
123, 67, vs Çocuk
Karant�na dönem�nde çocukların durumunu anlamaya �l�şk�n b�rçok çalışma yapılıyor.
İçler�nde en çarpıcı bulduğum, Tarlabaşı Toplum Merkez�, Sulukule Gönüllüler� Derneğ�,
Başak Kültür ve Sanat Vakfı ve Small Projects İstanbul tarafından ortak olarak
gerçekleşt�r�len ve r�sk altındak� ve dezavantajlı bölgelerdek� çocukların haklarına
er�ş�m�n raporlandığı  “Cov�d-19 Sürec�n�n İstanbul’un Farklı Yerleş�mler�ndek� Çocukların
Haklarına Er�ş�m�” araştırması oldu. F�nal raporunu Haz�ran ayı sonu �le göreb�leceğ�z ama
şu an Tarlabaşı’ndan, Fat�h’ten, Kayışdağı’ndan,   Sarıgaz�’den 123 çocukla yapılan
araştırmanın ön bulguları, bu örgütler�n sosyal medya hesaplarından dolaşıma g�rd�.
 
V�rüsün çocukları “hasta etmed�ğ�” b�lg�s�nden hareketle sank� çocuklar �le �lg�l�
kaygılanmayı gerekt�recek b�r durum yokmuş g�b� yansıtılan sürec�n tek etk�s� hastalığa
�nd�rgenemez. Özell�kle de çocuk katılımının önemsenmed�ğ� ve çocukların b�r b�rey
olarak görülmed�ğ� toplumlarda, destek mekan�zmalarına er�ş�m�n olmadığı ya da çok az
olduğu karant�na koşullarının da etk�s�yle çocukların sesler�n� duymak ve �ht�yaçlarını
görünür kılmak epey zorlaştı. Ev �ç� ş�ddet durumları çok arttı ve esk�den h�ç olmazsa
okulda rehber öğretmen� �le görüşeb�len çocuklar, ş�md� kend�ler�ne a�t yeterl� alanın
bulunmadığı evlerde, yet�şk�n �st�smarları �le karşı karşıya kaldı. Baro, bu dönemde çocuk
hakları merkez�ne olan başvurulardak� azalmanın neden�n� ev �ç� ş�ddet�n�n azalması
olarak değ�l, çocukların ve onların hakları �ç�n harekete geçenler�n destek s�stemler�ne
er�şememes� olarak yorumluyor. Haklarına ve destek s�stemler�ne er�ş�mde her zaman
sorunlar yaşayan engell� çocuklar �se, bu dönemde eğ�t�m ve sağlık h�zmetler�ne er�ş�mde
daha da c�dd� sorunlar yaşadılar. SEÇBİR uzmanlarından İd�l Seda Ak’ın da pandem�
sürec�nde engell� çocukların durumuna da�r b�lg� verd�ğ� v�deoda söyled�ğ� g�b�, ancak
haklara er�ş�m�n s�stemat�k olması �le her çocuğun haklarının korunduğundan söz
edeb�l�r�z. Kr�zlerden, toplumun ger� kalanına göre daha fazla / farklı etk�lenen kırılgan
grupların görünür olmasını sağlayan bu çalışmaların bulgularına göre önlemler almak,
programlar gel�şt�rmek �lg�l� kurumlara baskı yapmak �ç�n sorumluluklarımız var.

https://etkiniz.eu/blog/istanbul-covid-cocuk-haklari/
https://www.youtube.com/watch?v=OE2rpuoQU4I&t=159s


