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Sunumun amacı: 
Çocukların bakış açısıyla ilgili genel bilgi vermek 
ve Türkiye’deki eğitim durumunu yansıtmak. 
Sunum bitiminde: 
İnsanları çocuklarla ve onlarla iletişimle ilgili 
genel bir bilgi sahibi etmek ve Türkiye’nin buna 
ne kadar önem verdiği/verebildiği ile ilgili bir 
fikriniz olacak.  



Bazı	  anket	  sonuçları	  
Her yıl 15 milyon çocuk açlıktan ölüyor. 

Bugün dünyada 3 milyar  kişi günlük 2$’ın altında yaşamaya 
çalışıyor. 

Dünya Kanser Araştırmaları Fonu'nun yaptığı araştırmada, her 
yıl 12 milyon yeni kanser tanısı konulduğu belirtiliyor.  

Her gün,   8 vatandaş bireysel silahlar ile yok olurken   2’si 
yaralanıyor. 

Her 3 saniyede 1 insan açlıktan ölüyor.  

1999 depreminde resmi raporlara göre 17 bin ölü gerçekte ise 
en az 30 bin ölü, 25 bin yaralı. 



Dünyada her yıl 300 bin üzerinde kişi ateşli silah nedeniyle 
hayatını kaybederken 1 milyon üzerinde insan da ateşli 
silahlarla yaralanmakta. 

Yılda yaklaşık 2000 boşanma başvurusunun yapıldığı 
İstanbul'da, başvuruların yüzde 85'inin nedeni şiddet. 

Türkiye'de	  kadın	  cinayetlerinin	  sayısı	  yedi	  yılda	  yüzde	  1400	  
ar7 

Nüfusun	  %	  38	  çocuk	  olduğu	  halde	  2008	  yılında	  sağlık,	  sosyal	  
hizmetler	  sosyal	  yardımlar	  ve	  adalet	  hizmetleri	  çerçevesinde	  
çocuğa	  ayrılan	  bütçenin	  devlet	  bütçesinde	  ki	  oranı	  %	  1.07	  'dir.	  
EğiGm	  harcamaları	  eklendiğinde	  bu	  oran	  	  	  	  %	  3	  'e	  çıkmaktadır.	  

 



Türkiye’de	  Çocuk	  Olmak	  
•  Türkiye’de 2008 yılında Adalet Bakanlığı'nın tüm 

giderlerinin sadece %1,4'ü tutuklu ve hükümlü çocuklar 
için ve % 0,74'ü çocuk mahkemeleri için harcanmıştır.  

•  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden ise 
Çalışan Çocuklara yönelik bir kaynak ayrılmadığı 
görülmektedir.   



Çocuk?  

Küçük yetişkindir. 
Temelde bir çocuğun ihtiyacı olan dört şey vardır: 
Takdir edilmek 
Güvende hissetmek 
Sevilmek 
Onaylanmak 



Çocuklarla çalışmanın avantajları 

Duygusal kapasiteleri ve hayal güçleri algımızın ötesindedir. 
Yaratıcılık seviyeleri 6 yaşında 100 birim, 21 yaşında 2 
birimdir. 
Öğrenmeye istekliler ve enerjileri yüksektir 
Mantıklarıyla problem çözmeye başlamışladır 
Sorumluluk duygusu gelişmektedir 



Çocuklarla çalışmanın zorlu yanları 

Kızlar ve erkekler kendi aralarında gruplaşmaya gider 
Kuralların kesin ve değiştirilmez olduğunu düşünürler 
Kolay etkilenirler ve karşıt görüşte olmaya yatkınlardır (aynı 
anda) 
12 yaşına kadar neden sonuç mekanizmaları henüz tam 
gelişmemiştir 
Kendilerini kıyaslama yoluna giderler/yarışırlar 









Veriler dışında 

Öğretmen	  sayısındaki	  genel	  azlık	  
Özel	  okul	  olmadığı	  sürece	  öğretmen	  başına	  düşen	  öğrenci	  
sayısının	  çokluğu	  
Atanamamış	  öğretmenler	  
Öğretmenlere	  verilen	  eğiGmde	  çocukla	  ileGşiminin	  saha	  
çalışmasının	  yetersizliği	  	  





Referanslar 
hPp://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/eik/EK1.pdf	  
Çağla	  Gülol,	  Çocuklarla	  İleGşim	  EğiGmleri	  
TDP,	  Çocuklarla	  Çalışmak	  
hPp://spoonful.com/art-‐projects-‐for-‐kids	  
	  
	  


