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Demokrasinin ve kurumsal endüstriyel medyanın derin kriz içine gir-
diği günümüzde, gazetecilik mesleği ve bu mesleğin üstlendiği ger-
çeklerin halka duyurulması görevi giderek daha da hayati bir konu 
haline gelmiştir. Çünkü başlangıcından beri varlığını dördüncü güç 
olma niteliğine borçlu olan basın/medya artık bu görevini hakkıyla 
yerine getiremez olmuştur. Bu nedenle basının üstlendiği bu görevi 
büyük ölçüde beşinci güç olarak da tanımlanmaya başlanan yurttaş 
inisiyatifleri ve sivil toplum kuruluşları devralmaya başlamıştır. Ancak
gazetecilik mesleğinin tarihsel süreç içinde oluşmuş norm ve değer-
lerinin gözden geçirilerek bu inisiyatifler tarafından ivedilikle benim-
senmesine de ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü bu değerlerden yoksun 
bir gazetecilik aynı zamanda toplumsal bütünlüğe tehdit oluşturacak
bir araca da dönüşme riski taşımaktadır. Bu riskin izlerini yalan ha-
berlerin siyaseti imkânsız hale getirecek derecede yaygınlaşmasıyla 
yakından gözlemliyoruz.
Bu kitap, gazeteciliği hak temelli bir perspektifle Türkiye’deki sivil top-
lum kuruluşları arasında yaygınlaştırmayı hedefleyen Avrupa Birliği 
projesinin somut çıktılarından birisidir. Kitapta kriz içindeki gazetecilik
mesleğini hak temelli bir perspektifle yeniden değerlendirmek amaç-
lanmıştır. Bu sayede sivil toplum kuruluşlarının hak mücadelelerini ken-
di haberlerini yaparak etkili bir şekilde kamusal varlık göstermelerini 
sağlayacak bir perspektif sunmak hedeflenmiştir. 
Hak mücadelesine adanmış bir gazetecilik, aynı zamanda gerçeklerin 
ne pahasına olursa olsun dile getirilmesiyle mümkündür. Gerçekleri 
yaşamı pahasına dile getiren Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu’nun 
anısına kurulmuş olan um:ag Vakfı ve Avrupa Birliği Türkiye Dele-
gasyonu işbirliğiyle çıkarılan bu kitabın hak temelli gazeteciliğin sivil 
toplum kuruluşları arasında ve bütün toplumsal alanda yaygınlaşma-
sına vesile olmasını umuyoruz. 
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Veri Gazeteciliği
Pınar Dağ1

1. Giriş

Dünya bugün görülmemiş oranda veriyle sarılı ve bu haber mer-
kezleri için inanılmaz bir kaynak anlamına geliyor. Verinin top-
lanması, işlenmesi, analiz edilmesi, görselleştirilmesi ve haberin 
bir parçası haline gelmesi artan veri setleri ve geliştirilen araç-
larla daha güvenilir içerikler oluşturulmasına olanak sağlıyor. 
Haber içeriğinin raf ömrünü uzatıyor ve içerik üzerinden daha 
fazla değer ayıklamayı sağlıyor. Son 20 yılda, gelişmiş teknoloji 
ve açık internet, haberin daha iyi üretilmesinde, dağıtılmasında 
ve okuyucuya ulaşmasında devrim yaratmıştır.
Gazeteci artık mesleğini yapabilmek için yeni teknolojileri kul-
lanmak ve veri ile çalışma becerilerini artırmak zorundadır. 
Temple Üniversitesi’nden akademisyen Meredith Broussard,“-
Veri gazeteciliği sayılardan haber çıkarabilme pratiği ve sayıları 
haber yazmak için kullanmadır. İyi bir veri gazetecisi olmak, iyi 
bir gazeteci olmanın da yolunu açar.” diyor.  Bu bağlamda bu 
yazı veri gazeteciliğinin tarihini, tanımını, gelişimini, yöntemle-
rini, araçlarını, yapılma biçimlerini ve hangi eğitimleri almanın 
önemli olduğunu anlamak için hazırlanmıştır. 

