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Ver�y� nasıl kullanıyoruz





Savunuculuk �ç�n
nasıl kullansak?



El�n�zdek�/toplayacağınız ver� �le ne yapacaksınız?

- B�r �ht�yaca d�kkat çekmek
- Bel�rs�zl�ğ� ortadan kaldırmak
- Kamuyu b�lg�lend�rmek
- Kurum olarak b�ld�ğ�n�z şeyler� onaylatmak



- Yaş, c�ns�yet, eğ�t�m durumu, doğum yer�, hane gel�r�, vb.
Hang� ver�lere �ht�yacınız var?

Ver�y� nerede bulacaksınız?
- Kend�n�z m� toplayacaksınız?
- Resm� kaynaklardan mı elde edeceks�n�z?
       - Kaynağınızın güven�l�r olduğundan em�n olun

- Mümkünse tarama yaptığınız adresler�n gov, gov.tr, edu,
edu.tr, bel.tr, org, org.tr g�b� uzantıları olduğundan em�n olun



Nereye bakmalı?



http://meb.gov.tr

http://www.resm��stat�st�k.gov.tr
 

http://www.tu�k.gov.tr/

http://dataportals.org
 

https://www.ver�kaynag�.com
 

https://opendata�mpactmap.org/map



Çürütülemeyecek
b�r b�lg� demet�

sunmak



Varsayımlara balıklama
atlamayı engeller



Den�ze g�rmeye b�r yere g�tt�n�z.



Den�ze g�rmeye b�r yere g�tt�n�z.

Den�z çok güzel ama den�z g�ren �nsan sayısı çok az.



Den�ze g�rmeye b�r yere g�tt�n�z.

Den�z çok güzel ama den�z g�ren �nsan sayısı çok az.

Den�zde gözle göremed�ğ�n�z
b�r k�rl�l�k var.



Den�ze g�rmeye b�r yere g�tt�n�z.

Den�z çok güzel ama den�z g�ren �nsan sayısı çok az.

Den�zde gözle göremed�ğ�n�z
b�r k�rl�l�k var.

Oraya gelen �nsanlar
yüzme b�lm�yor.



B�r akış �ç�nde ver�



- K�ms�n�z, k�m� tems�l ed�yorsunuz, hang� kurumsunuz?
- Sorun olarak teşh�s ett�ğ�n�z konu ned�r?
- Bu sorun k�mler� etk�l�yor?
- Bu sorun bahsett�ğ�n�z k�tley� nasıl etk�l�yor?
- (Eğer �lg�l�yse) Bu sorun nerede gerçekleş�yor?
- Bu durum bahsett�ğ�n�z k�tle �ç�n neden öneml�?
- Karar alıcılardan ne yapmasını �st�yorsunuz?



Talep:
-  Okul önces� eğ�t�mde toplum temell� kurumlar daha sıkı denetlens�n!



Okul önces� eğ�t�mde sayısı artış eğ�l�m� gösteren toplum temell�
kurumların çocukların gel�ş�m�n� nasıl ve ne derecede destekled�ğ�n�n
�ncelenmes�, uyguladıkları öğret�m programlarının ve pedagoj�n�n
d�kkatle değerlend�r�lmes�, bu kurumlarda görev yapan k�ş�ler�n
yetk�nl�kler�n�n yeterl�k durumlarının kontrol ed�lmes� oldukça
öneml�d�r. Çünkü çocuk gel�ş�m�nde oldukça öneml� olan 0-6 yaş
dönem�nde çocukların gel�ş�mler�n� destekleyecek ortamlara
er�ş�mler� öneml�d�r.

Ver� �çermeyen açıklama:



Okul önces� eğ�t�mde kurum türüne göre dağılımda, öğrenc�ler�n yarısından
fazlası (yüzde 52,0) �lköğret�m okullarına bağlı resm� anasınıflarında öğren�m
görüyor. Bunu yüzde 24,7 �le resm� anaokulları, özel anaokulları (yüzde 9,8) ve
toplum temell� kurumlar (yüzde 6,1) tak�p ed�yor.
 
Toplum temell� kurumların sayısı, resm� �stat�st�klerde �lk kez göster�ld�ğ� 2015-16
eğ�t�m-öğret�m yılında 692’yd� ve o yıl bu kurumlarda öğren�m görenler�n oranı
yüzde 1,7’yd�. Aradan geçen üç yılda toplum temell� kurumların sayısı hızla
artarak 2018-19’da 2.560 oldu; 2017-18’e göre yüzde 16,4 oranında arttı.

Ver� �çeren açıklama:



Çocuk gel�ş�m�nde oldukça öneml� olan 0-6 yaş dönem�nde çocukların
gel�ş�mler�n� destekleyecek ortamlara er�ş�mler� öneml�d�r. Bu dönemde,
çocuğun temel becer�ler�n� gel�şt�rmes�ne olanak tanıyacak uyaranlarla çevr�l�
olması, oyun oynamasına ve yaşıtlarıyla �let�ş�m kurmasına alan tanınması ve
uzmanlar tarafından gel�ş�m�n�n �zlen�yor olması gerekl�d�r. 

