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Çocukların Hallerine Dair Çevrimiçi

Bir Araştırma: 
“Çocuklar 

Evde 
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Araştırma Bulguları Özeti
 

Bu araştırma, BBOM Derneği
Demokratik Yönetim Çemberi 

tarafından yürütülmüştür .



                       Bu Araştırmayı Neden Yaptık?
 
BBOM Derneği Demokratik Yönetim Çemberi olarak yürüttüğümüz “Çocuklar Evde Nasılsınız? başlıklı çalışmanın amacı 16
Mart tarihinde okullar kapandıktan ve 3 Nisan tarihinde 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındıktan sonra,
çocukların “”ev hali”ni, evde geçirdikleri süreçte duygularını, ihtiyaçlarını ve deneyimlerini öğrenmektir. Araştırmanın altında
yatan merak, okul ve sokak gibi temel sosyalleşme alanlarından zorunlu olarak mahrum kalan çocukların sosyal ve duygusal
açıdan nasıl oldukları; ne tür güçlükle ve ne tür güçlenmeler yaşadıklarına dair ipuçları elde etmektir. Araştırmanın bunun
kadar önemli olan bir diğer amacı da, kamusal ifade alanları zaten dar olan çocukların bu süreçte bu alanı neredeyse
tamamen yitirmiş olmaları dolayısıyla yaşadıkları yoksunluğu biraz olsun giderebilmek, çocukların sesini kamuoyuna
duyurabilmektir. Çocukların hallerini yetişkinlerin perspektifi ile değil çocukların kendi ifadeleri ile duymayı amaçlayan bu
araştırma, çocuk katılımı için bir araç olarak da değerlendirilmektedir.
 
                   Araştırmayı Nasıl Yaptık?  
 
7-12 yaş grubunu hedefleyen bir çevrimiçi anket (google form) hazırlanmıştır. Ankette iki seçenekli (Evet / Hayır), çoktan
seçmeli ve açık uçlu 10 soru yer almaktadır. Sorular, çocukların bir yetişkinin desteğine ihtiyaç duymaksızın yanıtlayabilmesi
düşünülerek hazırlanmıştır. Böylelikle çocukların, yetişkinlerin yönlendirmelerine maruz kalmaması hedeflenmiştir. Bununla
birlikte özellikle okuma yazma ya da teknik beceriler konusunda ihtiyaç duyduklarında yetişkinlerin desteğini almaları da
önerilmiştir. Ankete dair açıklamalar hem anket metninin içinde, hem de anket linki ile birlikte paylaşılan “Yetişkin Bilgi
Notu”nda   yer almaktadır.  Anket ve Yetişkin Bilgi Notu yaygınlaştırılmadan önce 5 çocuk ve yetişkin ile pilotu yapılmış ve
anlaşılırlığı ve yetişkin desteğine ihtiyaç duyulmaksızın uygulanabilirliği denemiştir.   Pilot formlar da değerlendirmeye dahil
edilmiştir.
                  
                 Kısıtlarımız Nelerdi? 
 
Çevrimiçi bir anket formu ile çocukların görüşlerini almanın önemli kısıtları bulunmaktadır. İlk olarak, çocukların kendi e-posta
adresi ya da telefonu olmadığı için, davet yetişkinlerin aracılığıyla çocuklara ulaşabilmiştir. Elbette ailesi de bu araçlara sahip 



olmayan çocuklar öğretmenleri aracılığıyla gelen davetten haberdar bile olamamışlardır. Dolayısıyla önemli bir kısıt erişim ile
ilgilidir.
 
Bir diğer kısıt, uygulama – anlama ile bağlantılıdır. Çocukların çevrimiçi bir anketi yanıtlama deneyimleri ile bağlantılı olarak,
anketin ne olduğunu, farklı soru formlarını ve nasıl yanıtlamak gerektiğini anlamaya dair bir kısıt da söz konusudur. Örneğin
çocuklar tarafından boş bırakılan soruların, atlanan seçeneklerin tercihle mi yoksa atlanarak mı boş bırakıldığını bilmem
imkansızdır. Anketi hazırlayanların süreci kolaylaştırmak için yapabildiği, anketin başına çocuklara yönelik bir bilgilendirme
metni koymaktan ibarettir. Bu metinde anlamadıkları yerleri yakınlarındaki yetişkinlere –ya da daha diğer çocuklara-
sorabilecekleri belirtilmiştir. 
 
Son kısıt da yanıtların otantikliğine ilişkindir. Çocukların anketi doldurma koşulları kontrol edilebilir değildir. Çocuklara yönelik
bilgilendirici metin çocukların yanıtlarını güven içinde verebilmelerini sağlamayı da amaçlamıştır. Anketin başına
hazırlayanların fotoğraflarını koymak, doğrudan bu amaca yöneliktir. Aynı zamanda yetişkinlere gönderilen bilgi notunda da,
çocuklar ihtiyaç duymadığı sürece hiçbir müdahalede bulunmaması rica edilmiştir. Böylece çocukların kendileri için doğru
olan yanıtları verebilmeleri güvence altına alınmaya çalışılmıştır.
 
Bütün bu kısıtlar nedeniyle bu çalışma, kapsayıcılığı olmayan ancak çocuklara çevrimiçi bir araçla ve herhangi bir kontrol
mekanizması içermeden ulaşmayı hedeflediği için de önemli bir deneme olarak değerlendirilmelidir. 
 
 
 
                   Anketi Nasıl Yaygınlaştırdık?
 
Anket, BBOM Öğretmen Köyü Topluluğu’nda yer alan öğretmenlerin bulunduğu e-posta grubuna gönderilmiş ve
öğretmenlerin anket linkini ve Yetişkin Bilgi Notu’nu sınıflarındaki veliler ile paylaşması; iletişimde oldukları çocuklara da bilgi
vererek ankete katılmaya davet etmeleri rica edilmiştir.   
 
Form 4-13 Mayıs 2020 tarihleri arasında çocuklara ulaştırılmış, 26 Mayıs tarihine kadar açık bırakılmıştır.  
 



Bu süre içinde ankete katılan çocuk sayısı 210’dur. 5 çocuk ve 6 yetişkin (3 form ortak) görüşlerinin kamusal olarak
paylaşılmasına onay vermediği için formları değerlendirme dışı bırakılmıştır. Anket formunda, bilgilendirmenin hemen
ardından ilk olarak çocuk sonra sorumlu yetişkin için onay kutuları hazırlanmıştır. Çocukların görüşleriyle birlikte görüşlerini
yaygınlaştırmak için onaylarının alınması, çocuğun katılım hakkı kapsamında, görüşlerine ve özel yaşamına saygı ilkesi ile
doğrudan ilişkilidir. 
 
