlar/TURKCE/Virus%20mu%20yoksulluk%20mu.pdf
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“Cameke me ya mezin heye berê wê jî lî alîyê pişt dikeve. Ku li kuçeyê binêrta xweştir dibû, 
min dê mirovan di paceyê da jî bidîta.” (11 salî)

“Bi xwîş û birayên xwe ra jî derdikevim, carinan bi tena serê xwe jî derdikevim. Scooter 
diajom, gogê dilîzin, veşartokê dilîzin.” (10 salî)

Agahdarîyên ku me di hevpeyvînan de berhev kirin, destnîşan kirin ku di warê gihîştina 
mafên zarokan ên wek jîyan, jîyîn, û geşedanê da astengî û tengasî û pirsgirêkên ku 
di serdemeke dirêj da dê belav bibe hene. Di gel vê yekê, encamên di derbarê mafên 
zarokan ên guhdarkirinê, lîstikê, û demên wan en vala di vê pêvajoyê da çawa dihêne 
astengkirin di beşa têkildar da hatin parvekirin.

Pêvajoya Covîd-19ê wek ku li gelek welatên cîhanê bû li Tirkîyeyê jî zarok bi kesên serîya 
65 salî û kesên di navbera 18 û 20 salî bin ra di bin bandora qedexeya derketina kolanan 
man û rastî cudahîyê hatin.26 

Mafê bidestxistina standarta jîyaneke baş 

Lê belê xuya ye ku pirsgirêk ne bi pêvajoya Covîd-19ê ra sînordar e. Rewşa ku li jor danîn 
ber çav, dide nîşandan ku zarok û mezinên di malê da dijîn di derbarê dê piştî pêvajoyê 
çawa bikarin pêdivîyên xwe yên xwarinên baş, alavên paqijîyê yên sereke û stargehê 
bi dest bixin da anksîyeteya wan heye. Wek ku lêkolînên di vê pêvajoyê da hatin kirin 
derxistin holê ku difikirin ku bêkarîya ji ber nexweşînê û bêewlehîya aborîyê hejmara 
zarokên karker, sersarî û destdirêjîya zaroktîyê, rîska ducanîyê ya dema balixîyê da û 
rêjeya zewaca bi zorê zêde bike.27

Nebidestxistina pêdivîyên bingehîn di serdemek kin û dirêj da bandora geşadana derûn-
civakîya zarokan, rewşa jîyana wan, wek karkerê zarok xebitandina wan, berdewamîya 
wan a dibistanê çavdêrî kirin, berlêgirtinên bergirî û piştgirîyê girtin, divê di nav gavên 
bîngehîn yên ku bihên avêtin da bin. Divê bihê gotin ku, hay ji geşedana zarokan hebûn 
ne tenê wan ji bo pêşerojê amade kirin e, ji bo jîyana wan a niha rewşên herî baş ên 
ku bikarin potansîyela xwe ya niha derxin holê avakirin e. Divê çar rêgezên bingehîn ên 
xala 6em a PMZ NYyê ku me di vê sernivîsê da behs kiribû di bîr da bihêlin û divê nehê 
jibîrkirin ku di bikaranîna hemû mafên di peymanê da hatine binavkirin da bi her sê 
rêgezan ra rêberî dike.

26 Eliminating age discrimination from lockdown curfews, 10.06.2020, Navnîşana ragihandinê:https://home.crin.
org/readlistenwatch/stories/eliminating-age-discrimination-lockdown-curfews Dîroka ragihandinê: 01.07.2020

27 Covid-19 Pandemisinin Çocuklara Yıkıcı Etkileri, Terrabayt, 19.05.2020, navnîşana ragihandinê: https://terrabayt.
com/yasam/covid-19-pandemisinin-cocuklara-yikici-etkisi/ Dîroka ragihandinê: 09.06.2020

https://home.crin.org/readlistenwatch/stories/eliminating-age-discrimination-lockdown-curfews
https://home.crin.org/readlistenwatch/stories/eliminating-age-discrimination-lockdown-curfews
https://terrabayt.com/yasam/covid-19-pandemisinin-cocuklara-yikici-etkisi/
https://terrabayt.com/yasam/covid-19-pandemisinin-cocuklara-yikici-etkisi/
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Mafê Bidestxistina Perwerdehîyê 

PMZ NY bi taybetî dîyar dike ku hemû zarok xwedî mafê perwerdehîya wekhev, bêpere 
û hêja ne û balê dikişîne ser peywirên dewletên alîgir ên di derbarê pêkanîna birêkûpêk 
çûna dibistanê ya zarokan û kêmkirina berdana dibistanan.28  Her wiha peyman dest 
nîşand dike ku  bi rêya perwerdeyê divê kesayetî, şîyanên venasînî û laşî, rûmeta mafên 
mirovan, çanda xwe û ya kesên din, ziman û nirxên xwe, cudahîyan û xwezayê bihê  
pêşxistin.29 Peyman her wiha digire bin garantîyê ku mafên zarokan ên ji çanda xwe feyde 
girtin, bi ola xwe bawerbûn û bicîanîn, zimanê xwe bikar anîn bikin jîyanê.30

Wek alîyek PMZ NYyê li Tirkîyeyê nirxandin û li gorî pêdivîyan peşxistina kirinên 
perwerdehîya honakî ji bo bicîhhatina mafê perwerdehîya zarokan girîng e. Di çerçoveya 
ewlehîyên ku di pêvajoya  Covîd-19ê da hatin girtin da, ji 16ê adara 2020an ve navber 
dan perwerdehîya li dibistanan dihê dayîn. Perwedehîya honakî ku nêzî 17,5 milyon

28 28BM ÇHS Xal 28 
Dewletên alîgir, mafê zarokan ê perwerdehîyê dipejirînin û bi lênêrîna li ser bingehên wekhevîya derfetê 
bicîanîn, bi taybet; 
Hîndekarîya seretayî ji bo hemû kesan tînin rewşeke mecbûrî û bêpere; 
Bergirîyên wek pergalên hîndekarîyên navîn bi qasî di hêla giştî da dibe, bi awayê wesfên pîşeyî tevbigerin 
teşvik dikin û dikin ku ji hemû zarokan ra vekirî bin û di rewşên hewcedarîyê da alîkarîya pere kirin û 
hîndekarîyê bêpere kirin digirin; 
Bi awayekî ku hemû alavên bikêr dihên bikar bihînin, hîndekarîya bilind ji bo hemû kesan li gorî hunerên wan 
dihînin rewşeke xwe bigihînin.; 
Agahî û rêberîya di warê perwerdehî û hilbijartina pîşeyan da bînin haleke ku hemû zarok bi dest bixin; 
Ji bo birêkûpêk biçin dibistanê û rêjeya ji dibistanê qetîn kêm bikin bergirîyan digirin.  
Dewletên alîgir, ji bo rêzkarîya dibistanê li gorî rêzdarîya zarokan û li gorî vê Peymanê bi rê ve bibe hemû 
bergirîyên hewce ne digirin.  
Dewletên alîgir di qada perwerdehîyê da bi taybet ji bo cehaletî û xwendin û nivîsandinê nezanînê ji cîhanê 
rakin bibin alîkar û bi mebesta hêsankirina xwedîbûna rêbazên perwerdehîya hemdemî û agahîyên îlmî û 
teknîkî lihevkirinên navneteweyî xurtdike û teşvîq dike. Di vê mijarê da, bi taybet pêdivîyên dewletên ber bi 
pêşketinê va diçin didin ber çav.

29 BM ÇHS Xala 29.  
1.Dewletên alîgir perwerdehîya zarokan li gorî armancên xwarê dipejirîne; 
A. Heta ku jê dihê kesayetî, jêhatîbûn û hûnerên hişî û laşî ya zarokan pêşxistin;   
B.Li hember Mafên Mirovan  û azadîyên bingehîn, rêgezên di Peymana Neteweyên Yekitî da hatine pejirandin 
rêzgirtin;  
C. Li hember dê û bavê xwe, nasnameya çanda xwe,ziman û nirxên xwe, nirxên neteweyî yê welatê zarok lê dijî 
yan jî jê hatî, şaristanîyên ji derveyî ya wan rêzgirtin; 
D. Zarok li gorî aşitî, xweşdîtin, wekhevîya zayendî û çi nijadî çi neteweyî çi ji komên olî  çi ji gelên niştecih be, 
bi riheke hevaltî, di civakeke azad da jîyîn , bi awayekî berpirsîyarîyê bigire ser milê xwe bihê amade kirin; 
E. Li hember xwezayê rêzbigire; 
2 Tu hikmeke vê xalê yan jî xala 28. kesên rast û şexsî azadîya avakirin û birêvebirina sazîyên hîndekarîyê, di 
fiqreya yekem ya vê xalê da hatine destnîşankirin rêz nîşandan û perwerdehîya li van dibistanan dihê kirin bi 
şertê li gorî rêgezên asgarî yên ji alîyê dewletê va hatine dayîn bin, bi awayekî ku li dîjî wê bin nehê şîrovekirin. 
(Dema ku Tirkîye Peymanê erêkirî dûreperêza xwe ji xala 29. ra nîşan daye)

30 BM ÇHS Xala 30î 
Di Dewletên hindikayî yan jî gelên niştecih ên girêdayî nijad, ol yan jî ziman hene da zarokên ku ji vê koma 
hindik û gelê niştecih be, tevî endamên civaka hindikayî nikarin ji mafê xwe yê çanda xwe jîyîn, ji ola xwe 
bawer bûn û bikaranîn û bikaranîna zimanê xwe bêpar bihê hêştin 
(Dema ku Tirkîye Peymanê erêkirî dûreperêza xwe ji xala 29. ra nîşan daye.)
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xwendekar31 tevlî dibin ji 23yê adara 2020an ve li gorî her astê di ser EBAyê da hat 
berdewam kirin. Perwerdehîya jidûrve dikaribû li ser malpera înternetê ya EBAyê, qenalên 
TRT EBA TVyê û bernameya li TRTyê temaşe bike bihê şopandin. Navenda Bangewazîyê ya 
MEBIM piştgirî dide perwerdehîya ji dûr û hemû operator gihandina bê pere didan EBAyê. 
Piştgirîya bala xwe dide ser pêşxîstîna tirkî “Polên lihevkirinê” ku ji bo xwendekarên 
penaber ên Sûrîyeyî32 û yên din hat dayîn piştî hefteya duyem di ser EBAyê da dest bi 
pêşkeşîyê kir.

Di çarçoveya lêkolînê da zarokên ku tevlî pergala perwerdehîyê dibûn û li deverên 
Stenbolê yên cuda dijîn, di du hevpeyvînên cuda yên ku di nîsan û gulana 2020an da hat 
kirin da serpêhatîyên xwe yên perwerdehîya jidûrve parvekirin. Hevpeyvînên bi zarok û 
lênêrên wan ra hatin kirin derdixe holê gava ku pêvajoya perwerdehîyê didome, hin zarok 
û lênêr di derbarê pêvajoyê da zorahî dijîn. 

Bidestxistina perwerdehîya jidûrve

Zarokên ku di hevpeyvînên yekem da tevlî xebatê bûn destnîşan kirin ku 39ê wan her tim, 
22yê wan carinan, 33yê wan tu carî perwerdehîya jidûrve bi dest nexistine. Li gel zarokên 
ku di hevpeyvînên duyem da gotin perwerdehîya jidûrve berdane, zarokên dest nişan kirin 
ku bi çareserkirina hin pirsgirêkên di derbarê perwerdehîya jidûrve da xwe gihandine 
perwerdehîyê jî hebûn. Lê wek Domên Sûrîyeyî yên li Tarlabaşiyê dijîn, dikarin bifikirin 
ku berî pêvajoya Covîd-19ê wek sedemên astengîya ziman, karkerîya zarokan, cudahîyê 
zarokên ku dest bi dibistanê kirin, berdewamîya dibistanê da pirsgirêk dijîn di bidestxistina 
perwerdehîya jidûrve da hîn zêdetir pirsgirêk bijîn. Di heman demê da di lêkolîna KPPKê 
ku bi penaberan ra kir da rêjeya kesên ku perwerdehîya jidûrve bi dest nexistine %48 bû.33

Kêmasîyên teknolojî û alavan 

Di lêkolînê da sedema bingehîn ya zorahîyên ku di bidestxistina perwerdehîya jidûrve 
da hat jiyîn wek kêmasîya teknolojî û alavan derdikeve holê. Di lêkolîna KPPKyê ku li jor 
qala wê kirin da nêzikî nîvê malbatên dest nişan kirin ku negihîştine perwerdehîya jidûrve 
tunebûna alavên teknolojîk wek sedem nişan dane.34 Bi heman awayî di lêkolîna me da 
jî 12 zarok digotin ku ne xwedîyê alavên wek televizyon û kompîturan in. Zarokên ku di 
ser telefona malê da digihîştin EBAyê, gava ku behsa di malê da ketin rêza bikaranînê 
kirin dijwarîya bi telefonê gihîştina EBAyê dianîn ziman. Her wiha, di xebata PVPê da jî 

31 ERG (2020). Türkiye’de Koronavirüsün Eğitime Etkileri, https://www.egitimreformugirisimi.org/turkiyede-
koronavirusun-egitime-etkileri-iii-uzaktan-egitimin-ilk-iki-haftasi-nasil-gecti/

32 Türkiye’deki devlet okullarındaki Suriyeli çocukların sayısı 2014-2015’te 40.000’den 2019-2020’de 684.919’a 
yükselmiştir. MEB (2020, kanûna paşîn). Yaşam Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Göç ve Acil Durum Eğitim 
Daire Başkanlığı, https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_01/27110237_OCAK_2020internet_
BulteniSunu.pdf

33 Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin ilgili araştırması 1126 kişiyle yapıldı. SGDD (2020, Mayıs). 
Covid-19 Salgının Türkiye’de Mülteciler Üzerindeki Etkisinin Sektörel Analizi, http://panel.stgm.org.tr/vera/app/
var/files/a/s/asam_covid_anket_raporu_200518_2_tr.pdf.

34 SGDD (2020, Mayıs). Covid-19 Salgının Türkiye’de Mülteciler Üzerindeki Etkisinin Sektörel Analizi, http://panel.
stgm.org.tr/vera/app/var/files/a/s/asam_covid_anket_raporu_200518_2_tr.pdf.

https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_01/27110237_OCAK_2020internet_BulteniSunu.pdf
https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_01/27110237_OCAK_2020internet_BulteniSunu.pdf
http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/a/s/asam_covid_anket_raporu_200518_2_tr.pdf
http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/a/s/asam_covid_anket_raporu_200518_2_tr.pdf
http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/a/s/asam_covid_anket_raporu_200518_2_tr.pdf
http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/a/s/asam_covid_anket_raporu_200518_2_tr.pdf
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destnîşan dikir ku zarokên ji bo xwe bigihînin naveroka EBAyê li benda kesên male yên ku 
telefonên wan hene diman û ji ber ku êvarê weşan tune bûn nikaribûn li waneyan guhdarî 
bikin hebûn.35

Di lêkolînê da hat dîtin di malên ku tê da alavên teknolojîk ên wek televizyon, kompîtur 
yan jî telefonê hene da zarokan di hêla gihiştina EBAyê da zorahî jîyane. Zarok qala 
pirsgirêkên girêdayînê û tijehîya sîstemê dikirin. Zarokên ku gotin di televîzyonê da EBAyê 
nedîtine yan jî  yên ku nizanin dê qenala EBAyê çawa bihê eyarkirin jî hebûn. Nezanîna 
xwendin û nivîsanda lênêran jî di nav bandora ku di malê da eyarkirina qenalê dijwartir 
dikir da bû. Hin zarokan dest nîşan dikirin ku negihîştine şîfreya EBAê, şîfreyê nizanibûne 
yan jî şifre her tim birêkûpêk nexebitîye, di hevpeyvînên mehek din da yên parvekirin ku 
van pirsgirêkan hatin çareser kirin jî hebûn. 

 
Hat parvekiririn ku kêmasîya alavên teknolojîk yan jî pirsgirêken ku di vê qadê da dihên 
jîyîn car caran ji bo mamosteyan jî derbasdar e. Ev rewş di hêla bikaranîna teknolojîyê da 
girîngîya bicîanîna pêdivîyên zanistî û donaniman dide ber çavan.  

Hat dest nîşan kirin ku hin lêçûnên zêde yên pergala perwerdehîya jidûrve yên wek 
xwendekarên nikaribin di telefonê da spartekên xwe çêbikin hewcehî weşana nivîskî 
bigirin dibin çebûne.

35 ERG (2020). Türkiye’de Koronavirüsün Eğitime Etkileri, https://www.egitimreformugirisimi.org/turkiyede-
koronavirusun-egitime-etkileri-iii-uzaktan-egitimin-ilk-iki-haftasi-nasil-gecti/

“Min qet lê temaşe nekir. Di televizyona me da nabe.” (12 salî)

“Min li EBAyê qet temaşe nekir. Ya rastî min berî perwerdehîya jidûrve min ji telefona dêya 
xwe vedikir, niha qet venabe.” (12 salî)

“Min telefonê girt lê xwişka min telefonê pirtir bikar dihîne, nade min.” (9 salî)

“Berê ez nikaribûm bigihêjim, meha yekem ku dibistan hat girtin … Şîfreya min rast bû lê 
nedipejirand. Niha dikarim bigihîjim.” (16 salî)

“Ji ber ku telefona biaqil a mamosteya zaroka biçûk tune ye, nikare bi me ra bikeve têkilîyê.” 