Sanırım yukarıda bahsett�ğ�m araştırmadan bağımsız olarak, fakat onunla aynı dönemde
ben de beled�yelere ve çocuk hakları çalışanlarına �letmek üzere b�r anket hazırladım.
Amacım, en azından ulaşab�ld�ğ�m çocukların sesler�n� duyurab�lmekt�… S�ze
bulgularından bahsedeceğ�m bu araştırma, b�l�msel b�r araştırma değ�l.   Bu çalışma eş�n
dostun çocukları, o çocukların arkadaşları ve uzun süred�r b�rl�kte çalıştığım Sarıyer Çocuk
Danışma Kurulu ve Ş�şl� Çocuk Mecl�s�’n�n aktarımları �le hazırlandı.   Sosyoekonom�k
olarak orta ve orta üst deneb�lecek sınıflardan çocukların aktarımları �le şek�llenen
çalışmaya bakınca, sosyo ekonom�k olarak dezavantajlı çocukların aktarımları �le
benzerl�kler�n�, çocuk algısının haklara er�ş�mde ne kadar büyük engel olduğunu s�z de
fark edeceks�n�z. Çocukların Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı (EBA) �le �lg�l� görüşler� ve a�le üyeler�n�n
çocuklarla kurduğu �l�şk�lerde toplumun çocuk algısının yol açtığı etk�n�n neden olduğu
�hmal ve �st�smar davranışlarını sıkça göreceks�n�z. Eğer çocukları bell� sosyo ekonom�k,
kültürel, bedensel özell�klerden �baret sayarsanız, k� aslında hazırladığım anket�
cevaplayan çocukların bu gruptan olduğunu varsayab�l�r�z, o zaman bu tanım dışında
kalan, toplumsal c�ns�yet roller�ne sığmayan, gel�ş�msel ve bedensel özell�kler� b�rb�r�nden
farklı olan,   çeş�tl� dezavantajlara sah�p tüm çocuklar görünmez olur. En bas�t�nden bu
anket�n sonuçları -örneğ�n- �nternet er�ş�m� olmayan çocukları
seslend�rem�yor. Hazırladığım anket� sosyoekonom�k olarak orta sınıf a�lelerden �nternete
er�ş�m� olan gönüllü, 38’� kız, 29’u oğlan 67 çocuk cevapladı. Çocukların engell�l�k, kron�k
rahatsızlık durumunun da sorulduğu ankette sadece b�r çocuk gözlük takıyor olmayı
engel olarak tanımlamış, b�r çocuk alerj�s� olduğunu b�r çocuk da kalp damar tıkanıklığı
yaşadığını bel�rtm�ş.

“Anket� doldururken kend�m� büyük b�r� g�b� h�ssett�m”
Açık uçlu sorulara yer ver�lse de aslında çocuklarla yüz yüze olmayan, otomat�k, seçmel�,
kategor�lere ayırmalı, d�j�tal b�r anket aracılığı �le görüşmek b�rçok r�sk� de
barındırdığından uygun bulmadığım b�r yöntem. Ancak bu süreçte her kes�mden çocuğa
eş�t b�r şek�lde ulaşılamasa dah�, ulaşılab�len çocuklara sınırlı kaynaklarla b�le olsa temas
etmen�n de öneml� olduğunu düşünüyorum. Keşke bu , b�r kaç s�v�l toplum örgütünün ya
da k�ş�sel çabaların dışında çocukların sesler�n� ve �ht�yaçlarını daha s�stemat�k araçlarla
duyab�leceğ�m�z ve çocukların da b�r b�rey olduklarını sıklıkla unutan beled�yeler�n,
bakanlıkların, okulların da �lk �ş� olsa.   Anket� hazırlarken danıştığım çocuklardan
duyduklarım çocukların b�r b�rey olarak görülmeye duydukları �ht�yacı kanıtlar n�tel�kte…

https://docs.google.com/forms/d/1jEgRslum8bTw0shCcpeL-XCdULN_AXCIouhjnfJIbJc/edit


Bu çalışma genel olarak çocukların b�r günler�n� nasıl geç�rd�kler�n� anlamaya odaklandı.
B�rçok çocuk kend�ler�ne böyle sorular sorulmasından duydukları memnun�yet� “kend�m�
büyük b�r� g�b� h�ssett�m”,  “�lk defa b�r� b�ze ne durumda olduğumuzu sordu”, “çok eğlend�m”,
“keşke daha uzun olsaydı, kend�m� anlatmak çok hoşuma g�tt�” g�b� �fadelerle bel�rtt�. 
 
Anket� 7 ve 8 yaşlarında 28 çocuk, 9-11 yaş arası 11 çocuk, 12-15 yaş arası 11 çocuk ve 16-18
yaş arası 17 çocuk doldurdu. Çıkan sonuçlarda çocukların yaklaşık yarısının sabah 09:00-
11:00 arası uyanıp akşam 22:00-24:00 arası uyuduğu görüldü. Ancak hatırı sayılır b�r kes�m�n
de gece 01.00 �le 04.00 saatler� arası yatıp öğlen 12’den sonra uyandığı görüldü. Çocukların
sadece 19’u her gün telefon, mesajlaşma, görüntülü konuşma aracılığıyla arkadaşları �le
görüşeb�l�rken, 51 çocuk arkadaşları �le ya h�ç görüşmed�ğ�n� ya da haftada en az b�r kez
görüşeb�ld�ğ�n� bel�rtm�ş.
 