1 Öğretim Görevlisi, Kadir Has Üniversitesi ve Dağ Medya.
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2. Veri Gazeteciliğinin Tarihi

a. Genel bakış

I. Veri Gazeteciliği El Kitabı’nın (Data Journalism Handbo-
ok, 2011) açıklama bölümünde kitabın editörlerinden Boug-
negru’nun (2011) belirttiği gibi, veriyi haberin kaynağı olarak 
görme fikri çok eskilere dayanıyor; gazeteciler haberi zenginleş-
tirmek ve tartışmaya açmak adına veriyi yüzyıllardır kullanıyor. 
Günümüz tanımını ise sızıntılarla aldı. Yani veri gazeteciliği, 
açık veri gazeteciliği/araştırmacı veri gazeteciliği modelleri ile 
tanımı sürekli zenginleşen bir alan olsa da, gazeteciler veri ile 
gazetecilik yapmak olarak tanımlıyor bu alanı. Bilgisayar tabanlı 
habercilik ile evrilen veri gazeteciliği;  milyonlarca veri setinin 
medyaya sızdırıldığı Wikileaks verileri ve bugün buna Swissle-
aks, Luxleaks, Afrikaleaks, Panama Papers,  Paradise Papers, Secre-
cy for Sale gibi yenilerinin eklenmesi ile önemli bir yere oturdu. 
Artık her şeyden biraz anlayan gazetecilere ihtiyaç duyuyordu 
haber merkezleri. Bir bağlamda büyük sızıntılarla daha fazla ih-
tiyaç duyulan ve uygulama alanı da bulan bu süreçte veri ga-
zeteciliği özellikle Amerikan ve Avrupa medyasında önemli bir 
yere oturdu. 

Ancak I. Veri Gazeteciliği El Kitabı’nda da anlam arayışına 
gidilirken “veri” ve “gazetecilik” terimlerinin her birini kendi 
başına tanımlamak da kolay olmuyor. Guardian Datablog’un eski 
editörü Simon Rogers ilk veri gazeteciliği örneği verirken veri 
gazeteciliğinin 18. yüzyıla dayandığını anlatarak o dönemde 
öğrencilerin kayıt yaptırma maliyetinin yer aldığı bir haberden 
bahsediyor. Bu örnekle Guardian’da, veri ve gazetecilik ilişkisi-
nin çok eskilere dayandığını anlatıyor. Türkiye’de Cumhuriyet 
Gazetesi’nin 1930’lu yıllara dair sayfaları incelendiğinde de veri-
ye dayalı haberler ve elle hazırlanmış grafikler görülüyor.  Kökü 
çok gerilere dayansa da veri gazeteciliği (data journalism) tanımı 
21. yüzyıla ait bir tanım olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim Simon 
Rogers veri gazeteciliği terimini ilk olarak Washington Post’un 
genç yazılımcısı ve Everybook’un kurucusu Adrian Holovaty’den 
duyduğunu belirtiyor. Bugün Avrupalı gazeteciler de veri gaze-
teciliği kavramının orijinini anlatırken, Holovaty’in ismini kul-
lanıyorlar. 
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Holovaty, 2006 yılında yaptığı bir açıklamada gazetelerin web 
sitelerinin değişikliğe ihtiyacı olduğundan bahsederek, verinin 
medya kurumları tarafından nasıl görüldüğüne ve veriye nasıl 
davranıldığına dikkat çekiyor ve bu yönde açıklamalar yapıyor. 
Bu önemli açıklama Bill Adair ve Matt Waite’e doğruluk payı 
sitesinin kurulması için ilham veriyor. Kurulan bu ilk doğruluk 
payı sitesi PolitiFact  2009 yılında Pulitzer ödülü alıyor. Şimdiler-
de dünyanın her yerinde pek çok doğruluk payı sitesi örnekle-
rini de görebiliyoruz. Türkiye’de de 2014 yılında Doğruluk Payı 
kurulmuştur. 

Küresel ölçekte veri gazeteciliğinin kullanımına ivme ka-
tan evre ise World Wide Web’in kurucusu  Tim Berners-Lee nin 
2010’da yaptığı bir konuşmadır.  Lee, veri analizi için gazetecili-
ğin geleceği demiş, ardından başlayan tartışmalar ile devletlerin 
verilerini daha fazla açması fikri pekişmiş, bugünün sık duydu-
ğumuz açık veri kavramının ve açık hükümet kavramının geliş-
mesine zemin hazırlanmıştır. Bu gelişmelerden bir yıl önce ise  
Guardian veri gazeteciliği olarak bugün şekillenen ilk çalışmala-
rın yapıldığı Datablog’u kurdu. Guardian’ın, devletin siyasilerin 
yaptığı harcamaları düzenli olarak yayınladığı pdf formatında-
ki verileri analiz edilir bir hale getirerek görselleştirmesi yerel 
kamuoyunda gündem yarattı ve bu harcamalar günümüzde de 
güncellenerek daha görünür olmayı sürdürdü. 2014 Aralık ayın-
da düzenlenen Uluslararası Açık Veri Endeksi’nde (Global Open 
Data İndeks) Britanya, temel verilerde yüzde 97 ile en açık ülke 
konumunda. Türkiye ise bu endekste yüzde 53 olarak görülüyor. 
2015 yılı endeksi de Britanya’nın 2. sıraya gerilediğini 1.sırada 
ise Tayvan’ın olduğunu gösteriyor,  Türkiye ise yüzde 47 olarak 
görülüyor.