(Dêya 6 zarokan)

“Di komên înternetê da spartekan didin zarokan lê ji bo ku van spartekan çekin divê em 
weşanên wan bigirin. Zarok nikarin li ser telefonê spartekên xwe çekin, ev jî lêçûneke giran 
çêdike. Divîya min di nava hefteyekê da 100 TL bida, bixwedê êdî naçim ku weşanan bigirim. 
Jixwe zarok jî li gotina min guhdar nakin, dest ji dersan berdan.” (Dêya 2 zarokan)
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Mijarên di derbarê naverokên di EBAyê da dihên pêşkeşkirin 

Dubareyên waneyên bi rêya EBAyê dihatin pêşkeşkirin, waneyên ku hatin gotin li pêşîya 
waneyên ku li dibistanê hîn bûne bûn yan jî dirêjî yan jî kurtbûna waneyan bûye sedem 
ku  zarok di şopandina EBAyê da zorahî bijîn. Hin ji wan jî anîn ziman perwerdehîya di 
EBAyê da hat dayîn kêm bûye, li gorî temenê wan nebûye. Di nava zarokan da yên ku balê 
kişandin ser dijwarîya ji mamosteyek xerîb waneyê guhdarkirinê jî. 

“EBA mîna ku ji bo zarokên pir biçûk hatibe çêkirin. Piştî ku ez bi te ra peyivîm min careke 
din vekir lê min pênc deqeyan xwe ragirt.” (13 salî)

“Perwerdehîya jidûrve ji ya normal hinek din jî bi leztir e. Min dixwest ku hinek din hêdîtir 
bibêjin, li ser mijaran bisekinin.” (15 salî)

“Bi mamosteyên dibistana me ra dê xweştir bibûya. Me heta niha hînî awayê mamosteyên 
me ji me ra gotine bûn. Mesela, çanda dînê, îngilîzî…” (12 salî) 

Bi taybet zarokên penaber anîn ziman ku piranîya waneyan ji wan ra dijwar hatine, piranî 
û dijwarîya spartekan jî ji alîyê zarokên penaber û lênêran ve hat gotin. 

Bi mamosteyan ra têkilîya bisînor 

28 zarokên tevlî hevpeyvînê bûn gotin bi mamosteyên xwe ra karibûn birêkûpêk hevdîtinê 
pêk bihînin.Lênêrên ku bi mamosteyan ra hevdîtinê pêk anîne jî anîn ziman ku şopandina 
mamosteyan pir bi kêr hatî. Di hêla têkilîdanînê da hatîye dîtin ku di navbera mamosteyan 
da cudahî hene, hin mamoste piştgirîya ku ji zarokan ra pêwist be dane, lê hin ji wan di vê 
mijarê da qels mane.  Derket holê ku têkilîya zarokan a bi mamosteyen wan ra bi piranî 
li ser waneyan û ji mamoste ber bi xwendekar ve yek alî bûye. Gelek zarok gotin tiştên 
ku xwestine ji mamosteyên xwe bipirsin  nepirsîne.  Her wiha,hat dîtin ku zarokan bêrîya 
mamosteyên xwe kirine, zarokên ku nikaribûne bi mamosteyên xwe ra bikevin têkilîyê ji 
alîyê hestîyarî ve bi bandor bûn. 

“Em bi mamosteyên min ra tim dipeyivin. Spartekan, testan dide. Dersên zindî dibin” (14 salî)

“Ku em bi mamosteyên xwe ra bipeyivîna, me hev bidîta dê xweştir bibûya. Divê mamoste li 

zarokan bigere, wan bipirse ma ne?” (10 salî)

“Mamoste qet negerîyan û nepirsîn. Pirsan nikarim bipirsim. Nivîsan dinivîsin, piştre çi dibe? 

Bixwe bixwe hesab dikim. Di derbarê mijarên ku me nedîtîye da pirsan dipirsin.” (11 salî)

“Tenê pirseka di derbarê  waneyan da hebe em wê diaxivin. Pirsên dijwar dipirsim. Ji bo 

pirsên hêsan dibêje me ev çêkiribûn, bi xwe çêke.” (11 salî)

“Min dixwest ku mamosteyên xwe bibînim.” (8 salî)
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Bi taybet zarokên ku pêdivîya wan a perwerdehîya taybet heye ji kêmasîya têkilîya bi 
mamosteyên xwe ra zêdetir neyînî bi bandor bûn. Di bernameyên perwerdehîyê yên 
jidûrve da ji ber ku danasîna bideng, zimanê laş, binnivîs yan jî amûrên wek wan nehatin 
bikaranîn zarokên ku kor û ker li derve man.36

Di hevpetvînên duyem ên hatin kirin da hin lênêran dest nîşan kirin asta bala mamosteyan 
zêdetir bûye. Li gel vê yekê hat parvekirin ku hîn zarok piştî mehek şûnde hin jî nikaribûne 
EBAyê birêkûpêk bişopînin, aciz bûne û ji alîyê mamosteyên xwe va ji bo şopandinê baş 
nehatine teşvîq kirin. 

Motîvasyona zarokan a di warê perwerdehî, dibistan û EBAyê da 

Di hevpeyvînên ku dihatin kirin da parvekirinên zarokan derdixist holê ku wan bêrîya 
dibistanê kirî.  

Li gel vê yekê bi hatina biharê û meha remezanê ve dihat dîtin ku motivasyona şopandina 
perwerdehîya jidûrve kêm dibe. Dianîn ziman ku saeta xewê ya zarokan guherîye, 
waneyan revandine, jidil nêz nebûne yan jî mîna ku li betlaneyê bin hîs kirine, lênêran 
birêkûpêk şopandinê pêk neanîne. Xaleke ku balê kişandin ser jî wane ne li gorî leza 
hînbûn û cudahîya zarokan bû. 

Encama lênêr di motîvekirina zarokan da zorahî dijîn bi taybet ji bo zarokên diçin dibistana 
navîn di rapora PVPê da jî cih digirt.37 Sedemeke kêmbûna motivasyona zarokan a ji 
bo birêkûpêk şopandina EBAyê jî wek di wê demê da dibistan dê careka din venebin û 
hînbûna dê di polê da nemînin dihat nîşandan. Lê derbasdarîya nîşeyên serdema yekem 
ji bo xwendekarên ku serdema yekem ne serkeftî bûn rewşeke neyînî jî çêkir. Hin zarok jî 
qala anksîyeteya ku ji ber revandina serdemê hîs kirine kirin. 

36 ERG (2020). Türkiye’de Koronavirüsün Eğitime Etkileri, https://www.egitimreformugirisimi.org/turkiyede-
koronavirusun-egitime-etkileri-iii-uzaktan-egitimin-ilk-iki-haftasi-nasil-gecti/

37 ERG (2020). Türkiye’de Koronavirüsün Eğitime Etkileri, https://www.egitimreformugirisimi.org/turkiyede-
koronavirusun-egitime-etkileri-iii-uzaktan-egitimin-ilk-iki-haftasi-nasil-gecti/

“Me tu tiştek nekir. Mamosteyan gotin ku hûn nekevinê tiştek kêm nabe. Anîn gotina ku 
bibêjin neyên. Ev li karê mamosteyan tê.” (16 salî)

“Ez naxwazim di betlaneya havînê da bim, dixwazim li dibistanê bim.” (11 salî)

“Berê min digot xwezî betlan bibe, niha dibêjim xwezî dibistan hebe.” (10 salî)

“Ez şopandina EBAyê çêtir nabînim. Jixwe em di malê da ne, ez dibêjim ne hewceye ku 
xwe bi dersan bifetisînin. Ez derewan nekim, ev mehek, du mehên dawîn qet neketim. Wek 
mînak di dema rojîyê da qet neketimê. Ez hewl didim ku bikevim weşanên zindî.” (13 salî)

“Digihêjin lê ka lê nanêrin… Serê sibê zû waneyên wan çêdibin, ez Îyê nikarim rakim. Em 
bibêjin M, ew jî dibêje “di EBAyê da ji bo me wane tune ne.” Ez bi tenê bi Myê dikarim. Ji 
ber ku mamoste jî wan derbas dikin, ne xema wan e.” (Dêya sê zarokan)
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“Kurt kurt vedibêjin, jixwe di televîzyonê da ye nikarî bidî sekinandin. Me bikaribûya mijara 
ku me jê fêm nekir bipirsin, dibûya ku baştir bibûya.  Niha ji carek ve derbasî 8an bûn, nebaş 
bû. Em 7ê nizanin ku derbasî 8an bibin.” (13 salî)

Zarokên penaber yê Sûrîyeyî jî ji alîyê di perwerdehîyê da di para da mayînê da bianksîyete 
dihatin dîtin. Heke em bidin ber çav ku di pêvajoya şer û koçê da perwerdehîya zarokên 
penaber hat sekinandin, dê careke din derkeve holê ku divê gelek bi baldar nêzikî vê 
mijarê bibin.

Dijwarîyên ku lênêr di dema piştgirî bidin perwerdehîyê da rûbirû man

Lênêrên di derbarê perwerdehîya zarokan da fikarên xwe anîn ziman gotin ji ber kêmasîya 
asta wan a perwerdehîyê, ne xwendayî bûn yan jî astengîya ziman piştgirî nedane zarokên 
xwe. Hat dîtin ku hîn lênêr di derbarê EBAyê da baş ne xwedîyê agahdarîyan in. 

Lênêrên anîn ziman ku negihîştine EBAyê, kêmasîya xwendin û nivîsandinê, tunebûna 
gihaştina înternetê yan jî ji mamosteyan yan jî ji dibistanê agahî negirtin wek sedemên vê 
nîşan dan. Bi taybet ji bo lênêrên penaber zarokên xwe bidin xebitandin kêmasîya hunera 
zimanê tirkî rewşê dijwar dikir. Di rapora ku PVP amade kir da bi taybetî dîyar kirin ku 
zarokên têra xwe tirkî nizanibin di şopandina EBAyê da zorahî kişandine.38

38 ERG (2020). Türkiye’de Koronavirüsün Eğitime Etkileri, https://www.egitimreformugirisimi.org/turkiyede-
koronavirusun-egitime-etkileri-iii-uzaktan-egitimin-ilk-iki-haftasi-nasil-gecti/

“Ji gava dibistan hat girtin heta niha qet nikaribûn bikevin. Ka em jî nikarin… Şîfre şandin, 
gotin divê bike. Lê tu agahîyan nedan, em jî nikarin çekin.” (Dêya sê zarokan)

“Bi min li malê nabe. Min jê hez nekir. Min bêrîya hevalên xwe, mamosteyên xwe kir. Dema 
ku min fêm nedikir ji wan dipirsî, di malê da kes nizane.” (11 salî)

“Tirkî ji bo me qet hêsan nîne… Ez hatim asta B1ê lê ez ne di asta ku ji kurê xwe ra rave 
bikim da me. Ji tirkî wergerandina erebî, bi taybet ji bo zarokek biçûk gelek dijwar e. Hinek 
dem digire, dixwînim, fêm dikim lê ji bo ji kurê xwe ra rave bikim dem divê.” (dêya du 
zarokan)
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Di têkilîya bi hevalên dibistanê ra dijwarî 

Hat dîtin ku têkilîya gelek zarokan bi taybet bi hevalê dibistanê ra gelekî kêm e. Zarokan 
par vekirin ku bêrîya heval û dibistanê kirine.

“Min gelekî bêrî kir. Bêrîya hemû hevalên xwe kir. Min bêrîya hevalên dibistana xwe ya din jî 
kir. Em ji wan jî hez dikin.” (5 salî)

Zarokan pirî caran bi alîkarîya komên online yên di telefonê da yan jî bi medyaya civakî  
dikaribûn bi hevalên xwe yên dibistanê ra têkilîyeke bisînor deynin. Zarokek penaber ku 
tevlî xebatê bû anî ziman ku ji bo komeke online ya di navbera xwendekar û mamoste da 
hat avakirin nehatîye pejirandin. Ev parvekirin dide nîşandan ku cudahîya ku li dibistanê 
dijîya di vê pêvajoyê da jî berdewam kirî.

Ji zarokan û lênêran pêşnîyarîyên di warê EBA, perwerdehî û dibistanê 
da 

Li ser pêşnîyarîyên zarokan ên di warê pergala perwerdehîya ji dûr û honakî da sekinîn, 
mafê beşdarbûnê yê ku mafek û rêgezek bingehîn e bihê bicîanîn gelek girîng e. Me jî 
di xebata xwe da nêzikî du meh û nîvan ji zarokên ku serpêhatîya wan a perwerdehîya 
jidûrve çêbûye pêşnîyarîyên wan ên di derbarê EBAyê da pirsîn.  Zarokan gotin pêdivîya 
wan hîn zêdetir bi lîstikan, alavan, bi hevalan ra têkilî danîn û bi piranî di pêvajoya hînbûnê 
da bi têkilîyê çêbûye. 

“Lîstikên li gorî temenê me hebin, bi hevalên xwe ra jî bikaribim biaxivim, bi tenê nebim dê 
gelekî xweş bibûya.” (13 salî)

“Heke bi telekonferansê me bidana hevdîtin, me dê him bi mamosteyên xwe ra têkilî danîya 
him jî me dê xwe bi rastî di polê da hîs bikira.” (12 salî)

“Dikaribûn îngilizî wergerandina tirkî û bigotina. Berî ku dibistan bihên girtin dikaribûn ji bo 
em bixwînin gelek pirtûk bidin me.” (11 salî))

Dema ku nêrînên wan ên di warê EBAê da hat pirsîn, ji zarokan yek bi taybetî li ser yên 
mezin lê guhdar nabin sekinî, ev balkêş bû. 

“-Heke yên mezin ji te bipirsîna, te yê ji bo perwerdehîya jidûrve çi pêjnîyar bikira? 
-Ka ew qet ji me ra nabêjin ku çawa be; li me guhdar nakin.” (9 salî)

Her wiha di çarçoveya xebatê da ji zarokan heke şiveke wan ê bisêhr hebûya dê çi 
biguherandina pirsîn. Zarokan gotin dê dibistanê vekirina, saetên EBAyê biguherandina, 
mecbûrîyeta çûyîna dibistanê, ezmûnan, spartekan yan jî cezayan rakirina,  navberan dirêj 
bikirina. Di navbera wan da kesek anî ziman ku himî ku şiva bisêhr dîtî “di ezmûnan da 
demê bide sekinandin”.
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Mafê bidestxistina agahî û medyayê

Di PMZ NYê da xala 12.39 ku mafê beşdarbûnê yê zarokan dide pênasekirin, her wiha 
beşdarbûnê ji bo bidestxistin û nirxandina mafan wek rêgezeke bingehîn sererast dike.

YN xala 13. a di warê azadîyê da û xala 17. a di warê bidestxistina agahîyê da dihîne 
ziman ku ji bo mafê beşdarbûnê bihê bicîanîn şertê pêşî ye û ji bo zarok bibin kirdeyên 
mafên xwe, li gorî asta geşedana xwe mafên xwe li ser navên xwe bikarbînin, girîngîya 
van her du xalan bi taybetî dîyar dike.40  

Xala 17. a PMZ NYyê41 dewlêtên alîgir; bi taybet bi xweşîya civakî, derûnî, ehleqî, di warê 
pêşxistina tenduristîya laşî û venasînî ya zarokan da ji çavkanîyên neteweyî û navneteweyî 
berpirsîyarîya peydakirina bidestxistina agahî û belgeyan dike. Di berdewama maddeyê da 
jî  qala rêyên ji bo vê berpirsîyarîyê bi cîh bîne dike.

Mebesta bidestxistin û bikaranîna înternetê 

Di xebata çavdêrîyê da di derbarê mafên ku qalawan hat kirin da, di warê di nav 
berpirsîyarîyên dewletê da bihê nirxandin da ji zarokan li cihê ku dijîn digihêjin înternetê 
yan na, heke bidestbixin bi kîjan alavan, di kîjan rêjeyê da bikar dihînin hatin pirsîn.
Hewl dan ku zarokên digihêjin înternetê vê ji bo kîjan mebestê bikar dihînin hîn bibin. Di 
hevpeyvînên duyem da ji 122 zarokan 100ê wan anîn ziman di rêjeyeke cuda da be jî 
înternetê bi dest dixin. 

48 zarok tenê dikaribûn bi rêya telefonê pakêta înternetê ya operatora GSMyê bikar bînin. 
Bi telefonê girêdayî înternetê bûn, dema li cihê ku dijîn telefonek tenê hebe di nav kesên 
malê da di heman demê da kesek bigihêje înternetê bi xwe ra berlêgirtinên wek gihaştina 
înternetê bi xilasbûna pakêta înternetê nepêkanî bi xwe ra dianî. 

39 BM ÇHS Xala 12.: 
Dewletên alîgir zarokên xwedî hûnera fikren xwe avakirinê be, di hemû mijarên ku wan têkildar dike da mafê 
fikren xwe bi azadî vegotinê li gorî temen û asta gihiştina wan bi awayê baldarîya hewce ye bihê dayîn dinasin. 
Bi vê mebestê, di dozên dadî yan jî îdarî yên zarok bandor bikin da, bi taybet derfetê rasterast yan jî bi rêya 
nûnerek yan jî meqamek ve bihê guhdarkirin, li gorî rêgezên di warê şêweyê zagona neteweyî, pêk bihê. 