Paylaşım onayı vermeyenler çıkarılarak değerlendirmeye katılan form sayısı 202 olmuştur. 
 
Aşağıda önce ankete katılan çocuklara dair yaş ve şehir bilgileri sunulacak; ardından araştırma bulguları altı başlık altına
paylaşılacaktır.
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Kaç yaşındalar?

             Ankete Kimler Katıldı?
 
Çocuklardan ihtiyaçtan fazla kişisel bilgi almamak amacıyla sadece yaşları ve yaşadıkları şehirler sorulmuştur. Sorularla bağlantılı
olarak cinsiyetleri ya da gittikleri okul türleri gibi bilgilerinin anlamlı değişkenler olmayacağı düşünüldüğünden sorulmamıştır.
 

       
 
Araştırmanın hedeflediği yaş
gruplarındaki dağılım, katılımcı 202
çocuk arasından   yanıtların ağırlıklı
olarak (%56’sı) 8,9 ve 10 yaşındaki
çocuklardan geldiğini göstermektedir.
Anket 7-12 yaş aralığı için hazırlanmış
olsa da 12 yaş üstü 23’ün çocuğun da
ilgisini çektiği anlaşılmaktadır.
 



Nerede Yaşıyorlar?
 
Ankete Türkiye’den 201, Türkiye dışından Nottingham, İngiltere’den de 1 çocuk katılmıştır. Türkiye’den ankete katılan
çocukların yaşadıkları şehirlerin dağılım harita üzerinden gösterilmiştir.



                Nasıl Hissediyorlar? 
 
Ankete katılan çocukların, aşağıdaki soru aracılığıyla duygularını yazmaları istenmiş; tanımlamalarını kolaylaştırmak için de
BBOM’un duygu posteri sunulmuştu. Ankete bu soruyla başlamanın amacı, çocukların o anda nasıl hissettiklerini fark ederek
kendileri ve anketteki sorularla bağlantıda olma hallerini desteklemektir.   Duygular anlık olarak değişkenlik gösterebilir   ve
çocukların kendi duygularını fark etmeleri ve ifade edebilmeleri gelişimleri açısından kıymetlidir.
 
 
 

Çocuklar 30’a yakın farklı duyguyu ifade etmişlerdir. Duyguların
tümü,  aşağıdaki baloncukta toplu olarak bulunmaktadır. Duyguların
sık ifade edilmesi ile yazıların büyüklüğü doğru orantılıdır. Buna göre
çocuklar en fazla “mutlu”, “rahat”, “üzgün”, “karışık”, “sıkılmış”
hissettiklerini ifade etmişlerdir. 
 
İnsanlar, genel olarak, ihtiyaçları karşılandığında mutlu,    memnun,   
rahat  gibi duygular, ihtiyaçları karşılanmadığında ise üzgün, sıkılmış,
isteksiz gibi duygular hissederler. Ankette çocukların bazıları tek,
bazıları birden fazla duyguyu ifade etmiş; birden fazla duygu ifade
eden çocuklarda ihtiyaçların karşılandığı ve karşılanmadığı
duyguların bir arada bulunduğu da görülmüştür.   Çocukların ifade
ettiği duyguların %60’ı ihtiyaçlarının karşılandığı, %30’nun ise
ihtiyaçların karşılanmadığına dair duygulardır.  Duyguların %10’u ise
“uykulu”, “meraklı”, “şaşkın” gibi ihtiyaçla bağlantısı kurulmadan
anlaşılamayacak, çocukların da nedenlerini yazmadıkları yanıtlardır.

SORU: Bugün nasıl hissediyorsun? Yukarıdaki poster duygularını bulmana yardımcı
olabilir. İstersen bugün niye böyle hissettiğini aşağıya yazabilirsin. 



Hangi duyguyu neden hissettiğini açıklamayı tercih eden çocukların yanıtları, ev halinin çocuklardan yarattığı etkinin çeşitli
biçimlerine dolayısıyla çocukların biricikliğine dair önemli ipuçları içermektedir. 
 
“Ben kendimi memnun hissediyorum oyun oynuyorum ailemle vakit geçiriyoruz ailem beni çok güldürüyor”
“Bu gün mutlu hissediyorum çünkü çarşamba günü çocuklar dışarı çıkabilecek.”
“Karışık. Böyle bir durumda olmak garip geliyor.”
“Okulda olmadığımdan çok sıkılıyorum arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok ama çok özlüyorum.”
“Heyecanlıyım. Her gün heyecanlıyım, üzgün olsamda. arkadaşlarımla oynayacağım gün için heyecanlıyım.”
“Uykulu hissediyorum. dışarıya çıkamadığım için.”
“Sabırsız. Nedeni her şeyin bir an önce olmasını istiyorum.”
“Tedirginim nedeni çünkü virüsten dolayı”
“Rahat hissediyorum cunku dinlendim”
“Karışık çünkü bugün günüm sıkıcı geçti”
“Mutlu çünkü ödevlerimi zamanında bitirdim”
“Evde durmaktan artık çok sıkıldım”
“Mutlu hissediyorum cunku annemde mutlu”
“Kızgın çünkü dışarıya ve okula gidemiyorum”
“Hem mutluyum hem özlem doluyum şuanda okulda olmayı çok isterdim.Karışık hissesiyorum çünkü evde iken bazen
sıkılıyorum bazen annemin telefonunda arkadaşlarım ile konuşunca mutlu hissediyorum.”
“Evde kalmaktan sıkıldığım için kötü hissediyorum.”
“Bugün kendimi hevesli hissediyorum çünkü okulların açılmasını hevesle bekliyorum.”
“Hayal kırıklığı çünkü okul açılmadı.”
“Mutluyum çünkü bugün anneler günü. Hayal kırıklığı çünkü kuzenim yanıma gelemedi.”
“Kendine güvenen, çünkü bunu yaparken kendime güveniyorum.”
 
Çocukların nasıl hissettiklerine dair verdikleri bu açıklayıcı yanıtlar, anketin izleyen sorularına verdikleri yanıtlarla büyük
benzerlikler göstermektedir. Çocukların duygu durumlarını etkileyen evde kalma hali, izleyen sorularla detaylanacaktır.
 



