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Önsöz 

Bu belge hakkında 

Bu belge, Data-Pop Alliance'ın ortaklarımızla yaptığımız işbirliği sonucunda geliştirilen Beyaz Kitaplar 

Serisinin bir parçasıdır. Bu Beyaz Kitap, finansmanı da sağlamış olan İnovasyon ve Öğrenme Görüşme 

Merkezi'nin yanı sıra MIT Yurttaş Medyası Laboratuvar Merkezi'nden ve Data-Pop Alliance'tan 

araştırmacılar ile işbirliği içinde geliştirilmiştir. 

Data-Pop Alliance, insan merkezli bir Büyük Veri devriminin teşvik edilmesi amacıyla Harvard Beşeri 

Girişimi (HHI), MIT Medya Laboratuvarı ve Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü (ODI) tarafından Büyük 

Veri ve geliştirme üzerine bir oluşturulmuş bir koalisyondur. 
 

Ortak yazarlar hakkında 

Bu rapor aşağıdaki yazarlar tarafından hazırlanmıştır: 

 Rahul Bhargava, Araştırmacı, MIT Yurttaşlık Medyası için Medya Laboratuvar Merkezi 

 Erica Deahl, Inovasyon Uzmanı, 18F, Genel Hizmetler İdaresi; önceden ihtisas öğrencisi ve 

araştırma asistanı, MIT Yurttaşlık Medyası için Medya Laboratuvar Merkezi 

 Emmanuel Letouzé (Yazışmadan sorumlu ve baş yazar), Direktör ve Kurucu Ortak, Data-Pop 

Alliance; Misafir Öğretim Üyesi, MIT Medya Lab. eletouze@datapopalliance.org 

 Amanda Noonan, İnovasyon ve Öğrenme için Tasarım ve Öğrenme Ortak Haber Merkezi 

Araştırma Direktörü 

 David Sangokoya, Araştırma Uzmanı, Data-Pop Alliance 

 Natalie Shoup, Program Yöneticisi, Data-Pop Alliance 

Teşekkürler 

Bu raporun hazırlanmasına Mark Frohardt (Internews) tarafından verilen desteğin yanı sıra, William 

Hoffman (Dünya Ekonomik Forumu), Alex ‘Sandy’ Pentland (MIT ve Data-Pop Alliance) ve Alessia 

Lefébure (Columbia Üniversitesi) yorumlarıyla katkıda bulunmuşlardır. 

Data-Pop Alliance İletişim Stratejisi Uzmanı Lauren Barrett, sunduğu katkılara ilaveten 3. Kutuyu da 

yazmıştır. Ek 3, Data-Pop Alliance Araştırma Bilimcisi Gabriel Pestre ve aynı zamanda belgenin 

editörlüğünü de yapmış olan Data-Pop Alliance Araştırma Stajyeri Carson Martinez tarafından 

geliştirilmiştir. 
 

Finansman 

Bu raporun finansmanı, desteklerine minnettar olduğumuz İnovasyon ve Öğrenme için Ortak Haber 

Merkezi'nin yanı sıra, Dara-Pop Alliance faaliyetlerine verdikleri temel desteğin bir parçası olarak 

Rockefeller Vakfı tarafından sağlanmıştır. 
 

Feragat 

Bu raporda sunulan görüşler yazarlara aittir ve yazarların kendi kurumlarının görüşlerini temsil etmez. 
 

Alıntı Önerisi 

"Veri Okuryazarlığının Ötesi: Veri Çağında Toplumun Katılımı ve Güçlendirilmesinin Yeniden Keşfi." 

Data-Pop Alliance Beyaz Kitap Serisi. Data-Pop Alliance (Harvard Beşeri Girişimi, MIT Medya 

Laboratuvarı ve Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü) ve Internews. Eylül 2015. 

mailto:eletouze@datapopalliance.org
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Önemli terim ve kavramlar sözlüğü 

 
Algoritmalar: Matematikte ve bilgisayar biliminde, bir algoritma biz dizi önceden tanımlanmış talimat 

veya kuraldır. Bunlar çoğu zaman bir bilgisayarda kullanılması amacıyla bir programlama dilinde 

yazılır ve tekrarlayan bir problemin hesaplamalar ve veri işleme yoluyla sıralı olarak nasıl çözüleceğini 

tanımlamak için tasarlanır. Algoritmaların karar vermeye yönelik kullanımı, polislik ve bankacılık gibi 

birçok sektörde gittikçe artmıştır. 

Büyük Veri: 'Büyük Verinin Üç Ögesinin' bir arada ortaya çıkmasından doğan ekosistem: 

 Dijital Kırıntılar—çok büyük veri kümeleri ve akışlarını oluşturan dijital cihazlar tarafından pasif 

olarak yayılan ve/veya toplanan ve de bunların davranışları ve inançları hakkında eşsiz içgörüler 

içeren veri parçaları; 

 Büyük Veri Kapasiteleri—aynı zamanda Büyük Veri Analizi olarak da adlandırılır ve bu tür yeni 

veri çeşitlerini işlemek ve analiz etmek için gereken görselleştirme teknikleri, istatistiksel makine 

öğrenmesi ve algoritmalar vb. dahil olmak üzere araç ve yöntemlerin, yazılım ve donanımların ve 

de teknik bilgi ve becerilerin bütünüdür. 

 Büyük Veri Toplulukları—veri oluşturanlardan analiz edenlere ve son kullanıcılara dek Büyük Veri 

ekosistemine dahil olan çeşitli aktörleri, yani potansiyel olarak tüm nüfusu tanımlar. 

Yurttaşlık teknolojisi: Toplumun ekonomik ve sosyal iyiliği için vatandaşların katılımını sağlayan 

veya devleti daha erişilebilir, etkili ve verimli kılan bir teknoloji türü. Bu teknoloji türü, insanların 

toplumlarını veya topluluklarını iyileştirmesi için gereken kaynaklar, fikirler ve diğer insanlar ile 

bağlantı kurmasına yardımcı olur. 

Veri: Toplanma ve depolanma konularında algılanan kapasiteye sahip ve tanımlanabilir olan bir nesne, 

değişken veya bilgi parçası. Genelde iki şekildedir: yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri. 

Yapılandırılmış veri esasen veri toplayıcısı tarafından sorulan soruların yanıtlarıdır, genelde 

düzenlenmesi ve tanımlanması kolaydır ve kolayca manipüle edilemeyen kesin bir hiyerarşisi 

vardır (yani bir tablo biçiminde düzenlenen bir anketin yanıtları ve bir çizelge içerisinde 

insanların kaç yıl öğrenim gördüklerine ve gelirlerine dair bilgiler). 

Yapılandırılmamış veri otomatikleştirilmiş analize kolayca yanıt veremeyecek bir niteliktedir ve 

toplandığında çoğu zaman asıl amacından farklı şekillerde kullanılır (fotoğraflar, videolar ve 

Twitter gönderileri gibi), ayrıca hiyerarşik bir tanımlama yöntemini izlemeyi gerektirmez. 

Veri aynı zamanda bir politika kavramı ve sosyal fenomen olarak (ör. "veri dünyayı değiştiriyor") veya 

veri ekosistemleri, Büyük Veri vb. için bir kısaltma olarak da kullanılır. 

Veri ekosistemleri: Veri altyapısı, araçları, ortamları, üreticileri, tüketicileri, küratörleri ve 

paylaşımcılarını içeren karmaşık uyarlamalı sistemlerdir. Bunlar, veri/bilgilerin içerisinde akışlar 

halinde hareket ederek dönüştükleri, karmaşık dinamik sosyal ilişkilerin organizasyonlarıdır. 

Veri egzozu: Cep telefonları, sensörler, sosyal medya ve diğer platformlardan insan eylemleri ve 

etkileşimlerinin dijital tercümeleri olarak pasif olarak salınan veriler. 

Veri içerme: İnsanların verileri oluşturma, kontrol etme, kullanma ve verilere ulaşma bakımından 

evrensel kabiliyeti. 

Veri gazeteciliği: Açık veri hareketinin tetiklediği yeni bir gazetecilik şeklidir; veri gazeteciliğinde 

hikayeler analiz edilmiş veri kümelerinin grafikleri veya görselleştirilmiş materyalleri şeklinde sunulur 

veya bunlarla desteklenir. Bu statik veya interaktif grafikler veri tabanlarını, haritaları, şemaları, 

kılavuzları, tabloları veya ana akım haber medyasının görünümünü değiştirmiş olan birçok diğer şekli 

içerir. 

Veri okuryazarlığı: Veri üzerinden ve veri ile yapıcı olarak toplumun dikkatini çekme isteği ve 

yeteneği. 
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Veri modelleme: Mevcut veri kümelerinin şimdiki koşullar hakkında çıkarım yapmak veya gelecekteki 

sonuçları kestirmek için kullanılması. Bu süreçte, verilerin ne anlama geldiğini ve ögelerin birbirleriyle 

nasıl alakalı olduğunu anlamak amacıyla veri kümeleri arasındaki karmaşık ilişkiler çözümlenir. 

Veri Devrimi: Bu terim, 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Üzerine Seçkin Kişilerin Üst Düzey Paneli 

tarafından "hesap verebilirlik ve karar verme amaçlarına yönelik olarak verilerin ve istatistiklerin 

güçlendirilmesi" için bir "Veri Devrimi" çağrısı yapılmasından sonra politika ve kalkınma söyleminde 

yaygın hale gelmiştir. Verinin sosyal bir fenomen sıfatıyla uygulamalarına ve barındırdıklarına işaret 

eder. "Verinin Endüstriyel Devrimi" terimi ilk olarak 2008 yılında Bilgisayar Bilimcisi Joseph Hellerstein 

tarafından ortaya atılmıştır. 

Veri bilimi: Çoğunlukla matematik, bilgisayar bilimi (bilgisayar korsanlığı ve kod yazma), istatistik, 

sosyal bilimler ve hatta hikaye anlatımı veya sanat gibi farklı uzmanlık alanlarından becerilerin bir araya 

getirilmesiyle büyük miktarlarda veriler kullanılarak gerçek dünyadaki problemlerin çözümüne odaklanan 

bir araştırma ve uygulama alanıdır. 

Digital uçurum: Bireyler, topluluklar ve ülkeler arasında bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim ve 

bunları kullanabilme kabiliyeti farklılıkları ile bunların sonucunda meydana gelen sosyo-ekonomik ve 

politik eşitsizlikler. 

Okuryazarlık: UNESCO tarafından tanımlanan haliyle, "çeşitli bağlamlarla alakalı basılı ve yazılı 
materyaller kullanarak tanımlama, anlama, yorumlama, oluşturma, iletme ve hesaplama 
kabiliyeti.Okuryazarlık bireylerin hedeflerine ulaşmalarını, bilgi ve potansiyellerini geliştirmelerini ve de 
kendi topluluklarına ve daha geniş anlamda topluma tam olarak katılmalarını sağlamak için bir öğrenme 
sürekliliği gerektirir."4 

Veri çağında okuryazarlık: Bkz. 2015 yılı sonrasında Okuryazarlık. 

Açık veri: Ücretsiz olarak veya göz ardı edilebilir bir ücret karşılığında erişilebilir haldeki ve kullanımı, 

dönüştürülmesi ve dağıtımı üzerinde asgari düzeyde sınırlamalar bulunan, kolayca erişilebilir ve makine 

tarafından okunabilir veri. 

Popüler veri: Veri güdümlü sunuma ve karar vermeye yönelik dikkat çekici, güçlendirici ve katılımcı 

yaklaşımların uygulanması (R. Bhargava). 

Küçük veri: Açıkça toplanan veridir. Bu veri açık olarak, bildirimli ve amaca yönelik şekilde toplanır. 

Küçük Veri, ilgili mesleğe mensup olmayan ancak ilgilenen kişilerce de analiz edilebilir. "Küçük Veri 

teknoloji destekli analize bağlı değildir ama uygun olduğu yerlerde bu tür analizden faydalanılabilir" (R. 

Bhargava). 

(İstatistiksel) Makine öğrenmesi- Veri biliminin bir alt kümesidir ve geleneksel istatistik ile makine 

öğrenmesinin kesişiminde yer alır. Makine öğrenmesi, hesaplamalar ve sınıflandırma için kullanılan 

prosedür adımlarından oluşan ve yeni verilere maruz bırakıldığında 'öğrenebilen' bilgisayar 

algoritmalarının oluşturulması ve çalışmasına işaret eder. Bu da örneğin reklam e-postalarının 

filtrelenmesinde olduğu gibi, geçmişte edinilen deneyimlerin baz alınmasıyla daha iyi tahmin ve kararları 

mümkün kılar. "İstatistiksel" eklentisi ise, modern makine öğrenmesine yönelik esas yaklaşım olan 

istatistiksel analiz ve metodolojiye yapılan vurguyu yansıtır. 
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Yönetici Özeti 

 
'Veri okuryazarlığı' terimi, uzmanlar, politika belirleyiciler ve savunucular vatandaşların kendi 

kullanımlarına açık olan son derece büyük miktarda verilerden nasıl daha iyi yararlanabileceklerini 

düşünmeye başladığında gitgide daha yaygın bir terim ve 'Veri Devrimi' tartışmalarının potansiyel bir 

moda sözcüğü haline gelmiştir. Politika belirleyiciler, veri bilimi becerilerine yönelik eğitim programların 

artırılmasını savunmuşlardır. Okullar ve (Code for America, Girls Who Code, School of Data vb. gibi) 

kar amacı gütmeyen kuruluşlar, başta kadınlar ve azınlıklar olmak üzere hassas kesimler için kod yazma 

programları ve teknik müfredatlar temin ederek dijital uçurumun üstesinden gelmek üzere ortaya 

çıkmıştır. Gittikçe daha fazla veri gazetecisi, veri kullanmakta ve veri hakkında yazılar kaleme 

almaktadırlar. Açık veri ve yurttaşlık teknolojisi savunucuları, yurttaş bilgisayar korsanlarının toplumun 

iyiliği adına veri üzerine teknik becerileri kullanmaları ve yeni diyalogları teşvik etmeleri için bilgisayar 

korsanlığı maratonları organize etmişlerdir. 

Son derece ihtiyaç duyulan bir "en alttan yukarıya doğru" çözüm olarak gittikçe artan popülerliğine 

karşın, veri okuryazarlığı yetersiz tanımlanmıştır veya en iyi haliyle bile muğlaktır. 'Veri okuryazarlığının' 

şimdiki kavramsallaştırmaları yeterli midir yoksa teknik gereklilikleri aşırı derecede vurgulayarak daha 

derindeki yapısal ve daha politik nitelikteki tartışmalı konulara meydan okumakta başarısız mı 

olmaktadır? Verinin her yerde olduğu bir çağda "veri okuryazarı" olmak ne demektir ve okuryazar 

olmaktan farkı nedir? Neden ve nasıl teşvik edilmelidir? 'Veri okuryazarlığının' teşvik edilmesi, bireyleri 

ve toplulukları, onların devletleri hesap verebilir tutmaları, yerel problemleri çözmeleri ve kendi veri 

ekosistemlerinde yollarını bulmaları bakımından nasıl güçlendirmektedir? Dijital bağlanabilirliğin her 

yerde bulunduğu ve eşitsizliğin arttığı bir dünyada, bunun yerine acaba veri içerme konusuyla mı 

ilgileniyor ve bundan mı bahsediyor olmamız gerekir? 

İlk önce, okuryazarlığın teşvik edilmesine dair çok daha uzun bir tarihsel anlatım kapsamında ortaya 

çıkan bir kavram olarak 'veri okuryazarlığını' tartışmaktayız. Tarih, okuryazarlığın, yani kimin okuryazar 

olup olmadığının belirlenmesi ve teşvik edilmesinin, toplumlar içerisindeki güç yapılarının inşası ve 

sürdürülmesi üzerinden çoğu zaman nasıl sağlama alındığı konusu üzerine ışık tutmaktadır. Bu da 

okuryazarlığın illa ki güçlendirici ve aydınlatıcı bir güç olarak görülmesi fikrine tezattır. Aynı süreçlerin 

veri çağında da, hem de sosyal bir fenomen olarak verinin yayılmasıyla boy ölçüşebilir bir hız ve 

kapsamda yaşanması riski mevcuttur. 

Veri okuryazarlığını "veri üzerinden ve veri ile yapıcı olarak toplumun dikkatini çekme isteği ve yeteneği" 

olarak tanımlamaktayız. Bu tanımdan ortaya beş adet gözlem çıkmaktadır: 

1. "İstek ve yetenek" teknolojinin insan niyet ve kapasitesini büyüten özelliğini vurgular. 

2. "Yetenek", okuryazar ve okuryazar olmayan ikileminden uzaklaşarak, bir süreklilik olarak 

okuryazarlığın altını çizer. 

3. "Veri" geniş anlamda "her bir gerçek, istatistik veya bilgi parçası" olarak anlaşılır. 

4. "Toplumun yapıcı olarak dikkatinin çekilmesi" istek ve yeteneğe yön veren aktif bir amaç 

olduğunu gösterir. 

5. "Veri üzerinden veya veri ile" ise bireylerin ileri düzey istatistik kabiliyetine gerek kalmaksızın 

veri okuryazarı bireyler olarak katılım gösterebilmelerini ortaya atar. 

