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Oturum akışı
★ Genel bakış, temel kavramlar

○ Veriyi kullanma amaçlarımız: Sorun tespiti, etki izleme, hesapverebilirlik, veri 
temelli politikalar ve hizmetler

○ Çerçeve

○ Nitel / nicel 

○ Öznel / nesnel 

○ Katmanlar

○ Zaman

○ Verinin bağlamı, hikayesi, sunumu

★ Erişim, kalite, deneyimler
★ Örnekler
★ İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde güncel çalışmalar



Örnekler
★ Erişim / kalite temel göstergeler

○ Erişim, devam, terk, özel okulların payı, çocuk işçiliği, çoklu eşitsizlikler, öğrenme çıktıları...

★ Erken çocukluk eğitim ve bakım hizmetlerine erişim
★ OECD: Erken çocuklukta öğrenme ve iyi olma hali
★ Çocuğun iyi olma hali

○ Öğretmenler, fiziksel imkanlar, ilişkiler, sosyal imkanlar...

★ Tematik / dönemsel çalışmalar: Mevsimlik tarım, pandemide çocuklar
★ TEGV Mezunlar Araştırması, Young Lives
★ Uzun Hikaye ve görsel hikayeler
★ İBB örnekler



Erken çocukluk eğitim ve bakım hizmetlerine erişim

Kaynak: data.oecd.org

https://data.oecd.org/students/enrolment-rate-in-early-childhood-education.htm


Dünya Bankası, 2015 ERG & AÇEV, 2017

https://www.worldbank.org/tr/country/turkey/publication/supply-and-demand-child-care-services-turkey-a-mixed-methods-study
http://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2017/03/OkulOncesiEgitimRapor.25.12.17.web_.pdf


Dünya Bankası, 2015

https://www.worldbank.org/tr/country/turkey/publication/supply-and-demand-child-care-services-turkey-a-mixed-methods-study


ERG & AÇEV, 2017, s. 17

http://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2017/03/OkulOncesiEgitimRapor.25.12.17.web_.pdf


Erken çocuklukta öğrenme ve iyi olma hali
OECD - International Early Learning and 
Child Wellbeing Study 2020

● 7.000 çocuk
● İngiltere, Estonya, ABD
● Erken okuryazarlık ve matematik 

okuryazarlığı
● Özdüzenleme 
● Sosyal duygusal beceriler

http://www.oecd.org/education/school/early-learning-and-child-well-being-study/
http://www.oecd.org/education/school/early-learning-and-child-well-being-study/


Erken çocuklukta öğrenme ve iyi olma hali
Sosyoekonomik olarak daha avantajlı kesimlerdeki çocukların tüm alanlardaki 
becerileri daha gelişmiş:

● Erken okuryazarlık/matematik okuryazarlığı becerileri
● Özdüzenleme/bellek
● Başkalarının duygularını tespit edebilme
● Olumlu sosyal davranışlar
● Güven

+ Davranışsal sorunlar ve öğrenme güçlükleri daha az. 

Kaynak: OECD, 2020

http://www.oecd.org/education/school/early-learning-and-child-well-being-study/


OECD, 2020

AVANTAJLI AİLELERİN ÇOCUKLARI, 
GENELLİKLE DAHA FAZLA ÖĞRENME 
FIRSATINA SAHİP OLUYOR

Avantajlı ailelerin çocukları (%)

Dezavantajlı ailelerin çocukları (%)

http://www.oecd.org/education/school/early-learning-and-child-well-being-study/International_Early_Learning_and_Child_Well-being_Study_Summary.pdf


Erken çocuklukta öğrenme ve iyi olma hali
Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı aileler:

- Çocuklarına her gün kitap okurlarsa,
- Çocuklarının yuva, bakım evi veya kreşlerindeki süreçlere dahil olurlarsa,
- Evlerinde çocuk kitapları bulundururlarsa

çocukların becerileri önemli ölçüde gelişiyor; akranlarından geri kalmıyorlar.

Sosyoekonomik durum, erken çocukluk eğitimi & bakımı hizmetlerinden yararlanmada, 
bu dönemde spor, sanat vb. etkinliklere katılmada belirleyici.

Kaynak: OECD, 2020

http://www.oecd.org/education/school/early-learning-and-child-well-being-study/


OECD - PISA verileri
● Performansı etkileyen etkenler

● Türkiye 2018: En düşük ve en yüksek sosyoekonomik dilimlerde 
okuma skoru 76 puan fark ediyor

● Yaklaşık 2 okul yılı fark

Kaynak: Education GPS (PISA verileri ve daha fazlası)

https://gpseducation.oecd.org/IndicatorExplorer?plotter=h5&query=2&indicators=R000*R004*R006*R007*R008*R095*R096*R003*R011*R012*R002*R009*R010*M000*M004*M006*M007*M008*M095*M096*M003*M011*M012*M002*M009*M010*S000*S004*S006*S007*S008*S095*S096*S003*S011*S012*S002*S009*S010*N058*N059*N017*N081*N288*N121*N123*N122*N125*N126*N206*N278*N282*N283*N004*N005*N164*N276*N190*N284*N285*N286*N275*N287*N289*N213*N277*N273*N274*R019*R053*R054*R055*R056*R057*R058*R061*R062*R063*R064*R065*R066*R073*R074*R075*R026*R052*R097*N011*N128*N279*N280*N281*N090*X019*X020*X021*X022*X023*X025*X026*X027*X028*X029*X030*X031