Anket� cevaplayan 67 çocuktan 50’s� �se her gün 1-3 saat arası ders çalıştığını, 33’ü �se EBA’yı
tak�p ett�ğ�n� d�le get�rm�ş. EBA’yı tak�p edenler�n 18’� yayını “�y�” bulduklarını bel�rt�rken ger�
kalan çocuklar “yeters�z”, “faydalı değ�l”, “anlatan öğretmen� sevmed�m”, “kötü”, “kasıyor”,
“anlamakta çok zorlanıyorum”, “saçma”, “sıkıcı”, “gereks�z”, “çok hızlı anlatıyor”, “konular çok
hızlı geç�yor” �fadeler� �le değerlend�rm�şler. Sonuçlara göre, bu süreçte çocukların evde
yapmaktan en zevk aldığı şeyler uyumak, res�m yapmak, oyun oynamak, k�tap okumak,
müz�k d�nlemek ve d�z� �zlemek. 67 çocuktan 54’ü evde harekete dayalı çalışmaları düzenl�
yaptıklarından ve çoğunlukla zumba, yoga, j�mnast�k, p�lates, dans, bale ve evde
yapab�ld�kler� sporları terc�h ett�kler�nden söz etm�ş. Küçük b�r kısmı bunu anneler� �le
gerçekleşt�r�rken b�r kısmı da Youtube’tan v�deo açarak yaptığını bel�rtm�ş. Ankete katılan
çocukların büyük çoğunluğunun evde kaldığı sürede yapmaktan nefret ett�ğ� şeyler�n
başında ders çalışmak gel�yor. Ayrıca �nternette ya da telefon başında zaman geç�rmek de,
sanılanın aks�ne, çocukların hoşuna g�tmeyen şeyler�n �ç�nde yer alıyor.  Ayrıca, “haber
�zlemek”, “evde sürekl� haberler�n ya da büyükler�n �zled�ğ� programların açık olması” “ev �ş�
yapmak”, “kardeş�m�n tabağını toplamak”, “oyuncak toplamak”,  “TV başında yalnız kalmak”
ve “h�çb�r şey yapamamak” çocukların nefret ett�ğ� şeyler�n başında gel�yor.

“Bu süreçte ben� en kızdıran şey evdek�ler�n evde olması”
Ankete katılan çocuklar en çok a�le üyeler�n�n onları kızdırdığını d�le get�rerek “Evde sen�
en çok ne kızdırıyor?” sorusunu, “ab�m”, “ablam”, “kardeş�m”, “kardeşler�m”, “annem”,
“babam”, “yeğen�m”, “ebeveynler”, “evdek�ler�n evde olması” şekl�nde yanıtlamışlardır.
“Özel alanımın olmaması” �fades� �se tekrarlanan yanıtlar �ç�nde yer almıştır. Ayrıca
çocuklar “ben �zlerken evdek� d�ğer k�ş�ler�n kanal değ�şt�rmes�”, “söylememe rağmen
hoşlanmadığım hareketler�n yapılmaya devam etmes�”, “babamın ben� sıkarak sevmes� ve
sulu sulu öpmes�”, “d�nlenmemek”, “engellenmek”, “annem�n bana sürekl� karışması”,
“evde s�gara �ç�lmes�” g�b� �fadelerle yet�şk�nler�n bedensel söz hakları ve sınırlarına saygı
duyulması konusundak� �ht�yaçlarını anlatmışlar. Aşağıda   çocuklara anne, baba ve
kardeşler� �le �lg�l� anket sorusuna �lett�kler� ş�kâyetler� onların �fadeler� �le göreb�l�rs�n�z:



Anne
 
Ödevler�n� yap, ders çalış demes�, TV’y�
açmıyor, sürekl� yemek ye demes�, bana
zaman ayırmaması, sürekl� dolabını topla
demes�, ben� haksız yere suçlaması, her şey�
sürekl� hatırlatması, sürekl� telefonla
konuşması, sevd�ğ�m yemeğ� yapmaması,
sürekl� odanı topla demes�, her şey� sürekl�
tekrar tekrar hatırlatması, kend� ps�koloj�k
durumu, sevd�ğ�m şey� �zlerken yatma vakt�
geld� demes�,  bana sürekl� yapmam
gerekenler� hatırlatması, ses�n� yükseltmes�,
çok konuşması, v�deomu yarıda kesmes�,
ben�mle oynamaması, ödevler�n� yap
demes�, b�r dak�ka demes�, her şey�me
karışması, oyuncaklarımı dağıtması
 