Bu tanımın yanı sıra, tabiatı gereği verinin kendisi de okuryazarlığın her bir alt türünden (medya, 

istatistiksel, bilimsel bilgisayımsal, bilgi ve dijital okuryazarlık türleri gibi) ögeler ve ilkeler barındırır ve 

de okuryazarlığın ortam merkezli tanımlarından daha kapsayıcı bir tanıma doğru ilerler. 

Okuryazarlığın mevcut alt kategorilerinin ögeleri temelinde şekillenen ve belirli ortamların ve bu 

ortamların teknokratlarının ötesine uzanan bir veri okuryazarlığı tanımını kullandığımızda, temelini 

oluşturan dört esas sütunu da betimlemekteyiz: veri eğitimi, veri görselleştirmeleri, veri modelleme ve 

veri katılımı. 
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Veri okuryazarlığını keşfetmemiz, "veri çağında okuryazar olmanın" ne anlama geleceğini daha fazla 

düşünmemiz ve okuryazarlığın teşvik edilmesindeki dört temel sütuna işaret etmemiz yönünde bizi daha 

da sevk etmektedir: 

- Veri okuryazarlığı atik ve uyarlamalı bir şekilde teşvik edilmeli, bu esnada güncelliğini yitirmesi 

kaçınılmaz olan öğretme platformları ve teknik dillerden ziyade uyarlamalı kapasitelerin ve 

direncin geliştirilmesine yardım etmeye odaklanmalıdır. 

- Veri okuryazarlığının teşvik edilmesi okuryazarlığın tüm temel alt kategorilerinin esas özellikleri 

ve sütunları üzerinde şekillendirilmeli, bu bağlamda okuryazarlık bir süreklilik olarak 

görülmelidir. 

- Veri okuryazarlığının teşvik edilmesine insanların mevcut ekosistemleri ve toplumları içerisinde 

kendileri için anlamlı ve etkili bir şekilde yönlerini bulmaları için onların güçlendirilmesi de dahil 

olmalıdır. 

- Veri okuryazarlığının teşvikinde farklı veri okuryazarlığı ihtiyaçları ve kapasiteleri bulunan 

kişilerin karmaşık bir sistem içerisinde birbirleriyle etkileşimde bulunabilmeleri için birden çok 

yol sunulmalıdır. 

Veri okuryazarlığının teşvik edilmesine yönelik tüm mantık ve ilginin merkezinde, vatandaş ve 

toplulukların serbest birimler olarak güçlendirilmesi hedefi yatmalıdır. Bu da ancak veri okuryazarlığının 

sosyal içermenin önemli bir yolu ve ölçüsü olarak görülmesiyle, yani daha uygun bir tabirle veri içerme 

yoluyla başarılabilir. Bu bağlamda, yukarıda tanımlanan ve kavramsallaştırılan haliyle veri okuryazarlığı 

daha fazla sosyal içerme için ve sosyal içerme yoluyla teşvik edilir. 

Burada, veri okuryazarlığı programlarının tasarımındaki üç adet kritik güçlüğün altını çizmekteyiz: 

- Büyük Verinin, günümüzdekine kıyasla insanların çoğunun veya çok daha fazlasının katılmak 

isteyecekleri ve bunu yapabilecekleri bir ölçekte küçültülmesi 

- İnsan merkezli tasarımın bağlamının ve kullanım  ögelerinin öneminin anlaşılması; 

- Sözcüklerin ve dilin verilerin iletilmesi ve görselleştirilmesi bakımından gücünün anlaşılması ve 

avantaj olarak kullanılması 

Son bölümde belirtilen daha geniş bağlamdaki Veri Devrimi kavramına ve son sözlere tekrardan veri 

okuryazarlığı ve sosyal içerme ışığında değindiğimizde, bu Veri Devriminin olumlu bir değişime önayak 

olması için, veri çağında veri içerme yoluyla sosyal içermeye yönelik bir evrim şeklinde meydana 

gelmesinin şart olduğu açıktır. Veri Devrimine yönelik 'her zamanki olağan işler' çerçevesi aynı şekilde 

devam edecek olursa, veri okuryazarlığının artmasına yönelik çabalarımız, sosyal dışlamayı teşvik eden 

mevcut güç dinamiklerini pekiştirebilir. Bu geçiş dönemi, güçlenmeye doğru bir yol oluşturmak için 

elverişli bir zamandır. Veri içermenin oluşturulmasına odaklanan veri okuryazarlığı, tüm insanlar için veri 

güdümlü karar ve argümanları anlamak, yorumlamak ve yönetmek için bir kapıyı aralamaktadır. 

Veri okuryazarlığını desteklemek esasen bireylerin belirli bir beceride uzmanlık kazanmalarının veya 

belirli bir teknoloji platformunda yetkinleşmelerinin sağlanması ile alakalı değildir. Bundan ziyade, bu 

destek bireylerin verinin altta yatan ilkelerini ve güçlüklerini anlayabilecek şekilde donatılması ile 

alakalıdır. Bu anlayış, insanların karşılaştıkları verileri anlamalarını, yorumlamalarını ve kullanmalarını 

ve hatta kendi verilerini üreterek analiz etmelerini sağlayacak şekilde onları güçlendirecektir. Bu da 

sadece veri okuryazarlığının, toplumun katılımının ve güçlendirilmesinin gereken şekilde yeni baştan icat 

edilmesine ve bizim veri içerme olarak adlandırdığımız hedefe yönelik bir araç olarak görülmesiyle 

mümkündür. 
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Giriş 

 
Birleşmiş Milletler ve diğerleri tarafından yapılan "Veri Devrimi" kapsamında, dünyadaki 
güçlüklerin üstesinden gelebilmek amacıyla çeşitli büyüklüklerde ve şekillerdeki verilerden 
faydalanmanın vaat ettikleri ve tehlikeleri hakkındaki tartışma ve girişimlerin ardı arkası 
gelmemektedir.1. Ancak verinin içinde yaşadığımız dünyayı tam olarak nasıl değiştirmesi 
beklenmektedir? 'Değişim teorisi' nedir? Şubat 2010'da yani veri bakımından kat ettiğimiz yola 

bakılırsa neredeyse bir asır önce, The Economist “Veri Akını: Şirketler, Devletler ve Toplum 
Sonsuz Potansiyelinden Daha Yeni Faydalanmaya Başlıyor” adında, sonradan sıkça alıntılanan 
bir makale yayınladı (Şekil 1). İlk çevrimiçi yorumlardan birisi "İşte bizim 21. yüzyıl 
mesleklerimiz, Amerika.Lütfen bunu anlayın ve sonraki neslimizi de buna 

göre yetiştirin,” diyordu. 

Son birkaç yıl içerisinde, 'veri 

okuryazarlığı' kavramı esas öneme 

sahip bir öncelik olarak ortaya 

çıktı. Okullar ve kar amacı 

gütmeyen kuruluşlar, çocuklara 

erken yaştan nasıl kod 

yazacaklarını öğretmek için 

programlar geliştirdiler. Açık veri 

hareketindeki savunucular, uzun 

zamandır kamusal verilerin 

kullanımının uzmanların ve 

eğitimli gazetelerin ötesine 

genişletilmesini uzun zamandır 

savunmuşlardır. Y kuşağından iş 

arayanlar Coursera, edX ve diğer 

çevrimiçi kurslardan ders alarak 

veri çağında veri bilimi 

becerilerini geliştirmeyi ve 

rekabet edebilirliklerini artırmayı 

hedeflemektedirler.  

Şekil 1:2010 yılında betimlenen haliyle "Veri Akını" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kaynak: http://www.economist.com/node/15579717 

Uluslararası kalkınma ve yurttaşlık teknolojisi toplulukları da veri devriminin bir şartı olarak veri 

okuryazarlığına olan ihtiyacı vurgulamıştır. Bu kuruluşlar veri okuryazarlığının fiziksel 

dünyadaki potansiyel ekonomik ve sosyal etkisinin yanı sıra, kısmen de potansiyel 

demokratikleştirici etkisini vurgulamaktadır. 

Ne var ki, konu verinin devrimsel potansiyeline ve 'veri devriminin' niteliği ve özelliklerine 

geldiğinde, esas noktayı çoğunlukla gözden kaçırmaktayız. Genellikle, 'veri devrimi' söylemi, 

dünyanın eksikliğini çektiği (ve bu nedenle de en çok ihtiyaç duyduğu) şeyin daha fazla ve daha 

iyi veriler ve de daha iyi kararlar verebilmek için veri toplayabilen, analiz edebilen ve amaca 

yönelik işleyebilen kişiler olduğu fikrini baz alır. 'Veri okuryazarlığını' daha ileriye taşımaya 

yönelik çağrıların çoğunun üzerinde temellendiği bu sav tamamen yanlış değilse de, 2015 

dünyasının neden böylesine kötü bir halde olduğuna dair birçok karmaşık ve tartışmalı soruyu 

dışarıda bırakmaktadır. 

Her zaman olduğu gibi, tarihten ders almak mümkündür. Claude Lévi-Strauss Tristes tropiques 
isimli ufuk açıcı kitabında, yazı yazma ve okuryazarlığın teşvik edildiği ilk on yılların güç 

elitlerinin amaçlarına hizmet ettiği savını öne sürmüştür. Stanford araştırmacıları tarafından 
başlıca veri bilimi programları üzerine yapılmış olan kısmi bir değerlendirme, geleceğin veri 
bilimcilerinin yetiştirilmesindeki önde gelen eksikliklere işaret etmektedir.2 

http://www.economist.com/node/15579717
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Veri okuryazarlığının teşvik edilmesindeki mantık oldukça düz ve doğrudan görünebilir. Ne var 

ki, toplumun bütününün veri okuryazarlığından ne beklemeleri gerektiğini bir kenara bırakın, veri 

okuryazarlığının ne olduğu hakkında kesin bir bilgisi yoktur. Dünyanın ezici problemlerine bir 

yanıt olarak veri okuryazarlığını teşvik etmeye başlamamızdan önce, yanıtlanması gereken hayati 

sorular vardır. 

1. "Veri okuryazarlığı" nedir? Beraberinde neleri gerekli kılar ve istatistik okuryazarlığı, 

matematik okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, matematiği günlük hayatta kullanma becerisi ve 

benzer kavramlardan nasıl ayırt edilir? 

2. Veri okuryazarlığı neden önemlidir? Veri okuryazarlığının hangi toplumsal amaçlara hizmet 

etmesi beklenmektedir? Veri okuryazarlığının iyileştirilmesinden bu amaçların başarılmasına 

doğru ilerleyen değişim teorisi nedir? 

3. Veri okuryazarlığının mevcut kavramsallaştırmaları ne kadar yeterlidir? Teknik şartların 

günümüzdeki vurgusu, daha derinde yatan yapısal sorunları dikkate almakta başarısız mıdır? 

Tüm problemlerimizi bizim için çözmeleri için dünya standardındaki veri bilimcilerine 

güvenmek zorunda kalacağımız distopik bir geleceğe doğru mu ilerliyoruz? (Ek 1) 

4. Veri okuryazarlığına yönelik daha içerici yaklaşımları nasıl teşvik edebiliriz? Her yana 

yayılmış bir veri okuryazarlığı nasıl sosyal içerme için, veri içerme için bir kuvvet teşkil 

edebilir? 

Bu çalışmada veri okuryazarlığı kavramının genişletilmesi savunulmaktadır. Bir terim olarak veri 

okuryazarlığının yeterli olmadığını, mevcut eşitsizlikleri pekiştirdiğini ve daha geniş bir kavram 

olan içerme ile değişmesi gerektiğini savunmaktayız. Bu vizyonun yerine getirilmesi, popüler 

yeni yazılım sistemlerinin geliştirilmesi ve istatistik paketleri üzerine yüz yüze eğitimlerin ve 

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin verilmesinden daha zorlayıcı ve yıkıcı olacaktır. Daha ziyade, 

bireylerin verileri üretmek, verilere katılmak, verileri iletmek ve kullanmak için kendi veri / bilgi 

ekosistemleri içerisinde yönlerini bulmaları için nasıl etkili şekilde güçlendirilecekleri 

bakımından veri okuryazarlığının anlaşılması ve tanımlanmasını gerektirecektir. Ayrıca, veri 

okuryazarlığını teşvik ettiğimizde, veri küratörlüğü, sentezlemesi ve iletişiminde rol alan 

dinamiğin ve uygun bağlamın anlaşıldığı, tasarımı gereği insan merkezli olan yaklaşımları da 

sürece katmalıyız. 

Veri Devriminde ilerlememiz esnasında, bugün 'veri okuryazarlığı' olarak yaptığımız tanımın 

ötesine geçmek ve veri çağında veri okuryazarlığını tekrar dikkate almak için şimdi elverişli bir 

zamandır. Ayrıca, bir sosyal içerme devrimine, yani bizim adlandırdığımız şekliyle veri içermeye 

doğru giden yol ve ölçü birimi olarak veri okuryazarlığını kabul etmeliyiz çünkü bunlar Veri 

Devrimini gerçekten "devrimsel" nitelikte kılacak olan daha derindeki hedeflerdir. 

Bu noktaları açıklamak üzere, bu çalışma veri okuryazarlığı kavramı üzerine mevcut yaygın 

yaklaşımların işlenmesiyle devam etmektedir. 2. Bölümde veri okuryazarlığının daha geniş 

anlamlı bir tanımı olması gerektiği savunulmakta ve veri çağında okuryazarlık olarak 

kavramsallaştırması önerilmektedir.3. Bölümde veri okuryazarlığının nihayetinde daha geniş 

kapsama sahip sosyal içermeye ulaşmanın bir yolu ve sosyal içermenin bir ölçü birimi olması ve 

tam tersinin de geçerli olması gerektiği belirtilmektedir.4. Bölümde veri çağında bizim veri 

içerme olarak adlandırdığımız daha geniş kapsamlı sosyal içermeye doğru bu istenen evrimi 

desteklemek için seçenek ve gereklilikler sunulmaktadır. Sonuç olarak da, günümüzün veri nesli 

ve veri devrimine bu nesil tarafından yapılan katkılar hakkında son düşüncelerimizi 

aktarmaktayız. 
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1 ‘Veri okuryazarlığının’ ortaya çıkışı, dış hatları ve sınırları 

1.1 Veri okuryazarlığı: 'Veri Devriminden' doğan bir kavram 

Yeni “Verinin Endüstriyel Evriminde,”3 karmaşık problemlerin çözümü için gittikçe daha fazla 

sayıda aktör verilerden faydalanmakla ilgilenir olmuştur. Açık devlet verilerinden sensör 

verilerine ve sosyal medyadaki veri egzozuna, mevcut bulunan büyük miktarda veri politika 

belirleyicilerin, uzmanların, şirketlerin ve aktivistlerin daha fazla bilgilendirilmiş soru 

sorabilmelerine ve bu sayede daha etkili politika ve programlar geliştirebilmelerine imkan 

tanımalıdır. 

'Veri okuryazarlığı' terimi, uzmanlar, politika belirleyiciler ve savunucular vatandaşların kendi 

kullanımlarına açık olan son derece büyük miktarda verilerden nasıl daha iyi 

yararlanabileceklerini düşünmeye başladığında gitgide daha yaygın bir terim ve 'Veri Devrimi' 

tartışmalarının (1. Kutu) potansiyel bir moda sözcüğü haline gelmiştir. Yaygın olarak öne sürülen 

savlar aşağıdakileri içerir: 

1. ‘Veri okuryazarlığı’ Büyük, Küçük ve Açık Verilerin ekonomik etkisini artırır. Şirketler 

verilerle yaratılan potansiyel iş değerini sermayeye çevirmeyi hedefledikçe, veri bilimi 
becerilerine sahip olan çalışanlar da günümüz ekonomisinde oldukça değerli hale gelmişlerdir. 
Şirketler, analistlerinin "veri güdümlü deneyler yapmaları, verileri yorumlamaları ve yenilikçi 
veriye dayalı ürün ve hizmetler oluşturmalarına" yardımcı olmak amacıyla beceriye dayalı 
eğitimlere yatırım yapmaya başlamışlardır.4 Birçok yönetici ve şirket sahibi için, iş gücü ne 
kadar "daha okuryazar" ise, kar marjları ise o kadar artacaktır; 

2. ‘Veri okuryazarlığı’ yerel nüfusların yerel problemleri anlamalarını ve çözmelerini 
sağlar. Kalkınma aktörleri ve topluluk savunucuları, veri okuryazarlığını yerel aktörlerin ve 
toplulukların yerel problemlerin çözümü bakımından etkinlik ve direncinin artırmanın bir fırsatı 
olarak görmekte ve teşvik etmektedirler. Veri okuryazarı yerel aktörlerin "çoğu zaman daha üst 
bir düzeyde toplanan istatistiklerin aksine çok küçük parçalara ayrılmış verilerle veya coğrafi 

kapsamı sınırlı olan verilerle... çalışabilmeleri" gerekir.5  Daha da kritik bir öneme sahip olan 
bir husus ise, veri okuryazarlığının yerel aktörleri sadece mevcut verilerle çalışabilmeleri için 
değil, verileri oluşturmaları, verilere sahip olmaları, verilerden faydalanarak paraya 
dönüştürebilmeleri için de güçlendirecek olduğudur. 

