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Çalışmaya katılarak 

görüşlerini paylaşan

bakım veren sayısı

Toplam 89 kişi



Covid-19 süreci öncesi 

ücretli bir işte çalışan 

bakım verenlerin 

%33'ü 
bu süreçte işini 

kaybettiğini 

ifade etmiştir. 

Bakım verenlerin 

%33'ü de 

Covid-19 süreci 

öncesinde de 

düzenli işi olmadığını 

ifade etmiştir.

COVİD-19 SÜRECİNDE 

EKONOMİK KOŞULLARDAKİ 

DEĞİŞİM

Bizim gelirler durdu mesela. 

Temizliğe gidiyordum şimdi gitmiyorum. 

Kocam iş arıyordu. Önümüzdeki ay 

bu evde olursak, bu izolasyon 

bizim için yeterli.

Kimse çalışmıyor şimdi. İşler durdu, 

paramız kalmadı. 1 ay daha kendimizi geçindiririz 

sonrası yok salgından kaynaklı işten çıkarıldım. 

Şu an çalışmıyorum. Gelirimiz yok. 

Bu şekilde ne kadar devam ederiz bilmiyorum.



Bakım verenlerin 

%21'i 
çocuklarının EBA'ya 

hiç erişmediğini 

ifade etmiştir.

ÇOCUKLARININ 

EĞİTİME ERİŞİMİ

İlk hafta hiç takip edemedik. TV bozuktu. 

EBA hiç yoktan iyidir. Tane tane anlatıyorlar. 

Ben de çocuklarla takip ediyorum, 

okuma yazmayı unutmamak için.

TRT EBA kanalını kuramadık 

televizyona, dışarıdan birini 

(tamirci) de çağıramadık eve 

salgın olduğu için.



Bakım verenlerin 

%26'sı 
ihtiyaç duymalarına rağmen 

hastaneye gitmediklerini 

ya da gitmeye çekindiklerini 

ifade etmiştir.

SAĞLIĞA ERİŞİM

Şimdilik [sıkıntımız] yok. Ama çok korkuyorum çocuklar hastalanır da 

doktora gitmek gerekir diye. Evlere kapanmadan önce ilaç, antibiyotik alıp 

koymuştum onlardan kullanırız herhalde.

Bebek ikinci aya girdiği için 27 Mart tarihinde olması gereken 

aşıyı yaptıramadık. Bu süreçten dolayı hastaneye gitmiyoruz



Bakım verenlerin 

%57'si 
Covid-19 pozitif durumunda 

evde karantina koşullarının 

mümkün olmadığını 

ifade etmiştir.

SAĞLIĞA ERİŞİM

Hiç yalnız kalamazsın bu evde. 

Deneriz ama nasıl olacak? 

Burada yalnız kalacak yer yok. 

Ama dikkat ediyoruz, 

dışarıda kapının önü dışında 

bir yere gitmiyoruz.

[Karantina] mümkün değil. 

Eşim (Covid-19 pozitif vaka) 

eve geldi. Ona ayrı oda yapmamız 

lazım ama olmuyor. Mecburen liseye 

giden oğlum gidiyor yanına orada 

ders çalışıyor. Ne yapalım çok zor.



Bakım verenlerin 

büyük çoğunluğu  

(%61) 
bilgiye ana akım medya 

aracılığıyla erişmektedir, 

televizyon haberleri bunun 

başında gelmektedir.

BİLGİ VE MEDYAYA 

ERİŞİM

Virüsten nasıl korunacağız televizyondaki 

tartışma programlarını izliyoruz, doktorlar anlatıyor. 

El yıkamanın uzunluğunu bile oradan öğrendi insanlar 

ama bazen çok anlatılıyor. Dışarı çıkma diyorlar. 

Zorundayız çıkacağız, nasıl çıkmayacağımızla ilgili 

bir şey yok. Bu konuda güvenmiyorum.



Bakım verenlerin 

%21'i 
internete hiç erişmediğini 

ifade etmiştir.

BİLGİ VE MEDYAYA 

ERİŞİM

Şimdi maalesef, herhangi bir şey yok, internet üzerinden 

derslere başlamaları gerekiyordu, zor oldu. Programlar çalışmıyor, 

telefon çalışmıyor, o yüzden derslere erişemiyoruz.

Kaynım evine almıştı hepimiz ortak kullanıyoruz.



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.

Nisan-Mayıs (ilk çeyrek) 2020'de İstanbul'un 
Fatih-Karagümrük, Fatih-Çapa, Fatih-Mevlanakapı, 

Fatih-Fındıkzade, Ataşehir- Kayışdağı, Sancaktepe-Sarıgazi ve 
Beyoğlu-Tarlabaşı’nda, toplam 89 bakım verenle yapılan 

telefon görüşmelerine dayanmaktadır.
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