Baba
 
Haberler� açması, bağırması, sürekl� �ş�me
karışması, telefonu hep el�nde, ses�n�
yükseltmes�, sulu sulu öpmes�, sıkarak
sevmes�, ben�mle oynamaması, yastık
atması, oynamaması, f�k�rler�me ve
görüşler�me saygı duymaması, şakaları,
yavaşlığı, uyuşukluğu,  hep s�n�rl�, tablet�
bırak demes�, ben� takmaması, �ş stres�n�
bana yansıtması, sürekl� su get�r demes�,
ben�mle �lg�lenmemes�, oyun oynamaması,
bana sataşması, �stemed�ğ�m şeyler�
yapması mesela korku müz�ğ� açması, her
şeye kural koyması, çok sesl� konuşması,
herkese çabuk s�n�rlenmes�, ben�
d�nlememes�, ceza vermes�, tablet� bırak
demes�, çok s�gara �çmes�
 
Kardeşler
 
Odamdan çık d�ye bağırması, h�çb�r şey
paylaşmaması, kend� alanıma g�rmes�,
sürekl� bana bulaşması, bağırmaları, çok
yaramazlık yapmaları, sabahları bağırarak
uyandırması, annemle konuşurken hep lafa
g�r�p konuyu dağıtması, ben� terslemes�,
karışmaları, terslemeler�,  ben� d�nlememes�,
bana sataşması, çığlık atması, ağlaması,
sürekl� mutsuz olup “ıııı”laması, bana
karışması, �nat etmes�, kavga etmek, bana
gıcık davranıyor, TV �zlerken b�rden
kapatması, umursamazlığı, benc�ll�ğ�,
yatağıma ç�ş yapması, eşyalarımı �z�ns�z
kullanması, ben� mıncıklaması, yüzümü
b�lmeden ç�zmes�, bana çatması, ben�mle
oynamaması, oyuncakları paylaşmaması



Çocukların evde olmakla �lg�l� en sevd�ğ� şeylere verd�kler� cevaplardan yet�şk�nler�n
aslında nasıl b�r okul s�stem� ve ev düzen� yaratması gerekt�ğ�n� anlıyoruz. Çocuklar kend�
�ht�yaçlarının en �y� aktarıcısıdır. Ancak kulak verd�ğ�m�zde onların haklarıyla �lg�l� ne
kadar çok �hlal yaşadıklarını fark edeb�l�r�z. Stres, baskı ve ayrımcılıktan azade; çocukların
gel�ş�mler�n� güvence altında h�ssett�kler� eğ�t�m ortamları yaratmak; kend�ler�n�
keşfedeb�lmeler�n� sağlayacak güvenl� alanlar sağlamak, tüm farklılıkları ve çeş�tl�l�kler�
�le b�r çocuk olarak kabul gördükler� b�r çevre, b�r ev ortamı yaratmak el�m�zde. Çocuklar
daha fazla d�nlenmek, daha fazla oyun oynamak, daha fazla paylaşmak ve daha kal�tel�
zaman geç�rmeye �ht�yaç duyuyorlar ve bu onların en temel hakkı. Bu süreçte b�r vel�
grubuyla yaptığım toplantıda çocuğunun ders başarısının çok yüksek olduğunu, aynı
zamanda yüzme takımında olduğunu ve çok severek yüzdüğünü ancak yıllardır devam
eden t�kler�n�n sadece bu süreçte son bulduğunu �fade ett�. Çocuk hem düzenl� ders
çalışmadığı hem de düzenl� antrenmana g�tmed�ğ� bu dönemde, arkadaşları da aynı
koşullarda olduğu �ç�n rekabete gerek olmadığını ve rahatladığını �fade etm�ş.

Salgın başladığından ber� evdes�n, bu durumla �lg�l� en
sevd�ğ�n şey ne oldu?