3. ‘Veri okuryazarlığı’ vatandaşların devletler, hesap verebilir ve şeffaf halde tutmalarını 
sağlar. Devlet verilerine erişimin gitgide artması, kendiliğinden toplumsal etki oluşturmaz. 
Bundan ziyade, vatandaşların devletleri hesap verebilir halde tutmaları ve "açık devletin 
faydalarını ötekileştirilmiş topluluklara yaymaları" için verileri yorumlayabilmeli, 
anlayabilmeli ve etkili biçimde kullanabilmelilerdir.6 Veri okuryazarlığı, sivil toplum 
gruplarının hak ihlallerini kataloglamalarına, veri güdümlü gazeteciliğe hız vermelerine ve 
yolsuzluk karşıtı ve şeffaflık çabalarına vatandaşların katılımını teşvik etmelerine yardımcı 

olabilir.  Ayrıca, savunucular 'veri okuryazarlığının' gittikçe artan dijital uçurum için bir köprü 
kurulmasına yardımcı olabileceğini belirtmektedirler. 
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Şekil 2:Klasik DIKW Piramidi 

Gösterilen bu ilgiye karşın, veri okuryazarlığı ile tam olarak neyin kast edildiği ve veri 

okuryazarlığından nelerin beklendiğine dair açıklamalar eksik veya muğlak olmuştur. Örneğin, 

IEAG raporunda bu kavrama belirgin bir şekilde yer verilmişse de (1. Kutu), hiçbir tanım 

sunulmamıştır. Özellikle de raporun "kişiler ve veriler arasındaki engellerin kaldırılması" 

ifadesinde "kapasite" ve "veri okuryazarlığı" rolleri arasındaki farkı ayırt edip etmediği ve nasıl 

ayırt ettiği muğlak kalmıştır; özellikle de aksi halde benzer olacak bir ifadede "kapasitenin" eksik 

olduğu dikkate alındığında. Ayrıca raporun veri okuryazarlığı ve istatiksel okuryazarlık 

arasındaki farkı ayırt edip etmediği ve nasıl ayırt ettiği ve de bu kavramların ayrı ayrı veya 

beraber "matematiksel beceri" olarak benimsenip benimsenmeyeceği de açık değildir. Son olarak 

da, bunlardan birinin mi yoksa her ikisinin mi "tüm insanların veri kalitesine girdi sağlama ve bu 

kaliteyi değerlendirme ve de bunları kendi kararları için kullanmanın yanı sıra bilgi çağında 

vatandaşlığın teşvik edilmesi için girişimlere tam katılımda bulunma kapasitelerinin olmasını 

sağlaması" gerektiği de belli değildir. Özellikle de "veri kalitesine girdi sağlama ve bu kaliteyi 

değerlendirme ve de bunları kendi kararları için kullanma" kapasitesine karşı "bilgi çağında 

vatandaşlığın teşvik edilmesi için girişimlere tam olarak katılma" kapasitesinin ne kadarının 

(istatistiksel okuryazarlık veya bununla veri okuryazarlığın bir birleşimi karşısında) veri 

okuryazarı olmanın sonucu veya ifadesi olması gerektiği belirsizdir. 

Buradaki nokta, günümüzde veriye ilişkin kürese tartışmalara şekil veren birçok husus ve öneriyi 

barındıran bir raporu eleştirmek değil, ancak muğlaklıklarının mevcut konunun yüzeyinin 

ötesinde ve altında bulunan karmaşıklığı nasıl vurguladığını göstermektir. Günümüze değin, 

girişte ayrıntıları verilen sorulara tatmin edici yanıtlar verilmemiştir. 
 

1.2 Özütleyici ve dönüştürücü bir endüstrinin yetkinliği olarak veri okuryazarlığı? 

Yukarıda öne sürüldüğü üzere, 'veri okuryazarlığı' lehine en çok dile getirilen sav, verinin bir 
etkisi olması için insanların veriyi nasıl anlayacaklarını ve kullanacaklarını bilmeleri gerektiğidir. 
İma edildiği üzere, Açık Veri topluluğu uzun zamandır devlet verilerini 'açık' hale yani bir 
internet sitesi üzerinden erişilecek hale getirmenin yeterli olmadığını vurgulamıştır; 'değişim 
teorisi' insanların siteye ve verilere erişmek için teşvik edilmesini ve buna ilişkin yeteneğe, bu 
verileri indirecek kabiliyete ve de bunları analiz etmek için gereken yetkinlik ve araçlara vb. 
sahip olmalarını gerektirir. Benzer şekilde, genel anlamda veriler ve özellikle de Büyük Veri 
birkaç yıl önce “dijital ekonominin yeni petrolüne”9  benzetildiğinde, üzeri kapalı olsa da atılması 

gerektiği aşikar olan bir adım "rafine" 

veya "dönüşüm" aşamasıydı. Ve gerçekten de, Büyük Veri 

“karmaşadan anlam çıkarmaya yönelik (...) bir 
zihniyet”10 olarak tanımlanmıştır. The 
Economist’in Veri Akını makalesinin kapağı, 
ham maddenin bir büyüme kaynağına 
dönüştürülmesi hakkında benzer bir savı 
iletmektedir. 

Bu savlar, DIKW modelinde özetlendiği üzere 

veriden bilgiye, bilgiden bilgi birikimine en 
yukarıdaki bilgeliğe ulaşana dek bir dönüşüm 
sürecinin yaygın şekilde kullanılan vizyonuna 
dair ana kademeleri yansıtmakta ve 
yükseltmektedir (Şekil 2). 11 Bir piramidin 
seçilmiş olması ve son derece simgesel boyutu 
tamamen tesadüfi olmayabilir. 

‘Veri okuryazarlığı’ ilk kademe artışı için gereken becerilere ve koşullara karşılık gelmektedir.  
 Bu yaklaşım ve odak noktasına, konu üzerine birçok popüler basın makalesinde değinilmiştir. 
Örneğin 2014'te Forbes dergisinde yayınlanan bir makalede veri okuryazarlığı “kişi başına bir 
saniyeden az süre içerisinde 18.446.744.073.709.600.000 veri noktasını toplayabilme, analiz 
edebilme ve görselleştirme yeteneği veya kolaylığı” olarak tanımlanmıştır.12 
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Çıta saniyede 1018 veri noktasını işleyebilmeye karşılık gelecek şekilde alçaltıldığında bile, veri 

okuryazarlığının mevcut kavramsallaştırmaları “veri kullanabilme ve analiz edebilme 

yeteneğinin’” bir versiyonunun yakından etrafında dönmektedir. İleride göreceğimiz üzere, bu 

tanımın kendisi ve verinin bu sürece değişim ve doğası gereği engeller getireceğine dair 

varsayımlar ve beklentiler tamamen yanlış değilse de, görevlerin yerine getirilmesi için gereken 

becerilere odaklanmaktadır. 

Bu kavramsallaştırmanın altında soruşturulması ve meydan okunması gereken bazı anlamlar 

yatmaktadır.  Bir kere, dönüşüm sürecinin piramidin tepesinde yer alan nihai amaçları hakkında 

hiçbir şey söylememektedir. Veri toplama düzeyini sorgulamamakta, özütlenmeyi ve işlenmeyi 

bekleyen bir petrol elinizin altındaymışçasına veriyi baştan kullanılabilir haldeymiş gibi 

varsaymaktadır. Etik ve politik bakımdan dikkate alınacaklar için ise neredeyse hiç yer 

bırakmamaktadır. Ancak 'eski petrol' mukayesesi bir uyarı işlevi görmelidir: Petrol ekonomilere 

ve acil durum araçlarına olduğu kadar yozlaşmaya ve elitlerin üstünlüğü zapt etmesine (ve 

küresel ısınmaya) da yakıt sağlar. 

Bu konuyu pekiştirmek için Godwin’in Büyük Veri hakkında bahsettiklerine değinmek gerekir: 13  

Edward Snowden’in ABD Ulusal Güvenlik Ajansının izleme faaliyetlerinin niteliği ve kapsamı 
hakkında ortaya çıkardıkları. 'Veri okuryazarlığı' sadece veriyi bilgiye dönüştürebilme yetisi 
olsaydı, kıdemsiz NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı) analistlerinden (ve bunların Amazon veya 
Google bünyesindeki mevkidaşlarından) oluşan bir toplum, yüksek düzeyde veri okuryazarı bir 
toplum olurdu. Aşağıda tartışılan uyarılarla beraber, data analitiği sayesinde mümkün olan devlet 
izleme faaliyetleri ve kurumsal manipülasyonlar (Facebook sosyal deneyinde14 veya yakın 

zamanda ortaya çıkan Volkswagen skandalında15 olduğu gibi) gittikçe artarken, insanın içgüdüsel 
olarak böylesi bir toplumun en ilerleyici ve içerici yapıda olmayacağını hissedebilmesi 
mümkündür. Bu da, en azından, veri okuryazarlığının ne olduğunun, anlam ve zorunluluklarının 
kavramsallaştırmalarının tam olarak yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. 

 

1.3 Tarihin gözünden 'veri okuryazarlığının' yeniden ele alınması 

'Veri okuryazarlığı' kavramını irdelemenin bir yolu, hem okuryazarlığın hem de onu teşvik 

etmeye yönelik çabaların nasıl tanımlandığını ve kavramsallaştırıldığını anlamak için veri 

okuryazarlığının mecazi kökleri, yani 'standart' veya 'geleneksel' veya 'temel' okuryazarlık 

üzerinde düşünmektir. Tarih, okuryazarlığın belirlenmesi ve teşvik edilmesinin, toplumlar 

içerisindeki güç yapılarının inşası ve sürdürülmesi üzerinden çoğu zaman nasıl sağlama alındığı 

konusu üzerine ışık tutmaktadır. Bu da okuryazarlığın illa ki güçlendirici ve aydınlatıcı bir güç 

olarak görülmesi fikrine tezattır. 

 
 

 

 

Örneğin, ünlü kitabı Tristes tropiques ile, Claude Lévi-Strauss Avrupa'daki Sanayi Devrimi 
esnasındaki okuryazarlık programları için yazı ve mantığın tarihsel rolü üzerinde çalışmıştır. 
Yazının "insanoğlunun yaşam koşullarında derin değişiklikler meydana getirmekte başarısız 
olamayacağı" fikrinin yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyordu. Bunun yerine, bu "tuhaf şey" olan 
yazının, asırlar boyunca, elitlerin kitleler üzerindeki kontrollerini sağlamlaştırma ve güçlendirme 

yolu olduğunu öne sürüyordu.16 Ayrıca, Lévi-Strauss okuryazarlık kampanyalarını, gücü elinde 
tutan elitlerin çıkarlarına insanların hizmet etmesini sağlamanın bir yolu olarak tanımlamıştı. (2. 
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Kutu ve Ek 2). 
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Ayrıca, Sanayi Devriminde okuryazarlığın etkileri (ve buna duyulan ihtiyaç) üzerine alan yazın oldukça 
belirsizdir. On dokuzuncu yüzyılın ortalarında, Avrupa işçilerinin çoğunluğunun okuryazar olmasına gerek 
yoktu, o zamanlar okuryazarlık "kendi imzasını atma" yeteneği ile ölçülüyordu ama olmasaydı sanayileşme 
sürecinin mümkün olamayacağı bir nokta vardı, zira "tacirler, tezgâhtarlar, müfettişler ve mühendisler gibi 
okuryazarlığa ihtiyaç duyanların oluşturduğu geniş bir nitelikli işgücü havuzuna sahip olmak çok 

faydalıydı." 17 Lévi-Strauss'un da belirttiği üzere, bu dönem Avrupa Ulus-Devletinin inşasının altın 
çağına denk gelmiştir ki 18 bu dönemde Avrupa'nın bazı kısımlarında merkezi otoritenin 
yaptırımının devreye sokulması için bölgesel diller sistemli ve acımasız şekilde bastırıldı. 

Evrensel kitle okuryazarlığına yönelik çabalar, UNESCO gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra 

hükümetler ve sivil toplum örgütleri tarafından verilen teşviklerle 1950'lerde başladı. 

Okuryazarlık 2. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan uluslararası topluluğun gündeminin bir 

maddesi olduğunda, "okuryazarlık bilgisizliğinin" kökünü kazımaya yönelik kampanyalarla, 

ülkeler içinde ve arasında özerklik için temel beceriler olarak okuma ve yazmanın teşvik edilmesi 

odak noktasına getirildi. Okuryazarlığın tanımları, çeşitli eyaletler ve bölgeler arasında farklılıklar 

göstermiş ve okuma yazma bilgisizliğini hedefleyen küresel kampanyalar da Soğuk Savaş 

zamanında bölünmeye uğramıştır. O dönemden bu yana, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve 

küreselleşme sayesinde yeni okuryazarlık kavramları oluştu ve bu da okuryazarlık 

savunucularının temel okuryazarlığın tanımlanan en alt çıtasını devamlı gözden geçirmelerine 

neden oldu. 

Lévi-Strauss bu satırları yazdığından beri dünya önemli ölçüde değişti. Verilerin kullanımı ile 

alakalı bazı okuryazarlık türleri de dahil olmak üzere çeşitli okuryazarlık biçimlerinin, medeni 

haklar hareketinden cinsiyet eşitliği ve çevre korumaya ilişkin mücadelelere kadar, insanların 

aydınlanmalarına ve güçlenmelerine temel katkılarda bulunduğu inkar edilemez. Ancak bu 

etkilerin 'ikincil' etkiler mi olduğu yoksa açıkça amaçlanan asıl sonuçlar mı olduğu tam olarak 

belli olmasa da, okuryazarlık programların her zaman yerel ontolojilere yerleşik halde bulunduğu 

açıktır. 

Bugünkü duruma tarafsız bir şekilde baktığımızda, insanoğlunun ilerlemesini teşvik etme 

potansiyeline karşın, ileri veri analizi tekniklerinin şu ana dek bilhassa devletler ve şirketler için 

çok faydalı olmuş olduğu gözlemlenebilir. 'Veri okuryazarlığının' şimdiki kavramsallaştırıldığı 

haliyle, yani amaçlarını ve araçlarını sorgulamadan sadece becerileri sağlayarak, teşvik 

edilmesinin okuryazarlığın teşvikine ilişkin tarihi tersine mi döndüreceği yoksa tekrar mı edeceği 

ve bunu nasıl yapacağı belirsizdir. Bu da bizi, veri okuryazarlığına yönelik olarak, fazlasıyla 

mekanik dünya görüşlerinden ve bu görüşlerin problemlerinden temelini alan günümüz 

yaklaşımlarını yeniden düşünmeye sevk etmektedir. 
 

2 'Veri okuryazarlığından' 'veri çağında okuryazarlığa' doğru 

2.1 Veri okuryazarlığını (yeniden) tanımlamaya çalışmak 

Bu çalışmanın ortak yazarları, önceden20 veri okuryazarlığını veri okuyabilme, veri ile 

çalışabilme, veriyi analiz edebilme ve veri ile tartışabilme yetisi olarak tanımlamayı 

önermişlerdir: 

 Verilerin okunması, verinin ne olduğunu ve dünyanın hangi açılarını temsil ettiğini 

anlamayı gerektirir; 

 Veri ile çalışma, verilerin oluşturulmasını, edinilmesini, temizlenmesini ve yönetilmesini 

gerektirir; 

 Veri analizi verilerin filtrelenmesini, ayıklanmasını, kümelenmesini, kıyaslanmasını ve 

benzer diğer analiz işlemlerinin yapılmasını gerektirir; 

 Veri ile tartışma ise, bir mesajı belirli bir hedef kitleye iletmeyi amaçlayan daha geniş 

kapsamlı bir anlatıyı desteklemek amacıyla verilerin kullanılmasını gerektirir. 
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Bu çalışmada, veri okuryazarlığının sunacağımız yeni tanımı, bunu bir adım daha ileriye 

taşımaktadır. Veri okuryazarlığını "veri üzerinden veya veri ile yapıcı olarak toplumun dikkatini 

çekme isteği ve yeteneği" olarak tanımlamaktayız. 

Bu tanımla alakalı en az beş adet gözlem yapılabilir. 

1. "İstek ve yetenek" Kentaro Toyama'nın teknolojiyi insan niyet ve kapasitesinin büyüteci 

olarak kavramsallaştırmasına benzer.21  Dikkat çekmeye ilişkin farkındalık ve fırsat ise önde 

ve merkezde yer almaktadır; 

2. Yetenek, veri okuryazarı olan ve olmayan bireyler arasındaki ikili farklılıktan uzaklaşarak, 

veri okuryazarlığının çeşitli düzeylerde var olabilmesine imkan tanır. Her bir farklı pozisyon 

ve amacın farklı veri okuryazarlığı düzeyleri gerektireceği açıktır. Asgari veri okuryazarlığını 

belirlemek üzere, zaman içerisinde değişime tabi kalabilecek belli temel eşik değerler 

oluşturulabilir; 

3. Veri geniş anlamda anlaşılmaktadır; veri "gerçekler, istatistikler veya bilgi parçaları veya 
gerçekler dizisi" olarak tanımlanmıştır ve bu anlama göre ister basılı ister internette bir haber 

makalesi olsun, isterse de bir Twitter gönderisi, Instagram fotoğrafı veya video olsun, 
bunların hepsi veri olarak sayılır. Veri analizi alanında, bu ayrım yapılandırılmamış veri 
(dosyalar gibi) ve yapılandırılmış veri (tipik olarak veritabanları) arasındaki ayrımla tam 
olarak değilse de büyük ölçüde örtüşür (3. Kutu). Bu fikir müzikten22  tutun bir sandalyenin 
moleküler yapısına ve boyutuna kadar potansiyel olarak her şeyin veri olduğunu veya 
olabileceğini ortaya attığından çok geniş görünebilse de, dünyanın geleceğinin bir özelliği de 
zaten her yerde veri iletişimi olabilir; 

4. Toplumun yapıcı şekilde dikkatini çekmek aktif bir amaç hissini ortaya koyar; yani 
okuryazarlığın "yapıcı" olarak görülen belirli hedeflerle alakalı olarak istenmesi, kullanılması 
ve ölçülmesi gerektiğini ortaya koyar. Elbette bunlar bağlama yüksek ölçüde bağlı olacaksa 
da, gene de örneğin İnsan Haklarını ihlal eden tüm hedefleri kapsam dışında bırakır23; 

5. Üzerinden veya bireylerin ileri analiz yapabilmelerine gerek kalmaksızın, veri üzerinden 

ve/veya veri ile veri okuryazarı bireyler olarak topluma katılabileceklerini ortaya atar. 