2010 Temmuz ayında Guardian Wikileaks tarafından sız-
dırılan binlerce Afganistan savaş kayıtlarını bugün artık veri 
gazeteciliği araçları olarak kabul ettiğimiz araçları kullanarak 
yayınlamaya başladı. Bunu takip eden yılın ardından özellikle 
medya dünyasında (Batı ve Amerikan medyası) veri gazeteciliği 
kavramı hızla yayılmaya başladı. Veri gazeteciliği kavramının 
kullanımı Araştırmacı Gazetecilik Ağı tarafından da kabul gördü 
ve 2014 yılında Ulusal Bilgisayar Destekli Habercilik Enstitüsü 
(NICAR) yıllık toplantısında, katılımcıların pek çoğu kendilerini 
tanımlarken veri gazetecisi tanımını kullandı ve NICAR Balti-
more’ya o yıl 20’den fazla ülkeden binlerce gazeteci katıldı.
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2014 yılında ise veri gazeteciliği artık yerini almış ve kullanıl-
maya başlanmıştı bu süreçte istatistikçi ve yazar Nate Silver’in 
günlük veri gazeteciliği yapacağını belirterek  FiveThirtyEight.
com’u kurması, bunu Vox Media’nın takip etmesi medyada bü-
yük yankı yarattı. Ardından New York Times; UpShot, Washington 
Post veri bölümü girişimlerini kurdu ve böylece veri gazetecili-
ği alanında çalışmalar yapmaya başlayan medya kurumları da 
arttı. Bunu Asya’dan Afrika’dan çeşitli yayın organları da takip 
etti ve günümüzde de bu sayı giderek artmakta.  School of Data, 
Data Driven.Net gibi oluşumlar ise bu alanda eğitim vermek için 
hayata geçirilen ilk kurumlar arasında ve dünyanın pek çok nok-
tasında farklı dillerde de benzer oluşumlar kurulmaya devam et-
mekte. Türkiye’de de www.verigazeteciligi.com bunlardan biri. 

Tüm bu gelişmelerin ışığında veri toplama, veri temizleme, 
veri analizi, veri görselleştirme süreçleri için kod bilgisi gerek-
meden, fazla teknik bilgiye ihtiyaç duymadan kullanılabilecek 
veri gazeteciliği araçları geliştirildi ve geliştirilmeye de devam 
ediyor. Bu süreç veri gazetecilerinin veri ile çalışırken daha hızlı 
olmalarının da yolunu açarken, veri okuryazarlığının öneminin 
altını çizdi. Çünkü araçları kullanabilmek veriyi doğru analiz et-
mek değildi. 

Şekil 1 Lars Willnat ve David H. Weaver tarafından 2014 tarihinde yapılan 
“The American Journalist in the Digital Age: Key Findings” araştırmasına göre, 
Amerikalı gazetecilerin yüzde 28.1’inin veri gazeteciliği eğitimi almak istediğini, 
yüzde 26,9’unun ise belge ve kayıtların kullanımına yönelik eğitilmek istediğini 

söylüyor.  S.21, https://bit.ly/2U3FfWY 
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2017 yılında Google News Lab’den Simon Rogers, Jonathan 
Schwabish, Danielle Bowers tarafından Veri Gazeteciliğinin 
Durumu raporu hazırlandı. Amerika, Britanya, Fransa ve Al-
manya’dan karar vericiler, veri görselleştirme uzmanları, veri 
gazetecileri ve video gazeteciler ile 56 kapsamlı görüşme ger-
çekleştirildi. Bu görüşmeler, bu dört ülkeden 900’ü aşkın haber 
sitesi ile yapılan geniş kapsamlı bir anket ile birleştirildi. Araş-
tırmada veri gazetecilerinin yaklaşık yüzde 53’ü veri setlerini 
analiz etmeyi, birçok gazetecinin sahip olması gereken genel bir 
beceriden ziyade özel bir beceri olarak görüyor. Bu oran sektör-
ler arasında değişiklik gösteriyor. TV sektöründekilerin sadece 
yüzde 33’ü, çevrim içi veya dijital haber merkezlerinde çalışan-
ların yüzde 60’ı bunu özel bir beceri olarak görüyor.