40 Çocuğun katılım  hakkına ilişkin genel yorum no. 12, Çocuk Hakları Komitesi, 2009. http://www.
cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/BMCHK-Genel-Yorum-12-Katilim-Hakki.pdf, Dîroka ragihandinê: 
11.06.2020

41 BM ÇHS Xala 17.: 
1. Navgînên ragihandinê ji bo agahî û belgeya li gorî di hêla lênêrîna zarokan da di hêla civakî û çandî da bikêr 
be û li gorî xala 29.  Belav bikin, teşvîq dikin; 
2.Ji bo hilberîn, guhertin û belavkirina agahî û belgeyên ji çavkanîyên çandî, netewî û navneteweyî dihên, 
lihevkirinên navneteweyî teşvîq dike; 
3. Hilberîn û belavkirina pirûkên zarokan teşvîq dike;  
4. Navgînên ragihandinê di mijara girîngî bidin pêdivîya ziman a komeke hindikayî yan jî zarokên ji komekê ne 
teşvîq dikin; 
5. Bi awayekî ku rêgezên di xalên 13. û 18. da cih digirin  bigirin ber çav, ji bo zarokan ji agahî û belgeyên 
zerarê bide wan biparêzin, rêgezên beralîkirî pêşxistin teşvîq dikin;  
(Dema ku Tirkîye Peymanê erêkirî, dûreperêza xwe ji xala 29. ra nîşan daye.)

http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/BMCHK-Genel-Yorum-12-Katilim-Hakki.pdf
http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/BMCHK-Genel-Yorum-12-Katilim-Hakki.pdf
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“Ez li ser telefonê girêdayî dibim. Lê êdî paketa me xilas bû. Roja înîyê ji bo EBAyê GB 
dişînin. Ji roja înîyê heta înîya din li bendê me.” (13 salî)

“Me nexwest ku înternet bi kar bihînin. Dema ku nexweşîn, vîrus hat zarok di malê da man. 
Qada mezin, baxçeyek nîne ku zarok tê da bilîzin. Ji bo ku zarok aciz nebin me anî malê. 
Mebesta me ew bû ku pevçûn, xirecir çênebe. Bila vîrus xilas bibe ez dîsa naxwazim li malê 
înternet hebe.” (Dêya 3 zarokan)

Di hevdîtinên yekem ên hatin kirin da hat dîtin ku 15 lênêr qet negihîştine înternetê. 
Di hevpeyvînên duyem da ev hejmar 8 bû; ji zarokan jî di hevdîtina yekem da 15, di 
hevpeyvînên duyem da 7 kes gotin ku negihîştine înternetê. Di vê pêvajoyê da hat dîtin 
ku bidestxistina înternetê zêdetir bûye. Hin lênêran anîn ziman ku bidestxistina înternetê 
li gorî berî pêvajoya Covîd-19ê girîngtir bûye. Lêkolînên di qadê da hatin kirin jî rast dikin 
ku di pêvajoya Covîd-19ê girîngîya bidestxistina înternetê û rewşa bêparîyê di gihaştina 
mafên din da astengdar e.42-43

 
 
 
Zarokên ku derfetê wan ê gihandinê hebûn, înternetê ji bo di medyaya civakî da dem 
derbas bikin, lîstokan bilîzin,  waneyan bişopînin, bi hevalên xwe ra bikevin têkilîyê, li fîlm, 
rêzefîlm, vîdeoyan temaşe bike bikar dianî. Zarokên di pêvajoya Covîd-19ê da nikaribûn ji 
cihên ku dijîn derkevin bi tu awayî ne bidestxistina  înternetê  di vê demê da hat wateya 
nebidestxistina hevalên xwe, agahîyan, perwerdehîyê û lîstikan.

Çavkanîyên agahîyan

Ji zarokên ku di çarçoveya vê xebatê da bi wan ra hevpeyivîn di warê Covîd-19ê da 
agahîya wan heye yan na, heke ku xwedî agahîyek bin ji ku vê agahîyê girtine hat pirsîn. 

Li gorî hevpeyvînên yekem û duyem piranîya zarokan ji qenalên televîzyonê, medyayên 
serekî agahîyan digirin. Daneyên di derbarê  pêvajoyê da hatin eşkerekirin û weşanên 
wezareta tenduristîyê jî ji alîyê zarokan ve gelekî dihat şopandin. 

 
 
Hat destnîşankirin ku zarok piştî qenalên televîzyonê herî pir înternet û bi taybet bi rêya 
medyaya civakî agahîyan digirin. Hat dîtin înternet ji bo zarokan çavkanîyeke girîng e û ji 
lêkolînên berê jî tê zanîn ku di cîhanê da ji her sê bikarhênerên înternetê yek ji wan zarok 
e.44 

42 Promising Practices for Equitable Remote Learning. Emerging lessons from COVID-19 education responses in 
127 countries, UNICEF, navnîşana ragihandinê:https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB%202020-10%20
CL.pdf, Dîroka ragihandinê: 01.07.2020

43 Koronavirüs günlerinin gün yüzüne çıkardığı eşitsizlik: Dijital uçurum, BBC Türkçe, 29.04.2020, Navnîşana 
ragihandinê: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52464019,Dîroka ragihandinê: 30.06.2020 

44 Dünya Çocuklarının Durumu 2017, Dijital  Bir Dünyada Çocuklar, UNICEF, 2017. Navnîşana ragihandinê: 
http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/SOWC_2017_SUM_TR.pdf, Dîroka ragihandinê:11.06.2020

“Min ji nûçeyan bihîst vîrûs pir bilez belav dibe. Divê tim destên xwe bişon, nêzîkî hev nebin.” 
(9 salî) 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB%202020-10%20CL.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB%202020-10%20CL.pdf
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52464019
http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/SOWC_2017_SUM_TR.pdf
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Dikarin bibêjin ku naverok, bi zêdebûna dema ku li ber monîtorê dimînin ra zêdebûna 
xetereyan di dema Covîd-19ê da ji alîyê ewlehî û başbûna zarokan da fikareke cuda 
çêkir.45 

Di lêkolîna me da wek çavkanîyên bidestxistina agahîyan piştî înternet  û medyaya civakî 
malbat û lênêr dihatin. Hat destnîşankirin ku zarokên di koma temenê berî dibistanê da jî 
herî pir ji dêya xwe agahî girtine.

Di hevdîtinên piştî pêşraporê hatin kirin da di hejmara zarokên destnîşan kirin ku di warê 
pêvajoyê da agahîyan negirtine, nexwestine bigirin da zêdebûnek hat dîtin. Her wiha 
zarokên ku gotin pêvajoyê ji berê kêmtir dişopînin hebûn. 

45 Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle çocuklar çevrimiçi ortamda daha fazla riskle karşı karşıya, 
UNICEF, 15.04.2020. Navnîşana ragihandinê: 
https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/unicef-t%C3%BCm-d%C3%BCnyay%C4%B1-
etkileyen-covid-19-salg%C4%B1n%C4%B1-nedeniyle-%C3%A7ocuklar-%C3%A7evrimi%C3%A7i-ortamda, 
Dîroka ragihandinê:11.06.2020

“Ya rastî ez êdî guh nadim koronayê. Di derdora min da jî kes li ser napeyive, mîna ku tune 
be tev digerim. Gava ku nûçeyeka di derbarê koronayê da dibînim dibêjim of, ez êdî aciz 
bûm.” (11 salî)

Pêkane ku kêmbûna bala zarokan, tevî naverokên biagahdar, a li hember pêvajoyê bikeve 
haleke ku nexwazin agahîyan bigirin wek nîşana alav û naveroka lêhatî ji bo zarokan ne 
amade û ne jî dikarin xwe bigihînin bibînin. 

“Min ji televîzyonê bihîst lê êdî lê guhdar nakim.” (11 salî)

“Ez nûçeyan naşopînim, dêya min got tu lê nenêre.” (11 salî)

Her wiha naverokên ne li gorî wan, temenê wan û asta geşedana wan, bûn sedema di 
asteke girîng da zêdebûna anksîyeteya zarokan. 

“Min di derbarê vîrusê da ji televîzyonê agahî girt. Wek mînak di roja betlaneyê da em çûn 
mala pîra min, di wê taxê da kesek nexweş bûye. Ji ber ku ez dizanibûm ku vîrûs pir bi lez 
belav dibe, ez tirsîyam ku li mala me jî belav bibe. Ez êvarê nikaribûm rakevim.” (12 salî)

“Ji ber ku korona hinek xirab e, divê hinek ewk bê gotin. Dibe ku zarok bitirsin, divê bi kubarî 
bê gotin.” (10 salî)”

“Di destpêkê da di dibistanê da me got çima wiha bû, bi hevalên xwe ra me serê xwe pê 
ra êşand. Me her tîştî lêkolîn kirin. Êdî derûnîya me xera dibe. Em tirsîyan û bêbiryar man 
piştre me lê temaşe nekir.” (16 salî)   

Hat dîtin ku ne bidestxistina agahîyên li gorî temen û geşedanîya zarokan, hay ji kêmasîya 
weşanên hevalên zarokan û rewşa başbûna zarokan hebûn dibe sedam ku zarok di warê 
pêvajoyê da çewt yan jî kêm agahdar bibin. Her wiha çewt yan jî kêm agahdarbûn dikare 
tevlihevîyek ku ber bi cihêtîyê bibe çêke.   

https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/unicef-t%C3%BCm-d%C3%BCnyay%C4%B1-etkileyen-covid-19-salg%C4%B1n%C4%B1-nedeniyle-%C3%A7ocuklar-%C3%A7evrimi%C3%A7i-ortamda
https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/unicef-t%C3%BCm-d%C3%BCnyay%C4%B1-etkileyen-covid-19-salg%C4%B1n%C4%B1-nedeniyle-%C3%A7ocuklar-%C3%A7evrimi%C3%A7i-ortamda
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“Heke hêza min a mezin hebûya, min dê Çînîyan bişanda gerstêrkeke cuda û dûr.” (13 salî)

Xebata çavdêrîyê pêdivîya bi rêya alav û naverokên lêhatî bidestxistina agahîyên di warê 
di pêvajoya Covîd 19ê da hemû zarok dê xwe çawa biparêzin da ber çavan. Lê dema ku 
em vê dibêjin, wek ku di xala 17an a PMZ NYyê da hatîye dest nîşan kirin di bidestxistina 
agahîyê da, ji bo zarokan ji agahî û belgeyên zirarê bide xweşîya wan biparêzin divê em bi 
taybetî hewcehîya rêgezên rêberî bikin bidin ber çavan dîyar bikin. Wek ya zarokan me ji 
lênêran jî derbarê di pêvajoya Covîd 19ê da agahîyan ji ku girtine, agahî têr dikin û rast in 
yan na nêrînên wan hatin pirsîn. Ji 85 lênêrên ku tevlî hevpeyvînên duyem bûn 72 ji wan 
gotin agahîyên di warê pêvajoyê da ji nûçeyên  televîzyonê girtine. Wek bersivên zarokan 
derket holê ku çavkanîya agahîyê ya rêza duyem a lênêran înternet û medyaya civakî ye. 
Li gel vê yekê hat dîtin ku lênêr bi saxî ji agahîyên ku ji çavkanîyan digirin bawer nabin, 
agahîyan ji bo xwe û zarokên xwe kêm dibînin. Ev rewş wek ku di zarokan da çêbû, balê 
kişand ku asta anksîyeteya lênêran jî zêdetir dike. 

“Di destpêkê da min bi piranî li nûçeyan temaşe dikir lê derûnîya min xera bû. Ne tenê ya 
min, ya zarokan jî xera bû. Em bi têra xwe bûn korona. Her wiha di bernameyên nîqaşan da 
jî yek dibêje spî ye yek dibêje reş e. Em dê bi kê bawer bibin ne dîyar e. Min jî dest jê berda, 
lê temaşe nakim.” (Dêya sê zarokan)

Lênêran di warê dê zarokan di derbarê pêvajoyê da çawa agahdar bikin da xwestekên 
xwe anîn ziman. 

“Zarok jî gelek aciz bûn, her tim ji televîzyonê xeberên xemgîn dibihîsin. Dilê me jî nerehet e 
lewma em berên xwe didin hev lê bi rastî ez nizanim di vê demê da divê ez çawa nêzikî wan 
bibim. Kesek wisa ku dê û bavan bida agahdarkirin dê baş bibûya.” (Dêya du zarokan)

Ji mezinên ku tevlî hevpeyvînên ji alîyê SPIyê ve tên meşandin bûn bi çavkanîyên agahîyê 
ra têkildar gava ku nîşanên nexweşînê ferq kirin divê çi bikin hat pirsîn û hat dîtin ku bi 
piranî kesên ku bi wan ra hevpeyvîn hat çêkirin di vê mijarê da xwedîyê agahîyê ne. Lê 
belê di hin hevpeyvînan da qala rêbazên ne bibandor kirin dida nîşandan ku lênêr hîn jî di 
warê pêvajo û bergirîyan da pêdivî bi agahî û rê nîşandanê heye.

Hîn lênêr dest nîşan kirin ku agahîyên ji sepînên têkilîyê tên yan jî agahîyên ji alîyê wek 
kesên bi wan ra hevpeyivîn dibêjin “mirovê ji rêzê”  tên parvekirin hin kêmtir bawer dibin. 
Ji alîyê lênêrên Sûrîyeyî ve hat dîtin ku pêvajo ji qenalên televîzyonê yên erebî û tirkî hatîye 
şopandin. Li gel vê yekê, astengîya ziman di hêla tevlîbûna platforman da astengî çêdike û 
bawerîya li hember rastîya agahîyan kêm dike balê kişand.  

“Lê em ziman fêm nakin, tu fêm dikî ku ez çi dibêjim? Em ditirsin ku tişteke şaş çêbe.” (Dêya 
pênc zarokan) 
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Mijareke ku balê bikişîne jî spama46 ku lênêr berê jîyane û ji ber serborîyên e-xapandinê 
ji hin girêdanên înternetê bawer nabin in. Kesên ku nexwestin ji bo bidestxistina agahî û 
xizmetan agahîyên xwe bidin hebûn. 

Piranîya lênêrên gotin pêvajoyê ji berê kêmtir dişopînin jin bûn. Hîn ji wan balê kişandin ku 
ev rewş rasterast bi gurahîya karên malê ra têkildar e. 

 
 

Ev hevpeyvînên ku di hêla mafê bidestxistina agahî û medyayê da tên nirxandin, dema ku 
bibandor bikaranîna mafê tevlîbûnê jî bigirin ber çav, bi azadîya vegotinê ku bi xala 13. a 
PMZ NYyê ra hat amade kirin ra bihê fikrandin dê bikêr be.47 Azadîya vegotinê bi mafê 
xwedî nêrînek bûn û vê yekê anîn ziman û bi rêyeke ji derdorê agahî xwestin û girtinê ra 
têkildar e.48 Bi xebata çavdêrîyê hat dîtin ku dema ku derfetên zarokan ên bidestxistina 
agahî û medayayê bifikirin derfetên wan ên nêrînên xwe yên di warê pêvajoyê da gotin, 
baldana nêrînên wan, beşdarbûna pêvajoyê bi rastî bisînor bû. Lê belê ji bo mafên zarokan 
bi awayeke baş bê bicîanîn divê ramanên xwe bînin ziman, têra xwe bên agahdarkirin û 
bigihêjin bersivan. Ev divêtîyeke bibin kirdeyê mafên xwe ye. 

46 e-postaya negirîng

47 BM ÇHS Xala 13.: 
Zarok xwedî mafê bi azadî fikrê xwe bibêje ye, ev maf di nava xwe da azadîya ne girêdayî sînorên welêt; nivîskî, 
devkî, weşandî, bi awayekî hunerî yan jî bi amûreke din ya ku zarok hilbijêre, hemû nûçe û fikiran lêkolînkirin, 
bidest xistin û dayînê dihewîne.  
Bikaranîna vê mafê bi tenê dikare bibe mijara: 
Li hember maf û îtîbara kesên din birêz; 
Sînorên ji bo ewlehîya netewî, pergal, tenduristî û exlaqên giştî biparêzin û bi şertê ji alîyê qanûnan ve bihên 
berbînîkirin û hewcehî pê hebûn hatin kirin. 

48 Çocuğun katılım  hakkına ilişkin genel yorum no. 12, Çocuk Hakları Komitesi, 2009. Navnîşana ragihandinê: 
http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/BMCHK-Genel-Yorum-12-Katilim-Hakki.pdf, Dîroka 
ragihandinê: 11.06.2020

Ku ez bibêjim birêkûpêk dişopînim dê derew be. Ji ber ku dema hevserê min li malê be li 
nûçeyan temaşe dike. Gava ku ew tune be zarok li xêzefîlman temaşe dikin. Jixwe dema min 
tune ye ku bişopînim.” (Dêya şeş zarokan)

“Ez ji bernameyên nûçeyan hîn dibim. Ez merak dikim çima Çînî balçîmok dixwin… Hûn 
dizanin di pirî kesên ku mirîn da vîtamîna Dyê kêm bûye… Min dixwest ji bijîşkek bipirsim 
çima bi tenê kesên di serîya 65 salî û di binîya 20 salî da divê li malê bimînin… Her wiha vê 
jî meraq dikim, li derwelêt sê çêlik piling, du çêlik şêr bi koronayê ketine; ka derbasî ajalan 
nedibû?” (11 salî) 

Di vî warî da di çarçoveya hevpeyvînan da ji zarokan pirsên di warê agahîyan baş girtine 
yan na, dê çawa bigihêjin agahîya baştir, bi çi awayî dixwazin hînî tiştan bibin hatin pirsîn.