 
A�lemle doya doya vak�t geç�r�yorum, oyuncaklarımla

oynuyorum, annemle pasta yapmak, f�lm �zlemek, kend�me
zaman ayırmak, daha çok k�tap okumak,  akt�v�te yapmak,

spor yapmak, bütün gün ders yapmamak, oyun oynamak,
derse �sted�ğ�m zaman ara vermek, �sted�ğ�m kadar müz�k
d�nlemek, annemle ekmek pasta kurab�ye yapmak, ç�çek

d�kmek, sınavsız olmak, bol bol oyun oynayab�lmek, a�lemle
zaman geç�reb�lmek, okula g�tmemek, Lego oynamak, müz�k

d�nlemek, uyumak, k�tap okumak, yemek yapmak, a�leyle
olmak, annemle daha çok zaman geç�rmekten, kek yapmak,
�sted�ğ�m g�b� hareket etmek, kend�m �ç�n b�r şeyler yapmak,
yemek yapmaya karşı yeteneğ�m olduğunu gördüm, yatmak,
uyumak, yen� hob�ler, kend�m� gel�şt�rmek, okula g�tmemek,
kend�m� tanıma fırsatı buldum, k�m olduğumu gördüm, evde

daha çok teneffüs oluyor, yemek yapmaya yeteneğ�m�
keşfett�m, a�lecek olmak, rahat olmak, b�r sürü d�z� �zlemek,

babamın �şe g�tmemes� ve okulun olmaması, �sted�ğ�m zaman
d�nleneb�lmek, okulun olmaması, ev�m�ze kuş almamız,

a�leyle oyun oynamak, tat�l g�b� olması, okulun stres�nden
uzak olmak, erken kalkma zorunluluğu olmaması, k�lo

almam, traf�kte vak�t kaybetmemek, bol bol hayal kurmak,
daha çok oyun oynamak, okula g�tmemek, serbest olmak,

konfor alanında ders çalışmamız, a�le olmayı öğrend�k tüm
dünya, a�lemle oyun oynamak, evde rahat olmak, balkonda

tem�z hava almak, evde oyun oynamak, a�leyle zaman
geç�rmek, ç�zg� f�lm �zlemek, annemle babamla oyun

oynamak, geç kalmamak, babam bana kaldı, kardeşler�mle
vak�t geç�rmek, evde daha çok vak�t geç�reb�lmek



Çocukların en çok özled�ğ� ve bu süreçte en çok �ht�yaç duydukları şeyler�n başında
arkadaşları ve okulları, �k�nc� olarak dışarıda oyun oynamak ve gezmek gel�yor. Ayrıca
sıklıkla “arkadaşla gezmek”, “arkadaşlarla okulda olmak”, “arkadaşlarla oyun oynamak”
da ayrıca bel�rt�lm�ş. Çocuklar ayrıca yüzmey�, den�ze g�rmey�, b�s�klete b�nmey�, doğada
özgür olmayı, dondurma yemey� ve anneanneler�n� de özled�kler�n�; evden çıkar çıkmaz
�lk �ş olarak arkadaşları �le buluşup zaman geç�rmek �sted�kler�n� ya da “yaz olsa b�le
okula g�tmek” �sted�kler�n� bel�rtm�şler. Çocuklar arkadaşları �le zaman geç�rmeye ek
olarak ankette bu süreçte kend�ler�n� �y� h�ssetmeler� �ç�n gereken şey sorusuna verd�kler�
“keşke öğretmen�m� göreb�lseyd�m,” keşke öğretmen�m�z b�ze ders anlatsaydı”,
“öğretmen�m� çok özled�m” yanıtları �le öğretmenler�ne duydukları �ht�yacı da sıkça d�le
get�rm�şlerd�r. Ayrıca çocuklar, “b�r yavru köpeğ�m olsaydı”, “koronav�rüsü
öldüreb�lseyd�m”, “herkese boya dağıtsalar”, “havuzlu, bahçel� b�r ev�m�z olsaydı”, “en
azından haftada b�r kez sokağa çıkma �zn� olsaydı”, “yalnız kalab�lseyd�m”, “uzaktan dah�
arkadaşımla oynayab�lseyd�m”, “annem ve babam yanımda olsaydı”, “sevg�l�m�
göreb�lseyd�m”, �fadeler� �le kend�ler�n� daha �y� h�ssetmeler�ne yardım edecek şeyler� d�le
get�rm�şlerd�r.   Sadece b�r çocuk “bu süreçte ne olsaydı kend�n� �y� h�sseders�n” sorusunu
“s�gara �çeb�lseyd�m” d�yerek yanıtlamış. Belk� bu da onun stres�yle baş etme yöntem�
olarak yorumlanab�l�r…