Bu tanım aynı zamanda mevcut ortama bağlı okuryazarlıkları da kapsar. Okuryazarlık 

tanımlarındaki evrimler, kendi özel tanımları ve gereklilikleri bulunan istatistiksel okuryazarlık, 

bilimsel okuryazarlık, medya okuryazarlığı, dijital okuryazarlık ve diğerleri gibi okuryazarlığın 

'alt türlerinin' ortaya çıkışı ile paralellik göstermektedir. 'Okuryazarlığı' onu oluşturan parçalara 

bölmenin pratik değeri varsa da, yeni doğan ortamların etrafında çeşitli okuryazarlık türlerinin 

şekillendirilmesi, bu ortamların etrafındaki bilgi paylaşımsızlığını ve teknokrasiyi arttıracaktır. 

Veri okuryazarlığı tanımımızın barındırdığı tutum ve beceriler, alttaki okuryazarlık alt türlerinden 

çıkarılabilir24: 

1. Bilgi okuryazarlığı, bilginin yerini saptayabilmenin ve güvenilirliğini belirleyebilmenin 

önemini vurgulayan, internet çağı öncesinden gelen bir kavramdır. 

2. Bilimsel okuryazarlık, şahsi karar verme ve yurttaşlık katılımı için gereken bilimsel 
kavram ve deney yöntemlerinin uygulanmasına odaklanır.25 

3. Medya okuryazarlığı ise tezat olarak teknik becerilerin edinilmesi üzerine yapılan 
vurguyu ortadan kaldırır ve bunun yerine medya üretiminin desteklenmesi ile beyan 
şekilleri, dil, üretim ve kitle gibi konular hakkında kritik bir anlayış geliştirmeye 
odaklanır.26 

4. İstatistiksel okuryazarlık bireylere günlük hayatlarında istatistiği kritik olarak 

değerlendirme ve kullanma yeteneklerinin kazandırılmasıdır. 

5. Hesaplamalı okuryazarlık bireyleri problemlere algoritmik yaklaşımlar aramaya, farklı 
soyutlama düzeyleri arasında hareket etmeye ve ilişkileri tanımlamanın bir yolu olarak 
modellemeyi kullanmaya teşvik eder.27,28 
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6.Dijital okuryazarlık“bilgi teknolojilerinin ve internetin kullanılmasıyla içerik bulma, 

değerlendirme, paylaşma ve oluşturma yeteneğini” gerektirir.29 

Veri okuryazarlığı bu altı yaklaşımın altısıyla da etkileşime girer ve bunların oluşturduğu temeller 

üzerinde yükselir; ayrıca bu yaklaşımların baz aldıkları teknik, kritik, nicel ve kavramsal 

becerilerin bir birleşimini gerektirir (Şekil 3). Bu tanımın yanı sıra, tabiatı gereği verinin kendisi 

de okuryazarlığın her bir alt türünden ögeler ve ilkeler barındırır ve de okuryazarlığın ortam 

merkezli tanımlarından daha kapsayıcı bir tanıma doğru ilerler. 

Şekil 3:Farklı modern okuryazarlık türlerinin etkileşimi 
 

 

 

Veriler farklı alanlarda farklı şekillerde kullanıldığına göre, araştırmacılar veri okuryazarı olmak 

için gereken yetkinliklerin birden çok olası tanımını önermişlerdir. Bu tanımlar, vurguladıkları 

beceriler, gerektirdikleri teknik yeterlilik düzeyi ve belirttikleri yöntem ve teknolojiler 

bakımından farklılık gösterir. Veri okuryazarlığı, öğrenicilerin bağlamına göre özelleştirilmiş 

pedagojik yaklaşımlar gerektirir ve her bir programın kendi yaklaşımını kendi görevi ve kitlesine 

uygun yetkinliklere odaklanmak için uyarlaması gerekecektir. 

Veri okuryazarlığının bu tanımının pedagojik ve araştırma ile alakalı bağlamlarda değerli olan bir 

boyutu, bu tanımın, disiplinler arası düşünmenin önemine veri okuryazarlığının temel bir bileşeni 

olarak vurguda bulunmasıdır. Veri okuryazarlığına yönelik disipline özgü yaklaşımlar ya nicel ya 

da nitel araştırmaya odaklanır ki bu da sonuç yorumlarında yanlılık oluşmasına neden olabilir. 

Nicel analiz gizli örüntülerin ortaya çıkarılmasını ve karmaşık veri kümeleri hakkında içgörü 

sahibi olmalı mümkün kılarken, nitel analiz ise bu kümelerden her bir hikayenin yüzeye 

çıkarılmasına izin verir. Kurumlar, bu yöntemlerin birbirlerini tamamlayıcı olduklarını gittikçe 

daha da kabul eder olmuşlardır zira her iki yaklaşımı öğrenen kişiler, bir konuyu birden fazla 

bakış açısından araştırabilir ve böylece daha dengeli ve kapsamlı sonuçlara ulaşabilir. 

Diğer okuryazarlık çabalarının tarihine benzer bir şekilde, veri okuryazarlığı da oldu bittiye 

getirilemeyecek, daha ziyade davranışların değiştirilmesine yönelik yavaş bir süreç olacaktır. 

Katılımın teşvik edilmesi ve veri okuryazarlığının evrensel algılanan değerinin artırılması, 

erişilebilir ve uygulanabilir olduğu kadar günlük işlevlerin yerine getirilmesi ve uzun vadede 

ilerleme kaydederek verilerin sunulması için de önemli olan becerilerin pazarlanmasını 

gerektirecektir. 
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Bu da entelektüel dinamiklerde bir devrim olacaktır. 

Belirtildiği üzere, bu yeni veri çağının insan hakları ihlalleri gibi etik ve politik anlamda 

barındırdıkları, veri okuryazarlığını nasıl kavramsallaştırdığımızda yatmaktadır. Veri 

ekosistemlerine katılımcıların etkili bir şekilde dahil edilmesi için bağlamsal açıdan alakalı, insan 

merkezli, kültürel yankı uyandıran ve etkili katılım ve kullanımı teşvik eden yaklaşımların 

anlaşılması, tasarlanması ve iletilmesi gerekecektir. Hakların gasp edilmesinin karşısındaki esas 

koruma, verilerinin kullanımını ve kontrolünü anlama isteği ve yeteneği olan veri okuryazarlığı 

vatandaşlar tarafından üstlenilecektir. 

Aşağıda tartışacağımız gibi, veri okuryazarlığını bu parametreler kapsamında kavramsallaştırır ve 

hatta sınırlarsak neye benzeyecek, ne gerektirecek ve nelere yol açacaktır? Bu nasıl daha da 

açılabilir? 
 

2.2 'Veri okuryazarlığının' temel taşları 

Okuryazarlığın mevcut alt kategorilerinin ögeleri temelinde şekillenen ve belirli ortamların ve bu 

ortamların teknokratlarının ötesine uzanan bir veri okuryazarlığı tanımını kullandığımızda, 

temelini oluşturan dört esas sütunu da betimlemekteyiz: veri eğitimi, veri görselleştirmeleri, veri 

modelleme ve veri katılımı. 

Veri okuryazarlığındaki "veri": veri eğitimi 

İlk olarak, veri okur yazarlığı, verinin ne olduğunun ve ne yaptığının anlaşılmasını içerir ki bu da 
temel veri eğitimidir. En azından veriyi tanımlayabilmeyi, istatistiklerle karşılaştırarak bağlantı 
kurabilmeyi”30; yapılandırılmamış ve yapılandırılmış, nicel ve nitel vb. verilerin arasındaki 
farkları ayırt edebilmeyi gerektirir. (3. Kutu) Oldukça soyut bir düzeyde dahi olsa, içerdiklerinin, 

ilettiklerinin ve temsil ettiklerinin kritik şekilde değerlendirilmesini de ima eder. Bunlar bazı 
insan deneyimlerinin sayı, sözcük ve piksellerden oluşan bir dile tercümesinden, kodlanmasından 
kaynaklanan bilgi parçalarıdır ve bu değerlendirmeler verilerde karakterize edilen nesne 
hakkındaki (ister bir kişi, topluluk veya ülke olsun) farkındalık tam veya sınırlı durumdayken 
yapılır. 

Bunun ardından temel veri eğitiminin merkezinde yer alan bir diğer husus, verilerin kusurlu ve 
yanlı tabiatının anlaşılmasıdır. Verilerin özellikle büyüdükçe gerçekliğin nötr ve tarafsız bir 

temsili olduğuna dair basit varsayımlar, bu veri pratiklerinin doğası gereği var olan etik ikilemlere 
dikkat çeken Crawford ve diğerleri tarafından eleştirildi. Veriler hala “insan tasarımının 
nesneleridir” ve bu nedenle hata ve yanlılıklara açıktır31. Bu, veri toplama, analiz ve temsil 
sürecinin çeşitli aşamalarında, kasıtsız olarak veya kasten manipülasyon yoluyla meydana 
gelebilir. 

Özellikle de, yapılandırılmış veriler belirli bir soruya yanıt vermek amacıyla bilerek oluşturulur 

ve bu verileri oluşturanlar çoğunlukla istedikleri yanıtları almak için verilerin oluşturulma 
biçimlerine yanlılık katar. Bu da verilerin kendi bakış açılarına göre kullanılırlığını sınırlandırır. 
(Diğer bir deyişle, ham veriler değil, yapılandırılmış veriler yanıtları barındırır). Öte yandan 
yapılandırılmamış veri ise esasen kullanım amacından farklı niyetlerle oluşturulmuştur (eğlence 
ve anı amaçlı oluşturulan fotoğraflar, arkadaşlarla bağlantı kurmak için oluşturulan Twitter 
gönderileri vb.). Sosyal amaçlı yorumlama ise verilerin oluşturulmasından sonra gelir ve işte bu 
zamanda, dikkat çekici şekilde politik olan yanlılık boyutu işin içine sızabilir. Ne var ki, 
yapılandırılmamış veriler, farklı perspektif ve amaçlarla verilerin tekrardan ele alınmasına izin 
vererek, tartışmaların yapılmasını ve geniş çeşitlilikte bilgi birikiminin oluşturulmasını bu şekilde 
destekler.32 

Bunlar, veri okuryazarı bir bireyin, yanı veri ile ve veri hakkında toplumun yapıcı biçimde 

dikkatini çekmek isteyen ve buna yeteneği olan kişinin anlaması gereken veri özelliklerinden 

yalnızca birkaçıdır. Bu özellikler çoğunlukla veri toplama sonrasına ve analiz öncesine aittir. 

Bunun ardından veri okuryazarlığının üç ilave yapı taşını inceleyebiliriz: veri görselleştirme, veri 

modelleme ve veri katılımı. 
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3. Quito: Veri nedir? 

Verinin tek bir kabul edilen tanımı yoktur. Genelde, veri toplanma ve depolanma konularında algılanan 

kapasiteye sahip ve tanımlanabilir olan bir nesne, değişken veya bilgi parçasıdır. Oxford Sözlüklerine göre, veri 

“referans veya analiz için beraber toplanan bilgi veya istatistiklerdir.”33 

İki ana veri türü bulunur: yapılandırılmış ve yapılandırılmamış. İlki belirli bir soruya yanıt vermek için bilerek 

oluşturulur ve sonuç olarak araştırılması, organize edilmesi ve tanımlanması kolaydır ve de katı bir hiyerarşiye 

sahiptir.    

Bir kişinin en sevdiği yiyecek 

hiyerarşisi şu olabilir: yiyecek, 

meyve, elma, kırmızı misket elması. 

Her bir değişken, yapının 

taksonomisine uyan şekilde 

tanımlanır ve etiketlenir. IBM 

tarafından 1970 ve 1980'li yıllarda 

yaygınlaştırılan ilişkisel 

veritabanları, önceki hiyerarşik 

modellere kıyasla yapılandırılmış 

verilerin kullanımında önemli bir 

iyileşme sağlamıştır. 

Geri kalan her şey yapılandırılmamış 

veridir.   Fotoğraflar, Word belgeleri 

ve 

hiyerarşik bir tanımlama yöntemi gerektirmeyen tüm diğer değişkenler olabilir. Örneğin, bir kişi önce 'meyve' 

kategorisi altına getirmek veya 'misket elması' adında bir alt kategori olduğunu bilmek zorunda kalmaksızın 

'elma' gibi bir veri girişi yapabilir. 

O zaman yapılandırılmamış veri tamamen düzensiz midir? Hayır. Yapılandırılmamış veriyi betimlemek için 

üstveri kullanılabilir. Bu örneğin bir elma resmi için kullanılmamışsa .jpeg dosyası olabilir. 

Verilerin %90'ından fazlası 

yapılandırılmamış veridir ve 

yapılandırılmış verilerle 

kıyaslandığında 

katlanarak artmaktadır ve  

bunun nedeni video ve Twitter 

gönderileri gibi dijital verilerdir.  

Bir Dünya Bankası raporunun 

belirttiği gibi "YouTube'a yüklenen 

10 dakikalık bir kedi videosu bayt 

bakımından fazla olabilir ama örneğin 

Walt Whitman'ın Çimen Yaprakları 

eserinden daha az değerlidir.34 

Büyük Veri devrimi, bu hızla 

büyüyen yapılandırılmamış verilerin 

bir sonucudur. Bu yapılandırılmamış 

verilerin çoğunluğu nitel olsa da, 

verilerden 

içgörü türetmek amacıyla kullanılan araçların çoğu, istatistik gibi, niceldir.35 Bu verileri analiz etmek ve 

kullanmak için daha büyük teknik ve araçlar yani uygulanabilir içgörüler gerektikçe, bu analitik araçlardan 

faydalanmak amacıyla bu yapılandırılmamış büyük veri kümelerini çevreleyen nicel, yapılandırılmamış 

üstverilerin oluşturulmasına ihtiyaç da artmaktadır. 

 
Yapılandırılmış 

 
Yapılandırılmamış 

 Hiyerarşik yapı 

 Daha az esnek 

 Verilerin ~%10'u ve azalıyor 

 Her birim belirli bir satın ve 

sütuna karşılık gelir, 

yani hiyerarşi vardır. ACID 

modelini izler: Atomiklik, 

Tutarlılık, İzolasyon, 

Sağlamlık 

 Belirli iç yapı yok 

 En esnek 

 Verilerin ~%90'ı ve artıyor 

 Her bir birimin kendi 

tanımlanabilir bilgi kümesi 

olabilir ve belirli bir 

hiyerarşiye karşılık gelmez, 

film klipleri, resimler ve metin 

belgeleri gibi. 

 

 
Nitel 

 
Nicel 

 

 
İnsanların hafta sonu faaliyetleri 

hakkındaki bir ankete verilen 

yanıtların sütun ve satırları bulunan 

bir tablo halinde düzenlenmesi 

İnsanların yaşları (yıl olarak), 

eğitim durumları, gelirleri ve 

harcama miktarları 

hakkındaki bilgilerin sütun 

ve satırları bulunan bir tablo 

halinde düzenlenmesi 

 
Y

a
p
ıla

n
d
ırılm

ış 

 
Haftasonu faaliyetlerinin boyut, 

fotoğraf türü (yani .jpeg gibi) ve 

fotoğraf açıklamalarına göre 

düzenlenmiş veya düzenlenmemiş 

olabilen fotoğrafları. 

 
Kişilerin gelir, yaş veya diğer 

nicel verileri hakkındaki saha 

notları veya doğrudan 

yukarıda belirtilen tablonun 

taranmış hali 

 
Y

a
p
ıla

n
d
ırılm

a
m

ış 
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Veri görselleştirme 

Verilerin halka iletildiği araç olan veri görselleştirmeleri, kendi bağlamlarında mutlaka doğru, 

erişilebilir veya uygun değildir. Veri görselleştirme, bir veri kümesindeki birçok olası yorumdan 

birini örnekleyen belirli bir kalıba veya öyküye dikkat çeker; bir görselleştirme, bir veri 

kümesinin karmaşıklığını tam olarak iletemez. Bu da verilere sorduğumuz ve en azından bir 

ölçüde yanlılık içermesi kaçınılmaz olan sorularla alakalı konuyu gündeme getirmektedir. 

