
Covid-19 sürecinde

İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde 

Çocukların Haklarına Erişimi

YAŞ DAĞILIMI

Çalışmaya katılarak

görüşlerini paylaşan

çocuk sayısı

3-5 yaş

6-10 yaş

11-14 yaş

EĞİTİME ERİŞİM 

BİLGİ VE MEDYAYA ERİŞİM

Çocukların 

sadece %32'si 

EBA'ya her zaman 

erişebildiğini ifade etmiştir.

EBA’ya hiç erişemeyenlerin oranı ise 

%27’dir.

11 yaş

Takip edebiliyorum ama keşke biraz daha yavaş olsa. 

Bazen yazamıyorum anlatılanları. Güzel anlatılıyor bence.
EBA'da verilen derslerin 

hızlı geçtiğini ya da derslerden 

sıkıldığını paylaşan 

çocukların oranı  

11 yaş

11 yaş

Eskiden keşke tatil olsa diyordum 

şimdi keşke okul olsa diyorum.

11 yaş

11 yaş

13 yaş

10 yaş

Hiçbirini görmedim. 

Telefonum da yok, konuşamadım.

İnternet yetmiyor,

arkadaşlarım internetteler 

ama ben giremiyorum.

Giremiyorum internete, 

alt yapı yok sokakta, telefonu da 

babamdan alamıyorum.

Bence (okuldaki) dersler daha eğlenceliydi 

çünkü hocalar sıkılmayalım diye 

şaka falan yapıyorlardı, bazen 

arkadaşlarınla sohbet edebiliyordun 

derslerde. Ama EBA olunca...

12 yaş

Çocukların %16’sı 

EBA’ya teknik sebeplerle 

(televizyon ya da 

şifre bulunmaması, 

sistemin dolu olması, 

kanalı ayarlayamama) 

erişemediğini ifade etmiştir.

Çocukların %29'u 

bu süreçte arkadaşlarıyla 

hiç iletişim kuramadığını 

söylemiştir.

Haberlere bakıyorum. Ordan sürekli ölenlerin 

sayılarını yayınlıyorlar. Annem ve babama 

soru sormuyorum. Onların kafası karışık. 

Hep farklı farklı şeyler söylüyorlar. 

Amcam da sürekli sen boşver diyor.

Çocukların 

%21'i 

internete hiç 

erişemediğini 

ifade etmiştir.

Çocukların %63'ü Covid-19 ile ilgili bilgilere televizyon haberleri ve 

sosyal medyadan erişim sağladıklarını paylaşıyorlar.

13 yaş

7 yaş

Takip edemiyorum (EBA'yı), televizyonumuz göstermiyor, 

internetimiz de yok.

Televizyona kurduk ama takip edemiyorum… 

Bir de benim şifremle ilgili bir sorun çıktı. Öğretmenimden istedim. 

Verdiler ama sonra o gün girmeyince hemen ertesi gün tekrar değişti şifre. 

Giremiyorum. O yüzden M. K. diye bir yerden takip ediyorum. 

LGS var bu sene. Yeterli değil bunlar.

Hastalık bitince ben hiç eve dönmeyeceğim.

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 Nisan-Mayıs (İlk Çeyrek) 2020'de İstanbul'un Fatih-Karagümrük, Fatih-Çapa, Fatih-Mevlanakapı, Fatih-Fındıkzade,
Ataşehir-Kayışdağı, Sancaktepe-Sarıgazi ve Beyoğlu-Tarlabaşı’nda, toplam 123 çocukla yapılan telefon görüşmelerine dayanmaktadır.

15-18 yaş

%18