Şekil 2 2017’de Veri Gazeteciliğinin Durumu Raporu/ “Katılımcılar Veriyle 
Çalışma Becerilerine Nasıl Bakıyor?”  https://newslab.withgoogle.com/assets/

docs/data-journalism-in-2017.pdf

Veri görselleştirme becerileri daha da uzmanlaşmış ve özel 
bir beceri olarak görülüyor. Yaklaşık olarak katılımcıların yüzde 
83’ü hikâye anlatımı için veri görselleştirmenin özel bir beceri 
olduğuna katılıyor. Bu oranda haber merkezleri arasında daha 
az farklılık var, fakat ülkeler karşılaştırıldığında oranlar farklıla-
şıyor. ABD’deki haber merkezlerinde çalışanların yüzde 90’ı veri 
görselleştirmeyi özel bir beceri olarak kabul ederken, Alman-
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ya’da bu oran yüzde 70. Katılımcıların yarısından fazlası haber 
merkezlerinde bir veri gazetecisine sahip olduklarını belirtirken, 
bu oran dijital yayın yapan medya kuruluşlarında yüzde 60. 
Türkiye için yavaş gelişse de, veri gazetecileri dünyada pek çok 
haber merkezinin son dönemlerde en fazla istihdam etmeye ça-
lıştığı meslek grupları arasında. Veri gazeteciliğine, ‘gazeteciliğin 
geleceği’ denirken aslında ‘gazetecilerin de geleceği’ denilmek 
isteniyor. Medya artık her şeyden biraz anlayan, veriyi olumlu 
anlamda manipüle edebilen, analiz edebilen ve yorumlayabilen 
muhabirleri haber merkezinin bir parçası yapıyor.   

b. Medyada Veri: İstatistiki Grafik Metotlarının Keşfi, 

Makinelerin Yükselişi, Bilgisayar -Destekli Habercilik, Dönüm 

Noktası Olarak İnternet ve Wikileaks

Alexander Benjamin Howard’ın 2015 yılında yayınlanan The 
Art and Science of Data Driven Journalism raporu beş asır önce-
sine, Avrupa Rönesansına dikkat çekiyor.  Antik gazeteler, özel-
likle Roma İmparatorluğu’nun günlük gazetesi Acta Diurna  ve 
tipao’lar (resmi kurumdan raporlar) Antik Çin Gazetesi olarak 
hükümetin askeri kampanyaları, politika, yasama ve yürütme 
gibi haberlerine yer veriyor. Raporun devamında 5. yüzyılda 
İtalyan tüccarların elleriyle yazdıkları ve dağıttıkları özellik-
le ekonomik durumu ve ticarette yaşanan değişimleri, maliyet 
verilerini ve ayrıca bunun yanında savaş, hastalık ve hava du-
rumunu içeren verilerin düzenli bülten şeklinde hazırladığına 
yer veriliyor. Bunu 17. yüzyılda basılı sürüm takip ediyor. Kâ-
ğıdın maliyetinin düşmesi, baskı aletlerinin artması gibi unsur-
lar devreye giriyor. Devamında İsveçli ekonomist ve mühendis 
William Playfair’in 1787’de istatistiki grafik metotlarını bulması 
ve devam eden periyotlarda çubuk grafikler, pasta grafikler ve 
daire grafikler kullanması da bu süreci şekillendiriyor. 19. yüz-
yılın sonuna gelindiğinde ise istatistik gazetelerde grafik, çizim, 
çizelge, ham veri, harita vb. şekilde kullanılmaya başlanıyor ve 
artık gazetelerin bir parçası oluyor.   Devamında borsa verileri 
elektronik hale gelirken ekonomi sayfalarında, finans bölümle-
rinde, emlak haberlerinde de yer alıyor.
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Dow Jones gibi şirketler 1884 yılının ortalarında borsa veri-
lerini yayınlıyor ve günümüzde de bu veriler hem kâğıt olarak 
hem de çevrimiçi olarak Wall Street Journal üzerinden devam 
ediyor. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde ise araştırmacı gaze-
tecilik yapan profesyonel muhabirlerin devletlerin istatistikleri-
nin, mahkeme sonuçlarına yönelik raporların, sızdırılmış devlet 
dokümanlarının, harcamalarının haberlerinde detaylı araştırma 
dosyalarında yer almaya başladığı görülüyor. Dijital platforma 
taşınmadan önce de bürokrasinin her zaman veri ürettiği, lis-
tenin uzayabileceği, gazeteciler için her zaman bir kaynak ola-
rak var olduğu görülüyor.  Veri gazeteciliği/haberciliği olarak 
bugünkü ismi ile anılmada da 1950’ler de bilgisayar destekli 
habercilik/Computer-assisted reporting (CAR) kavramı orta-
ya çıkıyor. 1920’den beri yayın yapan CBC televizyonu 1950’de 
seçimlerden önce seçim simülasyonu sistemi hazırlayarak veri 
toplayıp halka seçim öngörüsünde bulunuyor.  