Veri görselleştirmelerini oluşturmak ve anlamak için, grafiksel olmak gerekir. Grafiksellik, 
"çizim, fotoğraf, şema, harita, plan, çizelge, grafik ve diğer metin dışı, iki boyutlu biçimlerde 
bilgiyi anlayabilmek ve sunabilmektir".36 Verilerden türetilen bilgilerin etkili şekilde iletilmesini 
sağlamak için gereken tamamlayıcı bir beceridir. Grafikselliğin ötesinde, simgeler, görseller ve 
medya açısından farklı dillerin kültürel uygunluğunu anlamak da gerekir. Günümüzde bu tür 
diller hakkındaki anlayışımız yetersizdir. 4. Kutuda gösterildiği gibi, önümüzdeki hem zorluk 

hem de fırsat, bağlamsal veri anlayışlarını ve bunları anlama, bulma, yakalama, kullanma ve 
iletme yollarını belirlemek için topluluklar ve bireylerle çalışmak olacaktır. 

Ayrıca, görselleştirmelerdeki yanlılık çoğu zaman maksatlıdır. 37,38 Yüksek düzeyde veri 

okuryazarı bir kişi veya halk, sadece veri görselleştirmelerini yorumlamayı değil, aynı zamanda 

kaynakların güvenilirliğini ve nesnelliğini de değerlendirmeyi bilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri modelleme 

Veri modelleme, mevcut veri kümelerinin şimdiki koşullar hakkında çıkarım yapmak veya 

gelecekteki sonuçları kestirmek için kullanılmasıdır ve çok karlı olduğu kanıtlandığı için 

kurumlar ve belediyeler bünyesinde yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Veri modellemeye 

fazla güvenildiğinde çoğu zaman insan hatalarına açıklama getirme konusunda başarısızlığa 

uğranır, karmaşık faktörler aşırı basitleşir ve veri niteliğinin doğrulanması zorlaşır ve de insan 

ihtiyaçlarını gözden kaçıran çözümlere işaret eder. 

Veri modellemenin insan yanlılığı ve hatalı yöntemler nedeniyle başarısızlık potansiyelinin iyi 

bilinen bir örneği, Bronx'ta 1970'lerde meydana gelmiş bir dizi yıkıcı yangındır. 
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Bu yangınlar, RAND Corporation'un New York'un en fakir semtlerinden birisinin yakınındaki 
çok sayıda itfaiye istasyonunun kapatılmasını önermesinden doğmuştur39. İstatistiksel analiz 
kadar eski olan bir diğer yaygın sorun da, sahte korelasyonlar ve şaşırtıcı korelasyon ve 
nedenselliktir. Yeni bir zorluk da, veri miktarı arttıkça sahte korelasyonlar ve anlamsız kalıpları 
bulmanın da kolaylaşacağıdır ve bu durum apofeni olarak adlandırılmıştır. Bazı politika 
belirleyiciler, satış elemanları ve çeşitli savunucuların kendi gündemlerini ilerletmek veya 
başarılarını süslemek için apofeniyi kullandıkları ve istismar ettikleri bilinmektedir.41 

Bu örnekler, mevcut yerel bilgiler ve insan davranışlarının atikliği göz önünde bulundurmadan 

veri modelleme kullanıldığında, verilere ve veri analizine aşırı güvenmenin tehlikelerini 

göstermektedir. Ayrıca, otoriter görünen ve anlaşılması güç olan veri analizi yöntemlerinin 

kullanılması, muhaliflerin politikaları doğrulamaları ve eleştirmelerini güçleştirmektedir. Tüm bu 

konuların, bireyler üzerinde derin etkileri vardır ve bu bireylerin çoğunun, tahmin edici veri 

modellemesini değerlendirmeyi ve eksiklerini göstermeyi bir kenara bırakın, ne olduğu 

konusunda bir bilgisi yoktur. 

Halkın bu karar ve süreçleri soruşturarak bunlara meydan okuma potansiyeline sahip olmak için 

veri okuryazarlığı seviyelerinin artırılması gerekir. Bu da 'kara kutuları' açıp bu süreçleri bölecek, 

potansiyel yanlılıklarını anlaşılır ve katılımcı yollarla ortaya çıkaracak kullanışlı araçlara ve 

güvenilir aracılara olan kritik ihtiyacı vurgulamaktadır. 

Katılım 

Birçok kişi bir dizi teknolojik, teknik, bilişsel ve pratik engeller nedeniyle veri ile etkileşimin 
dışında kalmaktadır. Sonuç olarak da oluşturulan uygulama türleri üzerinde etki bırakamamakta 
ve bu çabaları topluluklarına faydası olacak sonuçlara yönlendirememektedirler. Farklı 

toplulukların veri katkısı yapması için katılımını hedefleyen uygulamalar bile, katılım için 
gereken teknolojiye erişimi olmayabilecek dezavantajlı toplulukları gözden kaçırma riskiyle karşı 
karşıyadır.42,43 

Açık veri hareketi, veriyi serbest ve kullanılabilir hale getirmek suretiyle kamu kurumlarının 

şeffaflığını artırmak ve kamu katılımını desteklemek için bu konuyu ele almayı hedeflemektedir. 

Ancak açık veri kaynaklarından faydalananların çoğu, zaten ihtisaslaşmış durumdaki yurttaş 

teknoloji uzmanlarıdır ve kendi yanlılıklarını ve perspektiflerini de beraber getirmektedirler. 

Çoğu kişi hala eğitim, altyapı ve teknolojiye erişim gerektiği için veri katılımının dışındadır. 

Bir kavram olarak veri okuryazarlığı, hem okuryazar olan hem de olmayan aktörleri içeren birden 

fazla ekosistemin etkileşimini içerir. Veri kullanabilme ve uygulanabilir bilgi oluşturabilme 

yeteneği yerel bilgi ekosistemlerinin anlaşılmasını, yani dinamik, doğrusal olmayan ve ağa 

yayılmış bir sistemdeki farklı noktalardan akıp kanallar oluşturması sırasında verinin nasıl bilgiye 

ve sonra bilgi birikimine dönüştüğünü anlamayı gerektirir. Bir bilgi ekosistemindeki herhangi bir 

düğüm veya noktanın işlev veya rolü, bağlama göre değişir. Bir çiftçi bir cep telefonu alarmı ile 

alınan bilginin tüketicisi ve bir çuval pirinç üzerine bilgi yazarken de bilginin üreticisi, bunu 

topluluğunun geri kalanıyla ve pazarda paylaştığında ise bilginin ileticisi ve etkileyicisi olabilir. 

Bir bilgi ekosistemi statik bir varlık değildir, doğası gereği sürekli olarak evrilir ve değişir. Gizli 

bir şekilde de değildir; küreselden ulusal düzeye ve topluluk düzeyine ve topluluk içindeki çıkara 

dayalı gruplara kadar birçok düzeyde tanımlanabilir. Bilgi altyapısı, araçları, ortamları, üreticileri, 

tüketicileri, küratörleri ve paylaşımcılarını içeren karmaşık uyarlamalı bir sistemdir. Veriler ve 

verilerden türetilen bilgi ve iletişimler, bilgi ekosistemlerinin gittikçe daha kritik ögeleri haline 

gelmektedir. Yenilik ve Öğrenme için Internews Merkezi tarafından yapılan araştırmada, her 

veri/bilgi ekosisteminde ortak olarak bulunan sekiz adet kritik boyut açıklanmıştır (şekil 4). 
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Şekil 4:Bilgi Ekosistemlerinin Sekiz Kritik Boyutu 
 

 

 

Buradaki en önemli özellikler sadece bilginin talep, yapılar, uygulamalar ve akış gibi lojistik 

boyutlarını içermez, aynı zamanda bağlama; farklı türde bilgileri bulma, kullanma, paylaşma ve 

değiş tokuş etmeye; etkileşim ve katılımın önündeki engellere ve bilginin alakalı olmasına yüksek 

derecede odaklanır. Bilginin akışı ve kullanımı üzerinde güven ağlarının etkisinden oluşan sosyal 

güven, bu ekosistemler ve bunların karmaşıklığının sonuç olarak ortaya çıkan bir özelliği 

bakımından son derece önemlidir ve verinin kendisinin yanı sıra sistemin tüketici ve 

etkileyicilerini içerir. 

Veri/bilgi ekosistemlerinin nasıl işlediğini ve evrildiğini anlamak, veri okuryazarlığının 

genişletilmesi ve bu nedenle veri katılımı için kritik önem taşır. Bu yaklaşım sadece "tabandan" 

gelen seslere güç vermez, aynı zamanda bir sistemin devletler, topluluk liderleri, telekomlar, 

epidemiyologlar, teknoloji uzmanları, hastalar, çiftçiler veya diğerleri gibi tüm düğümlerinin 

değerlenmesi ve kıymetinin bilinmesi için gereken ihtiyaç, güçlük ve fırsatların hepsini de 

açıklar. Güven, şeffaflık ve veri ve bilgi akışının daha iyi kontrol edilmesi, sürekli olarak veri, 

bilgi ve etki akışına girdi sağlayan geribildirim döngüleri olarak desteklenir. "Veri 

Devrimcilerinin" gitgide genişleyen topluluklarının, verilerin yenilikçi kullanımının daha 

kapsayıcı, uygun ve şeffaf çözümleri desteklemeye yaramasını sağlamaları için önlerinde acil ve 

harika bir fırsat beklemektedir. Herkesin anlamlı ve alakalı kararlar alma fırsatlarını arttırmak 

için, veri ekosisteminin tüm üyelerinin yani üreticilerin, tüketicilerin, ileticilerin ve kullanıcıların 

katılımını ve güçlendirilmesini sağlamamız gerekmektedir. 
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2.3 'Veri okuryazarlığını' 'veri çağında okuryazarlık' olarak kavramsallaştırmak 

Veri okuryazarlığının  tanımını netleştirme ve genişletme çabalarımız, zamanla güncelliğini 

yitirebilir. Yapay zeka, sanal gerçeklik ve diğer yeni teknolojiler, mevcut veri 

kavramlaştırmalarımızı ve bunların nasıl kullanılacağını tamamıyla dağıtma tehdidini 

barındırmaktadır. "Veri ile veya veri üzerinden toplumun yapıcı şekilde dikkatini çekme isteği ve 

yeteneği" olarak tanımlanan ve kavramsallaştırılan veri okuryazarlığı, yaşamlarını iyileştirmeleri 

ve topluluklarını kuvvetlendirmeleri için çeşitli türlerde verileri kullanmaları bakımından küresel 

yurttaşları güçlendirmek için yetersiz kalabilir. 

Yeni buluşlar ve medya değiştikçe, veri okuryazarlığı da kendisini uyarlayabilmeli, bu esnada 

güncelliğini yitirmesi kaçınılmaz olan öğretme platformları ve teknik dillerden ziyade uyarlamalı 

kapasitelerin ve direncin geliştirilmesine yardım etmeye odaklanmalıdır. Yurttaşların hızla 

değişen veri ekosisteminde tanımlama, yol bulma ve katılım göstermelerinin sağlanabilmesi için 

daha bile geniş bir kavram gereklidir. Veri okuryazarlığının teşviki, okuryazarlığın bir alt türünün 

sınırlarının ötesine geçerek veri çağında okuryazarlığı teşvik edecek şekilde genişlemelidir. 

Veri çağında okuryazarlığın teşviki uyarlanabilir olmalıdır. Veri toplama ve elde etmeye ilişkin 

kapasitelerimizin gittikçe artmakta olmasına karşın, halen verinin imkanları arasında yönümüzü 

buluyoruz. Güncel bir veri kümesinin etkisinin keşfedilmesi yıllar alabilir; ortaya çıkan yeni 

teknolojiler ve veri kümeleri de şimdiki veri kümelerinin bizim için kabul edilebilirliğini 

güçleştirebilir ve bunların kullanımından doğan riskleri artırabilir. 

Veri çağında okuryazarlığın teşvik edilmesinde sadece yeni teknolojiler veya ortamlar baz 

alınmamalı, bu teşvike insanların mevcut ekosistemleri ve toplumları içerisinde kendileri için 

anlamlı ve etkili bir şekilde yönlerini bulmaları için onların güçlendirilmesi de dahil olmalıdır. 

Veri çağında, yeni veriler ve teknolojiler öğrenme, iletişim kurma ve karar vermeye yönelik 

bireysel ve kolektif kapasitelerimize meydan okuyarak bunları şekillendirmeye devam edecektir. 

Veri okuryazarlığının teşviki, sadece platform bazlı beceri gelişimine odaklanmanın (örneğin 

yazma, kod yazma vb.) ötesine geçmelidir. 

Sonuç olarak, bu, 'standart' okuryazarlık hakkındaki düşüncenin evrimiyle tamamen aynı 

doğrultudadır. 2000'li yılların ortalarında, yani temel politika kavramları olarak verinin ve Büyük 

Verinin ortaya çıkışından önce "Okuryazarlık Özgürlüktür" sloganıyla evrensel okuryazarlığa 

yönelik hedefini belirleyen UNESCO, şunu belirtmiştir: 

"İlk bakışta, 'okuryazarlık' herkesin anladığı bir terim gibi görünür.Ancak aynı zamanda, 

birçok yolla yorumlanan ve tanımlanan, bir kavram olarak okuryazarlığın hem karmaşık 

hem de dinamik olduğu görülmüştür. 

Ardından okuryazarlığa dair genişleyen bir tanım önerilmiştir: 

"Okuryazarlığın kavramsallaştırılması, okuma, yazma ve hesaplama şeklindeki üç ögeden oluşan 
teknik becerilerin basit fikrin ötesine, bu hayati önemi inkar edilemez yetkinliklerin birçok 

anlamını ve boyutunu kapsayan çoğul bir fikre ilerlemiştir.Küreselleşme ve bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin (BİT) ilerlemesini de içeren son ekonomik, politik ve sosyal dönüşümlere eşlik 
eden bu görüş, farklı kültürel süreçler, kişisel durumlar ve kolektif yapılara yerleşik halde bulunan 

birçok okuryazarlık pratiği olduğunu kabul etmektedir "(UNESCO 2004, 6).44 

Günümüzde, UNESCO okuryazarlığı daha geniş kapsamlı bir tanımla şöyle açıklar: 

Okuryazarlık, "çeşitli bağlamlarla alakalı basılı ve yazılı materyaller kullanarak tanımlama, 
anlama, yorumlama, oluşturma, iletme ve hesaplama kabiliyetidir.Okuryazarlık bireylerin 
hedeflerine ulaşmalarını, bilgi ve potansiyellerini geliştirmelerini ve de kendi topluluklarına ve 
daha geniş anlamda topluma tam olarak katılmalarını sağlamak için bir öğrenme sürekliliği 
gerektirir."4 
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Bu tanımda veriye herhangi bir atıfta bulunulmasa da, tanım veri okuryazarlığı ile tutarlıdır ve 

'isteğe' olan vurgu daha az olsa da veri okuryazarlığının temel boyutlarını içerir. 

Veri çağında okuryazarlığın teşviki, okuryazarlığın tüm temel alt kategorilerinin esas özellikleri 

ve sütunları üzerinde şekillendirilmeli, bu bağlamda okuryazarlık bir süreklilik olarak 

görülmelidir. Tarihsel açıdan, okuryazarlığın temel bir özelliği, tanımının ve ölçülmesinin 

evrimsel doğası ve enstrümantal boyutu olmuştur. Eskiden bir kişinin bir çarpı atmaktan ziyade 

kendi adını imzalayabilmesiyle nasıl tanımlandığını ve ölçüldüğünü belirtmiştik. Zaman içinde, 

okuryazarlığı değerlendirme standartları okuryazarlık oranlarıyla beraber yükselmiş ve her zaman 

için okuryazarlık amacı doğrultusunda temelinden yeniden tanımlanmıştır. Okuryazarlığın bu 

tanımı, teşviki ve evrimi bağlamsal soyut ve mutlak değil, bağlama ve amaca özgü olmuştur ve 

böyle olmaya devam etmektedir. Hatta, okuryazarlık sadece ortak ontolojiler içerisinde alakalıdır. 

Bu da okuryazarlığı hem bir iktidar aracı hem de iktidara meydan okumak için bir koşul hale 

getirir. 

Bu noktadan ilerlemek gerekirse, veri çağında okuryazarlığın teşviki okuryazar olma veya 

olmama şeklindeki ikili kavramsallaştırmanın ötesine geçmelidir. Belirli bir birey veya grubun 

veri okuryazarı olduğunu düşünmenin ve böylece veri ile etkileşimde bulunma ve veriyi 

kullanmaya yönelik potansiyel yeteneklerinin eksiksiz olduğunu varsaymanın tehlikeleri vardır. 

Okuryazarlığın incelikleri ve kademeleri çok sayıdadır ve evrilmeye devam etmektedir. Bu evrim 

sürdükçe, sistemlerinin, araçlarının ve desteklerinin sadakati de devam etmelidir. 

Veri çağında okuryazarlığın teşvikinde farklı veri okuryazarlığı ihtiyaçları ve kapasiteleri bulunan 

kişilerin karmaşık bir sistem içerisinde birbirleriyle etkileşimde bulunabilmeleri için birden çok 

yol sunulmalıdır. Okuryazarlığın "öğrenme sürekliliği" olarak anlaşılması bakımından veri 

çağında okuryazarlığı teşvik etme çabaları, insanların bilgi okuryazarlığını kendi bilgi birikimi 

gelişimlerine yönelik amaçlarla ve kendi topluluk ve toplumlarına katılımla alakalı hedefleri ile 

beraber anlamaları ve değerlendirmeleri için onlara birden çok giriş noktası sağlamalıdır . Bu 

bakımdan, farklı kapasitelere ve ihtiyaçlara sahip insanların mevcut bulunan karmaşık 

ekosistemlerde etkileşime girmeleri için birçok farklı okuryazarlık düzeyi vardır. 
 