Zarokan bi awayekî ku encamên ji hevpeyvînan derketin pişt rast bikin, bi nîşandana 
pêwistîya alav û naverokên li gorî asta geşedana wan ramanên xwe anîn ziman. Xaleke 
ku balê bikişînin ser jî piranîya zarokan pirsên di warê dê ev nexweşîn kengî xilas bibe da 
pirsîn bû.  

http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/BMCHK-Genel-Yorum-12-Katilim-Hakki.pdf
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“Di qenalên zarokan da dikaribû di derbarê koronayê da hin tişt bihên gotin. Bi stranê 
dikaribûn bibêjin destên xwe bişon, baldar bin. Zarok li qenalên zarokan pir temaşe dikin, 
wek mînak xwişka min E jî bi piranî li van qenalan temaşe dike.” (12 salî)

“Dikarin agahîyên di derbarê koronayê da bikin hundirê xêzefîlman. Zarok niha gelekî li 
xêzefîlman temaşe dikin, dikaribûn gelek tiştan ji wir hîn bibin.” (12 salî)

“Dikaribûm ji pirtûka xaçepirsê hîn bibim. Pirtûkeke min a xaçepirsê heye, dikaribûn çend 
tiştên di derbarê koronayê da bipirsin. Min dê xweştir hîn bikira.” (11 salî)

Xaleke girîng ya din, zarokek heft salî ku li Tarlabaşiyê dijî anî ziman ku dixwaze agahîyên 
di warê koronayê da bi zimanê zikmakî, bi kurdî hîn bibe. Dîsa balkêş bû, zarokan anîn 
ziman ku dixwazin agahîyan ji mezinên (mamoste, dê û bav, xebatkarên civaka sîvîl) ku bi 
bawerî girêdayî wan in bigirin. Di vê pêngavê da divê bê gotin ku lêkolîn ji ber berlêgirîyên 
xwe, rewşa hemû zarokan nîşan nade. Lê divê di hêla mafê bidestxistina agahîyê da balê 
bikişînin ser zarokên ku ji azadîya xwe bêpar hatine hêştin49, astengdar50 û bi giştî yên ku 
pêdivîyên wan ên taybet hene. Kêmasîya naverok û alavên  li gorî pêdivîyên guherbar ên 
zarokan li ber bidestxistina agahîyan, beşdarbûna lêkolînê ya zarokan dibe astendîyeke 
girîng. Ev astengdarî tê wateya taybetîyek binpêkirina qedexeya cihêtîyê ya xwedî hemû 
peymanê ye.  

Mafê bêhnvedan, bikaranîna dema vala, lîstin, beşdarî 
çalakîyên çandî û hunerî bûnê

Di xala 7an ya Daxuyannameya Mafê Zarokan ya 1959an da ji bo lîstikê “Divê zarok ji bo 
lîstin û şahîyê xwedîyê her derfetê be(…); dê berpirsîyarên civakê û gel ji bo zarok ji vê 
mafê kêr bibînin bixebitin” dihê gotin. Lîstik ji bo her zarokek mafeke sereke ye û di PMZ 
NYyê da xala 31.51 mafê zarokan ê lîstik û dema vala saz dike.

49 ji bo agahîyên zêdetir ên di derbarê Covîd-19ê û zarokên ji azadîya xwe bêparhatine hiştin da; 
Teknik Bilgi Notu-COVID-19 ve Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Çocuklar, UNICEF, Navnîşana ragihandinê: 
https://www.unicef.org/turkey/media/9476/file/%20Teknik%20Bilgi%20Notu-COVID-19%20ve%20
%C3%96zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BCnden%20Yoksun%20B%C4%B1rak%C4%B1lan%20
%C3%87ocuklar.pdf.pdf, Dîroka ragihandinê: 12.06.2020

50 Ji bo agahîyên di derbarê di pêvajoya pandemîyê da bidestxistina mafên perwerdehî û tenduristîyê ya zarokên 
astengdar da; 
SEÇBİR Uzmanları Diyor ki: İdil Seda Ak, Engelli Hakları Aktivisti, 05.06.2020, Navnîşana ragihandinê: 
https://www.youtube.com/watch?v=OE2rpuoQU4I&list=PLes0DHephb3e4B0f-bs2wgWrggcgxjhN_&index=10, 
Dîroka ragihandinê: 12.06.2020

51 ÇHS Xala 31.: 
1. Dewletên alîgir mafê zarokan ê bêhnvedan, bikaranîna dema vala, lîstin, tevlî şahîyên li gorî temenê xwe bûn, 
beşdarî çalakîyên çand û hunerî bûnê dide.  
2. Dewletên alîgir rêz didin mafê beşdarî çalakîyên çand û hunerî bûnê û van mafan nas dikin û xwezî pê tînin, 
di mijara pêkanîna bikaranîna dema vala, bêhnvedan, çalakîyên çand û hunerê da derfetên baş û wekhev teşvîq 
dike.

https://www.unicef.org/turkey/media/9476/file/%20Teknik%20Bilgi%20Notu-COVID-19%20ve%20%C3%96zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BCnden%20Yoksun%20B%C4%B1rak%C4%B1lan%20%C3%87ocuklar.pdf.pdf
https://www.unicef.org/turkey/media/9476/file/%20Teknik%20Bilgi%20Notu-COVID-19%20ve%20%C3%96zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BCnden%20Yoksun%20B%C4%B1rak%C4%B1lan%20%C3%87ocuklar.pdf.pdf
https://www.unicef.org/turkey/media/9476/file/%20Teknik%20Bilgi%20Notu-COVID-19%20ve%20%C3%96zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BCnden%20Yoksun%20B%C4%B1rak%C4%B1lan%20%C3%87ocuklar.pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OE2rpuoQU4I&list=PLes0DHephb3e4B0f-bs2wgWrggcgxjhN_&index=10
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Lîstik pêvajoya hînbûnê ya herî bibandor a ku ji hin ristan pêk dihê yan nayê, zarok bi 
xwesteka xwe û bi hezkîrînê tevlî dibe, piştgirî dide pêşketina zarokan a civakî, hestî, 
fîzîkî, venasînî û zimên e. Lîstik û şahî wek alaveke girîng a ku hunerên zarokan ên heyî 
zêde dike û beşdarbûna wan a jîyana rojane pêk dihîne, dihê dîtin. Ji bo her zarokek 
di hêla tenduristî û başîya wan da gelekî girîng e. Di pêşketina afirandin, hêza xeyalan 
û xwebawerbûnê da dibe alîkar.52 Di vî warî da bi mafê lîstin, dema vala, rastî cihêtîyê 
nehatin (xal 2), berjewendîya zarokan (xal 3), jîyan, geşedan û jîyînê (xal 6) û beşdarbûnê 
(xal 12) ra rasterast têkildar e.

Di Şîroveya Giştî ya 17an a PMZ Komîteya Mafên Zarokan53, mafê bêhnvedan û ji bo 
xwe dem qetandin ji bo geşedana zarokan bi qasî pêdivîyên bingehîn ên wek xwarin û 
niştekirin, tenduristî û perwerdehîyê girîng e û lîstin wiha dihê pênase kirin: 

“Taybetmendîyên sereke yên lîstikê, şahî, nediyarî, ji heqê zorahîyan derketin, nermbûn 
û tunebûna hilberînan e. Ev hêman bi kêrî xweşîya bi hev ra dihê û di encama vê 
yekê da xwesteka lîstikê bidomînin çêdibe. Lîstik bi giştî çalakîyeke ne kotek dihê 
dîtin; lê Komîte  ne di vê fikre da ye û careke din babeta jêr piştrast dike. Lîstik di hêla 
zarokatîya bi rastî bijîn da gelekî girîng e û rewşeke jîndarî ya zarokatîyê ye; her wiha 
lîstik ji bo geşedana fîzîkî, civakî, venasînî, hestî û gîyanî hevgireke bêyî wê nabe ye.”

Şîroveya Giştî ya 17an a PMZ Komîteya Mafên Zarokan (Bend 1) 

Pêvajoya Covîd-19ê him di tevahîya cîhanê da, him jî li Tirkîyeyê li ser zarok kêr ji derfetên 
mafên ku di xala 31. da hatîye ziman  bigirin bandoreke bişik dihêle. Li gorî daxuyanîya 
UNICEFê da, “Di tevahîya cîhanê da ji sedî 99 (2,34 milyar zarok) zarok û ciwanên di 
binîya 18 salî da ji 186 welatan li yekî ku ji ber şewbê bi awayekî tevgerên wan hatine 
sînorkirin dijîn. Ji sedî 60ê zarokan ji 86 welatan li yekî, ku qedexeya derketina kuçeyan bi 
tevahî (sedî 7) yan jî hin ji wan (sedî 53) hat bicîanîn in. Ev rêje dike 1,4 milyar ciwan.”54 

Di 3yê nîsana 2020an da, di nav dema hevdîtinên yekem hatin kirin da, li Tirkîyeyê ji bo 
kesên di binîya 20 salî da ne daxuyanîya qedexeya derketina kuçeyê hat dayîn.55 Piştre 
ji 13ê gulana 2020an vir da, zarokên di binîya 14 salî da ne roja çarşemê, zarokên di 
navbera 15 û 18 salî da roja înê di hefteyekê da bi tevahî 4 saet destûr dan ku ji malê 

52 Ender Durualp&Neriman Aral, “Çocukların İnce ve Kaba Motor Gelişimlerine Oyun Etkinliklerinin Etkisinin 
İncelenmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018 ve İshak Kozikoğlu&Nur Uygun, “Okul 
Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Oyun Davranışlarının İncelenmesi”, Anadolu Journal Of 
Educational Sciences International, 2019.

53 Çocuğun dinlenme, kendine ait zamanı değerlendirme, oyun, eğlence, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma 
hakkına (Xal 31) ilişkin genel yorum no. 17, Çocuk Hakları Komitesi, 2013, http://www.cocukhaklariizleme.org/
wp-content/uploads/CRC17-R.pdf, Dîroka ragihandinê: 09.06.2020

54 UNICEF: Çocukların Salgının Gizli Mağdurları Olmasına İzin Vermeyelim”, bianet, 10.Nisan.2020, http://
bianet.org/bianet/print/222758-unicef-cocuklarin-salginin-gizli-magdurlari-olmasina-izin-vermeyelim Dîroka 
ragihandinê: 12.06.2020.

55 Koronavirüs kısıtlamaları kimleri kapsıyor? Kimler seyahat ve sokağa çıkma yasağından muaf?”, TRT Haber, 
9.Nisan.2020, https://www.trthaber.com/haber/koronavirus/koronavirus-kisitlamalari-kimleri-kapsiyor-kimler-
seyahat-ve-sokaga-cikma-yasagindan-muaf-474735.html Dîroka ragihandinê 15.06.2020 

http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/CRC17-R.pdf
http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/CRC17-R.pdf
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derkevin.56 Herî dawî jî ji 12ê hezîrana 2020an vir de, ji bo zarokên di binîya 18 salî da ne 
qedexeya derketina kuçeyê bi şertê ku zarok bi dêya xwe ra be hat rakirin.57

Di lêkolîna me da ji 122 zarok û lênêrên wan ku bi wan ra hevpeyivîn, di vê pêvajoyê da 
têkilîya wan a bi hevalên wan ra, di rojên ku destûr dan wan ku derkevin derve da çi kirin 
û dema xwe ya li malê çawa derbas kirin hat pirsîn. 

Bi hevalan ra derfetên têkilîyê

Pêdivîya zarokan ya di warê têkilîya bi hevalên xwe ra bidomînin bi awayeke zelal derket 
holê. Di pêşraporê da ji nîvê meha adarê ve hejmara zarokên ku qet bi hevalên xwe ra 
neketin têkilîyê bi qasî ku balê bikişîne gelek bû (29), di hevpeyvînên duyem da hat dîtin 
ku hejmara zarokên di medyayên onlîne da (47) yan jî li malê, derve, û taxê (51) bi hevalên 
xwe ra hev dîbînin zêde bûye.  

56 “81 İl Valiliğine 18 Yaş Altı ile 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” TC İçişleri Bakanlığı, 
29.Mayıs.2020, https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-18-yas-alti-ile-65-yas-ve-uzeri-kisilerin-sokaga-
cikma-kisitlamasi-genelgesi Dîroka ragihandinê: 12.06.2020

57 Erdoğan: 18 yaş altı için kısıtlama ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır”, Haberler.com, 
9.Haziran.2020, https://www.haberler.com/erdogan-18-yas-alti-icin-kisitlama-ebeveynleri-13307828-haberi/ 
Dîroka ragihandinê: 15.06.2020

“Bi hevalên xwe ra bi telefonê dikevin têkilîyê. Di derbarê waneyan da diaxivin. Carinan 
lîstikan dilîzin. Bernameyên, ku em derkevin derve em dikarin biçin ku derê, em ê çi bikin 
çêdikin. 

-Te dixwest çi bikî? 
-Min dixwest li hemû kuçeyan bigerim, biçim hemû parkan.” (13 salî)

“Min di hevpeyvîna me ya din da gotibû bi awayekî dîtbarî bi hev ra diaxivin lê êdî tenê 
peyaman dişînin. Rûdinim, li televîzyonê temaşe dikim, jixwe em her tim heman tiştî diaxivin, 
tiştek nema ku em biaxivin.” (14 salî) 

Li gel vê yekê zarokên ku qet hevalên xwe nedîtine (23) hebûn. Di nav sedemên nedîtina 
van zarokan da  nebidestxistina alavên onlîne yan jî sînorbûna kotaya înternetê, ji hevalên 
xwe dûr jîyîn, ne xwedîyê alavên ragihandinê ne hebûn. 

“Ji ber ku hevalên min dernakevin derve em hev nabînin. Dinêrim ne online in jî.” (16 salî)

“Li vê derê (Cihek li derveyî stenbolê) hevalên min tune ne, ji ber ku înterneta min tune ye 
kesek ku pê ra online biaxivim jî tune ye.” (17salî)

“Hevalên min her tim lîstikan dilîzin, înterneta me têra wê nake, lewma em hev nabînin.” (12 
salî)
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“Di nava hevalên min da yên ku peyam dişînin hene lê bavê min ji min ra negot. Telefona min 
tune ye, hevalên min gotine qey ew ya min e û ji ya wî ra nivîsîne, min pişre dît.” (11 salî) 

Di hevokên jor da jî dihê dîtin, bi piraniya zarokên ku gotin qet bi hevalên xwe ra hevûdin 
nabînin difikirin ku ji ber derfetên wan ên teknolojîyê tune ne nikarin bi hevalên xwe ra 
bikevin têkilîyê. 

“Ku kompîtura min hebûya, ez dê bi hevalên xwe ra bilîstima. Ya me hebû, niha xera bûye. Ez 
diçûm kafeya înternetê ya taxê, niha ew jî girtî ye.” (13 salî)

Roja destûrê û li derva dem borandin 

Di dema hevpeyvînên duyem da, zarokên di binîya 14 salî da roja çarşemê saet di 11.00-
15.00an da, yên 15-18 salî roja înê di 11.00-15.00an da di hefteyek da dikarin çar saet 
derkevin derve. Zarokan gotin ku bikelacan li benda van saetan in û qet naxwazin vegerin 
malê.  

“Ez gelekî bikelecan im. Heta ku biçim Sîlîvrîkapiyê dikarim stranan bibêjim.” (10 salî)

Ji 122 zarokên ku bi wan ra hevpeyvîn pêk anîn 58ê wan gotin roja li gorî temenê wan 
destûr dane, 48ê wan ji xeynî rojên destûrê ji bo lîstikan bilîzin, hevalên xwe bibînin, biçin 
parkê, li duçerxeyê siwar bibin yan jî ji bo ku bigerin derketine derve.  

“Ez roja çarşemê derketim kuçeyê. Piştre ez ew şev li mala meta xwe mam. Roja din jî 
vegerîyam. Li derve bûn gelekî xweş bûye. Min bêrî kiribû.” (14 salî)

“Di roja destûra min da baran dibarîya. Ez jî roja pêncşemê derketim. Di taxa me da li tu kesî 
ceza nabirin.” (16 salî)

“Welleh êdî derdikevim kuçeyê, carinan gogê dilîzin. Lê ji bo me carinan destûr heye tu dizanî 
ne wisa? Ez li malê gelekî aciz bûm, hîn zêdetir nikarim bisekinim. Dêya min ji min xeber dide, 
lê ez jî destên xwe bi rûyê xwe nakim. Lê em naçin parkê, em wê rojê çûn di cih da vegerîyan. 
Ku qerebalix be naçim, lê êdî li malê jî nabe. Raze, rabe, her tim heman tişt.” (14 salî)

“Min hevalên xwe li taxê dîtin, dibistan dê venebin. Ku rê vebin em dê biçin gundî. Min 
agahîya wê da wan. Me civat girt, piştre vegerîyam.” (13 salî)  

Tunebûna qadên di nav xwezayê da yên wek park, baxçeyan wan çi qas dida zorê, 
pêdivîya wan a xwezayê di rojên destûra wan da ji xwesteka wan a çûna parkê dihat fêm 
kirin.  

“Min cihê kesk yê pîvaza hişk ku zîl dabû kir nava avê, li mezinbûna wê temaşe kirin min 
kêfxweş dike. Min li ber derî kulîlkeke biçûk danî û bi wê ra mijûl dibim.” (11 salî) 
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Dema li nîşeyên hevdîtinan binêrin, mijarên wek rojên destûrê yan jî qedexeyan hatine 
guhertin û ji bo vê yekê zarok yan jî lênêr rastî tu cezayî nehatin. Li gel vê yekê, ji bo 
lênêran ji zarokên ku derneketin derve ra bibêjin tevî ku zarokên din derketine kuçeyê 
çima ew dernakevin gelekî dijwar bû.

“Di nava vê pêvajoyê da gava ku hemû kesên taxê derdiketin derve û gava ku zarok mirovên 
li derve didîtin hîn zêdetir agresîf bûn. Ez nikarim baş ji zarokan ra bibêjim ku qedexeya 
derketina kuçeyê heye û zarok her carê ku hemû kes derdikevin derve dipirsin kanî qedexe 
hebû.” (Dêya du zarokan)

Di daneyên lêkolînê da mînakên ku malbata wan destûr nedida wan, bi qasî zarokên ji 
ber nexweşînên xwe ditirsîyan û nedixwestin derkevin derve balê dikişandin. Dêyeke ji 
Sûrîyeyê ji ber helwestên cihêtîyê heta ku zarokan di roja wan a destûrê da derxin derve, 
dibin malên hevalên xwe ev ji wan ra çêtir dihê.