              Bir Günleri Nasıl Geçiyor? 
 
Araştırma kapsamında çocukların “ev halleri”ni keşfetmek için gün içinde en çok zaman geçirdikleri eylemleri, seçenekler
arasından   işaretlemeleri istenmiş; ayrıca seçenekler dışında bir yanıtları varsa yazmalarına olanak sağlayacak açık uçlu bir
soru da düzenlenmiştir. Seçeneklerden üçünü işaretlemeleri istendiği halde az sayıda da olsa daha az ve daha fazla seçenek
işaretleyen çocuklar da vardır.   Soruda, çocukların soruyu ve yaptıklarını somutlamalarını kolaylaştırmak amacıyla bulunan
“dün” kelimesi, formun hafta içi ya da hafta sonunda doldurmuş olmasına bağlı olarak yanıtlarda farklılaşma yaratmış olabilir.
Çocukların 6’sı hariç tümü seçeneklerden tercihlerini işaretlemiş, 101 çocuk açık uçlu soruları da yanıtlamıştır.
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Boş boş oturmak 

Öğretmenle telefon ya da bilgisayar üzerinden konuşmak  

Arkadaşlarımla telefon ya da bilgisayar üzerinden konuşmak  

Ev işlerine yardım etmek 

Televizyondan, internetten dersleri takip etmek ve ödev yapmak 

Televizyon, telefon ya da tabletle vakit geçirmek 

Evdekilerle vakit geçirmek (oyun oynamak, etkinlikler yapmak) 

Kendi kendime vakit geçirmek 

SORU: Dün tüm gün
boyunca yaptıklarını
aklından geçirmeni,

hatırlamanı istiyorum.
Aşağıdaki seçenekler içinde

"en çok buna zaman
ayırdım" dediğin şeyleri

işaretlemeni rica ediyorum.
Gün içinde en çok vakit

geçirdiğin ÜÇ ŞEYİ işaretler
misin? 

AÇIK UÇLU: Bizim
yazmadığımız ama senin

çokça vakit geçirdiğin başka
bir şey var mı? Varsa yazar

mısın?



Kendi kendine vakit geçirme:
 
Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi, çocuklar gün içinde en fazla kendi başlarına vakit geçirmektedirler. Sorunun açık uçlu
kısımlarına verilen yanıtlar da bu durumu desteklemektedir. Çocukların bir kısmı “kitap okumak, müzik dinlemek” gibi
seçeneğin açıklamasında olan eylemleri yinelemişler; bir kısmı da “gitar çalmak, hikaye yazmak, puzzle yaparak vakit
geçirmek” gibi yanıtlar vererek seçeneğin içeriğini çeşitlendirmişlerdir. “Takı tasarım; ektiğim fasulye ile ilgilenmek;
odamı düzenlemek; Kuran okumak” gibi çocukların ilgi alanlarını gösteren yanıtların yanı sıra “kendimi dinlemek; kendi
kendine konuşmak”   yalnızlık ve/veya   içsel gelişimin bir ifadesi olarak tanımlanabilecek yanıtlar da bu kategori içinde
değerlendirilmiştir. 
 
Çocukların verdiği açık uçlu yanıtlarda yoğunluk, kendi kendine vakit geçirmek kategorisi içinde tanımladığımız hareket
ihtiyacına karşılık gelen fiziksel etkinliklerdir. Muhtemelen kendi kendine vakit geçirme açıklaması içinde de yer almadığı için
çocuklar fiziki hareket içeren eylemlerini açık uçlu kısımda ifade etme ihtiyacı duymuşlardır. 
 
Bu kapsamda çocuklardan gelen yanıtlar hareket ihtiyaçlarını karşılamak için ev içi koşulları zorladıkları şeklinde
yorumlanabilir:
Futbol oynamak ve spor
Bisiklete binmek
Trambolin de zıplamak
Salıncakta sallanmak
Yüzmeyi sevdiğim için yüzme taklidi yapmak ve kapılara tırmanmak
Cimnastik yapıyorum sık sık.
Spor yapmak
Evde top oynarım
Egzersiz
Evde paten sürmek
Parka gidemediğim için kendime yastıklarla oyun alanı yaptım açıkcası kendi hayal gücümü çalıştırdım.
 



Çocukların özlem duydukları eylemler arasında da sıklıkla bahsettikleri fiziksel etkinliklere ve bağlantılı olarak hareket
ihtiyacına altıncı kısımda geri dönülecektir. 
 
Evdekiler ile vakit geçirme:
 
Çocukların gün içinde en çok yaptıkları kategorisinde ikinci seçenek ise evdekilerle birlikte vakit geçirmeleridir.   111 çocuk
tarafından işaretlenen bu seçenek, evdekilerin kim olduğu, birlikte yapılan eylemin ne olduğu gibi oldukça geniş bir alanı
kapsamaktadır. Çocukların açık uçlu yanıtları içinde bu kategoriyi detaylandıracak ifadeler fazla olmamakla birlikte hem
öznelere hem de eylemlere dair bir çeşitlilik görülmektedir. 
 
Çocuklar açık uçlu yanıtlarda “kardeş” ve “kuzen” ile oyun oynadıklarını, “aile”   ile “televizyondan sinema gibi film”
izlediklerini söyleyen vardır. Ayrıca evinde, bahçesinde olan hayvanlar ile ilgilendiklerini paylaşan çocuklar da vardır:
“Köpeğim Pati’nin bakımı ile ilgilenmek ve onunla oynamak”, “Kedimle çok vakit geçirmeyi seviyorum” ifadeleri evcil
hayvanları da “evdekiler” kategorisine dahil etmemizi sağlamıştır. 
 
Kendi kendine ve evdekilerle vakti geçirme seçeneğindeki yoğunluk ve eylemlerindeki çeşitlilik, ankete katılan çocukların
sosyal-duygusal gelişimlerinin desteklendiği ve evde kalmak zorunda kaldıkları zorunlu koşulları güven içinde geçirdiklerinin
bir göstergesi olarak okunabilir.  Bir sonraki başlık altına sevdiklerine dair ifadeleri de bu göstergeyi doğrular niteliktedir. 
 
