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Çocukların Haklarına 
Erişimi Araştırması 
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Eğitim Hakkı



Bakımverenleri aracılığı ile 
durumu hakkında bilgi 
edinilen çocuk sayısı

Çalışmaya katılarak 
görüşlerini paylaşan 
bakımveren sayısı

Hane büyüklüğü 
ortalama kişi
sayısı



Dersler %75 
oranında telefon, 
%18 oranında 
bilgisayar aracılığı 
ile takip ediliyor.

Görüşülen 
bakımverenlerin 
%62’si çocukların 
öğretmenleri ile iletişim 
kurabildiğini söyledi.

Bakımverenlerin 
%46’sı hergün, 
%30’u ise bazen 
çocukların derslere 
katıldığını söyledi.

2 çocuk annesi

Kızımın öğretmeni ile sadece W. (anlık

mesajlaşma uygulaması) grubu üzerinden 

iletişim kuruyoruz. Oğlumun öğretmeni 

ile haftalık olarak sürekli iletişim kuruyoruz

5 çocuk annesi

Okul çağında 4 çocuk var. 

Hepsi takip ediyorlar. 

Yetiştiği kadar katılıyorlar. 

Bazen gecikmeli giriyorlar. 3 çocuk annesi

Biri telefondan biri 

bilgisayardan bakıyor ama 

küçük kızım artık bakmıyor.

MEVCUDİYET

Mevcudiyet: İlköğretimin zorunlu ve ücretsiz olmasıyla ilgilidir.



ERİŞİLEBİLİRLİK

Erişilebilirlik: Tüm çocuklar zorunlu eğitime erişmelidir.

Bakımverenlerin %44’ü 
çocukların derslerini takip 
edebildiklerini kendilerine 
ait alanları olmadığını söyledi.

Bakımverenlerin 
çocukların 
senkron eğitime
(EBA, zoom) katıldığını 
söyleyenlerin oranı

3 çocuk annesi

Maalesef, bizim ev 1+1. Çok zorlandık 

biz gerçekten. Arka odada internet 

çekmiyor. Öğretmenler birbirini duyuyordu 

bazen derslerde.



3 çocuk annesi

Bazen dersler çakışıyor. Bu sorunla baş edemiyoruz 

çünkü bir elimizde telefon var, bir kızım derslere 

katılabilirken diğeri aynı anda katılamıyor.

Görüşülen bakımverenlerin %48’i 
kardeşlerin derslerinin çakıştığını söyledi.

ERİŞİLEBİLİRLİK

Erişilebilirlik: Tüm çocuklar zorunlu eğitime erişmelidir.

Bakımverenlerin %45’i ücretsiz tablet 
dağıtımından haberdar olduğu söylerken, 
%37’si hiç duymadığını söyledi.

3 çocuk annesi

Duyduk ama, vermezler, 

dedi okul. Başvurmadık.



Bakımverenlerin %75’i 
çocukların bu süreçte sosyal ve 
duygusal olarak da desteğe 
ihtiyacı olduğunu anlattı. 
Kendisinin de bu süreçte 
destek ihtiyacı olduğunu 
söyleyen bakımveren de oldu.

3 çocuk annesi

(…) çok agresif oldular. Konuşmayı unuttular resmen. 

Okuldaki sosyalleşme gibi olmuyor, okul sadece 

eğitim yeri değildi ki onlar için.

5 çocuk annesi

Çocuklar çok etkilendi. 

Bir kızımın saçları dökülüyor. 

Bir şey yapamadık. 

Köyümüze geldik, burada 

daha iyiler.

KABUL EDİLEBİLİRLİK

Kabul edilebilirlik: Eğitimin mevcudiyetinin ve erişilebilirliğinin en iyi kalitede gerçekleştirilmesidir. 



ADAPTE EDİLEBİLİRLİK

4 çocuk annesi

Düzenli işi yoktu kocamın zaten, şimdi iyice zorlaştı 

durum. Okuldan yardım son zamanlarda almıyorduk, 

kaymakamlıktan alıyorduk biz ama şu an hiçbir şeye 

yetişemiyoruz gerçekten. Gelir azaldı, ihtiyaçlar 

arttı, fiyatlar zaten uçtu.

Bakımverenlerin %85'i Covid-19 
öncesinde de esnasında da okul 
aracılığıyla herhangi bir yardıma 
erişemediklerini ifade etti.

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 71 bakımverenle yapılan 

telefon görüşmelerine dayanmaktadır.
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