3 Sosyal içerme yoluyla ve için veri okuryazarlığını teşvik etmek 

Veri okuryazarlığının teşvik edilmesine yönelik tüm mantığın merkezinde, vatandaş ve 

toplulukların serbest birimler olarak güçlendirilmesi hedefi yatmalıdır. Bu da ancak veri 

okuryazarlığının sosyal içermenin önemli bir yolu ve ölçüsü olarak görülmesiyle, yani bizim 

bulduğumuz terime göre veri içerme yoluyla başarılabilir. Bu bağlamda, yukarıda tanımlanan ve 

kavramsallaştırılan haliyle veri okuryazarlığı daha fazla sosyal içerme için ve sosyal içerme 

yoluyla teşvik edilir. 
 

3.1 Büyük Verinin (daha) küçültülmesi 

Veri, mevcut güç yapılarını ve süreçlerini pekiştirebilir. Bu risk Büyük Veri söz konusu 
olduğunda daha da belirgindir; Büyük Verinin potansiyel olarak 'güçsüzleştirici' etkisinin 
kaynakları ve özellikleri, bilhassa 2010 kadar erken bir zamanda “Büyük Veri çalışmalarında 
gerçeğe, kontrole ve güce dair önemli sorular: araştırmacıların araç ve erişimleri varken sosyal 
medya kullanıcılarının bütünü bu imkanlardan yoksun” diyen Boyd ve Crawford tarafından artık 
iyice tanımlanmış durumdadır.45Geçtiğimiz zamanlarda yayınlanan bir makalede, Bhargava ve 
D’Ignazio “Büyük Verinin bir güçlendirme sorunu olduğunu” özetlemenin yanı sıra46, “Büyük 
Verinin ihtiyaçlara hizmet edecek şekilde mevcut bulunmasının faydalı olduğu öne sürülebilir, 
ancak iktidarda olanlar bu gücü güce sahip olmayanlara devretmemiştir, yani faydaları alttan 
yukarıya kabarcıklar gibi çıkarak birikmektedir” diye eklemişlerdir. 

Bazıları '(Büyük) Veri okuryazarlığını' ileriye taşımanın, veri okuryazarlığına nelerin dahil 

olduğu ve ondan nelerin beklendiğine bağlı olarak, imleci daha fazla güçlenmeye kesin olarak 

yönlendirmeye yardımcı olacağını öne sürebilir. Örneğin kullanılan veriler, deneklerin 

bilgilendirilmiş onayı olmadan toplanmışsa (5. Kutu), barındırdığı risk ve diğer sonuçlar 

hakkında sağlam bir anlayışa sahip olmaksızın özetlenmişse veya insanlara karşı ayrımcılık 
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yapmak için kullanılmaktaysa, Python'u tam olarak öğrenmek, veri okuryazarlığı testini geçmek 

için yeterli veya gerekli bir koşul olmaz. 
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Büyük Veri karşısında Küçük Veri ikiliği, çoğu zaman özellikle güçlendirme ile alakalı olarak 

betimlenmektedir. Her  iki kavram da güçlendirme ve katılım tartışmaları için önemli olsa da, bu 

çizgilerin de sınırları vardır. Belirli bir veri türü olarak 'Büyük Veri' aslında yanlış 

isimlendirilmiştir zira söz konusu veri aslında insanların davranış ve inançları ile alakalı birçok 

ufak veri noktasının çok büyük veri akışları ve kümeleri oluşturmasından meydana gelir. 

Bir araştırma ve uygulama alanı olarak, Büyük Veri tipik olarak büyük, pasif olarak toplanan 

küme ve akışların, çoğunlukla analizin başında aşikar olmayan örüntü ve ilişkilerin keşfedilmesi 

amacıyla algoritmik analizine işaret eder. Sonuçlar, kitlesel olarak toplanan verilerin otomatik 

olarak bilgisayarlı analizi olmasaydı, sistemlere ilişkin ortaya çıkarılamayacak iç görüler sunar. 

Küçük Veri ise aksine ilgili, istekli katılımcılar tarafından aktif veri toplamaya odaklanır ve 

manuel veya bilgisayar destekli teknikler kullanarak analiz yapar. Her iki uygulama da nicel ve 

nitel veri kümeleri kullanabilir ve yapılandırılmış veya yapılandırılmamış verileri gerektirebilir. 

Ne var ki, Büyük Verinin bir farkı, her zaman için analiz sürecindeki bir noktada yapılandırılmış 

nicel veri gerektirmesidir. Örneğin, makine öğrenmesinde uygulandığında, kaynak verinin 

özelliği veya konfigürasyonu ne olursa olsun, bir sonuç alabilmek adına gerekli işlemleri 

yapabilmek için verilerin nicel olarak ifade edilmesi gerekir. 
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Sonuç olarak, tipik Küçük ve Büyük Veri yaklaşımları halihazırda dört açıdan farklılık göstermektedir: 

 

Büyük Veri ve Küçük Veri Karşılaştırması 

Açı Büyük Veri Küçük Veri 

Veri deneklerinin 

farkındalık düzeyi 

Geçersiz veya sınırlı Farkında ve ilgili 

Kullanılan verinin niteliği Nicel ve nitel Nicel ve nitel 

Analiz tekniği Algoritmik ve bilgisayar sayesinde yapılır, insan 

girdileri için alan bırakılmıştır (süpervize edilen 

makine öğreniminde sınıflandırma amaçları için) 

Manuel ve bilgisayar 

destekli 

‘Geleneksel’ kullanımlar Algoritmik analiz teknikleri geliştirme Soruları yanıtlamak 

ve gerekenler &kullanma; için veri toplama; 

 İnsanların günlük yaşamlarında oluşturduklarını Verilerdeki 

hikayeleri anlamak;  bulmak; 

 Verinin etik kullanımı hakkında kararlar verme Veri güdümlü 

hikayeler anlatmak;  için etkili teknikler 

bulmak 

 Verilerin neyi temsil ettiği veya gösterdiğini   

 anlamak için detaylı 

görselleştirmeler oluşturma. 
 

Büyük Veri ve Küçük Veri arasındaki bu ikilik sonsuza dek sürmese gerekir. Büyük Veri teknik 

ve araçları daha yaygınlaştıkça, kolaylaştıkça ve sonunda benimsendikçe (ör. Google Haritalar) 

Küçük Veri de gittikçe bunları daha fazla kullanacak ve bunlara güvenecektir. Diğer yandan, 

Büyük Veri ise insanların farkındalığı ve katılımını geliştirmek söz konusu olduğunda Küçük 

Veriden öğrenmelidir. Tüm bu Büyük Veri, Açık Veri ve herhangi bir türdeki verinin ilgi çekici 

bir eseri, farkındalığın artırılması ile ilgilidir. Her iki yaklaşımın kullanıcıları için, bağlamın 

anlaşılmasının ve kapsama alınmasının öneminin burada vurgulanması önemlidir (6. Kutu). 

 

 

 

 

 

Gelecekte insan hayatının neredeyse her boyutu veriselleştirmeye tabi olduğunda ve veri 

okuryazarlığı arttığında (veri çağında okuryazarlığa genişlediğinde), Küçük ve Büyük Veri 

arasındaki sınırlar bulanıklaşacak ve sonuç olarak ortaya 'Tüm Veri' çıkacaktır. O zaman Büyük 

Veri ile kast edilen verinin toplumlar için uygulamaları ve barındırdıkları olacak, veri 

okuryazarlığı ise insanların o geleceği aktif olarak şekillendirme isteği ve yeteneğinin yolu ve 

ölçüsü olacaktır. 
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Veri okuryazarlığı girişimlerinin tasarımcılarının önünde zorlu bir yol uzanmaktadır ve bu yol 

faaliyetlerin uygunluğuna ve sürekli değişen teknolojiye dair endişelerle bezelidir. Büyük Veri - 

Küçük Veri uçurumu ise müzakere edilmesi kolay bir boşluk değildir. Bazıları bir aktivist / 

farkındalık arttırıcı bakış açısından Büyük Veriye odaklanmaya meyilli olacakken diğerleri ise 

daha izlenebilir ve erişilebilir olması nedeniyle Küçük Veriye odaklanacaklardır. 

Büyük Verinin, günümüzdekine kıyasla insanların çoğunun veya çok daha fazlasının katılmak 
isteyecekleri ve bunu yapabilecekleri bir ölçekte küçültülmesi büyük bir zorunluluk ve güçlük 
teşkil etmektedir. Büyük Verinin potansiyel işlevlerinin bir taksonomisi aslında Büyük Verinin 
daha küçük gale getirilmesine yönelik ihtiyacı vurgularken bunun için bir de giriş noktası sunacak 
şekilde ortaya konmuştur.50 Büyük Verinin bu dört işlevi şunlardır: 

1. Betimleyici; yani verilerin haritalar ve görselleştirmeler üretmek için kullanımı; 

2. Tahmin edici; yani mevcut koşullar hakkında çıkarımlarda bulunmak ve gelecek olaylar 

hakkında tahminler yapmak; 

3. Kuralcı—aynı zamanda tanısal olarak da adlandırılır—Büyük Veriden nedensel 

çıkarımlar yapmak;  

4. Söylemsel—aynı zamanda katılım da denir—“topluluklar ve kilit paydaşlar içerisinde ve 
arasında diyalogların teşvik edilmesi ve şekillendirilmesi ile alakalıdır”  ve kabul eder 
ki“Büyük Verinin uzun vadedeki potansiyeli, yurttaşların farkındalığını artırma ve onları 
eyleme geçecek şekilde güçlendirme kapasitesindedir.”51 

Diğer bir deyişle, Büyük Veri ve geniş anlamda tüm veriler ve veri yaklaşımları, yurttaşları 

güçlendirmek için kullanılabilir ve kullanılmalıdır. Bu da veri ile ve veri üzerinden tartışma isteği 

ve yeteneği olarak anlaşılan veri okuryazarlığı düzeylerinin artırılmasını gerektirir. 

Sonuç olarak, daha veri okuryazarı bir toplumun şartları ve özelliklerinden birisi, toplumda 

vatandaşların verilerin nasıl ve kimin tarafından ve ne için kullanıldığına dair bir söz hakkı talep 

etmesi ve verileri etik ve eşitlikçi bir şekilde hedeflerine ulaşmak için kullanmalarıdır. Böylece, 

veri okuryazarı bir toplum daha içerici bir toplumdur. 
 

3.2 İnsan merkezli yaklaşımların kullanılmasıyla veri okuryazarlığı ve içermenin 

anlaşılması ve bunlar için tasarım yapılması 

Önceden belirtildiği üzere, veri üzerinden vaat edilen bu içerme ve güçlenmenin gerçek 

olabilmesi için, veri ekosistemindeki her kesimindeki birey ve grupların veri okuryazarı olmaları 

gerekir ve veri okuryazarlığının bu teşviki oldukça bağlamsaldır (bkz. 5. Kutu). 

Bu tür bir yaklaşımın kalbinde, tüm katılımcıların anlamlı ve alakalı kararlar alma ve eylemlere 

geçme fırsatlarını arttırmak için, bir veri ekosisteminin tüm üyelerinin yani üreticilerin, 

tüketicilerin, ileticilerin ve kullanıcıların güçlendirilmesine olan ihtiyaç yatmaktadır. Her duruma 

uygun tek bir yaklaşım yoktur. Tüm katılımcıların farklı tutum, ihtiyaç ve güçlükleri vardır ve 

bunlar katılımcıların belirli bir zamandaki rollerine bağlı olarak belirgin olabilir. Bazı güçlükler 

açık ve netken, diğerleri daha uzak ve belirsizdir. 

 
İnsan merkezli tasarımın ögeleri 

Veri okuryazarlığının anlaşılmasının ve içermeye yönelik tasarımın temelinde, veri güdümlü 

sistemlerin tasarımı, oluşturulması ve desteğine yönelik yaklaşımların daha insan merkezli ve 

içerme, empati ve yanıt verebilirliği baz alan şekilde yeniden düşünülmesine duyulan acil ihtiyaç 

yer almaktadır. Bağlamsal, insan merkezli yaklaşımlar veri ile alakalı faaliyetlerin tasarımında ve 

geliştirilmesinde muhtemelen kritik ve halihazırda çok fazla defalar eksik olan bir ögedir. 
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Bu yöntemler bir veri ekosistemi içerisindeki bireylerin karmaşık ve nüanslı ihtiyaç, güçlük ve 

isteklerini tanımlayabilir. İnsan merkezli yaklaşımların merkezinde deneyimle alakalı olarak 

keşfetme ve öğrenme yer alır. Empati, başkalarının deneyimlerinin anlaşılması için gerçekten 

güçlü ve gerekli bir araçtır. Farklı bireylerin ve grupların açık, örtülü ve bilincinde olmadıkları 

ihtiyaçlarına dikkatle bakıldığında, veri ve veri ile bilgilendirilmiş eylemler için uygun faaliyetler, 

araçlar, destekler ve iletişimler tasarlanabilir ve desteklenebilir. 

Veri okuryazarlığına yönelik insan merkezli bir yaklaşım şunları teşvik eder: 

 Daha fazla içerme:İnsan merkezli tasarım, verilerin anlaşılması, oluşturulması, kullanımı 

ve iletilmesi bakımından tüm bireylerin ve topluluklarının karmaşık ve nüanslı ihtiyaç, 

güçlük ve isteklerini yüzeye çıkarmaya yarar. 

 Toplum katılımının artması: Uygun, erişilebilir ve güvenilen dil, görseller ve medyanın 

vb. kullanılmasıyla veriden türetilen iç görülerin nasıl iletileceğinin anlaşılması, kitlelerin 

veri ekosistemine aktif olarak katılabilmelerini sağlayacaktır. 

 Kritik ihtiyaçların önceliklendirilmesi: Yerel bağlamın empati ve dikkat ile 

kucaklanmasıyla, veriye sorulacak en uygun sorular ortaya çıkar. Açık, örtülü ve önceden 

bilinmeyen fayda ve zararlar tanımlanabilir. Bu da güven ağlarını güçlendirmeye, riskleri 

yönetmeye, etkili politikaları mümkün kılmaya ve tüm bireylerin eşsizliğine daha 

eksiksiz değer vermeye yarar. 

 Direncin artması:İnsan merkezli yöntemler tüm paydaşlara dinlemeye, öğrenmeye ve 

değişim ve belirsizliğe adapte olmaya yardımcı olur. Akışkan, açık ve agnostik olan bu 

tür yaklaşımlar, sürekli öğrenmeye ve muhakemeyi bulandırabilecek, riskleri 

artırabilecek ve kötü kullanım ve etkilere neden olabilecek temel varsayımları yeniden ele 

almaya yollar sunar. 
 

4 Veri içerme olarak sosyal içermenin teşviki 

4.1 Sözcüklerin ve dil(ler)in gücünün anlaşılması ve avantaj olarak kullanılması 

Bir nesne, kavram, fikir veya alanı betimlemek için kullandığımız sözcükler, onların anlaşılması 

için kritik önem taşır. Veri okuryazarlığı programlarında bunu izlemek için birçok rota 

bulunabilir. En basit düzeyde, "veri" yerine "bilginin" kullanılması önemli olabilir. Kullanılan 

süreçlerin de benzer şekilde daha bildik isimlere ihtiyacı vardır. Veri analizi yerine daha çekici 

bir terim hikaye bulma olabilir. Görselleştirme yerine daha alımlı bir terim hikaye anlatma 

olabilir. Bu iki terim de veri ve eylem arasındaki kritik bağlantıyı kurmak için "hikaye" 

çerçevesini kullanır. 

Hikaye bulma, veri analizi için bir yapı iskelesidir. Veri okuryazarı olmanın tek değilse de 

kesinlikle kilit bir bileşeni olan "veri analiz etme" fikrinden insanların gözü korkabilir. Hikaye 

bulma şeklinde bir çerçevenin oluşturulması, bu göz korkutuculuğu yatıştırabilir. Hikaye bulma 

aynı zamanda veri analizini kritik "neden" sorusu ile bağlantılar. "Neden" sorusunu sormak, 

veriyi analiz etmek ve kişinin yaratmak istediği değişiklik arasında doğal bir bağ oluşturur, amacı 

tüm yolların üstünde tutarak yukarıda bahsedilen etik düşüncelerle doğal bir bağlantı kurar. 

Hikaye anlatma, veri yaklaşımında daha fazla yaratıcılığa imkan tanır. "Veri görselleştirme" 

terimi gereksiz anlamsal veya bilişsel bariyerler oluşturabilecek şekilde karmaşık grafik veya 

analitik detayların görüntülerini anımsatır. "Hikaye anlatmanın" çok daha yaklaşılabilir kavramı, 

verileri sunmanın birçok yolu olduğunu kabul eder. Performans, resim, fotoğrafçılık veya çizim 

olabilecek bu sunum çeşitleri, sadece farklı alanlarda kapasitesi olan kitlelere hitap edecek 

karmaşık görselleştirmelerden ibaret değildir. Sanat, tarihsel olarak ilgi çekmenin en iyi 

araçlarından birisi olmuştur ve insanları verilere çekmek için de kilit bir giriş noktası olabilir. 
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Bu hikaye bulma ve hikaye anlatma çerçeveleri aynı zamanda verinin tarafsız olmayan tabiatını 
önceden belirtildiği üzere fark etmeye olan ihtiyacı da anımsatan bir temel noktayı vurgular. Veri 
güdümlü savlar çoğu zaman görüşleri, yani Bachelard'ın deyişiyle, "doğası gereği yanlış olan" 
ifadeleri desteklemek için kullanılır.52 Veri okuryazarlığının önemli bir özelliği ve sayfası, veri 
güdümlü savların nesnel gerçekleri geçip kendi geçerliklerine kritik olarak katılma ve 
geçerliklerini soruşturma eğiliminde olduğunun farkında olmaktır. 

