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Bu yayın, Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile üretilmiştir. Bu yayının içeriğinden yalnızca Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği, 
Sulukule Gönüllüleri Derneği, Smal Project İstanbul ve Başak Kültür ve Sanat Vakfı sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Veriler Mayıs (son çeyrek) 2020'de İstanbul'un Fatih-Karagümrük, Fatih-Çapa, Fatih-Mevlanakapı, Fatih-Fındıkzade, Ataşehir- Kayışdağı,
 Sancaktepe-Sarıgazi ve Beyoğlu-Tarlabaşı’nda, toplam 85 bakım verenle yapılan telefon görüşmelerine dayanmaktadır.

Covid-19 sürecinde

İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde

Çocukların Haklarına 

Erişimi Araştırması

FİNAL RAPORU

Çalışmaya katılarak görüşlerini 

paylaşan bakımveren sayısı:

Toplam 85 kişi

Bakımverenleri aracılığı ile durumu 

hakkında bilgi edinilen çocuk sayısı: 

269

Bakımverenlerin %48'i

Covid-19 pozitif durumunda 

evde karantina koşullarının 

mümkün olmadığını belirtti.

Bakımverenlerin %68’i 

çocuklarının EBA'ya hiç veya 

düzenli erişemediğini belirtti.

Bakımverenlerin 

%12'si 
covid-19'a karşı 

hiçbir önlem almıyor.

SAĞLIĞA ERİŞİM

Bizim 2 odamız var ama bir odamızın camı yok, 

o odayı kapatamıyoruz havasız kalmasın diye. 

Allah muhafaza bir kişi hasta olsa ayrı bir oda 

sağlayamayız.

4 çocuk annesi

Bakımverenlerin %73'ü Covid-19 süreci öncesi 

düzenli geliri olmadığını veya Covid-19 sürecinde 

işini kaybettiğini ifade etti.

Bakımverenlerin 

%22'si 
yardımlara başvurup 

alamadığını, yardım alan 

bakımverenlerden de

%22'si ihtiyacın 

devam ettiğini ifade etti.

YAŞAMA, 

HAYATTA KALMA VE GELİŞİM

Hiçbir yerden doğru düzgün yardım 

alamadık. En son muhtara koli gelmiş, 

zor durumda olduğumuzu söyledim 

sadece ondan bir koli gıda aldım.

Aldık 1000’lik yardımı ama bitti,

 3 çocukla bu şekilde kira ödeyip 

bir de market alışverişi yapmamıza 

imkân yok. Çalışamayacaksak 

köye gideriz.

3 çocuk annesi

Çevrimiçi gruplar üzerinden ödev veriliyor çocuklara ama 

bu ödevleri yapmak için bizim çıktı almamız gerekiyor. 

Çünkü telefondan çocuklar ödevlerini yapamıyorlar bu da 

ciddi bir maliyet yaratıyor. Bir haftada 100 TL harcamam gerekti, 

vallahi artık gitmiyorum çıktı almaya. Zaten çocuklar da söz 

dinlemiyor, bıraktılar dersleri.

2 çocuk annesi

Ama bir tek maskeyi paralı vermeleri çok zoruma gitti yani hem maskesiz 

çıkmayın diyorlar hem de parayla satıyorlar, geçen gün markete gittim 

unuttum maskeyi beni içeri almadılar çok zoruma gitti. Şimdi ben çocuğumla 

çıkarken ona takıyorum kendim takamıyorum yok o kadar maske ne olacak, 

seçimlerde görüyoruz sırf kağıtlara ne kadar paralar harcıyorlar şimdi 

bir maskeye mi bulamıyorlar anlamıyorum.

3 çocuk annesi

Sözün bittiği yer, ne diyeyim ki eşim çalışmıyor, çok sıkıntılar yaşadık 

hatta geçen gün oğlumun öğretmenine söyledim çok utandım ama inanın 

başka çarem kalmadı. Halamı arayıp çok zor durumdayım bu sene fitreni 

bize ver dedim o da çıkartıp 25 lira verdi ama yine de aldım ne yapayım 

en azından ekmek parası yaparım dedim, çok zor.

İlk başta bulamamıştık. Alışverişe giderken 

başörtü ile yüzümü kapatıyordum.

4 çocuk annesi

Bakımverenlerin %72'si bilgiye 

özellikle televizyon haberleri olmak üzere 

ana akım medya aracılığıyla erişiyor.

BİLGİ VE MEDYAYA ERİŞİM

Çocuklar da gerildi tabi, devamlı endişeli cümleler 

duyuyorlar televizyondan. Biz de gerginiz, haliyle 

birbirimizle uğraşıyoruz ama cidden çocuklara nasıl 

yaklaşmam lazım ben çözemedim bu süreçte. Böyle biri 

anneleri babaları bilgilendirseydi iyi olurdu.

2 çocuk annesi

Birinci görüşmelerde internete erişimi olmadığını söyleyen 

bakımverenlerin oranı %21 iken bu oranın ikinci görüşmelerde 

%8'e düştüğü görüldü.

İnternet kullanma taraftarı değildik. Hastalık virüs gelince çocuklar 

eve tıkıldı. Geniş alan, bahçe yok ki çocukları sal oynasınlar. 

Çocukların canı sıkılmasın diye çektirdik eve. Kavga, gürültü çıkmasın 

maksat. Virüs bitsin yine evde internet olması taraftarı değilim.

3 çocuk annesi

2 çocuk annesi

2 çocuk annesi

Evde çalışan yok. Sizin gönderdiğiniz 

erzak ile idare ettik. Onlar da bitti.

3 çocuk babası

%21
%8

Hepimiz bir odada yaşar, karantina imkânı yaratırız.
2 çocuk annesi

Bakımverenlerin 

Görüşleri

ÇOCUKLARININ EĞİTİME ERİŞİMİ