“Mirov dixwazin ku em di dikanan da dûrî wan bisekinin û vê bi zimanek nexweş dibêjin. Ez 
baş fêm nakim çima wisa dikin, ji ber ku em Sûrîyeyî ne wisa dikin?” (Dêya çar zarokan)

“Ez derneketim derve. Di roja destûra xwe da jî nikaribûm derkevim. Bavê min destûr neda. 
Min pir dixwest ku derkevim derve. Tew me bi hevalan ra li ser telefonê plansazîyek jî 
çêkiribû.” (13 salî)

“Çarşeman nikarim derkevim, karên dêya min çêdibin. Her wiha bavê min destûr nade. 
Dibêje hûn ew qas di malê da man, niha jî dernekevin.” (13 salî)

“Ez dernakevim derve, ka ne hewce ye…” (16 salî) 

Di malê da dem bihûrandin 

Dema ku ji zarokan pirsîn di malê da ji xeynî bi alavên dîjîtal ra dem bihurandinê çi 
dikin, herî pir bersivên wek “nikarim tiştek bikim”, “rûdinim”, “aciz dibim” hatin girtin. 
Biçûkbûna malan bû sedem ku zarok di malê da aciz bibin, bêhna wan biçike û bi gotina 
lênêran ve “êrîşkar bibin”. 

“Dijwarîya herî mezin acizbûna me ye. Zarok êdî nabin. Tenê dikarin roja çarşemê derxin 
derve. Doh jî ji ber baranê me dernexist. Hinek bi boyaxan, lîstikan dixapînin lê diqede ew 
jî dixwazin derkevin derve. Di serî da min digot ez dê bibim nexweşa paqîjîyê, ditirsîyam. 
Lê belê piştre min dest ji wê berda, min ji xwe ra got ka bisekine. Carinan zarok, carinan jî 
hevserê min alîkarîya min dikin.” (Dêya sê zarokan) 

Zarokan wek sedemên tişteke bikin nabînin nepeydakirina alavên lîstikan, tunebûna kesên 
ku bi wan ra bilîzin, bi alavên di dest da heyî têra xwe lîstin û ji dil nehatina tiştek kirine 
dan dîşandan. 

“Ez dixwazim bilîzim, wek mînak ez dixwazim wêneyan çêkim. Ku em boyaxa avî bistînin, ez 
dê wê çêkim.” (8 salî)
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“Êdî naxwazim tiştek bikim. Ez gelek tengijîm. Em tev di malekê da ne, çend kes in. Roja 
destûrê jî derneketim. Dêya min got bi tena serê xwe dernekevin, lê ew bi xwe jî derneket, 
roj çû.” (12 salî)

“Gava ku li eywanê dilîzin ji ber ku deng derdixin bi rûyê me dikevin. Ez di malê da bi gogê 
nalîzim. Gava ku korona biqede ez dixwazim derkevim derve û maçê bikim.” (11 salî)

Zarokan di lêkolînên li Stenbol Tarlabaşiyê da anîn ziman ku bêrîya lîstikên qutîyan, li yên 
Stenbol Karagumrikê jî bêrîya atolyeyên dibistanê kirine.

“Qirtasîye girtî ye, dibe ku me lîstikan bikirîya. Ku “Söz küçüğün” hebûya em dê bilîstina. Min 
ji qirtasîyeyê pirsîbû, li wê dere jî tune bû. Em “kizmabîrader û tombala” dilîzin. Xwişka min 
carek “Söz küçüğün” çêkir lê wenda bû.” (13 salî)

“Em lîstikên ku we di malpera xwe ya înstagramê da parvekir dilîzin. Lê xwişka min lîstikan 
diguherîne. Ji carek ve wek futbolê dibe.” (14 salî)

Ji xeynî yên Tarlabaşiyê di nava çalakîyên ku zarokan herî pir qala wan dikir da lîstikên 
di platformên dîjîtal da dihên lîstin hebûn. Li televîzyonê temaşe kirin, xwendin, wêne, 
karên bi destan dihên kirin çalakîyên herî pir dihatin bikar anîn bûn. Bi taybet lîstikên di 
platformên dîjîtal da dihên lîstin ji bo zarokan ji bo bi hevsalên xwe ra di nav têkilîyê da bin 
wek amûreke bikêr dihê dîtin. 

Em dikarin bibêjin ku guherbara bingehîn ya cudabûna rêgezên ku zarok dema xwe 
derbas dikin bikar dihînin di malê da hebûna xwişkeke yan jî birayekî din e. Bi taybet 
anîn ziman dema ku di malê da xwişkek yan jî birayek hebe, bi wan ra dem derbas dikin, 
lîstikan dilîzin.  

“Belê dilîzim. Veşartok, pîrepisk, ‘kutu kutu pense’, benik, boyaxkirina hêkan. Bi  piranî bi 
xwişka xwe ra dilîzim.” (11 salî)

Dikarin bibêjin ku zarok ji bi malbata xwe ra dem derbaskirinê, bi xwişk û bira û malbata 
xwe ra lîstinê kêfxweş in. Dikarin bibêjin ku pêvajoya karantînayê têkilî û girêdana navbera 
wan xurttir kir. Li gel vê yekê, zarokên ku gotin xwe bi tenê hîs kirine, dê û bavê wan 
westîyane û nikaribûn bi wan ra bilîzin, nikaribûn çalakîyên ku aktîvîteyên fîzîkî dixwazin 
bikin.

“Tiştê baş ew e ku berê em nikaribûn bi malbata xwe ra dem derbas bikin. Ji ber ku bavê 
min diçû kar min tevahîya rojê wî pir nedidît lê niha bi piranî dibînim. Em hîn zêdetir 
aktîvîteyan dikin.” (11 salî)

“Ez bi vana ra (qala malbata xwe dike) nêzik nedibûm. Ez girêdayî telefonê bûm. Diçûm 
dibistanê û dihatim, bi rastî em nikaribûn pir hev bibinin. Niha em bi malbatî xwarinê dixwin, 
dipeyivin, fêm dikin, niha min baştir dizanin. Alîyê karantînayê yê herî baş bû.” (16 salî)
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Her wiha bi taybet li herêma Kayişdagi Stenbolê ji alîyê lênêran û zarokan ve hat ziman ku 
di malên ku odeyên zarokan tune ne da pevçûnên nava malê zêdetir bûne.  

“Her roj heman tişt, nexweş e. Welehîn dema me ya ku li ber televizyonê dibihurînin zêde bû.  
Nikarin biçin baxçe jî cih tune ye. Herî aciz dibin keça min berê xwe dide min, ez jî berê xwe 
didim wê.” (Dêya zarokek)

“Ez wisa aciz bûm… Odeya min tune ye. Li her derê ka tu li vir nesekine, ka vê derê bide 
hev… Wellehîn dibistan çêtir bû.” (13 salî)

Hat dîtin ku bi taybet berpirsîyarîyên ku li zarokên keç dihên barkirin, di pêvajoya ku di 
malê da derbas kirin da zêdetir bûye.

“Pirî caran ji bo lîstinê dem namîne.” (13 salî)

“Ez alîkarîya dêya xwe dikim, erdan paqij dikim.” (9 salî)

Di vê pêvajoyê da astengîyên di warê bidestxistina mafên bêhnvedan, dema vala bikaranîn, 
lîstikan lîstin, beşdarî çalakîyên çandî û hunerî bûnê da û pêdivîya dema wan a vala bi 
awayeke zelal derket holê.

PMZ NY xala 2. dihîne ziman ku hemû maf bêîstîsna ji bo hemû zarokan derbasdar in. Lê 
belê wek ku di rewşa dêyeke ji Sûrîyeyê got da hat dîtin ku ji ber helwestên cihêtîyê heta 
ku zarokan di roja wan a destûrê da derxe derve, dibe malên hevalên xwe ev jê ra çêtir 
dihê, ji bo zarokên penaber û malbatên wan mafê cihêtî nekirinê ku xaleke bingehîn ya 
PMZ NYyê ye dihê binpêkirin.

Wekî ku di Raveya Giştî No 17 a PMZ NYyê da hatî gotin, dema aîdî wan wek “dem û cihê 
ku zarok ji berpirsîyarî, kêfxweşî yan jî heşyarîyek dûr,dema xwe bi awayeke çalak yan 
jî neçalak derbas bikin” dihê pênasekirin. Lê xuya ye ku di malên biçûk, yên ku di hêla 
kesên malê da malbatên qerebalix tê da dijîn da peydakirina pêdivîyên bi vî awayî dijwar 
dibe. Di vê da, divê careke din bicîanîna xala 3. a PMZ NYyê ku berjewendîya zarokan saz 
dike, bihê bibîrxistin.

“Min digot qey berê jîyana min nexweş e lê niha di malê da rûniştin nexweştir e.” (15 salî)

Ji encamên hevpeyvînan hat destnîşan kirin ku mafên zarokan yên beşdarî lîstik û şahîya 
bûnê û girîngîya vê ya di hêla başî, tenduristî û geşedanîya zarokan têra xwe nehatîye 
fêmkirin. Hat dîtin ku derneketina derve, bi kuçe û hevsalan ra têkilî nedanîn  zarokan 
gelek daye zorê. Lê têkilîya zarokan ya bi hevsalên wan ra ji bo geşedana wan girîng û 
pêwist e.

Di hevpeyvînan da zarokan anîn ziman ku hevalên wan, dibistana wan, li derve bûn û çûna 
marketê tê da bêrîya tiştên biçûk kirine. Di vî warî da mafê lîstik û dema vala  bi xala 6. 
ku di hêla piştgirîya pêşxistin û kapasîteya wan a ku pêşdikeve da mafê jîyan, geşedan û 
jîyînê tê da hat sererastkirin ra baş têkildar e.   
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Hat dîtin ku him di pêvajoya qedexeya ji bo zarokan dest pêkir him piştî wê di pêvajoya 
hefteyê rojek di saetên dîyarkirî da destûra derketina derve hat dayîn da, him jî di 
pêvajoya bi şertê ku dê û bavê wan li gel wan be û derketina derve azad be da, di tu 
mercê da ji zarokan fikrên wan nehatîye pirsîn. Ev rewş dide xuyakirin ku zarok wek 
welatîyek ji dil nayên dîtin.58 Ji zarok di derbarê vê mijara ku wan têkildar dike da 
nepirsîna fikrên wan dide xuyakirin ku  mafê beşdarbûnê ku di xala 12. a PMZ NYyê da 
hat sererastkirin nehatîye bicîanîn. 

Mafê bidestxistina xizmetên nêrîna tenduristîyê

Di bin sernavê vê xebatê da cih dan di warê encamên di pêvajoya Covîd 19ê da 
“bidestxistina mafê tenduristîyê” ya zarokên ku divê bi parastinên taybet piştgirî bidin wan. Ji 
lênêran pirsên di derbarê bidestxistina mafê tenduristîyê ya zarokan da hatin pirsîn, bi rêya 
wan hewl dan ku serborîyên zarokan fêm bikin. Di vê çarçoveyê da di pêvajoya Covîd-19ê 
da kesên di malên ku hevpeyvîn bi wan ra hat kirin da pêdivîya wan bi xizmetên tenduristîyê 
çêbûye yan na, ji bo van pêdivîyan dabîn bikin çi kirine, lêçûnên tenduristîyê çawa peyda 
kirine û di warê mafê tenduristîyê da têra xwe xwedî agahîyan in yan na hat nirxandin.

Xala 24. ya PMZ NYyê59 di derbarê mafê tenduristîyê da ye û bidestxistina tenduristîyê ya 
zarokan di vê xalê da bi çarçoveyek giştî da dihê sererastkirin. Di xala 24. da bidestxistina 
mafê tenduristîyê ya zarokan tenê bi xizmetên di dema wê da bergirîyên divên bên 
girtin, pêşxistina tenduristîyê, başkirinê, peydakirina rehabîlîtasyonê, û palyatîfê nehatîye 
sînordarkirin. Her wiha bi awayekî ku zarok mezin bibin û bi awayekî potansîyela xwe 
pêk bînin û bigihêjin standartên tenduristîyê yê herî baş dihê binavkirin. Di makezagona 
Rêxistina Tenduristîya Cîhanê (RTC) da jî dewletan li ser vê yeke li hev kirine dihê dîtin. 

58 “Ailemin Bekçi Gibi Başımda Durması Hoşuma Gitmez”, bianet, 10.Haziran. 2020, http://m.bianet.org/bianet/
toplum/225511-ailemin-bekci-gibi-basimda-durmasi-tabii-ki-hosuma-gitmez?fbclid=IwAR3UqQgEo0IXJCQlQ5
DhIJX_M9rQVFemX8dxt2qjkBT2Ckyb4ANYXbJYklk Dîroka ragihandinê 15.06.2020 

59 Xala 24an 
1.Dewletên alîgir ji mafê gihiştina derfetên tenduristîyê ên herî baş, xizmetên sexbêrî û sazîyên xizmetên 
rehabîlîtasyonê  didin kêr girtinê didin. Dewletên alîgir ji bo tu zarok ji van mafên  xizmetên sexbêrîyê  bêpar 
nemînin û vê bikin bin parastinê hewl didin. 
2. Dewletên alîgir bicîanîna van mafan dişopînin û bi taybet:  
Rêjeya mirina pitik û zarokan kêm bikin,  
Alîkarî û nêrîna tibbî ya ku ji bo hemû zarokan hewce ye; bi awayekî ku girîngî bidin pêşxistina xizmetên 
tenduristîyê ên bingehîn pêk bihê. 
Di çarçoveya xizmetên tenduristîyê ên bingehîn û ji xeynî derfetên din, bikaranîna teknîkên bi hêsanî bihên 
bidestxistin û bi rêya peydakirina xwarinên baş û ava vexwarinê ya paqij û xetere û zerara qirêjîya derdorê bidin 
ber çav, bi nexweşîn û xweyîbûna netêr ra têbikoşin;  
Ji bo dayikê berî û piştî zayînê lênêrîneke baş bikin;  
Ji bo hemû deverên civakê, bi taybet dê-bav û zarok di mijara tenduristî û xwedîkirina zarokan, başîya şîrê 
dayikê, başîya civak û derdorê û berlêgirtinên qezeyan da di agahîyên bingehîn bidestxistin û bikaranînê da 
alîkarîya wan kirin;  
Lênêrînên tenduristîya parastî bergirîyên li gorî  mebestên ji dê û bav ra rê nîşandina wê, perwerdehîya 
plansazîya malbatê û pêşxistina xizmetan digirin.  
3. Dewletên alîgir ji bo rakirina sepanên gerdişî ên ji bo tenduristîya zarokan nebaş in, hemû bergirîyên bikêr û 
baş digirin.  
4. Dewletên alîgir ji bo bicîanîna mafê ku di vê xalê da qala wê hat kirin pêk bihînin, di mijara pêşxistin û 
piştgirîya lihevkirinên navneteweyî soz dane hevûdin. Di vê mijarê da bi taybet pêdivîyên welatên ber bi 
pêşketinê diçin didin ber çav.  
Ji bo agahîyên derbarê xala 24an binêrin: http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/CRC15-R.pdf

http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/CRC15-R.pdf
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Dewlet di mijara tenduristîyê ne tenê wek tunebûna nexweşînek yan jî seqetîyek, wek di 
hêla fîzîkî, venasînî û civakî da başîyeke tevahî bê dîtin da li hev kirine.60

Di vê lêkolînê da ji pênasekirina tenduristîyê ya di makezagona PMZ NYyê û RTCyê da  
hatîye dest nîşankirin, dest pê kirin û ji bo dahurandina rewşa herî baş ya zarokan di 
çarçoveya mafê tenduristîyê da li nîşaneyên fîzîkî, venasînî û civakî hûr nêrîn.  

Rewşa başî ya fîzîkî a zarokan

Dema ku di warê bidestxistina tenduristîyê ya fîzîkî da nêrtin hat dîtin ku di pêvajoya 
Covîd-19ê da di bidestxistina xizmetên tenduristîya parastî û nojdarîya tibbî ya zarokên 
bi bergirîyên parastina taybet alîkarîya wan bihê kirin da hin kêmasî derketin holê. Bi 
piranîya 85 malên ku bi wan ra hevpeyivîn anîn ziman ku di bidestxistina nojdarîya tibbî 
da tirsa wan heye yan jî ji ber ku di peydakirina dermanan da pirsgirêk jîyane ji pêvajoya 
nojdarîyê mane.

 
 
 
 
Di nav malên ku gotin tevî ku pêdivîya wan heye negihîştine xizmetên tenduristîyê da 
hebûna kesên ku nexweşînên wan ên kronik hene û yên ku biheml in xaleke girîng bû. Divê 
neyê jibîrkirin ku xweytîya berî biheml bûnê, dema ku biheml e û piştî wê li jinan tê kirin 
hêmaneke ku bandoreke girîng li rewşa tenduristîya hemû jîyana zarokan dike ye.

 
 
 
 
 

Bi biryara di 13ê nîsanê da di Rojnameya Fermî da hat weşandin ra şertê kesên ku 
ewlehîya wan a civakî hebin, tune bin bi şika Covîd-19ê serî lê bidin dê alavên parastina 
kesane, testên pêderkê û nojdarîya dermanan bêpere bê dayîn hatibe dayîn jî,61 wek ji 
van gotinan bê fêmkirin, di mijara bidestxistina xizmetên tenduristî yên ji xeynî pandemîyê 
da hin lênêr pirsgirêk jîyan. Dikarin bibêjin ku ji ber ku Wezaretê Tenduristîyê têra xwe di 
warê xizmetên ji derveyî koronayê da agahî neda, sazîyên weşanan di vê mijarê da ji bo 
naverokê nebûn alîkar ev pirsgirêk hatin jîyîn. 

60 Uluslararası Sağlık Konferansı tarafından 22 Temmuz 1946’da New York’ta kabul edildiği şekliyle Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (WHO) anayasasının giriş bölümünden. 