Arkadaşlarım arkadaşlarım arkadaşlarım…

Yet�şk�nlere �letmek �sted�kler�m…

Ankette son olarak çocuklara eklemek ve yet�şk�nlere �letmek �sted�kler� soruldu. Ayrıca
Ş�şl� Çocuk Mecl�s� ve Sarıyer Danışma Kurulu �le yapılan v�deo konferanslarda çocukların
�lett�kler�ne de aşağıda yer ver�ld�. Gelen cevapları yorumsuz �let�yorum:



“Okula g�d�p arkadaşlarımla oynayıp y�ne arkadaşlarımla ders yapmak �st�yorum.”
 
“Okulu özled�m, evde çalışmayı sevm�yorum. Okulumu arkadaşlarımı ger� �st�yorum.”
 
“Herkes kurallara uysun hastalık yayılmasın.”
 
“Karant�na b�r an önce b�ts�n arkadaşlarımı, öğretmen�m� çok özled�m.”
 
“Cah�l b�r toplumuz, çocukları d�kkate almalılar.”
 
“Okulları hemen açmayın saçımı kest�m ☺”
 
“Çocuklarınızla �y� vak�t geç�r�n”
 
“B�z�m de bu süreçte çok kötü h�ssett�ğ�m�z� unutmayın, b�ze anlayış göster�n”
 
“Ne olur çocukları eğlend�rmeye çalışın”
 
“Yeter artık, evde tem�zl�k yapmak �stem�yorum, arkadaşlarımı �st�yorum”
 
“Dışarı çıkıp hasta olmayın”
 
“Yet�şk�nler çocukları rahat bırakın”
 
“Evde kalın”
 
“B�z� b� salın da”
 
“Bu süreçten hep beraber geç�yoruz ve düzen� kaymış stab�l hayatımızdan hep beraber koptuk. O nedenle anlayış ve saygı en büyük
�steğ�m. Sağlıktan daha öneml�s� b�r ders b�r ödev değ�l aks�ne ruh ve beden sağlığıdır. Hep bunu göz önünde bulundurmanızı �st�yorum.
Saygı kaybolursa her şey kaybolur. O nedenle bu �ş tek taraflı değ�l sırf çocuğunuzuz d�ye s�ze �taat etmek zorunda değ�l�z. Saygı
karşılıklı olmalı. Teşekkürler.”
 
Dışarı çıkmamak h�ç hoşuma g�tm�yor”
 
“Eğer eğ�t�m� �nternet üzer�nden alab�lecek olsaydım ben neden okula g�d�yordum k� veya neden öğretmenler maaş alıyor k�?”
 
“Lütfen evde kalın, bu hastalık çabucacık b�ts�n ve a�leme kavuşab�ley�m.”
 
“Artık v�rüs b�ts�n lütfen”
 
“Doğamızı koruyun b�ze �y� b�r dünya bırakın. Çocukları sev�n. Özell�kle bu dönemde çok �lg�lens�nler, oynasınlar (en çok da bu durumu
sevd�m bu dönemde😁) Çocuk ve hayvanlara ş�ddet uygulamasınlar😡 Uygulayanlara en ağır ceza ver�ls�n. S�gara �çmes�nler annem
�çm�yor ama babam �ç�yor gerç� bıraktım d�yor ama arada �ç�yor😣”
 
“Çocuklarınızla empat� yapın”
 
“Hayat yüz yüze güzel”
 
“V�rüsü yenmek �ç�n evde kalın”
 
“Ülkem�n b�l�nçs�z �nsanları umarım b�l�nçlen�r ve bu sürec� hayırlısıyla en kısa sürede atlatıp esk� hayatımıza ger� döner�z”
 
“Daha güzel sağlıklı b�r yer �st�yorum”
 
“Öğretmen�m� özled�m”
 
“Bu durum b�ts�n ve okuluma kavuşayım”
 
“Okulların açılmasını �st�yorum lütfen”
 
“Neden den�ze g�rem�yoruz ama AVM’lere g�deb�l�yoruz?”
 
“Lütfen v�rüsün aşısını b�r an önce bulun”
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Rapordak� kullanılan tüm görseller� çocuklar, "evde en çok zaman geç�rd�ğ�n yer neres�?" sorusuna cevaben �letm�şt�r. 