Çocukların ev işlerine yardım etmek ile ilgili paylaşımlarını da bu başlık altında değerlendirmek anlamlı görünmektedir. Bu
seçeneğin sunulma amacı, evde kaldıkları süre içinde çocukların ev içi iş bölümü yüklerinin artmış olabileceğine dair bir
varsayımı test etmektir. 75 çocuğun, gün içinde en çok yaptığı şeylerden birinin ev işlerine yardım etmek olduğunu söylemiş
olması oransal olarak (yaklaşım %35) dikkate değerdir. Bununla birlikte açık uçlu yanıtlar, katılımcı çocukların ev içi işlere dair
sorumluluk almaktan çok, keyif aldıkları şeyleri yetişkinlerle birlikte yaptıklarını düşündürmektedir. Dolayısıyla ev işlerine
yardım, evdekilerle vakit geçirmenin bir çeşidi olarak görülmektedir:
"Kek ve hamur işi yapmak çok hoşuma gidiyor”
“Annemle mutfakta vakit geçirmek”



“Babama yardım ederim”
“Kardeşimle ilgilenmek”
“Çim ektik tekerlek boyadık ağaç ve güller ektik”
 
Çocukların açık uçlu olarak verdikleri yanıtların bazıları da, yine evdekilerle birlikte yapıldığını, nasıl yapılacağına dair bilginin
evdeki diğer kişilerden aktarıldığını tahmin etmek zor olmayan  yeni öğrenmeler yaşadıklarını da  göstermektedir: 
“Mutfakta bir şeyler yapmayı öğrendim”
“Evdeki malzemelerle bir şeyler yapmaya çalışıyorum”
“El işi öğrenmeye çalışıyorum”
“Zincir çekmeyi öğrendim”
 
Çocukların zamanlarının tamamını evde geçirdikleri süreçte yeni şeyler öğrenmeye olanak bulmaları, çocukların sosyal
duygusal ve bilişsel gelişimleri için önem taşıdığında bu konu anketi hazırlayanlar tarafından önemsenmiş ve dördüncü
kısımda bahsedilen Olanaklar – Destekler başlığı altında da bir seçenek olarak sunulmuştur.
 
Öğretmen ve Dersler ile İlişkiler:
 
Tablonun gösterdiği önemli sonuçlardan biri öğretmenleriyle iletişimini sürdüren çocuk sayısıdır. İnternet ya da
televizyondan dersleri takip eden çocuk sayısı 100 iken, öğretmeni ile konuşan çocuk sayısının 33’te kalması önemli bir fark
oluşturmaktadır. Bu sayı, öğretmenleri ile herhangi bir temas içinde olan çocuk sayısını gösterdiği gibi, çocukların
öğretmenleriyle temas etse bile “sohbet” etmediğini de gösteriyor olabilir.  27 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlayan canlı
dersler ile çocukların öğretmenleriyle temas halinde oldukları düşünülürse, “sohbet” edemedikleri yorumunun daha doğru
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
 
İnternet ya da televizyondan dersleri takip eden çocuk sayısı 100 olmakla birlikte, dersler ya da akademik gelişme ile ilgili
olarak verilen açık uçlu yanıt sayısı çok azdır. 3 çocuk ders çalıştığını, 2 çocuk da deney ve araştırma yaptığını yazmıştır. Buna
bağlı olarak, çocukların büyük çoğunluğunun mecbur kalmadıkça, -belirlenmiş dersi ya da verilmiş ödevi yoksa- akademik 
 
 
 



konularla ilgilenmediklerini söylemek yanlış olmayacaktır. 
 
Arkadaşlarla İlişkiler:
 
Sadece 38 çocuk arkadaşlarıyla iletişim kurmayı en çok yaptıkları şeyler arasında saymıştır. Bu ankete katılmış olmaları
dolayısıyla çocukların çevrimiçi araç ve internet erişimlerinin olduğu varsayımı doğru kabul edilirse çocukların, gün içinde en
çok yaptıkları şeyler arasında arkadaşlarıyla   iletişim içinde olmanın en son sıralarda kalması önemli bir veridir. Bu veriyi,
beşinci kısımda çocukların sahip oldukları olanaklar-destekler başlığı altında yer alan arkadaşlarla görüşme sıklığına dair
seçenekler ve özellikle altıncı kısımda özlem duydukları özneler içinde en yüksek sayıda “arkadaş”ların geçmesi ile birlikte
değerlendirmek gerekmektedir. Bu konu aşağıda yeniden ele alınacaktır. 
 
Açık Havada Olmak:
 
Çocukların gün içinde çokça yaptıklarına dair verdikleri açık uçlu yanıtlar içinde dikkat çekici olan, açık havada olmakla ilgili
ifadelerdir. Çoğu fiziksel hareket eylemleri ile de çakışan açık havada olmaya dair ifadeler, çocukların özellikle sokağa
çıkmalarının kısıtlandığı bir süreçte, onlar için önemini göstermektedir:
“Vaktimi genellikle dışarı çıkma yasağı olduğu işin bahçede geçiriyorum çim ektik tekerlek boyadık ağaç ve güller
ektik bahçede piknik yaptık vb.”
“Bahçeye inmek”
“Balkondaki hamakta sallanmak”
“Terasımızdaki salıncakta manzaraya karşı oturup keyifli vakit geçirmeye bayılırım”
“Bahçede oyun oynamak”
“Bahçemizde de bisiklet sürmek”
“Bahçe işleri”
“Bahçede voleybol oynamak”
 
Bu eylemleri kendi başlarına ya da evdekilerle birlikte yapıyor olsalar da açık hava eylemlerine dair ifadeleri bu iki kategori 



içinde değil de öznelerden bağımsız şekilde ayrı bir kategori olarak değerlendirmek tercih edilmiştir. Bunun nedeni, hem
çocukların ifadelerinin sayısal ağırlığı hem de, altıncı kısımda özlem duydukları şeyler içinde yeniden karşımıza çıkacağı gibi,
açık havada olmanın çocukların yaşamları için önemi ve ihtiyaçları ile ilişkili olarak kapsayıcılığıdır.
 
                Gün İçinde Yapmayı Sevdikleri/ Sevmedikleri Şeyler Neler? 
 
Çocukların gün içinde en çok yaptıklarının ardından bunlar içinde severek yaptıklarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. 
Çocuklar evde ya da okulda pek çok eylemi kendi kararları ile değil yetişkinlerin gerekli görmesi hatta zorunlu kılması ile
yapmaktadırlar. Çocuk katılımı ile ilgili önemli bir sorun olan bu durum, çocukların sevmedikleri, istemedikleri halde yapmak
zorunda oldukları şeylerin neler olduğunu tespit etmeyi önemli hale getirmektedir. Dolayısıyla bu sorunun niyeti çocukların
gün içinde yaptıkları ama sevmedikleri şeyleri tespit edebilmektir.
 