61 “Koronavirüs Tedavisi Ücretsiz Yapılacak” bianet, 14.04.2020 https://bianet.org/bianet/saglik/222930-
koronavirus-tedavisi-ucretsiz-yapilacak Dîroka ragihandinê:10.06.2020

“Bêhna min diçikîya, ev xirabtir bû. Bijîşk şand Yedîkûleyê. Min qewla xwe danî lê ji 
ber ku ew roj nexweşek bi koronayê hebû min dermana xwe negirt. Cîrana me jî bi wê 
nexweşînê ketibû, min ji wê dermanan girt. Binkeya tenduristîyê jî bikêr nayê, divê biçim 
nexweşxaneyê.” (Dêya sê zarokan)

“Divê ku vê mehê pitika xwe bibim ku derzî bikim lê ez nizanim ku divê em çi bikin? Kîjan 
nexweşxane biewle ye serê min tevlihev e. Nexweşên koronayê tên hin nexweşxaneyan lê 
ka mirov nizane, dibe ku haya wan jê tune be ku nexweş in, em dê ji ku bizanin?” (Dêya sê 
zarokan)

“Nexweşîna masûlkeyan bi min ra heye. Ez birêkûpêk diçim gel bijîşk. Ez van rojan neçûm. 
Çûn xiraptir dibe lê ku berpê derbas bikim dê pirsgirêk çêbe.” (Dêya du zarokan)

https://bianet.org/bianet/saglik/222930-koronavirus-tedavisi-ucretsiz-yapilacak
https://bianet.org/bianet/saglik/222930-koronavirus-tedavisi-ucretsiz-yapilacak
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Di nav lênêrên ku ji bo xebatan bi wan ra hevpeyivîn da kesên ku ewlehîya wan a 
tenduristîyê tune ye, ji ber  ku rewşa wan a aborî xirabtir bûye xwe negihandine xizmetên 
tenduristîyê jî hebûn. Kesên ku bi wan ra hevpeyvîn hat kirin qal kirin ku bi taybet lêçûnên 
çûnûhatin û dermanan di bidestxistina tenduristîyê da astengî çêkirine. 

“Çûyina nexweşxaneyê jî niha pirsgirêk e. Ez naxwazim bikevim erebeyan. Ku tu korona bibî 
ambulans dihê lê ka ji ber ku biheml im dê neyê… Va ye ez jî neçûm.” (Dêya du zarokan)

“Sê caran dirûtin, derman nivîsîn lê em nikaribûn bistînin, pere tune ye. Cîrana me ji ava 
bireng da, bavê wê dermana wê pê dide, ez nikarim, bi xwînê dikevim.” (Dêya çar zarokan)

“Ez çûm nexweşxaneyê Sîgortaya min tune ye. Ez bi pereyê xwe distînim. Gelekî dan 
sekinandin.” (Dêya çarzarokan) 

“Ka sigortaya min tune ye, ya min jî ya zarokan jî. Bavê zarokan betal e. Ez jî bi paqijîyê 
debara xwe dikim, yê min jî tune ye. Di ser da jî divê di vê malê da bimînin, rewş yekcar li 
nav hev ketin. Em neçûn nexweşxaneyê lê ku hewce bibe ku biçin ez ne bawer im ku em 
dê çawa biçin. Dê hemû lêçûnan dewlet bide? Herwekî niha dermanan em nikarin bistînin. 
Meha borî keça min sincirî, em sekinîn derbas bû.” (Dêya du zarokan)

Tevî ku biryara di der barê bêyî li sigortaya kesan binêrin, ji bo hemû kesan bidestxistina 
xizmetên tenduristîyê û nojdarîyê bên peydakirin hat ragihandin, pêkan e ku penaberên 
Sûrîyeyî di bidestxistina xizmetên tenduristîyê da rewşa li bajarên ku dijîn ne qeydkirî 
bin wek erkeke rê li ber bigire bê destnîşankirin. Tê zanîn ku di warê derveyî sînorkirina 
penaberên bêrêzik yan jî penaberên ku li bajarên din qeyd kirî ne tenê li bajarên ku 
destûra lêrûniştinê girtibin dikarin bigihêjin xizmetên tenduristîyê da ji ber tirsa bikin nava 
biryarên berê di mijara serlêdanên nexweşxaneyên dewletê da xwe jê vedan.62 

Zarokên ku di çarçoveya vê xebatê da bi wan ra hevpeyivîn û malbata wan li bajarê ku lê 
dijîn qeyd kirî bûn. Ango xwe negihandin malên rewşa neyînî dijîn. Lê belê divê penaberên 
ku bi tirsa derveyî sînorkirinê yan jî şandina cihê lê qeyd kirî negihaştin mafên tenduristîyê 
neavêjin pişt guhên xwe. 

Astengîyeke din ya malbatên Sûrîyeyî di bidestxistina xizmetên tenduristîyê da dijîn jî 
barîyera ziman e. Zarokên malên di çarçoveya vê lêkolînê da bi wan ra peyivîn dikarin 
bibêjin ji ber ku niha diçe dibistanê di malê da kesek bi tirkî dizane.

Her wiha kesên di van malan da dijîn jî anîn ziman ku barîyera ziman derbas kirine lê 
di mijara dê çawa agahî û xizmetên tenduristîyê bidest bixin da têra xwe ne xwedîyê 
agahîyan in. Wan anî ziman ku agahîyên tenduristîyê yên di derbarê Covîd-19ê jî ji 

62 Murat Erdoğan & Zeynep Balcıoğlu, “What does it mean to be an urban refugee in Turkey during a pandemic?” 
Open Democracy (2020) https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/what-does-it-mean-be-
urban-refugee-turkey-during-pandemic/?fbclid=IwAR0eztSK77ENwM3ZZHx6fH-oPJptI6BGISLTl6HVydGAR6Nzz
SwyRYTXrzE  Dîroka ragihandinê:09.06.2020

https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/what-does-it-mean-be-urban-refugee-turkey-during-pandemic/?fbclid=IwAR0eztSK77ENwM3ZZHx6fH-oPJptI6BGISLTl6HVydGAR6NzzSwyRYTXrzE
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/what-does-it-mean-be-urban-refugee-turkey-during-pandemic/?fbclid=IwAR0eztSK77ENwM3ZZHx6fH-oPJptI6BGISLTl6HVydGAR6NzzSwyRYTXrzE
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/what-does-it-mean-be-urban-refugee-turkey-during-pandemic/?fbclid=IwAR0eztSK77ENwM3ZZHx6fH-oPJptI6BGISLTl6HVydGAR6NzzSwyRYTXrzE
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materyalên bi erebî dihên weşandin peyda kirine. Lê ji bo penaberên Sûrîyeyî bidestxistina 
teknolojîya agahî-ragihandinê gelekî sînordar e, divê neyê ji bîr kirin ku ev rewş gelek ne 
belavbûyî ye.

Ji kesên ku bi wan ra peyivîn bergirîyên girtine pirsîn. Ji xeynî 10 kesên ku gotin qet 
bergirîyan nagirin û hewcedarîyek nedîtine, 44 kesên bi wan ra peyivîn ji xeynî pêdivîyên 
pêwist ên malê hewl didin ku dernekevin derve, 73yê wan gotin ku derkevin berû û lepik 
bikar dihînin. Di beşên hevpeyvînê yên pêş da hat ditin ku dema ji kesên gotin bêyî berûyê 
dernakevin derve çawa xwe digihînin amûrên parastinê ango berûyê hat pirsîn, bersivên 
beravajî bersiva “bêyî maske dernakevim derve” hat dayîn. Piranîya kesên ku bi wan ra 
hevpeyivîn anîn ziman ku berûyên li dermanfiroşan distînin bi dest nexistine.

Piştî ku di 3ê nîsana 2020an da li qadên gelemperî divêtîya bikaranîna berûyê anîn, di 
5ê nîsanê da dest bi belavkirina berûyên bêpere kirine, piştre di 6ê nîsanê da firotina 
maskeyan hat qedexekirin.63 Lê belê her çiqas di çerçoveya rêziknameyê da kesên ku 
ewlehîya wan a civakî tune ye tevlî bidestxistina berûyên bêpere kiribin jî hevpeyvkerên 
ji Wezareta Tenduristîyê li benda şîfreya berûyên bêpere bûn anîn ziman ku gava ku şifre 
nehatîye berû negirtine, lewma jî bê berû derketine derve yan jî ji çarika xwe berû çêkirine. 

63 Ücretsiz maske dağıtımı karmaşası: Maske zorunluluğunun getirildiği 3 Nisan’dan bu yana hangi açıklamalar 
yapıldı, nereden nereye gelindi?”, 29.04.2020 https://medyascope.tv/2020/04/29/ucretsiz-maske-dagitimi-
karmasasi-maske-zorunlulugunun-getirildigi-3-nisandan-bu-yana-hangi-aciklamalar-yapildi-nereden-nereye-
gelindi/ Dîroka ragihandinê: 08.06.2020

“Lê belê tiştê ku li zora min çû firotina maskeyan bû, him dibêjin bê maske dernekevin him 
bi pere didin, wê rojê ez çûm marketê min negirtin hundir, gelekî zora min çû. Niha, gava 
ku bi zarokên xwe ra derdikevim ez didim ber devên wan lê bi xwe nikarim, na ew ê ew qasî 
maskeyan pê çi bikin, di hilbijartinan da em dibînin ku çi qas pere didin kaxizan niha ji bo 
maskeyek nikarin peyda bikin ez fem nakim.” (Dêya sê zarokan)

“Di destpêkê da me nedîte. Gava ku diçûm tiştek bistînim min bi çarikê serçavê xwe dipêça.” 
(Dêya çar zarokan)

“Em berdewam dikin ku bergirîyên xwe bigirin. Berûyan her tim dişom, tera me hemûyan tune ye, 
çi bikim. Nizanim ku tişteke rast dikim yan na lê dişom.” (Dêya çar zarokan)

Di pêvajoya Covîd-19ê da careke din ne tenê di bidestxistina xizmetên tenduristîyê ji bo 
xurtkirina sîstema parastinê girîngîya rewşa paqijî û sitarbûnê jî hat dîyar kirin. Lê belê 
rewşên jîyana zarokên komên armanckirî ên sazîyan her tim derdoreke ku li hember 
şewbê xurt bin nade. Bi piranîya malên ku bi wan ra peyivîn malên bi karên bêewle, rojane 
debara xwe dikin bûn. Li gel dahata malê, di rewşeke ku pêderka Covîd-19ê li kesek malê 
deynin da, avayîya fîzîkî û civakî ya malên tê da dijîn ne xwedîyê rewşên ku keysa wan a 
îzolasyonê pêk bînin da ye. Ji 85 malên bi wan ra hevpeyivîn 41ê wan anîn ziman ku ne 
xwedîyê rewşên li gorî îzolasyonê ne.

https://medyascope.tv/2020/04/29/ucretsiz-maske-dagitimi-karmasasi-maske-zorunlulugunun-getirildigi-3-nisandan-bu-yana-hangi-aciklamalar-yapildi-nereden-nereye-gelindi/
https://medyascope.tv/2020/04/29/ucretsiz-maske-dagitimi-karmasasi-maske-zorunlulugunun-getirildigi-3-nisandan-bu-yana-hangi-aciklamalar-yapildi-nereden-nereye-gelindi/
https://medyascope.tv/2020/04/29/ucretsiz-maske-dagitimi-karmasasi-maske-zorunlulugunun-getirildigi-3-nisandan-bu-yana-hangi-aciklamalar-yapildi-nereden-nereye-gelindi/
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“Du odeyên me hene lê paceya odeyekê nîne, ji bo ku hundir bê hewa nemine em wê odeyê 
nagirin. Xwedê meke yek nexweş bikeve em nikarin odeyeka din peyda bikin.” (Dêya çar zarokan)

“Di odeyekê da dijîn.” (Bavê sê zarokan)

Lê 39 kesên bi wan ra hevpeyivîn gotin di rewşeke ku kesek ji malê nexweş bikeve da ji 
bo karantînayê odeyek tenê heye ku bikar bînin. Lê belê ji gotinên wan eşkere bû ku ji bo 
vê rewşê ji neçarî hewl didin ku çareyek bibînin. 

“Em dê hemû di odeyekê da bijîn, derfetên karantînayê ava bikin.” (Dêya du zarokan)

“Ku rewşeke wisa çêbe îhtimaleke mezin, em dê odeya zarokan çekin” (Dêya sê zarokan)

Dikarin bibêjin ku astengîya izolasyona di malbatên qerebalix û di civakî-aborî da neyînî 
dijîn ji ber rewşên civakî-aborî yên penaberên Sûrîyeyîyan di malên wan da girantir tê 
hîs kirin.64 Komeleya Pisporên Tenduristîya Gel di van rewşan da ji bo penaberên pêderka 
Covîd-19ê girtine ji bo demekê cihê mayînê bê dayîn pêşnîyar dike.65 Pêşnîyarîyeke wek 
vê dikarin ji bo welatîyên Tirkîyeyê yên xwedîyê van pêdivîyan in jî bikin. 

Mafê zarokan ê bidestxistina piştevanî û xizmetên tenduristîya hişî 

Di demen krîzê da li gel bidestxistina xizmetên tenduristîyê û parastina fîzîkî ya zarokan 
peydakirina nêrtina derûncivakî ya pêşî li tirs û trawmaya bê çêkirin bigire bingeha 
nêrîna giştî ya tenduristîyê ye. Di vê derê da, hûr li pêvajoya Covîd-19ê di jîyana gîyanî ya 
zarokan da guhertinên çawa ava kir nêrtin girîng dibe. Di hevpeyvînên hatin kirin da me 
dît ku guherînên pratik ên rojane yên di pêvajoya Covîd-19ê da çêbûn, di rewşa hestî ya 
zarokan da jî guhertinên cuda çêkirî. Piranîya zarokên bi wan ra hevpeyivîn anîn ziman ku 
hestên wek acizbûn, bêrîkirin, mital û tirsê jîyane.  

64 Murat Erdoğan&Kemal Kirişçi, “Turkey and Covid-19: Don’t Forget Refugees”, https://www.brookings.
edu/blog/order-from-chaos/2020/04/20/turkey-and-covid-19-dont-forget-refugees/?preview_
id=800577&fbclid=IwAR3DDn-O8VD77ikAJSjoxTATyy6ZBDfbaCEs3ZU0getb8PaAWq93PGX5nYU Dîroka 
ragihandinê: 9.06.2020

65 “COVID-19 ve Mülteciler İle İlgili Eyleme Geçmeliyiz” HASUDER, 29.03.2020 https://korona.hasuder.org.tr/covid-
19-ve-multeciler-ile-ilgili-eyleme-gecmeliyiz/Dîroka ragihandinê: 7.06.2020

“Min ji çi hez nedikir, bêrîya tevan kir. Dê biçim dibistanê, dikanê, xwişk û birayên xwe bibim 
parqê. Ez dikarim hemûyan bikim lê naxwazim hin zêdetir di malê da li ser serên hev rûnin. 
Em hilmê bigirin dengê me diçe hev.” (14 salî)

Di roja destûra xwe da jî zarok ji ber mitalên jîyîne derneketine derve jî encameke derket 
holê ye.

“Ez di roja destûra xwe da jî derneketim derve. Naxwazim. Min di nûçeyan da dît vîrûs di cih 
da digihêje. Di taxa me da jî heye niha. Lewma naxwazim.” (12 salî)

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/04/20/turkey-and-covid-19-dont-forget-refugees/?preview_id=800577&fbclid=IwAR3DDn-O8VD77ikAJSjoxTATyy6ZBDfbaCEs3ZU0getb8PaAWq93PGX5nYU
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/04/20/turkey-and-covid-19-dont-forget-refugees/?preview_id=800577&fbclid=IwAR3DDn-O8VD77ikAJSjoxTATyy6ZBDfbaCEs3ZU0getb8PaAWq93PGX5nYU
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/04/20/turkey-and-covid-19-dont-forget-refugees/?preview_id=800577&fbclid=IwAR3DDn-O8VD77ikAJSjoxTATyy6ZBDfbaCEs3ZU0getb8PaAWq93PGX5nYU
https://korona.hasuder.org.tr/covid-19-ve-multeciler-ile-ilgili-eyleme-gecmeliyiz/
https://korona.hasuder.org.tr/covid-19-ve-multeciler-ile-ilgili-eyleme-gecmeliyiz/
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“Dikevim şikê, gelo dibe ku em korona bin… Carinan bêhna dêya min diçike lê qey ne korona 
ye ji tişteke din e. Ku bi koronayê bikevin, lê ku gava em biçin nexweşxaneyê em bimirin yan 
jî em niha dibe ku korona bin…” (11 salî)

Di hevpeyvînan da lênêrên ku gotin destûr nedane ku zarokên wan derkevin derve jî 
hebûn. Bi vê yekê ra hin zarok ji ber ku malbata wan destûr nedaye  di rojên xwe yên 
destûrêda jî qet nikaribûne derkevin derve gazinên xwe kirin. Tevî ku di dema şewbê da 
rewşa anksîyete û tirsê xwezayî be jî dikarin bibêjin ku hestên panik yên zêde yên lênêran 
bandoreke neyînî li derûnîya zarok û ciwanan çêkirî.

Komeleya Derûnbijîşkîya Zarok û Ciwanan ya Tirkîyeyê tîne ziman ku ji bo serî bi anksîyeteyê 
ra derxin, divê ew kes mezinahîya rîska ku li ber e bi awayeke zelal dîyar bike, hewl bide ku 
tiştê ku dikare bike di bin kontrola xwe da bi cî bîne.66 Rêya herî baş ya vê jî ji çavkanîyên 
rast agahî girtin e. Di xala 24. ya PMZyê da alîkarîya hemû derdorên civakê, bi taybet zarok 
û lênêran di mijara tenduristîya zarokan da agahîyên bingehîn girtin û van agahîyan bikar 
anîn da kirin berpirsîyarîya dewletên alîgir tê destnişankirin. Dewlet ji agahîyên di derbarê 
tenduristîyê da di hêla fîzîkî da vekirî, zelal, li gorî temen û asta perwerdehîya zarokan bin 
pêkbîne berpirsîyar e.  Lewma jî mijara berî ku dibistan bê girtin di derbarê pêvajoya Covîd-
19ê da tu agahîyek negirtin, divê neavêjin pişt guhên xwe. Ji bo ku zarok anksîyeteya xwe 
kontrol bikin agahîyên berfireh yên di warê hevala zarokan û girîngîya bidestxistina agahîya 
biewle  dikarin ji sernavê Bidestxistina Agahî û Medyayê bibînin.