Çocuğun iyi olma hali
● Çocuğun yaşam kalitesi ve memnuniyeti
● Sağlık, maddi durum, eğitim, katılım, ev, çevre koşulları, ilişkiler
● Nesnel göstergeler + öznel deneyimler
● Göstergeler: Türkiye’de çocukların gözünden çocuğun iyi olma hali alanlarının ve 

göstergelerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi (UNICEF, 2014)
● Children’s Worlds: Uluslararası Çocuğun İyi Olma Hali Araştırması (ISCWeB)

○ Türkiye ülke raporu, 2019

○ 35 ülkenin katılımıyla son karşılaştırmalı rapor, 2020

● Çocukların Gözünden Okulda Yaşam (ERG & TEGV, 2016)
○ 4+4+4 sonrası okulda yaşam

○ Fiziksel koşullar, ikili öğretimin etkileri, yemek/kantin, seçmeli dersler, öğretmenler, güven ortamı ve 
olumlu ilişkiler, şiddet, eğitim ve gelecek algısı

https://www.unicef.org/turkey/raporlar/%C3%A7ocuklar%C4%B1n-g%C3%B6z%C3%BCnden-%C3%A7ocu%C4%9Fun-iyi-olma-hali-alanlar%C4%B1n%C4%B1n-ve-g%C3%B6stergelerinin-tan%C4%B1mlanmas%C4%B1
https://isciweb.org/
https://isciweb.org/wp-content/uploads/2019/12/Turkey_NationalReport_Final.pdf
https://isciweb.org/wp-content/uploads/2020/08/Childrens-Worlds-Comparative-Report-2020.pdf
https://www.egitimreformugirisimi.org/cocuklarin-gozunden-okulda-yasam-arastirma-raporu-ve-politika-onerileri/


UNICEF, 2014

https://www.unicef.org/turkey/raporlar/%C3%A7ocuklar%C4%B1n-g%C3%B6z%C3%BCnden-%C3%A7ocu%C4%9Fun-iyi-olma-hali-alanlar%C4%B1n%C4%B1n-ve-g%C3%B6stergelerinin-tan%C4%B1mlanmas%C4%B1


UNICEF, 2014

https://www.unicef.org/turkey/raporlar/%C3%A7ocuklar%C4%B1n-g%C3%B6z%C3%BCnden-%C3%A7ocu%C4%9Fun-iyi-olma-hali-alanlar%C4%B1n%C4%B1n-ve-g%C3%B6stergelerinin-tan%C4%B1mlanmas%C4%B1


UNICEF, 2014

https://www.unicef.org/turkey/raporlar/%C3%A7ocuklar%C4%B1n-g%C3%B6z%C3%BCnden-%C3%A7ocu%C4%9Fun-iyi-olma-hali-alanlar%C4%B1n%C4%B1n-ve-g%C3%B6stergelerinin-tan%C4%B1mlanmas%C4%B1


UNICEF, 2014

https://www.unicef.org/turkey/raporlar/%C3%A7ocuklar%C4%B1n-g%C3%B6z%C3%BCnden-%C3%A7ocu%C4%9Fun-iyi-olma-hali-alanlar%C4%B1n%C4%B1n-ve-g%C3%B6stergelerinin-tan%C4%B1mlanmas%C4%B1


UNICEF, 2014

https://www.unicef.org/turkey/raporlar/%C3%A7ocuklar%C4%B1n-g%C3%B6z%C3%BCnden-%C3%A7ocu%C4%9Fun-iyi-olma-hali-alanlar%C4%B1n%C4%B1n-ve-g%C3%B6stergelerinin-tan%C4%B1mlanmas%C4%B1






Tematik / dönemsel çalışmalar

Sulukule Gönüllüleri Derneği, Tarlabaşı Toplum Merkezi, 
Small Projects Istanbul, Başak Kültür ve Sanat Vakfı, 2020

Kalkınma Atölyesi, 2012

https://etkiniz.eu/blog/istanbul-covid-cocuk-haklari/
http://www.ka.org.tr/dosyalar/file/Yayinlar/Raporlar/TURKCE/01/SORUN%20ANAL%C4%B0Z%C4%B0%20VE%20POL%C4%B0T%C4%B0KA%20%C3%96NER%C4%B0LER%C4%B0.pdf