 
 
 
 
 
 
Genel bir değerlendirme olarak, çocukların yaptıkları ve sevdikleri eylemler arasında bir paralellik vardır. 104 çocuğun açık
uçlu kısma yazdıkları ifadeleri de değerlendirildiğinde gün içinde yaptıkları ve sevdikleri eylemlerin benzerlik gösterdiği
görülmektedir. 15 çocuk her iki sorunun açık uçlu yanıtlarına tamamen aynı ifadeyi yazmış;   diğerleri de, büyük çoğunlukla
oyun oynamak, kitap, müzik, resim ile ilgilenmek, bahçe – bitki ile ilgilenmek gibi benzer yanıtlar vermiştir. Buradan hareketle
katılımcı çocuklar açısından yukarıda ifade edilen istemeden / sevmeden yapmak zorunda olduğu eylemlerin sayısal olarak az
meydana geldiğini söylemek mümkündür. 
 
Açık uçlu yanıtlardan bazıları ise, bu sorunun çocuklar tarafından evde kalma süreci dışında da düzenli olarak yaptıkları, genel
olarak sevdikleri şeyleri ifade ettiklerini göstermektedir. Bir kaç örnek şöyledir:
 
 
 

SORU: Listeye bir daha baksan, bunların arasından hangilerini severek hangilerini sevmeyerek yaptığını işaretler misin?
AÇIK UÇLU: Yukarıdakiler dışında yapmayı sevdiğin başka bir şey var mı? Varsa yazar mısın?



“Okulda ders çalışma”
“Gezmeyi seviyorum”
“Uyumayı severim”
 
Katılımcı çocukların seçenek tercihleri ve verdikleri açık uçlu yanıtlar, bir önceki soru ile de ilişki içinde
değerlendirildiğinde, bu varsayımın onlar için doğru olmadığını, yaptıklarının sevdikleri şeyler olduğunu gösteriyor.
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Çocukların, en çok kendi kendilerine vakit geçirirken, en çok evdekilerle birlikte vakit geçirmeyi sevdikleri anlaşılıyor.
Bununla birlikte kendi kendine vakit geçirmeyi de severek yapan çocuk sayısı oldukça yüksek. Bu tabloda daha dikkate
değer seçenekler “sevmediklerim” ve “hiç yapmıyorum”   yanıtları. 11 çocuğun evdekilerle vakit geçirmeyi sevmemesi
sayının düşüklüğü yüksekliği önemli olmaksızın ön plana çıkarılması gereken bir veri. Buna 6 çocuğun evdekilerle hiç vakit
geçirmediğini ifade etmesini de eklemek gerekiyor.  Bu 17 çocuk için, evde yeterli destek görmediklerini, çeşitli haklarının
ihmal ya da istismar edildiğini ifade etmek mümkün olabilir. 
143 çocuğun “ev işlerine yardımı” seçeneğini “seviyorum” olarak belirtmesi, yukarıda ifade edildiği gibi ev işlerine yardımın
katılımcı çocukların tarafından keyif aldıkları işleri yetişkinlerle birlikte yapmak olanağı, 48 çocuk için ise daha çok bir
zorunluluk olarak yaşandığını gösteriyor. 
Dersleri takip konusunda sadece 6 çocuğun “hiç yapmıyorum” işaretlemiş olması ve 160 çocuğun severek yaptığını ifade
etmiş olması önemli olmakla birlikte 47 çocuğun sevmediğini ifade etmesi de oldukça dikkat çekici. Sevmeme
nedenlerinin ne olduğu konusu ise özellikle önem taşıyor. Çocukların EBA’ya ya da diğer uzaktan eğitim araçlarına dair
geri bildirimlerini almak, kullanımı artma potansiyeli taşıyan uzaktan eğitim araçlarının çocuklar için daha kapsayıcı ve
anlamlı (işlevsel) olarak düzenlemesi bakımından bir gereklilik olarak görülmelidir.
Çocukların gün içinde yaptıkları sıralamasında alt sıralarda kalan arkadaşlar ve öğretmenle görüşme seçeneği bu kısımda
da çocukların “hiç” yanıtlarının yüksekliği ile öne çıkmaktadır. 27 çocuğun arkadaşlarıyla 26 çocuğun öğretmeniyle hiç
görüşmemiş olması – yüz yüze görüşme ihtimallerinin de hiç olmadığı varsayıldığında- bu çocukların öğretmenleri ve
sınıflarıyla bağlantılarının kopmuş olduğunu tahmin etmek zor değildir. 
34 çocuk televizyon, telefon ya da tabletle vakti geçirmeyi sevmediklerini ifade etmişlerdir. Çocukların sevmeden ekrana
maruz kalmaları, bakım veren yetişkinlerin bu araçları bir oyalayıcı olarak kullanmış olabileceğini düşündürmektedir. 
Çocukların gün içinde yaptıkları içinde en son sırada yer alan “boş boş oturmak” seçeneği, çocukların tercihlerinden
anlaşıldığı kadarıyla 126’sının sevmediğini, 36’sının ise hiç yapmadığını ifade ettiği bir şeydir. Bununla birlikte çocukların
yaklaşık 1/5’i boş boş oturmayı sevdiklerini söylemişlerdir. Elbette burada çocukların “boş boş oturma” kavramına ne
anlam yükledikleri önem taşımaktadır. Anketi hazırlayanların bu seçeneği ekleme nedeni, çocukların gelişimlerini
destekleyecek bir ortama sahip olmayıp gün içinde yapacak birşey bulamadıkları, öylece zaman geçirdikleri süreçler olup
olmadığını görmektir. Boş boş oturmayı sevdiğini söyleyen 40 çocuk için seçeneğin böyle bir olumsuzluk taşımadığı
anlaşılmaktadır.



              Çocukların Sahip Olduklarını Düşündükleri Destek ve Olanaklar Neler?
 
Çocukların var olan koşullarda sosyal duygusal gelişimlerinin gözetilmesi haklarının yaşama geçmesine; bu da, çocukların
sahip oldukları olanaklara ve çevrelerindeki yetişkinlerden, özellikle bakım veren kişilerden gördükleri desteklere bağlıdır.
Çocuğa en yakın halkadan başlayarak yetişkinler, çocuğun güvenliğini, esenliği ve katılımını gözeterek haklarını yaşaması için
sorumluluk almakla yükümlüdürler. Bu soru, çocukların yaşamlarında var olan ve pandemi sürecinde sosyal duygusal
gelişimlerini desteklediği varsayılan belli başlı olanak ve desteklerin varlığını değerlendirmek amacıyla sorulmuştur.
 

