
Covid-19 sürecinde

İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde 

Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması 

FİNAL RAPORU

YAŞ DAĞILIMI

Çalışmaya katılarak

görüşlerini paylaşan

çocuk sayısı

EĞİTİME ERİŞİM 

Çocukların 

%32'si 
EBA'ya düzenli 

olarak erişemiyor.

Kendi öğretmenlerinin

ders anlatmasını isteyen 

çocukların oranı %16'dır. 

Çocukların %14'ü 

arkadaşlarıyla birlikte 

uzaktan eğitime katılmak 

istediklerini söylüyor.

Çocukların %20'si 

EBA'daki konu anlatımlarının

 daha anlaşılır olmasını istiyor. 

Çocukların %41'i öğretmenleriyle 

düzenli iletişim kuramadığını dile getirdi. 

%9’u öğretmenleriyle iletişiminin ödev 

gönderilmesi gibi tek yönle sınırlı olduğunu belirtti.

SMALL PROJECTS

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 122 çocukla yapılan telefon görüşmelerine dayanmaktadır.

11-14 yaş

6-10 yaş

15-18 yaş

16 yaş

Eskiden erişemiyordum, okul kapandığı 1 ay sürecinde. 

Şifrem doğruydu ama kabul etmiyordu. Şimdi erişebiliyorum

13 yaş

Bizim yaşımıza uygun oyunlar olsa, arkadaşlarımla da 

konuşabilsem, yalnız olmasam çok iyi olurdu.     

9 yaş

“Yetişkinler sana sorsaydı, sen nasıl olmasını önerirdin 

uzaktan eğitimin?“ 

Söylemezler ki bize hiç nasıl olsun diye, dinlemezler bizi.

16 yaş

Hiçbir şey yapmadık. Girmezseniz eksi 

bir şey olmuyor dedi öğretmenler. 

Gelmeyin demeye getirdiler. 

Öğretmenlerin işine geliyor bu.

12 yaş

Kitap gönderselerdi onlar da daha 

güzel olurdu, şunları çözün diye not 

yazabilirlerdi. Televizyon dışında 

böyle de ders çalışabilirdik.     

9 yaş

Telefondan baktım ama telefonu ablam 

daha çok kullanıyor, bana vermiyor.

3-5 yaş

EBA'da verilen derslerin 

hızlı geçtiği ve dersleri 

sıkıcı olduğu için takip 

edemeyen çocukların oranı

BİLGİ VE MEDYAYA ERİŞİM

Birinci görüşmelerde internete erişimi 

olmadığını söyleyen çocukların 

oranı %21 iken bu oranın ikinci 

görüşmelerde %6'ya düştüğü görüldü.

Çocukların %82'si Covid-19 ile ilgili bilgilere televizyon haberleri ve 

sosyal medyadan erişim sağladıklarını söyledi. %9 ise süreçle ilgili 

haber almadığını veya haber almak istemediğini dile getirdi.

11 yaş

Korona ile ilgilenmiyorum açıkçası artık. 

Çevremde de kimse konuşmuyor, yokmuş gibi 

davranıyorum. Korona ile ilgili haber 

gördüğümde of diyorum, sıkıldım artık.

11 yaş

Haberleri takip etmiyorum, 

annem dedi ki, sen bakma.

%21
%6

DİNLENME, 

BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME, 

OYUN OYNAMA

Çocukların %19'u 

bu süreçte arkadaşlarıyla 

hiç iletişim kuramadığını

dile getirdi.

Çocukların izin gününde 

dahi dışarı çıkmamaları 

kendi tercihleriyle 

olabildiği gibi 

ailelerin izin vermemesi 

nedenine de dayanıyor.

12 yaş

Hep oyun oynuyor arkadaşlarım, 

bizim internet yetmiyor ona işte, 

o yüzden görüşemiyoruz.

14 yaş

Valla artık çıkıyorum sokağa, top oynuyoruz 

arada. Ama bize izin var arada biliyorsun değil mi? 

Çok sıkıldım evde, daha fazla duramam yani. 

Annem kızıyor ama ellerimi yüzüme götürmüyorum 

ben de. Parka gitmiyoruz ama, geçen gittik hemen 

geri döndük. Kalabalıksa gitmem, ama evde de 

olmuyor daha fazla. Uyu kalk hep aynı şey.

14 yaş

Çarşamba günü sokağa çıkmıştım. 

Sonra o gece halamda kaldım. 

Ertesi gün de döndüm. Dışarıda olmak 

çok güzelmiş. Özlemişim.

13 yaş

Çarşamba çıkamıyorum annemin işleri oluyor. 

Bir de babam izin vermiyor. O kadar evde durdunuz, 

şimdi de çıkmayın, diyor.

 izin günleri dışında da 

sokağa çıkanlar

izin gününde 

dahi dışarı 

çıkmayanlar

Çocukların Görüşleri