Wek zarokên ji ber ku di malê da man û agahîya hevala zarokan bi dest nexistin 
anksîyeteya wan çêbû hebûn, zarokên ku nikaribûn di malê da bimînin jî heman 
anksîyeteyan didan nîşandan. Wek mînak zarokek ku berî pêvajoya Covîd-19ê ji bo 
alîkarîya malbata xwe bike kaxezan kom dikir hestên xwe wiha anî ziman.  

66 Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği COVID-19 (Korona) Virüs Salgını Sırasında Aile, Çocuk ve Ergenlere 
Yönelik Psikososyal ve Ruhsal Destek Rehberi”, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği https://www.ankara.
edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/cogepdercovid-19rehberi30mart2020.pdf.pdf Dîroka ragihandinê: 
09.06.2020

“Dibêjî qey korona karê me kir kareke qirêjîtir. Berê jî bala min kişandibû, gava ku min 
kaxezan kom dikir mirov li min nedinêrtin lê niha ji ber ku dixebitim difikirin ku ez bi vîrûs im, 
lewma mîna ku ji min direvin tên dîtin. Min dixwest ku ev biguhere, ez li malê bimînim lê ji 
bo me di malê da mayîn tişteke wisa hêsan nîne.Ez jî naxwazim ku nexweş bikevim.” (17 salî)

Peyvên paqijî û ewlehîyê bi peyvên xizanîyê ra bikar anîn rewşeke ku di medyayên serekî 
da rast dihên e û ev awayê temsîlî ne zarokên di malên xizan da dijîn bi tenê dijwarîyên di 
bidestxistina pêdivîyên bingehîn da dijîn; ji xwe dûr xistinên civakî, çandî, derdorî, sîyasî jî 
xurttir dike. Lewma tehayula xizanî ya bi peyvên paqijî û ewlehîyê ra hatîye çêkirin, ji bo 
kesên kaxezan komdikin bingeheke ji cihên civakî dûr xistinê çêdike. Divê gotina paqijîyê 
ya di pêvajoya Covîd-19ê da hat avakirin neavêjin pişt guh ku venegere zimaneke ku 
zarokên rewşa neyînî ya civakî û aborî dijîn ji derdora bajêrî dûrxistinê.

https://www.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/cogepdercovid-19rehberi30mart2020.pdf.pdf
https://www.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/cogepdercovid-19rehberi30mart2020.pdf.pdf
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Rewşa başîya civakî a zarokan

Wek ku li jor jî hat gotin berpirsîyarîyên dewletan yên di qada mafê tenduristîyê da rewşa 
başîya fîzîkî, hestî û civakî ya zarokan dihewîne. Di vê derê da, dikarin dîyardeya dûr 
xistina civakî ya girêdayî xizanîyê ku pêvajoya Covîd-19ê wê girantir kir di çarçoveya 
rewşa başîyê da binirxînin.

Pirsgirêkên nû yên pêvajoyê ava kirin bû sedem ku xizanî girantir bê hîs kirin. Zarok jî di 
nav vê giranîya xizanîyê da di alîyek da di bidestxistina mafên civakî yên wek perwerdehî 
û tenduristîyê da dijwarî jîyan, di alîyek din da ji jîyana çandî ya civakê û derdorên bajaran 
hîn zêdetir dûr diketin.  

Di nav kesên ku di lêkolînê da bi wan ra hevpeyivîn ên dijwarîyên aborî dijîn, ji ber ku 
nikarin lêçûnên hatinûçûnê û dermanan bidin û nikarin agahîyên rast û biewle bidest 
bixin di hêla fîzîkî da di bidestxistina xizmetên tenduristîyê da zorahî dijîyan. Bêguman ev 
rewş berî pêvajoya Covîd-19ê ne cuda bû lê  di vê demê da kêmbûna dahata malên ya 
deverên ku bi karên rojane derbas dikin , malbatan da zorê ku lêçûnên xwe yên bingehîn 
ên tenduristî û xwarinê kêm bikin. 

Bergirîyên Covîd-19ê û bandora sînordarkirina tevgerên zarokan li ser derûnîya wan 
wek mijareke din a ku li ser bisekinin derket pêşberî me. Nebidestxistina agahîyên li 
gorî temen û geşedanîya zarokan û kêmasîya weşanên rewşa başîya zarokan biparêze 
anksîyeteya zarokan ya di derbarê pêvajoyê da zêdetir kir.

Di encama giştî da ev guherbarên ku li kapasîteya bidestxistina mafê tenduristîyê bandor 
dike ne tenê kesan, rewşeke derûn-civakî ya hemû civakê bandor bike ava kir.
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ENCAM 

Di lêkolînê da mebest di pêvajoya Covîd-19ê da li deverên Stenbolê yên cuda di derbarê 
bidestxistina mafê zarokan da peytandina rewşê kirin, di kîjan qadan da mafan bi 
dest nexistin û bandora wê ya li ser zarokan û bergirîyên di demên kin û dirêj da divê 
bihên girtin dîyarkirin bû. Di vê beşa dawî ya raporê da encamên lêkolînê bi awayekî di 
çarçoveya mafên zarokan da bi giştî girtin dest û bi çar rêgezên bingehîn ên PMZ NYyê 
hat berfirehtirkirin. Piştre li ser çavdêrîyên pêvajoya lêkolînê, gavên li gorî encaman bihên 
avêtin û bergirîyên ku  divê bihên girtin sekinîn.

Bandora ne bidestxistina mafên bingehîn ya zarokên di koma armanckirî yên berî pêvajoyê 
jî bi xizanî û tunebûnê jîyane û divê bi bergirîyên taybet piştgirî bihê dayîn li ser geşedana 
derûn-civakî, rewşên jîyanê, rewşa berdewamkirina dibistanê nêrtin gelek girîng e. Wek 
ku di encaman da hatîye parvekirin astengîyên li ber mafên jîyan, jîyîn û geşedanê; 
bidestxistina perwerdehî, tenduristî, agahî û medyayê û lîstin, dema azad, û beşdarbûna 
jîyana çand û hunerê li ber bicîanîna mafên din jî astengî çêdike. Em dizanin ku ji bo 
çar rêgezên PMZ NYyê cihêtî nekirin, jîyan, jîyîn û geşedan, başîya zarokan û rêgezên 
beşdarbûnê, mafên di peymanê da hatine binavkirin bihên bicîanîn û parastin rê nîşan dide. 
Di pêvajoya ku em tê da derbas dibin da bergirîyên dê bihên girtin ne tenê bi nêrîneke 
serdemeke kin ya ji bo pêvajoya Covîd-19ê, divê ji bo demeke dirêj bi nêrîneke bingeha 
xwe ji mafan bigire û zarokan bike navenda xwe bihê plansazkirin.

Bicîanîna mafên zarokan, ne amadekarîya zarokan ya pêşerojê ye, îro bi derxistina 
potansîyela zarokan, ji bo jîyana wan a îro avakirina rewşên herî baş ra pêkan e. Divê ev 
raman ji bo hemû temenan û hemû zarokan derbasdar be.

Di pêvajoya Covîd-19ê da ku em bi çar rêgezan li bidestxistina mafên zarokan ên ku divê 
bi begirîyên taybet piştgirî bidin wan binêrin…

Mafê jîyan, jîyîn û geşedanê

“Dewletên alîgir her zarok xwedîyê mafê jîyanê yê bingehîn e dipejirînin. Dewletên alîgir 
ji bo zarok bijî û pêş bikeve çi ji dest were dê bike.” 
PMZ Xal 6 

Di pêvajoya Covîd-19ê da ji ber ku zarok li gorî kesên din kêmtir ji şewbê bibandor dibin, 
zarokan anî rewşeke ku di vê pêvajoyê da neyên dîtin. Tevî ku hindik bandor dibin, ji ber 
ku dikarin bigihînin kesek din bi taybet bi talokkirina pêdivîyên geşedana fîzîkî, hestî û 
civakî koma yekem ku ji bergirîyan bandor girt dîsa zarok bûn. Zarok ji du mehan zêdetir ji 
dibistanên xwe, kuçeyan, parkan, ji hevsal û hevalên xwe dûr, li malê man. Di vê pêvajoyê 
da bi tenê rewşa lênêran ya civakî û aborî li ser jîyan û geşedana zarokan dîyardar bû.  
Wek ku di beşa encaman da hat vegotin, zarokên divê bi bergirîyên taybet piştgirî bidin 
wan ji ber kêmahîya rewşên jîyanê, kêmasîya alavên piştgirî bide geşedana wan, bisînor 
bidestxistina alavên teknolojîyê serborîyên ji hevsalên xwe  cuda jîyan. Carinan ji ber kêm 
agahdarkirina malbatan yan jî ji ber tunebûna bêxetere bidestxistina xizmetan ji xizmetên 
girîng yên wek derzîyê bêpar man. 
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Cihêtî nekirin 

“Dewletên alîgir, mafên di vê Peymanê da hatine nivîsîn li her zarokên ku di bin 
berpirsîyariya wan da ne bêyî tu cihêtîya ji ber sedemên nijad, reng, zayend, ziman, 
ramanên sîyasî yan jî yên din, biyada netewî, nijadî, civakî, sermîyanî, astengî û zayîna 
zarok, dê û bav yan jî wasîyên wan nas dikin û digirin ser xwe.”  
PMZ Xal 2- Bend 1

Dewletên alîgirê peymanê ne, digirin ser xwe ku zarokên ku di bin berpirsîyarîya wan 
da ne dê bêkêmasî kêr ji hemû mafên peymanê bigirin. Lê belê wek ku di rêgezên jîyan, 
jîyîn û geşedanê da hatibû destnîşankirin, hema hema bidestxistina hemû mafên zarokan 
di pêvajoya Covîd-19ê da li gorî rewşa lênêran hat peydakirin yan jî nehat peydakirin. 
Bergirîyên ku hatin girtin zarokan wek komeke hemcure dîtin û piştguh xistina cudahîyên 
kesane û zerengîyên ku pêş dikevin bingehek ji bo rewşên cihêkar da avakirin. Ne 
wekhevîya bidestxistina alavên agahî û ragihandina teknolojîyê, ne pêkanbûna di malan 
da bidestxistina înternetê li ber bidestxistina mafê perwerdehîya zarokan bû asteng. Li gel 
vê yekê, hin zarokên ku zimanê wan ê dayikê cuda ye, tirkî baş nikarin bikar bînin yan jî 
ji ber hin astengîyan pêdivî bi perwerdehîya taybet dibînin, di vê pêvajoyê da him ji mafê 
perwerdehîyê him jî ji mafê bidestxistina agahî û medyayê man.  

Berjewendîya zarokan

“Di hemû çalakîyên zarokan têkildar dikin û ji alîyê sazîyên alîkarîyê yên gelemperî yan 
jî taybet, dadgeh, desthilata îdarî yan jî sazîyên zagonî ve tên kirin da berjewendîya 
zarokan a bala ramana bingehîn e.” 
PMZ Xal 3- Benda 1. 

Peyva berjewendîya zarokan a pêşin û bala, ji xwe ra him bêkêmasi bicîanîna hemû mafên 
di peymanê da derbas dibin him jî geşedanîya giştî ya zarokan dike mebest. PMZ NY vê 
mafê wek peyveke giştî ya geşedana zarokan ya fîzîkî, venasînî, arişî, rewiştî, derûnî û 
civakî bigire nava xwe tê binavkirin. Dîyarkirina berjewendîya pêşîn/bala ya zarokan her 
tim nêrîneke berfireh dixwaze. Biryarên di pêvajoya Covîd-19ê da hatin girtin çi qas li gorî 
rêgeza berjewendîya zarokan a pêşîn e, divê li bandorên wê yên di demeke kin û dirêj 
da binêrin û binirxînin. Di pêvajoyê da rewşên wek tunebûna agahîyên ji bo zarokan û di 
binpêkirinên mafan da tunebûna sazgêrên serlêdanan, di wê demê da di derbarê biryarên 
zarokan girtine pêş da neragihandina rêveberan, guhertinên di dîroka ezmûnên navendî da 
hatin jîyîn û yên bi zarokan anksîyete çêkirin, kêmasîya di nav malê da parastina zarokan, 
bi bergirîyên parastinê piştgirî dan, dide nîşandan ku divê di pêvajoya Covîd-19ê da baş 
bala xwe bidin rêgeza berjewendîya zarokan a pêşîn. 

Rêzdarîya nêrînên zarokan / mafê beşdarbûnê

“Dewletên alîgir, zarokên xwedî hunera avakirina nêrînên xwe ye, di hemû mijarên wan 
têkildar dike da mafê bi azadî nêrînên xwe bîne ziman, bi şertê li gorî temen û asta 
gihiştîbûna zarokan balê bidin van nêrînên wan, didin nasîn.”  
PMZ Xal 12 
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Beşdarbûn pêvajoyeke ji bo zarok beşdarî biryarên bandorê li wan bike bibin divê 
piştgirîya wan bihê kirin û qad bihê vekirin ku nêrînên xwe derxe berçav e. Di beşdarbûna 
zarokan da zarok wergirên pasîf nînin, dîyardarên aktif ên biryarên derbarê xwe da ne. Lê 
belê di pêvajoya Covîd 19ê da ji qedexeyên derketina derve heta rêbazên perwerdehîya 
jidûrve, ji dîrokên ezmûna navendî heta têkilîya bi mamosteyan ra zarok tenê bûn 
wergirên pasîf yên hemû biryaran. Hindikbûna çavkanîyên agahî û nûçeyên li gorî zarokan, 
bi piranî ji ber ku ne alîgirê zarokan bû û bi alavên onlîne tenê bidestxistina wan zarokan 
di vê pêvajoyê da ji agahîyên di derbarê xwe û jîyana xwe da biryar bidin dûr xist. 

Wek di taybetmendîyên bingehîn ên mafê mirovan da jî bitaybetî hatî dîyar kirin maf nayên 
parkirin, dest jê nayê berdan û bi hev ra têkildar in. Wek ku di lêkolînê da hat qalkirin, 
astengîyên li ber bidestxistina mafên perwerdehî, tenduristî, agahî û medyayê û lîstik, 
beşdarbûna jîyana çand û hunerî û dema azad ji holê rabûn, bi bicîanîna çar rêgezên 
bingehîn ên necihêtî, jîyan, jîyîn û geşedan, berjewendîya zarokan û beşderbûnê pêkan e. 
Li gel vê ji bo pêşnîyarî û gavên ku di çarçoveya vê xebatê da derketin ji bo sazîyên sîvîl 
ên civakî û sazîyên giştî dihên avêtin berbiçav bikin di beşa din da di bin sernavê mafên 
têkildar da hatin parvekirin.
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Di vê xebatê da ji encamên derketin holê ji bo mafê jîyan, jîyîn û geşedanê, bidestxistina 
agahî û medyayê, bidestxistina tenduristî, perwerdehî, lîstik, dema azad, beşdarbûna 
jîyana çandî  pêkbînin pêşnîyarîyên jêr hatin kirin. Lê belê divê neyê jibîrkirin ku ev 
lêkolîna ku çavkanîya van pêşnîyaran kir bi komeke necîgir ra hat kirin û têra xwe 
cih nedaye serborîyên zarokên di komên cuda yên astengan, ên penaber ên ji derveyî 
gihandina me, ên dest bi dibistanê nekirine û dixebitin.

Ji bo mafê zarokan ji alîyê hemû zarokan ve bê bidestxistin, divê ev pêşnîyar bi 
perspektîfeke bergir, parastî û şopa pêvajoyê bike bihê nirxandin. Pêşî li binpêkirina mafên 
zarokan girtin, bikin ku bidestxistina mafan bo hemû zarokan pêkan be ev bi politikayeke 
gişti ya mafên zarokan pêkan e. Ev politikaya giştî dê pêkbîne ku ji bo şewb, bobelat yan jî 
rewşên asayî yên din ku li ser hemû zarokan bandor dikin amade bin.  

Mafê jîyan, jîyîn û geşedanê 

 — Ji bo baş bizanin ku standardên jîyanê yên ji zarokan ra pêwistin hatine pêkanîn divê 
piştgirîyên paqijî û xwarinê yên li gorî pêdivîya temen û geşedana zarokên malan bihê 
dayîn.

 — Piştgirîyên civakî yên dihên dayîn divê li gorî hejmara zarok û pêdivîyên malê bihên 
zêdekirin.

 — Di vê pêvajoyê da ji bo dabînkirina texilandina geşedana wan, divê bidestxistina 
alavên perwerdehîyê bêpere bin.

 — Di taxên ku lêkolîn lê hat kirin ji bo pêdivîya zarokan a qadên nêz ên paqij, biewle û 
şînahî bê peydakirin divê piştî pêvajoyê jî gav bihên avêtin, ji bo cihên hevalên zarokan 
polîtîka bihên çêkirin.

 — Divê pêvajo û piştgirîyên ku geşedana zarokan di hemû qadan da (venasînî, 
derûncivakî, psîkomotor û fîzîkî) neyê êrîşkirin bê pêkanîn.

 — Di pêvajoya vegera dibistanê da di warê geşedana civakî- hestî da xizmetên piştgirîya 
dem dirêj û parastinê bê dayîn.

 — Divê bi awayê alavên li gorî komên bi wan ra hatin xebitîn bikarbînin piştgirîya 
derûncivakî bidin.

 — Di pêvajoya Covîd-19ê da ji bo sazîyên di warê alîkarîya civakî ya hat kirin da 
berpirsîyar in bikaribe zelal û hesap bide be divê xebatên parastinê bên kirin. 