SORU: Aşağıda bazı cümleler var. Bu cümlelerden hangileri senin için doğru olanı EVET, olmayanı HAYIR diye
işaretleyebilir misin?
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“Evde kalma nedenime dair yeterli bilgim var"
Çocukların çevrelerinde olan bitenler konusunda, hele de kendi yaşamlarını doğrudan etkiliyorsa, bilgi sahibi olması temel bir
hak ve çocuğun sosyal duygusal olarak güvende hissedebilmesini sağlayacak bir gerekliliktir. Bununla birlikte “anlamaz” ya da
“tedirgin olur, korkar” gibi gerekçelerle, bazen de gerekliliği hiç düşünülmediği, önemsenmediği için çocuklara onlara
ilgilendiren konulara dair bilgi verilmeyebilmektedir. Ankete katılan çocukların 188’i bu ifadeye evet diyerek sahip oldukları
bilgilerin onlar için “yeterli” olduğunu söylemişlerdir. Bu yüksek sayı bu çocukların çevrelerindeki yetişkinler ya da sahip
oldukları medya araçları ile kendileri için anlamlı bilgiye ulaşabildiklerini göstermektedir.
 
 “Evde olmaktan sıkıldım”  / “Evde yeni şeyler öğreniyorum”
Bu iki ifade, çocukların üretkenlikleri ve yaratıcılıklarının buna bağlı olarak da sosyal duygusal gelişimlerinin desteklendiği bir
ortama sahip olup olmadıklarına dair ipucu vermektedir. 161 çocuğun, sokağa çıkmalarının yasak olduğu bir dönemde, evde
sıkılmış olması çok anlaşılırdır. 166 çocuğun evde yeni şeyler öğreniyorum yanıtı ise, dışarda olmayı özlemekle beraber,
evdeki zamanlarının çocuklar için anlamlı ve keyifli olduğunu göstermektedir. Buradan hareketle, evde yeni bir şey
öğrenmediğini söyleyen 36 çocuk açısından durumun tersi olduğu; sıkılmadığını ifade eden 41 çocuk için ise evde olmanın
sokakta olmaktan daha tercih edilir olduğu söylenebilir. 
 
“Evde oyun oynamak, koşuşturmak için yeterli alan var” 
Çocukların fiziksel hareket ihtiyaçlarının yoğunluğundan yukarıda bahsedilmiştir. Bu ifade, çocukların evleri içinde oyun ve
hareket ihtiyaçlarını karşılamak konusundaki olanaklarını göstermektedir. Çocukların oyun ve hareket için yeterli alan
bulamaması birlikte yaşadıkları yetişkinlerle aralarında anlaşmazlık doğurma potansiyeli taşıdığı, bu da çocukların bir biçimde
zarar görmesine neden olabileceği için özellikle önemlidir. Çocukların yarısından fazlası oyun haklarından ev içinde de
yararlandıklarını söylese de, 76’sının (%40) bu olanağa sahip olmadığını ifade etmesi düşündürücüdür.
 
 “İstediğimde yalnız başıma vakit geçirebiliyorum”
Çocuklar ve yetişkinlerin bir evde kapalı kalmaları durumunda karşılanması riske giren ihtiyaçlardan biri de özel alan ve
özerkliktir.  Çocuk ya da yetişkin her bireyin kendine ait bir alana ihtiyacı ve bu alana saygı duyulması hakkı vardır.  Çocukların
167’si bu olanağa sahip olduklarını ifade etmiş olması, kendi kendilerine vakit geçirmeyi sevdiklerini söyleyen 177 çocukla da 
 
 



“uyumludur. Bu, yetişkinin de kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceğini zamanı da yarattığı için, ev içi barışın oluşmasını
desteklediği varsayılabilir. 
 
“Evde ders çalışacak alanım, köşem var” / “Dersleri evden takip etmekte zorlanıyorum”  
Okulların kapandığı ve eğitimin farklı araçlarla eve taşındığı bu dönemde, çocukların eğitim haklarının nasıl gerçekleştiği ile
ilgili ipucu vermesi amacıyla hazırlanan bu iki ifade ile hem çocukların eğitime erişimini hem de hem de ev içinde eğitimin
yaşama geçmesine dair alanları olup olmadığını  görmeyi kolaylaştırmaktadır. 12 çocuk hariç çoğunluğun ders çalışmak için
alanı olduğuna dair verdiği yanıt  aile içinde çocukların eğitimlerinin desteklendiğine dair bir işaret olarak okunabilir. Bununla
birlikte 74 çocuğun dersleri takip etmekte zorlandığını ifade etmesi, uzaktan eğitim araçlarının kolay erişilebilir olmadığını ve /
veya çocuklar için bu araçlarla odaklanma ve anlama sürecinin zorlaştığını gösteriyor olabilir. 128 çocuk zorlanmadığını ifade
ediyor olsa da uzaktan eğitim sürecinin çocuklar açısından nasıl geçtiğini detaylı olarak değerlendirilmesi gereklidir. 
 
“Okulu özledim”
Okul çocukların sadece eğitim aldıkları bir mekan değil en önemli sosyalleşme alanlarından da biridir. Özellikle küçük yaşta,
hareket alanı kısıtından ötürü, bu önem daha da artar. Dolayısıyla 185 çocuğun evet dediği bu ifadeyi, dersleri
özlemelerinden daha çok,  kendilerine ait bir sosyalleşme alanını özlediklerinin ifadesi olarak okumak makul görünmektedir.
Bir sonraki başlıkta yer alan “özledikleri şeyler” arasında da bu yorumu destekleyecek ifadeler bulunmaktadır.   Bu
bağlantıdan hareketle okulu özlemediğini ifade eden 17 çocuğun okulda destekleyici bir sosyalleşme alanına sahip
olmadığını yorumlamak da mümkündür. 
 