Başak Kültür ve Sanat Vakfı, 2020

https://drive.google.com/file/d/1vOIv9ssv_nuz6AVgBpc18vkc3rMUs0Gj/view


Tarlabaşı Toplum Merkezi, 2020

http://www.tarlabasi.org/docs/Covid-19_Surecinde_Cocuklarin_Haklar%C4%B1na%20Erisimi_Raporu_Tarlabasi-infografi.pdf


TEGV Mezunlar Araştırması
TEGV grubu (108 kişi): 20 farklı ilde 1990-1992 doğumlu; 2002-2005 yılları arasında 
TEGV’e ilk defa gelmiş, 8-96 hafta TEGV etkinliklerine katılmış olan bireyler

Kontrol grubu (1200 kişi): Aynı illerde, 1990-1992 doğumlu; etkinlik noktasının 
bulunduğu semtlere benzer sosyo-ekonomik özellikteki TEGV etkinlik noktası 
bulunmayan semtlerden rastgele yöntemle seçilen bireyler

Yarı deneysel, eğilim skoru eşleştirme yöntemi (propensity score matching)

13 ilden 80 katılımcı bire bir eşleşti
Örneğin; 24 yaşında, TEGV öncesinde ilkokulda sınıf tekrarı yapmış, 3 kardeşi olan, anne-babası 
lise mezunu olan Ayşe ile 24 yaşında, ilkokulda sınıf tekrarı yapmış, anne-babası lise mezunu 
olan TEGV’e gelmemiş olan Dilan, sonuç değişkenleri açısından karşılaştırılıyor.



Eğitim, ekonomik durum ve 
STK katılımı ile ilgili 
değişkenler

Skala Kontrol 
grubu 
ortalaması

TEGV grubu 
ortalaması

Eğitim düzeyi ** 1-5 4.51 4.84

Lise mezuniyet ortalaması 0-5 2.80 2.91

Gelir düzeyi 1-5 3.13 3.20

Kitap okuma sıklığı * 1-5 3.50 3.94

STK’da gönüllü çalışma * 0/1 % 6.6 % 17.1

** p<.01 ve * p<.05 seviyesinde istatiksel olarak anlamlı fark.

TEGV’den 10 yıl sonra:
Eğitim, sosyoekonomik durum ve sivil topluma katılım



Psikolojik değişkenler Skala Kontrol grubu 
ortalaması

TEGV grubu 
ortalaması

Özgüven ** 1-5 3.22 3.51

Özyeterlik ** 1-5 3.72 4.05

Hayat tatmini ** 1-7 4.35 5.06

Kişilerarası ilişki kabiliyeti ** 1-5 3.55 3.82

Sürekli eğitime karşı tutum ** 1-5 3.72 4.24

** p<.01 ve * p<.05 seviyesinde istatiksel olarak anlamlı fark.

TEGV’den 10 yıl sonra:
Sosyal ilişkiler, özgüven, özyeterlik, hayat tatmini



Young Lives 

Kaynak: younglives.org.uk

https://www.younglives.org.uk/


Kaynak: egitimreformugirisimi.org/uzun-hikaye-ayse-ve-elif-arasindaki-ucurum/

“Uzun Hikaye”

https://www.egitimreformugirisimi.org/uzun-hikaye-ayse-ve-elif-arasindaki-ucurum/


Görsel hikayeler
● Dünya çocuklarının kahvaltıları - New York Times, 2014

● Çocuklar nerede uyuyor? - James Mollison, 2010

● Dünyadan okul ve sınıf manzaraları - Reuters, 2015

https://www.nytimes.com/interactive/2014/10/08/magazine/eaters-all-over.html
https://www.jamesmollison.com/where-children-sleep
https://widerimage.reuters.com/story/schools-around-the-world








İBB’de güncel çalışmalar
- İstanbul İstatistik Ofisi

- Beyaz Masa verileri, sosyal yardım başvuru verileri

- İstanbul Planlama Ajansı
- Karar alma süreçlerinde kullanılan göstergeler, veriler, veri haritalama çalışmaları

- Mahalle evleri, parklar ve oyun alanları, ebeveyn rehberliği hizmeti, Yuvamız İstanbul

- Kent 95: Veriye dayalı politika aracı

http://harita.kent95.org/


İstanbul İstatistik Ofisi
Çocuk Yoksulluğu Araştırması - Aralık 2019

Hane geliri < 3000 TL, 0-15 yaşında çocuk olan 815 hane
% 47 çocuklarına kitap alamıyor
% 89 okul dışında yabancı dil kursu, spor, sanat vb. etkinliğe katılmıyor
% 4 ücret getiren bir işte çalışıyor
5 yaş altı çocukların % 2’si anaokulu, kreş veya gündüz bakımevine gidiyor



İstanbul İstatistik Ofisi
Kent Yoksulluğu Araştırması - Nisan 2020

Hane geliri < 2500 TL, sosyal yardım başvurusu yapan aileler
Hanelerin % 30’unda 4, % 28’inde 5+ kişi yaşıyor
% 20’si 3, % 12’si 4+ çocuklu
% 7’sinde çocuk işçi var















Teşekkürler!

yaprak.ibb@gmail.com