 — Bi awayê pêdivîyên taxan bihên dîyar kirin, serlêdanên alîkarîyan ji xeynî rêyên online 
jî bihên belavkirin.

 — Wezareta Malbatê, Xebatê û Xizmetên Civakî (WMXXC) sazîya ku ji bicîanîna PMZ 
NYyê berpirsîyar e, di pêvajoya Covîd-19ê da û piştî wê divê di warê bergirîyên hatin 
girtin û gavên bihên avêtin hay ji mafên hemû zarokan hebin da nexşeya rêyê bihê 
amadekirin.
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 — Zarokên divê ji alîyê WMXXCyê va bi bergirîyên taybet piştgirî bigirin, divê dahurîna 
pêdivîyên xwestekên zarokan dide berçav bihên kirin û ev dahurîn bi wezaretên din ên 
têkildar ra bihên parvekirin. 

Mafê bidestxistina perwerdehîyê  

 — Di warê mafê perwerdehîyê da bidestxistina perwerdehîyê divê pêk bihê, divê ji bo tu 
zarok li derveyî perwerdehîya jidûrve nemîne xebat bihên kirin.

 — Ji bo hemû zarokên ku pêdivîya wan a hinbûna cuda heye, divê polîtîkayên çarçoveya 
perwerdehîyê firehtir bike bihên zêdekirin.

 — Ji bo perwerdehî ji hemû zarokan ra bêpere be divê lêçûnên zêde yên di pêvajoya 
perwerdehîya jidûrve da derketin holê bihên dayîn, ji bo bidestxistina perwerdehîya 
jidûrve divê bidestxistina televizyon, tablet, kompîtur înternet yan jî alavên din bihê 
pêkanîn.

 — Ji bo zarok dijwarîyên di warê hînbûnê da dijî derbas bike divê bernameyên piştgirî 
didin perwerdehîyên pirzimanî bihên zêdekirin.

 — Sazgêrên piştgirî bide hînbûna tirkî, pêşî li ber windabûna hunera tirkî ya heyî bihên 
zêdekirin.

 — Çavkanîyên malperên înternetê yên bi zimanê dayika zarokan yan jî yên online ku 
piştgirî bide waneyên wan bihên parvekirin.

 — Komên divê ji ber astengdarî, penaberî yan jî ji ber cudahîyên din bi awayekî bilez û 
taybet piştgirîya wan bihê kirin, divê li gorî pêdivîyên wan xebat bihên destpêkirin.

 — Divê naverokên di EBAê da didin zarokan hîn zêdetir bînin halê hevalên zarokan û bi 
awayekî ku di her warî da geşedana zarokan bê şopandin, bi xebatên dê piştgirî bide 
geşedana wan a fîzîkî, venasînî û zimên bînin ber hevûdin.

 — Divê mamosteyên zarokan bixwe hevdîtinên piştgirî bide bernameya EBAyê bikin yan 
jî parvekirina vîdeoyan bihên pêkanîn.

 — Divê di perwerdehîya jidûrve da mamoste bisînor spartekan bide, piştgirî bidin 
pêvajoya çêkirina spartekan û yekbiyek li wan vegerîn, gihandina zarokan a 
mamosteyên xwe bihê zêdekirin, sazgêrên pirsan bikin bên avakirin.

 — Divê li gel çavkanîyên dîjîtal, bi çavkanîyên çapkirî jî piştgirî bidin perwerdehîya 
jidûrve.

 — Divê bidestxistina komên online yên polan ji bo hemû zarokan pêkan be, komên online 
yên spartekan bihên sazkirin, piştgirî bidin pêvajoya spartek çêkirina zarokan.

 — Ji bo naveroka EBAyê bi bersivên zarokan bihên rojanekirin, divê platformên piştgirî 
bide beşdarîbûna zarokan bihên avakirin.
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 — Divê lêkolînên pêwistîyên mamosteyan û rewşên wan ên baş ên di pêvajoya 
perwerdehîya jidûrve da bên dîyarkirin bihên kirin, li gorî pêwistîyên mamosteyan 
piştgirîya wan bihê kirin. 

 — Bernameyên perwerdekirina mamosteyan bi awayekî ku xwendinûnivîsandina 
medyayê jî bihewîne ji nû ve bihê sazkirin, divê bi bingehên teknolojîyê (kompîtur, 
telefonên biaqil, girêdana înterneta bêsînor) yên ji bo perwerdehîya jidûrve hewce ne 
piştgirî bidin mamosteyan.

 — Ji bo têkilîya zarokan bi hevalên wan ê polê ra berdewam bike divê bergirî bihên girtin, 
di dema waneyên online yan jî di ser koman da derfetên civakbûnê bihên zêdekirin.

 — Di pêvajoya vegera dibistanê da ji bo dijwarîyên derûnî yên ku zarok di pêvajoya 
Covîd-19ê da jîyan kêm bikin, têkilîya wan a bi mamoste û hevalên wan ra zêde bikin 
piştevanîya derûncivakî pêkbînin.

 — Di mehên destpêkê yên perwerdehîya sala 2020-2021 da dema ku bernameyên 
heftane hatin amadekirin divê bernameyên piştgirî bidin hunerên hînbûnê yên civakî 
û hestî ya zarokan û pêkanîna watedarkirina pêvajoya Covîd-19ê bihên kirin û divê 
naverok bihên xurttir kirin, divê piştgirî bidin zarokan ku bi dibistan, mamoste û 
hevalên xwe ra ji nû ve têkilîyên xurt çêkin.

 — Bi awayekî ji bo dê û bav û lênêrên din ên ku zimanê wan ê dayikê ne tirkî ye 
bernameyên piştgirî bide hînbûna tirkî pêkbîne divê piştgirîdana perwerdehîya 
zarokên lênêran bê hêsantirkirin.

 — Di pêvajoya perwerdehîya jidûrve da zarok, dê û bav û lênêrên din di derbarê 
perdehîya jidûrve da bi awayeke baş bên agahdarkirin û divê agahdarî bi zimanên din 
bihên kirin. 

 — 8383 ku Servîsa Agahdarîya Telefonê ya WPN ye, bêyî endamî û pere, divê ji dê bavan 
ra birêkûpêk agahdarî bê kirin. 

Mafê bidestxistina agahdarî û medyayê

 — Divê agahdarîyên ji bo zarokan bibe hêmaneke pêşîn ya polîtîkayên ragihandinê û 
berdewamîya wê pêk bînin.

 — Divê di agahdarîyên ji bo zarokan ên di derbarê koronavîrûsê da di çavkanîyên 
ragihandinê yên hemû wezaretan da helwesteke hevpar bê girtin. 

 — Agahdarî bi zimanê dayikê û bi alavên hevalên zarokan, li gorî temen û asta geşedana 
wan bihê kirin, divê vana bi rêyên pêkan  bigihijînin zarokan.

 — Bi awayê bidestxistina înternetê kêm e bidin ber çav, materyalên çapkirî yên li gorî 
zarokan bigihijînin wan.

 — Divê xetên telefonê yên bêpere bihên vekirin ku zarok pirsên di derbarê Covîd-19ê da 
dixwazin hîn bikin bipirsin, agahîyan bigirin.
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 — Divê ji bo zarok ji kesên wek mamosteyên ku bawerîya wan bi wan heye, xebatkarên 
civaka sîvîl derfetên agahî stendinê bihên avakirin.

 — Zarokên ku di pêvajoya perwerdehîya jidûrve da ji dibistan û mamosteyên xwe dûr 
ketin, divê têkilîya wan û mamosteyên wan bê danîn.

 — Alavên teknolojîk yên ji bo bidestxistina înternetê pêwistin divê bigirin nav alîkarîyên 
civakî.

 — Ji bo lênêr pêvajoyê ji zarokan ra bibêjin, agahî bidin wan, anksîyeteya wan kêm bikin 
divê naverokên rê nîşanî wan bidin û bikaranîna zimanê dayikê zêde bikin. 

 — Divê alavên li ber çav yên ku zarok di derbarê pêvajoya Covîd-19ê da ramanên xwe 
bînin ziman bihên çêkirin; divê nêrîn tenê bi gotinê nemînin, li ser bihê sekinandin û 
raman û pêşnîyarên zarokan bi sedemên wan bersivên erênî yan jî neyînî bihê dayîn.

 — Ji bo bêyî zêdekirina asta anksîyeteya zarokan a di derbarê Covîd-19ê da agahî û 
bergirîyan bidest bixin, di qenalên ku ji bo zarokan weşan dikin da cih bidin naverokên 
bi vî awayî. 

 — Di rewşên wiha û yên wek vê yên ku înternet şerteke mafê bidestxistina  agahî û 
medyayê ye da bidestxistina înternetê ya ji giştî ra vekiri û bêpere belav bibe.

 — Divê derfet û sînorên bidestxistina agahîyan ya komên wek zarokên ku ji azadîya xwe 
bêpar hatine hiştin, ên astengdar û bi giştî yên ku pêdivîyên wan ên taybet hene bînin 
ber çav, divê di hêla qedexeya cudahîyê da ev sînor bihên rakirin. 

Mafê bêhnvedan, dema azad bikaranîn, lîstin, beşdarbûna 
çalakîyên çand û hunerê 

 — Divê pêdivîyên wek pirtûk, alavên di nav malê da pê bilîzin yên zarokên ku ji dibistan, 
hevalên xwe dûr bûn bihên peyda kirin.

 — Divê ji bo demên ku bi zarokên xwe ra derbas dikin, alavên lîstikê û pêşnîyarîyên 
çalakîyên fîzîkî yên nav malê bigihîjînin lênêran.

 — Wek ku di hevpeyvînan da zarokan anî ziman, divê sîstema EBAyê bînin formata 
pêdivîya lîstina lîstikan peyda bikin, naverokên lîstikên di malê da bilîzin bên dayîn.

 — Divê temen û geşedana zarokan bidin ber çav û lîstik û pêdivîyên listokan ji alîyê 
sazîyên giştî ve bên peyda kirin.

 — Divê naverokên lîstik û pirtûkên bên peyda kirin astengîya ziman bidin ber çav, divê 
balê bidin ku bi awayekî ku zarokên xwedî awayê cuda yên hînbûnê ne, bigire nava 
xwe. 
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Mafê bidestxistina xizmetên tenduristîyê

 — Bi awayekî ku pîvanên alîkarîya civakî ya bipere penaberan jî bigire nava xwe bê 
firehtirkirin, astengîyên aborî yên di warê bidestxistina mafên tenduristîyê yê zarokan 
ji holê bên rakirin. 

 — Ji bo di malbatên qerebalix û rewşa neyînî ya civakî û aborî da astengîya îzolasyona 
dijîn di rewşa nexweşînê da divê ji bo kesên nexweş  ciheke ji bo demekê bimîne bê 
peyda kirin.

 — Ji bo zarok û lênêr bi hestên dijwar ên wek pirsgirêkên ku jîyan û berîkirina jîyana xwe 
ya rojane, dibistan û hevalên xwe karibin divê sazgêrên alîkar ên wan xurt bike bikar 
bînin. 

 — Divê xizmetên derzîyên demên zarokatîyê yên wek pitikên nû çêbûyî tê da ne di 
rewşên karantînayê bidin ber çav û bên dayîn.

 — Bi awayekî di derbarê pêvajoya Covîd-19ê da bernameyên perwerdehîyê yên online 
bên kirin, divê di mijara plansazîyên demdirêj da bi zimanên cuda agahî bên dayîn û 
di mijarên wek paqijîya kesane da huner bên zêdekirin.

 — Divê di mijara nexweşînên ji derveyî Covîd-19ê da jî haydar bin ku bidestxistina 
tenduristîyê pişt guh nexin, divê bidestxistina tenduristîyê ya malbatan pêk bînin.

 — Divê li gorî pêdivîyên zarokan di mijarên xizmetên tenduristî û civakî da xebatên 
agahdar bihên kirin.

 — Li derveyî biqeyd bin yan jî bêqeyd bin, xwedî kîjan payecîha hukukî ye, xwedî 
sigortaya tenduristîyê ye yan na, divê bidestxistina mafên tenduritîyê ya penaberan 
bihê bicîanîn û biewlehî serî li xizmetên tenduritîyê danîna wan bihê esehî kirin. 
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PAŞKO

PAŞKO 1 
Çarçoveya hevpeyvîna lênêran

Dîroka hevpeyvînê:

Kesa/ê lêkolînê kir:

Dema hevpeyvînê:

Agahîyên di derbarê kesa/ê pê ra hevpeyivîn:

Nîşeyên hevpeyvker:

Agahîyên di derbarê malê da (avahîya/profîla malê, rewşa kare lênêran, rewşa fîzîkî ya 
malê, alîkarîya civakî digirin yan na, hwd.) 

Pirs:

1. Çawan in? Zarok çawan in? Rojên we çawa derbas dibin?

2. Bergirîyên we yên ji bo vê pêvajoyê we girt çawabûn, bi we bikêr hatin? Hûn dikaribûn 
pêdivîyên xwe bikirin? Heke karibin, bi çi awayî? Bi we bergirîyên ku we girtin têr 
dikirin? Hûn bergirîyên ku dewletê girt têr dibînin?

3. Di derbarê şewbê da hûn çi dizanibûn û pêdivîya we bi agahîyên cuda çêbû? Hûn ji ku 
gihîştin van agahîyan?

4. Di jîyana we da çi guherî? Veguherînên ku hûn bi awayekî fîzîkî û gîyanî jîyan çêbû?

5. Di malbatê da kî dixebite? Bi pêvajoya şewbê ra di awayê xebata we da guhertinên 
çawa çêbûn? (wek bêkar mayîn, jidûrve xebitîn, destûra bi pere)  Rewşa aborîya 
malbatê jê bandor girt yan na?

6. Li derdora we kesek Covîd-19 be heye?

7. Di derbarê xizmetên tenduritîyê da pêdivîyek heye, ku hebe we van pêdivîyan peyda kir 
yan na? Dermaneke ku we her tim bikar dianî hebû û we di vê pêvajoyê da çawa peyda 
kir?

8. Di vê pêvajoyê da yan jî berî we alîkarî/piştgirîyeke ku we girtibe yan jî we dest bi 
girtinê kiribe heye?  Ku hebe hûn vê alîkarî/piştgirîyê ji ku digirin? We ji dewletê çi hêvî 
dikir ku bike?

9. Di vê pêvajoyê da dijwarîyên çawa dijîn? Bi dijwarîyên nû yên çawa ra rûbirû man? Di 
parkirina karên malê da cudahîyek çêbû?

10. Roja zarokan çawa derbas dibe? Dibistan derbasî perwerdehîya ji televizyon û înternetê 
bûn, dikarin EBAyê bişopînin?

11. Ji mamoste agahî tê? Şopandina têkilîya bi dibistan û mamoste yan ra danîne, bi 
pêvajoyê ra di têkilîya wan da guhertinên çawa çêbûn. Mamoste, WPN, dibistan çi 
bikirina dê vê pêvajoya bikêr derbas bibûya?

12. (Zarokên di wan temenan da hebe…) Fikrên we yên di derbarê guhertina dîrokên 
ezmûna zanîngehan û/yan jî yên dibistana amadehî da çi ne?

13. Xwe digihînin înternetê yan na? Ku hebe bi kîjan alavan girê dibin?
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PAŞKO 2  
Çarçoveya Hevpeyvîna Zarokan

Dîroka hevpeyvînê:

Kesa/ê lêkolînê kir:

Dema hevpeyvînê:

Agahîyên di derbarê zaroka/ê pê ra hevpeyivîn:

Agahîyên di derbarê lênêr da:

Nîşeyên hevpeyvker:

Hevpeyvker bi zarok ra bêyî zordarîya malbat û tiştên wek wê birehetî peyivî yan na?

Pirs:

1. Tu çawa yî? Rojên te çawa derbas dibin? Ku te van rojan wek ajalek derbas bikira, tu 
dê bibûya kîjan ajal? Çima? Bi te ev ajal niha çawa hîs dike? Van rojan çi te pir da 
kenandin, çi te kêfxweş kir?

2. (Di hevpeyvînên duyem da) Tu ji hevpeyvîna me ya ku me nêzikî mehek berê kir vir da 
derketî derve? Ku tu derketibî ji ber çi derketî?

3. Tu bi hevalên xwe ra têkilî datînî? Ku tu datînî… vê têkilîyê çawa didomînî? Di roja 
destûra xwe da derketî derve? Te çi kir? Dema ku derketî derve te bergirîyên çawa 
girt?

4. Tu digihîjî perwerdehîya jidûrve, ku bersiv erênî be bi kîjan alavan? Di derbarê 
perwerdehîya jidûrve çi difikirî? Tiştên ku dixwazî cuda bin hene?

5. Tu qet bi mamosteya xwe ra peyivî? Spartekan dişîne? Tu dikarî bigihîjî mamosteya 
xwe?

6.  Tu di malê da çi dikî?

7. Lîstikan dilîzî? Tu di malê da lîstikên çawa dilîzî? Bi kê ra û bi çi dilîzî?

8. Tu di vê pêvajoyê da hînî çi bûyî, te çi kir? Tu di derbarê şewbê da hînî çi bûyî? Tu 
van agahîyan ji ku hîn dibî? Ji xeynî vana tu dixwazî çi hîn bibî? Di vê pêvajoyê da tu 
dixwazî ji bo te naverokên çawa bihên amadekirin?

9. Tu di derbarê koronayê da dixwazî çi bipirsî?

10. Ku bepirsîyarîyeke te, hêza te, şiva te ya bisêhr hebûya te dê bixwesta çi biguherînî?

11. (Ku zarokek di vî temenî da hebe) Di derbarê guherandinên dîrokên ezmûnên 
zanîngehan û/yan jî ên derbasî lîseyê bibin da çi difikirî?

12. Te bêrîya dibistanê kir?
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