
Covid-19 sürecinde

İstanbul’un 
Farklı Yerleşimlerinde 
Çocukların Haklarına 
Erişimi Araştırması 

SMALL PROJECTS

Eğitim Hakkı



11-14 yaş

6-10 yaş

15-17 yaş

Çalışmaya katılarak
görüşlerini paylaşan
çocuk sayısı

YAŞ DAĞILIMI



Çocukların %35’i 
dersleri düzenli 
olarak hep takip 
ettiğini söylerken, 
%14’ü hiç takip 
etmediğini söyledi.

Dersler %48 
oranında telefon, 
%13 oranında 
bilgisayar aracılığı 
ile takip ediliyor.

Dersler, 
yüksek oranda 
(%76) EBA Canlı 
Dersler aracılığı ile 
takip ediliyor. 
Çocukların %64’ü 
EBA’nın (Canlı ve 
Çevrimiçi), TV’ye göre 
daha iyi olduğunu 
düşünüyor.

12 yaş

[Telefonu] Vermedikleri de olabiliyor, 

evde olmuyorlar. Televizyonda da

izliyorum ama sıkılıyorum oradan.

7 yaş

Takip etmiyorum. Bir kaç defa girdim, sonra 

telefonumuz bozuldu giremedim, annem öğretiyor.

15 yaş

[Canlı derste] 

o an soru sorup 

cevap alabiliyorsun.

MEVCUDİYET
DERSLERE KATILIM

Mevcudiyet: İlköğretimin zorunlu ve ücretsiz olmasıyla ilgilidir.



Görüşme yapılan hanelerde internete erişim 
%81 oranında Wi-fi aracılığı ile sağlanıyor. 
Birinci görüşmelerde internete erişimi olmayanların 
oranı %21 iken, oran ikinci görüşmelerde %8'e düşmüştü.

Hanelerde ara sıra 
bağlantı sorunu yaşadığını 
söyleyenlerinn oranı

15 yaş

Evde internet yok. Binada altyapı olmadığından dolayı alamıyoruz. 

Daha fazla para harcayıp hattımıza internet paketi alıyoruz.

Mevcudiyet: İlköğretimin zorunlu ve ücretsiz olmasıyla ilgilidir.

MEVCUDİYET
İNTERNETE ERİŞİM



ÖĞRETMENLERLE İLİŞKİLER

Bir önceki görüşmeye göre 
öğretmeniyle iletişiminin 
azaldığını düşünenler %26, 
arttığını düşünenler %20. 

Çocukların %43’ü öğretmeni ile 
ara sıra iletişim kurabiliyorken, 
%35’i hiç iletişim kuramadığını 
söyledi. 

12 yaş

Başta anneme mesaj atmıştı 

[Öğretmeni]. 

Ben derslere girmeyince 

ama artık atmıyor sanırım.

13 yaş

Hocalarla ders harici pek konuşmuyorum. Çünkü beni 

anladıklarını pek düşünmüyorum. Bir keresinde evde 

internet olmadığından dolayı bazı derslere (müzik, görsel, 

din) girmedim, böyle olduğu zaman genelde bizi velilerimizi 

aramakla tehdit ederler. Biz de bu yüzden onlarla irtibat 

halinde olmaktan pek mutlu olmuyoruz.



ERİŞİLEBİLİRLİK

13 yaş

Etmiyorum artık takip, başta televizyondan 

bakıyordum ama sonra bıraktım. 

Evdeki bilgisayar çalışmıyor ki, bir ara 

çalışıyor gibi oluyor sonra kapanıyor.

 daha fazla 
takip ediyor.

takip etmeyi
bırakmış.

Çocukların EBA ve 
canlı dersleri 
öncesine göre
takip etme oranları

Erişilebilirlik: Tüm çocuklar zorunlu eğitime erişmelidir.



14 yaş

Yalnız hiç kalmıyorum. Annem geliyor, kardeşim ağlıyor, bağırıyor, 

misafir geliyor. Odaya geçiyorum hemen ablam git diyor. 

Komşumuza gidiyorum bazen. Orda da yalnız kalmıyoruz gerçi 

çalışırken. Hocalar da istemiyor yanımızda birileri olsun, 

bize kızıyorlar. Nasıl yapacağız ki onu. Evde her yer dolu. 

Bizi dinleyen mi var.

Görüşülen çocukların %51’i evde 
kendine ait özel alanı olmadığını söylerken, 
derslere girdikleri esnada kısmen de olsa
sessiz ve rahat bir ortamda bulunabildiğini 
söyleyenlerin oranı %60.

Çocukların %66’sı 
EBA destek noktasını 
duymadığını söyledi.

ERİŞİLEBİLİRLİK

Erişilebilirlik: Tüm çocuklar zorunlu eğitime erişmelidir.



Çocukların %47’si 
evde derslerini takip 
ederken dersine evdeki 
kişiler tarafından 
müdahale edilmediğini, 
%20’si ise ara sıra 
müdahale olduğunu 
söyledi.

Görüşülen 
çocukların 
sadece %20’si 
bu süreçte rehber 
öğretmeni ile iletişim 
kurabildiğini 
söyledi.

Okulların 
açık olduğu 
dönem okula 
gittin mi?

12 yaş

Annem işe gitsin diye bekliyorum 

o zaman mutfak benim oluyor.

14 yaş

"Kim olduğunu bile bilmiyorum. Önceden de gerek duymazdım 

ama derslerle ilgili bazen görüşürdük. Sonra başka biri 

gelmişti ama o ilkokuldakilerle mi ne çalışıyordu onunla 

iletişimimiz olmadı. Zaten birbirimizde numaralarımız yok.

13 yaş

Biraz gittim sonrasında 

korkuyorum 

diye gitmemezlik 

yaptığım da oldu.

ADAPTE EDİLEBİLİRLİK

Adapte edilebilirlik: Dezavantajlı gruplarda yer alan çocukların eğitim hakkına işaret eder.



ADAPTE EDİLEBİLİRLİK

17 yaş

Evet çalışıyorum ama günlük işler hep.

Ben biraz koptum açıkcası okuldan, sınavları 

veremem zaten ama durumlar düzelsin

 devam edeceğim.

Çocukların %54’ü 
arkadaşları ile 
arası sıra görüşebildiğini, 
%30’u ise 
hiç görüşemediğini 
söyledi. 

Görüşme yapılan 
çocukların 
%5’i çalışıyor.

13 yaş

Hiç görüşemiyorum. Onlar benden gizli

buluşuyor bence beni çağırmıyorlar 

gibi geliyor.

Adapte edilebilirlik: Dezavantajlı gruplarda yer alan çocukların eğitim hakkına işaret eder.



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 Ocak-Şubat 2021'de İstanbul'un Fatih-Karagümrük, 
Fatih-Çapa, Fatih-Mevlanakapı, Fatih-Fındıkzade, 

Ataşehir- Kayışdağı, Sancaktepe-Sarıgazi ve 
Beyoğlu-Tarlabaşı’nda, toplam 86 çocukla yapılan 

telefon görüşmelerine dayanmaktadır.

SMALL PROJECTS