 “Arkadaşlarımla sık sık haberleşiyorum” / “Arkadaşlarımla hiç haberleşemedim”
Evde kalma sürecinde, çocukların sosyal duygusal gelişimleri için önemli bir unsurun da arkadaşlarıyla ilişkilerinin azalması
olacağı varsayımıyla hazırlanan bu iki ifade ile, çocukların arkadaşlarıyla iletişim içinde olma durumları anlaşılmaya
çalışılmıştır. 68 çocuğun arkadaşlarıyla hiç haberleşememiş olması dikkat çekicidir. Bu durum çocukların tercihiyle olabileceği
gibi, anketin hedeflediği yaş grubundaki çocukların kendilerine ait iletişim araçlarına sahip olmadıkları için bakım veren
yetişkine bağımlı hallerinden kaynaklanıyor da olabilir. 92 çocuk arkadaşlarıyla sık sık haberleştiğini söylerken, 40-50
aralığında bir grup çocuğun da arkadaşlarıyla ara sıra haberleştiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ankete katılan çocukların 
 



Çocuklar arkadaşlarıyla “oynamak, takılmak, gezmek, yüz yüze konuşmak, sarılmak” gibi eylemleri özlediklerini ifade
etmişlerdir. 
Öğretmenini özlediğini ifade çocukların çoğu bir eylem belirtmezken bazıları öğretmenleri ile “ders dinlemek, ders
işlemek, vakit geçirmek” eylemlerini özlediklerini ifade etmişlerdir. 

“yarısından fazlasının, okulda ya da dışarıda (bahçede, parkta vs.) sürekli bir arada oldukları arkadaşlarıyla ilişkileri azalmıştır
ya da hiç kalmamıştır. Bunun, basit bir genellemeyle, sosyal duygusal gelişme açısında önemli bir yoksunluk hali olduğu
söylenmelidir. Bir sonraki başlıkta bu yorum detaylandırılacaktır.
 
                     Ankete Katılan Çocuklar Neleri Özlemiş?
 
Bir önceki başlık altında çocukların sahip oldukları olanaklar ve destekler değerlendirildikten sonra bu başlık altında, evde
oldukları süreçte özlemini duydukları şeyler  yani karşılanamayan ihtiyaçları sorulmuştur.
 
 
 
 
 
Doldurulması zorunlu olmayan açık uçlu bu soruyu 202 çocuk içinden 11’i boş bırakmış, 11’i ise “yok, bulamadım, şu anda
yok” yanıtlarını vermiştir.  Soruyu yanıtlayan 180 çocuğun ifadelerinden öne çıkan saptamalar şöyledir: 
 
Özneler:
 
Çocukların özledikleri özneler ifade edilme sıklığına göre, arkadaşlar (107 çocuk), öğretmenler (37 çocuk) ve akrabalardır (19
çocuk). 

 
Bu ifadelerin yoğunluğu çocukların bağlantı ihtiyaçlarının artmış olduğunu, ev dışında yaşamlarında olan insanlarla temas
ihtiyacının çok yüksek olduğunu göstermektedir. 

SORU: Evde kalmaya başladığımızdan beri özlediğin yapamadığın şeyler var mı? Aklına gelen ÜÇ ŞEYİ yazar mısın?



“Dışarı çıkmak” eylemiyle bağlantılı yanıtlar veren 103 çocuğun büyük çoğunluğu “sokakta oynamak, parka gitmek,
sahile, bağa, orman gitmek” gibi açık alanları özlediklerini, az sayıda çocuk (11 çocuk) ise “alışverişe, avm’ye,
sinemaya gitme”yi özlediklerini ifade etmiştir.   “Dışarıda yemek yeme”yi ya da “pikniğe gitme”yi özlediğini söyleyen
çocuklar da vardır. Çocuklardan birinin ifadesi, gittikleri yerden bağımsız olarak bir yerlere gidebilmenin ne kadar
özlenmiş olduğunu göstermektedir: 

Asıl ağırlık, açık alanda hareketi içeren eylemlerdedir. Gün içinde yaptıkları eylemler arasında da ayrı bir kategori olarak
ortaya çıkan hareket ihtiyacı burada dışarıda hareket olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuklar “bisiklet sürmek, top
oynamak, maç yapmak”   gibi eylemleri sıklıkla ifade etmişlerdir. Bir çocuğun özlediği 3 şeye dair şu ifadesi, dışarıda
hareket etmeye dair ihtiyacı açıkça göstermektedir:

Eylemler:
 
Çocukların en çok özledikleri eylemin “dışarı çıkmak” olduğu görülmüştür. 

“Dışarı çıkmak, dışarı çıkmak, dışarı çıkmak“
 

“Dışarıda top oynamak, dışarıda basketbol oynamak ve dışarıda voleybol oynamak”
 
Çocukların dışarıda hareket etmeye ilişkin ifadeleri, bir yandan hareket ile ilişkili başka bir ihtiyacı da görünür kılmaktadır. Bu
ihtiyaç özerkliktir. Daha önce ifade edildiği gibi kendilerine ait sosyalleşme alanlarını kaybederek evde kalan çocukların,
kendilerine bakım veren yetişkinlerle ilişkileri ne kadar eşdeğerli olursa olsun, bağımsızlıkları, kendi kendilerine hareket
edebilme kapasiteleri sınırlandırılmıştır. Bu sınırlar çocukların neye özlem duyduklarına dair ifadelerine açıkça yansımıştır:
 “açık alanda koşturma”
“İstediğim kadar koşup oynamak”
“dışarda sınırsızca oyun oynamak”
“özgürce gezmek”
“özgür olmak istiyorum”
“Rahat Rahat Dolaşmak”
“dışarıda özgürce gezmek”
 
 



İçinde bulundukları sınırlar bazı çocuklar için diğerlerine olduğundan daha zorlayıcı hatta çaresizliğe düşürücü olabildiğini de
yine çocukların ifadelerinden anlamak mümkündür: 
“Okula giderdim önceden . Evimizin yakınındaki markete giderdim. Dışarıdan yemek söylerdik ve ailecek yerdik.”
“Arkadaşlarımla birlikte buluşabiliyorduk ama artık malesef buluşamıyoruz. Dışarıda oyun oynayabiliyorduk ama
artık oynayamıyoruz. Ve malesef sosyal etkinliklerimiz kısıtlandım”
“DIŞARIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII GİTMEK KORONADAN
KURTULMAK”
 
Mekanlar:
 