Bu sebeple toplum temell� kurumların çocukların gel�ş�m�n� nasıl ve ne derecede
destekled�ğ�n�n �ncelenmes�, uyguladıkları öğret�m programlarının ve
pedagoj�n�n d�kkatle değerlend�r�lmes� büyük b�r önem taşımaktadır.

Ver� �çeren açıklama:



Aynı zamanda okul önces� eğ�t�m, çocukların b�l�şsel, sosyal-duygusal, motor ve
d�l gel�ş�mler�n�n desteklenmes�nde öneml� rol oynuyor. Okul önces� eğ�t�m�n
gel�ş�m üzer�ndek� olumlu etk�ler� okul yaşamıyla sınırlı kalmıyor; �lerleyen
yaşlarda da sürüyor. Dolayısıyla bu kurumlarda görev yapan k�ş�ler�n
yetk�nl�kler�n�n yeterl�k durumlarının kontrol ed�lmes� oldukça öneml�d�r.
 
Daha fazla b�lg� �ç�n: 
Türk�ye’de Erken Çocukluk Bakımı ve Okul Önces� Eğ�t�me Katılım - 2017
Eğ�t�m İzleme Raporu 2019: Öğrenc�ler ve Eğ�t�me Er�ş�m - 2019

Ver� �çeren açıklama:



Büyük Res�m / Sınırlı Odak
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Kıyaslama:
D�ğer kurumlardak�

artış sayıları �le kıyas yaparak
�nsanların kafasında b�r

bağlama oturmasını sağlayın.



Elmalarla armutları toplamadan,
�lg�l� ver�ler�, �nsanların z�hn�nde

b�r yere oturtab�lmes� �ç�n kıyaslayın.
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Karşılaştırın:
Bu büyüme �le benzeşen
ama farklı b�r konudak�
b�r büyüme üzer�nden
savunuculuk yaptığınız

konuya d�kkat çek�n!
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Benzeşt�r�n:
Karşılaştırmaya çok benzer b�r

şek�lde kararını değ�şt�rmek
�sted�ğ�n�z k�tlen�n hayatında

benzeşt�reb�leceğ�n�z b�r konu
üzer�nden �lerley�n.







Ver� bazen �nsandır.

Kurum olarak o �nsanların yaşadığı sorunları ele alırken
ya da o sorunlara çözüm ararken bazen o �nsanın
dünyasını da ver� dünyanıza eklemek �steyeb�l�rs�n�z. 

Bu da f�kr�n� değ�şt�rmek �sted�ğ�n�z k�tlen�n
anlattıklarınızla daha kolay bağ kurması anlamına gel�r.





Yaş, c�ns�yet
k�ml�ğ�, a�le
b�lg�s�,
meslek vb.

Bu k�ş�
k�m�nle
(k�ş�/kurum)
ve nasıl
bağlantılı? 

Bu k�ş�n�n önünde
f�z�ksel ve d�j�tal
nasıl engeller var?  
Bunlar neler,
nerede ve ne
zaman
gerçekleş�yor?

Kend�s� ve
çevres�ndek�
dünya �le �lg�l�
ne düşünüyor
ya da neye
�nanıyor?

Değ�ş�me nasıl
dah�l
olab�leceğ�n�
düşünüyor? 
Bunu ne
şek�llend�r�yor?



El�n�zdek� ver�lerle savunuculuk yapmak �st�yorsanız öncel�kle ver�ler�n�z�n
�y� tasn�f ed�ld�ğ�nden em�n olun.
Savunuculuk yapmak �ç�n ver� toplayacaksanız en baştan hang� ver�lerden
hang� çıkarımları yapmak �sted�ğ�n�ze da�r f�kr�n�z olsun.
El�n�zdek� ver� herkes�n okuyab�leceğ� durumda olmayab�l�r, kararını
değ�şt�rmek �sted�ğ�n�z k�tlen�n en kolay anlayacağı formatta sunun ver�n�z�
ya da parçalayıp görselleşt�r�n.
Kararını değ�şt�rmek �sted�ğ�n�z k�tlen�n büyük resm� görmes� �ç�n ver�n�z�n
a�t olduğu gruba da�r de ver�ler� paylaşın. 
Eğer ver�n�z buna müsa�tse karar ver�c�ler�n kend� hayatlarından
bağdaştırab�lecekler� b�r şeyle benzeşt�r�n, karşılaştırın.



B�r grup altında toplanab�lecek nesneler�n b�r araya get�r�lmes� (yakınlık yasası)

Benzer nesneler�n algısal olarak b�r grup altında toplanması (benzerl�k yasası)

Nesneler� s�metr�k şek�l g�b� görme eğ�l�m� (s�metr�)

Eks�k/tamamlanmamış nesneler�n bey�n tarafından kapatılması eğ�l�m� (kapanış)

Ver� görselleşt�rmede d�kkat ed�lecekler

Görsel objeler�n üstlend�ğ� durgun ve bel�rg�n roller (şek�l-zem�n yasası)

Kaynak: https://makersturk�ye.com/ver�-gorsellest�rme-tekn�kler�/



Ver�n�zbololsun!