Bu taraflılığa ilaveten, geniş veri okuryazarlığının önündeki bir diğer bariz ama göz ardı edilen 

engel de çevrimiçi içeriğin çoğunluğunun İngilizce olduğudur.53 Günümüzde ve muhtemelen daha 
da fazla yarının dünyasında, İngilizce okuyamamak ve anlayamamak veri okuryazarlığı önünde 
bir engel olabilir. Fransızca konuşan bir kişiye önemli bir mesaj vermek için iyi bir başlangıç 
noktası Fransızca konuşmak olacaktır. Bu aşikâr gözükse de, önemli verilerin iletilmesinin söz 
konusu olduğu durumlarda belirli bir mesaj ve belirli bir topluluk için neyin en uygun olacağına 
dair pek az araştırma yapılmaktadır. 

Veri ve bilgilerin iletildiği dilin sınırlarının ötesinde, veri okuryazarlığına girişin önünde duran ve 

verinin yakalandığı, manipüle ve analiz edildiği çeşitli ve hızla evrimleşen dillerden kaynaklanan 

engeller hala varlığını sürdürmektedir ( Ek 4). Bir defa bu programcılar ve veri bilimcilerinden 

oluşan topluluğun içine girdiğinde, araçlar ve bilgiler çoğu zaman kolayca erişilebilir ve yüksek 

düzeyde katılımcı niteliktedir; ücretsiz ve açık programlama dili olan R ve bu dilin topluluğu 

buna iyi bir örnektir54. Ne var ki hâlihazırda bu topluluk yabancılardan izole ve çoğu zaman 

yabancılara hitap etmeyen niteliktedir. Veri kullanıcılarının veri birikimi ve analizi sürecinden 

üretilen bilgileri doğrulayabilmelerini sağlamak için erişilebilir ve kullanılabilir araçları 

oluşturma bakımından bir ihtiyaç ve potansiyel vardır. Veri yoluna tersine mühendislik 

uygulayarak bu bilgileri kullanıcılara net ve anlaşılır bir şekilde sunacak araçların geliştirilmesi 

için de araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Ve muhtemelen en önemlisi de, bir zamanlar bilgi 

aracıları olarak adlandırılan güvenilir veri çevirmen ve bağlayıcı uzmanlara, bu topluluğu 

dünyanın geri kalanına bağlamak için eğitim verilmesine ihtiyaç vardır. 

Veri okuryazarlığını öğretme girişiminde bulunan eğitimciler zorlu bir mücadele ile karşı 

karşıyadırlar. Bu da öğrenicilerin sınıfta tipik olarak çalıştıkları küçük, daha düzenli veri kümeleri 

ile bireylerin gerçek dünyada karşılaştıkları büyük, yapılandırılmamış problemler arasındaki 

büyük uçurumdur. Bazı kuruluşlar, giriş düzeyindeki ön tanımlı problemlerden başlayıp daha 

karmaşık olanlara ilerleyen veri eğitimi ile bu boşluğu kapatmaya çalışmaktaysa da, bu 

müdahaleler nadir görülmektedir (7. Kutu). 

Gazeteciler ve diğer iletişimciler, verileri manipüle etmek ve sunmak için sürekli gelişmekte olan 

çeşitli araç ve tekniklere erişebilirler. Ne var ki, bu yaklaşımların hangilerinin belirli bir kitleye 

veya bilgi türüne en uygun olabileceğine dair nispeten az bilgi mevcuttur. 

Kenya'da Internews'in veri gazeteciliği eğitimi, eğitim alanlar arasında veri okuryazarlığının 

gerçekten de olmadığı bir bağlamda gerçekleşti (8. Kutu). Kenya'da Internews projesinin veri 

gazeteceliği baş eğitimcisi olan Dorothy Otieno, "Bazı gazetecilerin sayı bilgisi yok denecek 

kadar azdı, basit kesirleri nasıl ifade edeceklerini bilmiyorlardı ve Excel fobileri vardı" 

demiştir.55. Otieno 2011 yılında Internews ilk veri gazeteciliği eğitimini düzenlediğinde, 

gazetecilerin politika belirleyicilerden veya araştırmacılardan veri talep edebileceklerini hiçbir 

şekilde bilmediklerini anlatmaktadır. Kenya Açık Veri Girişiminin (KODI) 2012 yılında 

başlatılması, gazetecilerin ya erişimin engelleneceği için ya da erişim sağlamak zahmetli olacağı 

için neredeyse veri talep edemediği bir ülkede veri erişilebilirliğine dijital bir sıçrama olmuştur. 

İki yıl sonra, Internews veri okuryazarlığının içerik oluşturan kişilere öğretilmesinin adımları 

hakkında değerli bir anlayış kazanmıştır ve bu da daha veri okuryazarı olan, veriye katılabilen ve 

veri kullanımı sayesinde güçlenmiş bir medya kitlesi anlamına gelmektedir. 



24 

 

 

7. Kutu:İlerlemeli Veri Eğitimi Girişimleri 

Eğitim Geliştirme Merkezi (EDC) kapsamındaki bir bilim eğitimi araştırma grubu olan Veri Okyanusu 

Enstitüsü (ODI), ilkokullarla çalışarak, öğrenicilerin ön tanımlı problemlerden tanımlanmamış problemlere ve 

belirli örneklerden soyut örüntülere ilerleyebilmeleri için ihtiyaç duydukları bilişsel aşamaları belirlemek için 

bir model geliştirmiştir.56  ODI'nin "veri bilimcisine" doğru öğrenmenin ilerlemesine dair belirlediği dört 

aşama şunlardır: 

1. İnsan duyuları üzerinden yapılandırılmamış gözlem; 

2. Öğrenciler tarafından toplanan küçük veri kümeleri; 

3. Profesyonel olarak toplanan büyük veri kümeleri ve iyi yapılandırılmış problemler; 

4. Profesyonel olarak toplanan büyük veri kümeleri ve neredeyse yapılandırılmamış problemler. 

Öğreniciler bu aşamalardan geçtikçe artan yeterlilik geliştirirler ve bir aşamadan diğerine geçmek için öğrenme 

bakımından önemli atılımlar yapmaları gerekir. Bu ilerlemeler konusunda öğrencileri desteklemeyi hedefleyen 

bir dizi müfredat da ODI tarafından geliştirilmiştir. EDC Dünya Bilim müfredatı, örneğin, öğrencilerin 

NOAA'nın Ulusal İklim Veri Merkezinden sıcaklık ve yağış verilerini kendi yerel bölgelerinden benzer verilerle 

karşılaştırmalarını isteyerek, onların küçük yerel verilerden daha büyük ve profesyonel olarak toplanmış veri 

kümelerine geçiş yapmalarına yardımcı olmaktadır. Bir diğer müfredat olan Okyanus İzleri57, öğrencilerin 

büyük deniz türlerinin göç yollarını keşfetmelerini ve göç yollarıyla okyanus ortamının faktörleri arasındaki 

ilişkiyi analiz etmelerini sağlayarak öğrencilerin profesyonel olarak toplanan veriler konusundaki anlayışını 

geliştirmektedir. 

MIT Yurttaşlık Verileri Tasarım Laboratuvarı, Brooklyn Vollege ve Kentsel Pedagoji Merkezi araştırmacıları 

ve uzmanları tarafından geliştirilmiş olan interaktif haritalama platformu ve lise matematik müfredatları serisi 

olan Şehir Haneleri, öğrencilerin ikinci ve dördüncü ODI aşamaları arasındaki boşluğu doldurmalarına 

yardımcı olmaktadır58  Öğrenciler yerel bir sosyal adalet sorununu iki perspektiften analiz etmek için veri 

kullanmaktadır. İlk önce semtlerinde görüşmeler yaparak kendi verilerini toplamakta ve ardından daha büyük 

ölçekli örüntülere ışık tutan kent çapında veri kümelerini incelemektedirler. Bu faaliyetler öğrencilerin bir 

sorunun küçük ölçekli ve kişisellik düzeyi yüksek anlamlarıyla büyük ölçekli istatistiksel anlamlarını 

kıyaslamalarına, her bir veri noktasının parçası olduğu büyük sistem ile ilişkisini anlamalarına yardımcı 

olmaktadır. Müfredattaki ilk iterasyonda, devlet piyangoları ve bunların düşük gelirli toplulukların üzerine 

etkisine odaklanılmakta, ikincisinde ise metodoloji rehinci dükkanları ve fringe denilen banka benzeri finans 

şirketlerine uygulanmaktadır. 

 

Internews deneyimi, veri okuryazarlığının ele alınması için ve güçlendirici nitelikteki verileri 

oluşturanlara ve bu verilerin kitlelerine bazı basit ipuçları sunmaktadır: 

 Keşfetmeye zaman ayırın ve bunun birçok kişi için yeni bir alan olduğunu bilin; 

 Veri araştırmacılarının, kodlayıcıların, geliştiricilerin, tasarımcıların ve gazetecilerin 

farklı becerilerini kullanın ve işbirliği projelerinde bunları bir araya getirin; 

 Verilerden türetilen gazeteciliğin zaman aldığını, ancak çabaların size eşsiz iç görüler ve 

kitle katılımı ve kalabalık projeler gibi fırsatlar şeklinde geri döneceğini kabul edin; 

 Güvenilir olmayan verilere titizlik ve disiplinle, eleştirel düşünmeyle ve tetikte olarak 

yaklaşın 

Bu ilkeleri uygulayarak, Kenya'daki veri gazeteciliği ekipleri etki yaratan hikayeler üretmişler, 

böylece Kenya'daki ana akım medyanın çehresini değiştirmişlerdir. Artık verilerden türetilen 

detaylı hikayelerin veya incelemelerin, gazetede çift taraflı alan kaplamaları ve televizyonda veri 

görselleştirmelerinin ana haber kuşağı zamanında yayınlanması normal hale gelmiştir. 
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Bu tür örnekler, veri güdümlü araştırmaların hesap verebilirlik kültürünü teşvik etme gücüne 

işaret etmektedir. Verilere kitlelerin katılımını daha da teşvik etmek adına, yurttaşlar için önemli 

olan sonuçlara ulaşmak ve bunları anlaşılır biçimde iletmek için zengin veri kümelerini 

kullanabilen veri çevirmenlerinin yetiştirilmesi amacıyla bu faaliyetlere daha fazla yatırım 

yapılmalıdır. 
 

4.2 (Veriye ilişkin) Devrimin Politikleştirilmesi: veri içermeye doğru 

2014 IEAG raporu, "devrimlerin raporlarla değil insanlarla başladığını ve veri devriminin de bu bakımdan 

farkının olmadığını" vurgulamaktadır.60  Daha geniş bağlamdaki Veri Devrimi kavramına tekrardan 
veri okuryazarlığı ve sosyal içerme ışığında değindiğimizde, bu Veri Devriminin olumlu bir 
değişime önayak olması için, daha geniş kapsamlı sosyal içermeye yönelik bir evrim şeklinde 
meydana gelmesinin şart olduğu açıktır ve bu da buradaki konunun ötesine uzanmaktadır. 

Mevcut anlatımdaki önemli bir sorun, devrimin hedefleri (özellikle sosyal içerme ve güçlendirme 

bakımından) ve mevcut çerçevesinin dallanması arasındaki kopukluktur. Mevcut 'veri devrimi' 

anlatısında dünyadaki sıkıntıların çoğunun çoğu zaman bilinçli veya bilinçsiz olarak 'politika 

belirleyiciler' ile aynı olarak görülen 'karar vericilerin' ellerindeki verilerin ve veri becerilerinin 

eksikliğinden kaynaklandığı öne sürülmektedir. 'Bizim' ihtiyacımız olanın "daha iyi veriler, daha 

zamanlı veriler, daha kesin veriler ve daha bölünmüş veriler" olduğunu sıkça okumakta ve 

duymaktayız. Dile getirilen haliyle, bu "daha iyi veriler" politika belirleyicilerin ve onların 

danışmanlarının masalarında ve brifing notlarında daha fazla bilgi olmasını ve ikincil olarak da, 

ortalama vatandaşların ellerinde ve beyinlerinde ise daha iyi beceriler olmasını sağlayacaktır. 

Bu şekilde dile getirildiğinde, nispeten tartışmasız sorunların bir alt kümesine odaklanılacak, daha 

karmaşık ve tartışmalı engellerin ele alınmasından ise kaçınılacaktır. Bunlar politikada ve 

iktidarda görülür. Sözcükler anlam ve varsayım barındıran veriler olduğu ve önem taşıdığı için, 

onları özenle kullanmalıyız. Söz konusu olan veya risk altında olması gereken veri devrimi yani 

verinin bir devrimi değildir ama veri üzerinden bir devrimdir veya veri üzerinden ve veri çağında 

güçlenmiş yurttaşların liderliğindeki sosyal bir evrimdir. Bu veri içermedir. 

Veri Devrimine yönelik 'her zamanki olağan işler' çerçevesi aynı şekilde devam edecek olursa, 

geleceğin veri güdümlü toplumu, Veri Devriminin amaçlarını fark edemeyebilir ve sosyal 

dışlamayı teşvik eden mevcut güç dinamiklerini pekiştirebilir. Bu geçiş dönemi, güçlenmeye 

doğru bir yol oluşturmak için elverişli bir zamandır. Sosyal içermenin oluşturulmasına odaklanan 

veri okuryazarlığı, tüm insanlar için veri güdümlü karar ve argümanları anlamak, yorumlamak ve 

yönetmek için bir kapıyı aralamaktadır. Peşine düşmemiz gereken alternatif gelecek, insanların 

kendi verilerini ve verilerinin kullanımını kontrol etmek için teşvik edildiği ve güçlendirildiği bir 

gelecek olmalıdır. Bu veri içermedir. 
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Veri içerme çağında politika nasıldır? 

ABD'deki yakın zamandaki politik kampanyalar özellikle potansiyel bağışçı veya seçmenlere 

çekici gelen mesajları hedeflemek amacıyla algoritmik madencilikten iç görüler kullandığı için 

veri güdümlü başarı olarak algılanmıştır. Bu metodolojiler reklam endüstrisininkine 

benzemektedir ve yurttaşları belirli bir adayı satın almayı seçen tüketiciler konumuna 

getirmektedir. Bazıları bunun uygun bir mecaz olduğunu öne sürebilir ama bu sadece tek bir 

vatandaşlık tanımına işaret etmektedir. Bilgilendirilmiş yurttaşlara dair klasik düşüncede, 

yurttaşlar çeşitli kaynaklardan aldıkları bilgilere göre devleti temsil edenleri seçerler. Elbette, 

sadece bir kampanyaya bağışta bulunmak veya bir aday için oy kullanmaktan daha fazla katılım 

fırsatı sunan alternatif yurttaşlık tanımları da mevcuttur. 

Veri çağında politika için daha iyi bir alternatif, yurttaşların devlet politika ve faaliyetlerini 

izleyenler olarak görmektir. Bu da veri üzerinden güçlenme sayesinde hesap verebilirlik fikrine 

odaklı bir gelecek politikası sunar. Yurttaşlar devlet rolleri, sorumlulukları ve hizmetleri hakkında 

verileri izleyebilir ve toplayabilirler. Bu kitlesel kaynağı olan veriler, değişiklik için savunuculuk 

yapmak, yolsuzlukları ifşa etmek gibi amaçlara yönelik kullanılabilir. Bu türden araçların yeni 

versiyonları dünyaya yayılmaktaysa da, uygun fiyatlı sensörler, cep telefonları ve güçlü topluluk 

ortaklıkları ile birleştirildiğinde mümkün olanın yanında devede kulak kalmaktadır. 

Veri içerme çağında eğitim nasıldır? 

Örgün eğitim ortamlarındaki mevcut veri okuryazarlığı programları seyrek ve azdır. Okullar 

büyük toplumsal düzeydeki değişikliklerle geç yetişmektedirler ve veri devrimi için de bu kural 

geçerlidir. Çoğu mevcut program ve müfredat sayısal bilgiye ve daha matematik ile alakalı 

kavramlara odaklanmaktadır (yerel veya federal müfredat yönergeleri doğrultusunda olmak için). 

Aslında örgün okullardaki çoğu veri okuryazarlığı çalışmaları öğretmenleri hedef almakta, 

onların öğrenci performansına ilişkin verileri kullanıp anlamalarına yardımcı olmaktadır. Bu odak 

noktaları, okulu topluluğa, eyleme ve yurttaşlığa bağlamak için veri okuryazarlığı faaliyetlerini 

kullanma bakımından güçlü bir potansiyeli kaçırmaktadır. 

Veri çağında eğitim için daha iyi bir alternatif, örgün eğitimde öğrencilerin topluluklarında 

değişim yaratmak için verileri toplamak, verilerle çalışmak, verileri analiz etmek ve kullanmak 

adına öğrencileri güçlendirmeye odaklanan veri okuryazarlığı programlarıdır. Bu programlar 

topluluklardaki mevcut sorunlara eğilmeli, öğrencileri sorunlar hakkında veri toplayıp analiz 

etmeye ve sonra değişimi deneyip etki bırakmak için güçlendirmelidir. 