Yukarıda ifade edildiği gibi sokak ve park çocuklar tarafından sıklıkla ifade edilen açık hava mekanları olarak ortaya
çıkmaktadır. Bununla birlikte okul 85 çocuk tarafından özlenen bir mekan olarak ifade edilmiştir. “Okula gitme”yi özlediğini
söyleyen çocukların yanı sıra, okulda özlediklerini daha detaylı ifade eden çocuklar da vardır:
 “Okulda arkadaşlarımla oyun oynamayı özledim”
“sınıfta arkadaşlarım ile birlikte faaliyet yapmak”
“dersleri yüz yüze işlemek ve okul bahçesinde oturmak”
“okulda beden eğitimi”
“Okulda kahvaltı aralarında kahvaltıya gitmek yerine arkadaşlarımla sohbet etmek”
“hep beraber okulda kitap okuma”
 “Teneffüse çıkmayı”
“ara saati için heyecanlanmak”
“Okulun sıralarına oturmak”
 
Yanıtlarında okuldan bahseden bu 85 çocuk içinde 13 tanesi sadece “okulum, öğretmenim, arkadaşlarım” üçlüsünü
kullanmıştır. Daha fazla açıklamaya gerek duymadan bu üçlünün yazılması bile önemli bir göstergedir. Bu ifadeler, bir önceki
olan Olanaklar - Destekler altında “okulu özledim” ifadesine evet diyen 185 çocuğun neleri düşünmüş olabileceğine de ışık
tutmaktadır. Okul çocukların çoğunluğu için,   evde oldukları süreçte karşılanması azalan bağlantı, hareket ve özerklik
ihtiyaçlarının yaşam bulduğu bir mekan olarak karşımıza çıkmaktadır.
 



202 çocuktan 192’si “Soruları yanıtlamaktan keyif aldım”, 156’sı da “Başka anket yaparsanız katılmak isterim” ifadelerini
işaretlemişlerdir. Bu anketi hazırlayan bizler için çok güçlendirici ve motive edici bir geri bildirim olmuştur.

Çocuklardan 38’i “Anlamakta zorlandığım sorular/seçenekler oldu” ifadesini işaretlemiştir. Böyle bir yöntemde bu kabul
edilebilir bir sayı olmakla birlikte, bir sonraki anket çalışması için pilotu daha yaygın yapmaya dair bir geri bildirim
olmuştur.  

Çocukların 16’sı “Anketi uzun buldum”, 11’i de “Sorulardan sıkıldım” seçeneklerini işaretlemişlerdir. 

              Çocukların Ankete Dair Görüşleri Nelerdir?
 
Anketin son sorusu, çocukların ankete dair görüşlerini almaya ayrılmıştır.  Bu soru hem çocuklardan görüş almak için nadiren
kullanılan çevrimiçi anketin aksayan yönlerini –sınırlı da olsa- görebilmek; hem de katılımın önemli bir ayağı olan geri bildirim
sürecini işletebilmektir.
 
Çocuklara seçenekler verilerek “Anket hakkında ne düşünüyorsun?” sorusu eşliğinde istedikleri seçenekleri işaretlemeleri
istenmiştir. Kendi görüşlerini yazmaları için de açık uçlu bir alan bırakılmıştır.  
 

 

 

 
Geribildirimlerin hepsi, çocukların ankete gösterdiği özenin ve anketin onların yaşamlarında bir anlam taşıdığının işareti
olduğundan çok değerlidir. Buna benzer çalışmaları sürdürmek için bizlere sadece motivasyon değil sorumluluk da vermiştir.
 



              Bitirirken
 
7-12 + yaş grubundan 202 çocuğun katıldığı “Çocuklar Evde Nasılsınız?” çevrimiçi anketi, çocukların ev dışındaki yaşam
alanlarının sınırlandığı pandemi döneminde nasıl olduklarına, nelerle vakit geçirdiklerine, neleri / kimleri özlediklerine, sahip
oldukları ve yoksunluğunu duydukları şeylere odaklanarak, sosyal duygusal açıdan hallerini çocukların kendi ifadeleri ile
görünür kılmayı amaçlamıştır. 
 
Anket sonuçları, evde keyifleri yerinde olsa bile, okul ve sokak/park gibi ev dışı sosyalleşme alanlarından aynı zamanda sosyal
çevrelerinden yani arkadaşlarından uzak kalmanın ve özellikle fiziksel temas ve hareket içeren eylemlerinin kısıtlanmasının
çocukları zorladığını göstermektedir. Dikkat çekici sonuç, çocukların hemen hepsi için bu süreçte bağlantı, hareket ve
özerklik ihtiyaçlarının istedikleri kadar karşılanmadığıdır. Çocukların ifadelerinde açıkça görünür olduğu gibi, bu üç
ihtiyaç çoğu durumda birbiri ile iç içe girmiş durumdadır. Örneğin “top oynamak” bir çocuk için sadece hareket ihtiyacını
değil, yetişkinin sınırlarının dışında olduğu için özerklik ihtiyacını ve arkadaşlarıyla birlikte olduğu için bağlantı ihtiyacını da
karşılamayı sağlayan bir eylemdir. Sosyal duygusal gelişim açısından olduğu gibi çocukların hak temelli bir yaklaşımla yaşama
ve gelişmelerinin desteklenmesi açısından da kritik önem taşıyan bu üç temel ihtiyacın yaklaşık 3 aylık bir süreç boyunca
karşılanamamış olduğunun çocukların görüşleriyle açığa çıkması, çocuklara bakım veren yetişkinler için olduğu kadar sokağa
çıkma / çıkmama; okulu açma / açmama gibi çocukların yaşamlarına dair kararları veren uzmanlar ve karar vericiler için de
önemli olduğunu düşünüyoruz. 
 
Çalışmalarını çocuk katılımı alanında yoğunlaştıran BBOM Derneği Demokratik Yönetim Çemberi için, tüm süreçlerde
çocukların görüşünü almak, çalışmaları bu görüşlere uygun olarak planlamak ve dönüştürmek vazgeçilmez bir ilkedir.
Çocuklarla yüzyüze ilişkilerimizin sınırlandığı bu süreçte, görüşlerine, ifadelerine alan açmak, duymak, duyurmak daha da
önemli hale gelmiştir. Pandemi boyunca çocukların yaşamlarını doğrudan etkileyen çeşitli kararlar alındığı halde,
izleyebildiğimiz kadarıyla, çocukların görüşleri sorulmadığı gibi yeterli bilgilendirme de yapılmamıştır. Bizler, kendi
olanaklarımız aracılığıyla çocuklara ulaşarak görüşlerini almayı deneyimlerken; zor koşullarda bile çocukların görüşlerini
almanın mümkün ve bu görüşlerin alınacak kararlar için anlamlı ve önemli olduğunu göstermiş olmayı umuyoruz..
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