Veri içerme çağında hukuk nasıldır? 

Hukuk ve yaptırımlar alanlarında, her zamanki iş olarak çerçevelemek, önümüzdeki on yılda 

korkunç sonuçlar doğurabilir. İzleme kameraları ana şehirlerimizde zaten geniş alanları 

kapsamaktadır. Polis arabaları, veri tutma ve erişimi kontrolüne ilişkin güçlü kurallar olmaksızın 

etrafta gezinerek pasif olarak plaka numaraları toplamaktadır. Bu programlar daha yakın 

zamanlarda tehdit modelleme ve tahmin edici analitik üzerine odaklanmaya başlamıştır. Kanun ve 

polislikte veri analizi için bir yer olduğu kuşkusuz ise de, bağlam ve etikten koparılmış haliyle 

çabucak kısa süreli karar verme zayıflığı haline gelecektir. Tahmin edici analitik incelemelere 

yapılan akınlar, hukukla bir araya geldiğinde, gerçek dünyada iyi sonuçlar doğurmayacaktır. 

Veri çağında hukuk için daha iyi bir alternatif, güçlü gizlilik korumalarıdır ve bu alternatif 

geleceğin çapası görevini görecektir. Veri sahipliğine saygı duyacak ve pasif algılamayı norm 

olmaktan çıkaracak şekilde tutumlar değiştirilmelidir. Bunu gerçekleştirmek için büyük mevzuat 

değişiklikleri gerekecekse de, imkansız değildir. 

Eğitim, politika ve hukuk için bu veri ile güçlendirilmiş gelecek vizyonları daha büyük bir yap-

bozun sadece parçalarıdır. Bir araya getirmemiz gereken bu yap-bozun kalbinde ise veri 

okuryazarlığı yatmaktadır. Bu değişiklikleri desteklemek için teknik ve sosyal altyapı 

oluşturulmalıdır.  
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Çoğu verinin dünyadaki etkileşimlerimiz hakkındaki basit bilgiler olduğunu unutmamalı ve her 

geçen dakika daha da fazla verinin oluşacağının farkına varmalıyız. Kolayca veri toplamaya 

imkan tanıyan dijital teknolojiler günlük etkileşimlere hakim olmaya başladıkça, bu hız da gitgide 

artmaktadır. Günümüzde geliştirilmekte olan birçok teknoloji, bu tür büyük ölçekli veri toplama 

çalışmalarına imkan tanımaktaysa da, daha eski bir temaya dönmek için küçük veri çabalarının da 

benzer şekilde desteklendiğine emin olmalıyız. 

Veri sayesinde güçlendirilmiş geleceğimiz tüketici değil, yaratıcıdır. İnsanlar ilgilendikleri 

problemleri çözmek için ihtiyaç duyacakları veri kümeleri yaratacaklardır. İnsanlar verileri 

alakalı şekillerde derleyen güçlü hikayeler oluşturacaklardır. İnsanlar, değişimi getirmek için o 

hikayelerin etkili sunumlarını oluşturacaklardır. 
 

Son Sözler:Veri devrimi, veri içerme ve veri nesilleri 

Veri okuryazarlığı, onunla ne kast edildiği ve ondan ne beklendiği belirtilmeksizin teşvik 

edilmemesi gereken "tuhaf bir şeydir". Güçlü tarihsel ve politik imaları bulunan iki esas karşı 

öneriyi ortaya koymaktayız. Bunlardan birisi veri okuryazarlığını "veri üzerinden ve veri ile 

yapıcı olarak toplumun dikkatini çekme isteği ve yeteneği" olarak tanımlanan 'veri çağında 

okuryazarlık' olarak anlatmak veya en azından düşünmektir. İkincisi de bunun sosyal içerme 

yoluyla ve sosyal içerme için teşvik edilmesidir. 

Bugüne dek, 'veri okuryazarlığının' halk söylemindeki ve psikolojisindeki başarısı, 'Veri 

Devriminin' nispeten daha dar biçimde kavramsallaştırılmasını yansıtmakta ve beslemektedir, bu 

da dünyanın sorunları ve verinin bu sorunlar hakkında neler yapabileceğine ilişkin sade bir 

tanıdan köklerini almaktadır. Veri okuryazarlığının birçok önde giden isminin esas çözümleri, 

daha fazla insan veri analizinde daha iyi olabilsin diye doldurulması ve düzeltilmesi gereken 

teknik kapasite boşluklarına odaklanmaktadır. Belirtmiş olduğumuz gibi, bu elbette kısmen 

doğrudur. Kamu politikaları ve diğer kamu hizmeti görevlerini oluşturan ve icra edenler de dahil 

olmak üzere, dünya nüfusunun büyük bir kısmı şimdilik sadece erken yıllarında olan 'veri 

uçurumu' ile başa çıkmak için hazırlıksızdır. Verinin pozitif dönüştürücü gücünün, alakalı ve 

zamanında sağlanan bilgi eksikliğinin sosyal ilerleme önünde gerçekten ket vurduğu sektör ve 

bölgelerde kullanılması için teknik kapasitelerin güçlendirilmesine yönelik ihtiyaçlar büyük ve 

acildir. Buradaki öncelik sırası ulusal istatistik görevlileri, seçilmiş yetkililer, gazeteciler, 

topluluklar ve bireyler şeklinde olacaktır. Bu temel becerilerin oluşturulması ve veri çağında 

güncelliğini yitirmemeleri için uzun yıllar boyunca önemli yatırımlar yapılmalıdır. 

Ne var ki, mevcut veri okuryazarlığı anlatımında birçok karmaşık ve tartışmalı sorular 

atlanmaktadır. Tarih, teknolojinin eşitsizlik, yoksulluk, yolsuzluk ve çevresel bozulma gibi zararlı 

sonuçları devam ettiren iktidar yapılarına meydan okumak yerine bunları pekiştirdiğini tekrar 

tekrar göstermiştir. Bu da elbette teknolojinin münhasıran olmadığı zamanlarda esasen gücü 

elinde tutanlar tarafından bulunmasından ve kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Kitlelere 

teknolojinin teşviki ve yayılmasının, Lévi-Strauss tarafından öne sürülen bu modele ters düşmesi 

gerekmez. Bu zaten bilinen bir durum olsa da, tarihin dersleri unutulduğu için tekerrür etme 

eğilimindedir. Aynı süreçlerin veri çağında da, hem de sosyal bir fenomen olarak verinin 

yayılmasıyla boy ölçüşebilir bir hız ve kapsamda yaşanmasına ilişkin gerçek bir risk mevcuttur. 
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'Veri okuryazarlığının' ortama dayalı, teknik bir şekilde kavramsallaştırılmasına razı gelmek bu 

riski azaltmaktan ziyade gerçekleşmesine neden olabilir. En güncel veri yeniliklerinin her şeyden 

önce ve öte izleme ve ticaret amaçları için kullanıldığı bir dünyada, 'veri okuryazarlığı' sadece acı 

gerçeklerin şekerle kaplanmasına yarayacaktır. Birleşmiş Milletler'de temsil edilen ve hepsi de 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemiş olan devletlerin yarısından azının demokratik 

olmanın yanından bile geçmediği ve küresel nüfusun yarısından fazlasına hükmettiği bir dünyada, 

veri okuryazarı küresel yurttaşlığın eğitimi ve oluşturulması, birçok politikacının ve destekleyici 

elitlerin ellerinden gücün alınması anlamına gelecektir. 

'Veri okuryazarlığının' 'veri çağında okuryazarlık' olarak kavramsallaştırılması ve teşvik edilmesi, 

okuryazarlık kavramının şart ve ölçülerini hedeflenen amaçları olan temsilcilik, güçlendirme, 

aydınlanma ve içerme ışığında sürekli ve gittikçe daha fazla dikkate alma kavramının 

derinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile tutarlıdır. Bugün ve yarın, okuryazar olmak bireylerin 

nasıl "hedeflerine ulaştıkları, bilgi ve potansiyellerini geliştirdikleri ve de kendi topluluklarına ve 

daha geniş anlamda topluma tam olarak katıldıkları" ile tanımlanmalı ve ölçülmelidir. 

Biz bir adım daha ileri gidiyoruz. Bunun, sosyal içermeyi politika ve topluluk tartışma ve 

girişimlerinin en önüne ve merkezine koymayı gerektiğini öne sürüyoruz. Veri okuryazarı, yani 

veri çağında okuryazar olan bir toplum daha içerici bir toplumdur. Bir kavram ve nesne olarak 

veri, sosyal içermeyi pozitif veya negatif olarak etkilemenin güçlü bir yoludur ve karşılıklı olarak, 

bir kavram ve nesne olarak verinin geleceği de büyük ölçüde toplumlarımızın ne denli içerici 

veya dışlayıcı ya da bölünmüş olduğuna göre belirlenecektir. Veri çağında okuryazarlığın teşviki 

içerici sosyal ve ekonomik etkiyi ilerletmeli ve tam tersi de geçerli olmalıdır. Bu sürecin sonunu 

veri içerme olarak adlandırmaktayız. 

Çocuklar okulda nasıl kod yazacaklarını öğrenmeliler mi? Elbette. Peki okul dışında? 

Öğrenecekler. Tüm ebeveynler ve herhangi bir çocukla etkileşim kuran herkes, kendi geçmiş 

deneyimlerinden teknoloji ve dünyanın bir arada ne kadar hızla değiştiğini ve gelecekleri için 

bunun ne anlama gelebileceğini fark edecektir. "Snapchat nesli" gibi terimler, yeni cihazlarla 

ilişkilendirilen yeni teknolojilerin ve artan hacimdeki verilerin artık çocuk ve gençlerin deneyim, 

etkileşim, eğitim ve geleceğini tanımlamaktadır. Bu nesil aslında gelecekteki birçok 'veri neslinin' 

ilkidir. 

Bu 'veri neslinin' çocukları 2030 yılında 15 yaşına geldiklerinde, birçoğu Phyton veya R'de 

karmaşık kodlar yazarak, kendileri hakkında olanlar da dahil olmak üzere çeşitli veri kümeleri ve 

akışlarını toplayarak analiz edeceklerdir. Günümüzün nicelleşmiş öz hareketi muhtemelen 

büyüklük ve önem bakımından artacak ve yarın nicelleşmiş topluluklar ortaya çıkacaktır. İnsanlar 

kendi verileriyle ilgili haklara tam veya kısmen erişim kazanmış olabilirler; veriler dahili sınırlı 

yaşam beklentisi ile doğabilir; bilgilendirilmiş onayı radikal biçimde değiştiren yasal ve 

teknolojik sistemler kullanılmakta olacaktır. Birey ve grup gizliliğinin tanımının kendisi de 

devamlı değiştirilecek ve uyarlanacaktır. Bu süreçler sadece ABD Doğu ve Batı Kıyılarının mikro 

dünyaları, Avrupa, Asya, Okyanusya'nın yüksek gelişmişlik düzeyine sahip kesimleri ve Global 

Güney'in diğer birkaç şehri ile alakalı ve sınırlı olmayacaktır. 

Sonraki nesillerin yaşayacağı toplumlara hangi iktidar sistem ve yapılarının hakim olacağını 

tahmin etmek imkansızsa da, geçmiş ve şimdiki nesillerin bildiğinden çok farklı olacağı 

beklenmelidir. Temsil edici hükümetler hala norm olmaya devam edecek mi? Belki de hayır. 

Kesin olan bir şey varsa o da verinin toplumsal düzeyden bireysel düzeye, insan hayatının 

neredeyse her boyutuna gireceğidir. Günümüzde iktidar pozisyonlarına sahip olanların etik ve 

politik sorumluluğu, insanları bu geleceği kendileri şekillendirebilmeleri için güçlendirmektir. 
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Ek 1:“Vicdan olmaksızın veri bilimi….”  
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Ek 2:Claude Lévi-Strauss'un yazma ve okuryazarlık yetersizliği programlarına 

ilişkin açıklamalarının doğrudan alıntısı 

“C'est une étrange chose que l'écriture.Il semblerait que son apparition n'eût pu manquer de  déterminer des 

changements profonds dans les conditions d'existence de l'humanité; et que ces transformations dussent être surtout de 

nature intellectuelle.La possession de l'écriture multiplie prodigieusement l'aptitude des hommes à préserver les 

connaissances.On la concevrait volontiers comme une mémoire artificielle, dont le développement devrait 

s'accompagner d'une meilleure conscience du passé, donc d'une plus grande capacité à organiser le présent et 

l'avenir.Après avoir éliminé tous les critères proposés pour distinguer la barbarie de la civilisation, on aimerait au 

moins retenir celui-là : peuples avec ou sans écriture, les uns capables de cumuler les acquisitions anciennes et 

progressant de plus en plus vite vers le but qu'ils se sont assigné, tandis que les autres, impuissants à retenir le passé 

au delà de cette frange que la mémoire individuelle suffit à fixer, resteraient prisonniers d'une histoire fluctuante à 

laquelle manqueraient toujours une origine et la conscience durable du projet. 

Pourtant, rien de ce que nous savons de l'écriture et de son rôle dans l'évolution ne justifie une telle conception.Une 

des phases les plus créatrices de l'histoire de l'humanité se place pendant l'avènement du néolithique, responsable de 

l'agriculture, de la domestication des animaux et d'autres arts.Pour y parvenir, il a fallu que, pendant des millénaires, 

de petites collectivités humaines observent, expérimentent et transmettent le fruit de leurs réflexions.Cette immense 

entreprise s'est déroulée avec une rigueur et une continuité attestées par le succès, alors que l'écriture était encore 

inconnue.Si celle-ci est apparue entre le 4e et le 3e millénaire avant notre ère, on doit voir en elle un résultat déjà 

lointain (et sans doute indirect) de la révolution néolithique, mais nullement sa condition. À quelle grande innovation 

est-elle liée ?Sur le plan de la technique, on ne peut guère citer que l'architecture.Mais celle des Égyptiens ou des 

Sumériens n'était pas supérieure aux ouvrages de certains Américains qui ignoraient l'écriture au moment de la 

découverte.Inversement, depuis l'invention de l'écriture jusqu'à la naissance de la science moderne, le monde 

occidental a vécu quelque cinq mille années pendant lesquelles ses connaissances ont fluctué plus qu'elles ne se sont 

accrues.On a souvent remarqué qu'entre le genre de vie d'un citoyen grec ou romain et celui d'un bourgeois européen 

du XVIIIe siècle il n'y avait pas grande différence.Au néolithique, l'humanité a accompli des pas de géant sans le 

secours de l'écriture ; avec elle, les civilisations historiques de l'Occident ont longtemps stagné.Sans doute concevrait-

on mal l'épanouissement scientifique du XIXe et du XXe siècle sans écriture.Mais cette condition nécessaire n'est 

certainement pas suffisante pour l'expliquer. 

Si l'on veut mettre en corrélation l'apparition de l'écriture avec certains traits caractéristiques de la civilisation, il faut 

chercher dans une autre direction.Le seul phénomène qui l'ait fidèlement accompagnée est la formation des cités et des 

empires, c'est-à-dire l'intégration dans un système politique d'un nombre considérable d'individus et leur 

hiérarchisation en castes et en classes.Telle est, en tout cas, l'évolution typique à laquelle on assiste, depuis l'Égypte 

jusqu'à la Chine, au moment où l'écriture fait son début : elle paraît favoriser l'exploitation des hommes avant leur 

illumination.Cette exploitation, qui permettait de rassembler des milliers de travailleurs pour les astreindre à des 

tâches exténuantes, rend mieux compte de la naissance de l'architecture que la relation directe envisagée tout à 

l'heure.Si mon hypothèse est exacte, il faut admettre que la fonction primaire de la communication écrite est de faciliter 

l'asservissement.L'emploi de l'écriture à des fins désintéressées, en vue de tirer des satisfactions intellectuelles et 

esthétiques, est un résultat secondaire, si même il ne se réduit pas le plus souvent à un moyen pour renforcer, justifier 

ou dissimuler l'autre. […] 

Si l'écriture n'a pas suffi à consolider les connaissances, elle était peut-être indispensable pour affermir les 

dominations.Regardons plus près de nous : l'action systématique des États européens en faveur de l'instruction 

obligatoire, qui se développe au cours du XIXe siècle, va de pair avec l'extension du service militaire et la 

prolétarisation.La lutte contre l'analphabétisme se confond ainsi avec le renforcement du contrôle des citoyens par le 

Pouvoir.Car il faut que tous sachent lire pour que ce dernier puisse dire : nul n'est censé ignorer la loi. 

Du plan national, l'entreprise est passée sur le plan international, grâce à cette complicité qui s'est nouée, entre de 

jeunes États - confrontés à des problèmes qui furent les nôtres il y a un ou deux siècles - et une société internationale 

de nantis, inquiète de la menace que représentent pour sa stabilité les réactions de peuples mal entraînés par la parole 

écrite à penser en formules modifiables à volonté, et à donner prise aux efforts d'édification.En accédant au savoir 

entassé dans les bibliothèques, ces peuples se rendent vulnérables aux mensonges que les documents imprimés 

propagent en proportion encore plus grande.” 

Claude Lévi-Strauss,Tristes tropiques, 1955. 
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