21. yüzyılın başlarına gelindiğinde ise mobil bilgisayarlar, 
çevrim içi bağlantılar, erişim, hız ve verinin artması bilgisayar 
destekli haberciliğin değişmesine neden oluyor. 2012 yılından 
beridir düzenlenen veri gazeteciliği ödülü alan ve finale kalan 
projelerin ağırlıkta seçim özel projeleri olmasına da bu durum 
biraz yanıt verir niteliktedir.  

Veri tabanına dayalı gazetecilik olarak ise 40 yıl öncesinde, 
mikrobilgisayarların 1980’li yıllarda haber merkezlerinde yay-
gınlaşmasıyla gelişiyor. Bilgisayarları haber merkezlerinde kul-
lanabilmek ve kolayca temin edebilmek araştırmaların boyutla-
rını ve veriyle çalışma şeklini de değiştirdi.

İnternet ile başlayan değişim cep telefonları, tabletler, dizüs-
tü bilgisayarlar bugün akıllı telefonlar dediğimiz araçların hem 
iletim hem de verinin üreteni ve yayanı haline gelmesi ve içeri-
ğin yönlenebilme ve erişime geçme hızı, okuyucuların da içeri-
ğe katılabilme potansiyelinin alternatif olarak yer alması haber 
merkezleri için sonsuz bir değişimin her anlamda kapısını açtı.  
Bilgi Edinme Hakkı (BEH)’ndan yararlanma, açık devlet bilinci 
Türkiye’de yavaş ilerlese de gelişmiş ülkelerde bu iklimden et-
kilenerek altyapısını geliştirmesi devlet verilerine yapılandırıl-
mış/yapılandırılmamış formatlarda verilere ulaşımı kolaylaştır-
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dı. Türkiye özelinde ise devlet kurumlarında verilerin iyi /kötü 
depolandığı bir gerçek, ancak teknolojik altyapı, verilerin pdf 
gibi yapılandırılmamış formatlarda yayımlanıyor olması makine 
okunabilirlik açısından sorun yaratıyor. Açık veri ve açık devlet 
tanımlarından biri de üretilen verinin makine okunabilirliği. 

2000’li yıllara gelindiğinde ise artık dünya veri gazeteciliği-
ni Wikileaks üzerinden tanıdı denebilir. Wikileaks, 26 Temmuz 
2010’da Amerikan ordusunun 2004–2009 yılları arasında Afga-
nistan Savaşı’nda tutmuş olduğu binlerce belgeyi The Guardian, 
The New York Times ve Der Spiegel gazeteleriyle paylaşıp açık-
lamıştı.  Belgeler bireysel olaylarla birlikte, savaşta ölen sivillerin 
bilgilerini de içeriyordu. Sadece Irak savaşıyla ilgili 391 bin kayıt 
aktarılmıştır. Haberciler bu verilerden bir sonuç çıkarabilmek 
için haftalarca çalışmış, bilgisayar tabanlı her türlü aracın deste-
ğine ihtiyaç duymuştu. Üstelik binlerce rapor vardı ve bunların 
çoğu metindi, rapordu, adresti, ham belgelerdi. O dönemde bu 
üç kuruluştan gazeteciler bir araya gelerek bu kadar çok met-
ni hem ölçülebilir bir veriye dönüştürme, hem ayrıştırma hem 
analiz etme hem de doğruluğunu tespit etmek için çalışmış, bu 
şemsiye tanım hiç olmadığı kadar görünür hale gelmişti.   

Veri gazetecisi Simon Roger’ın, Irak Savaşında ölen siviller 
haritası çalışması da veri gazeteciliği açısından üretilmiş ilk ör-
neklerden biriydi. Harita 109 bin 032 kişinin öldüğünü, bunların 
66 bin 081’ini sivillerin oluşturduğunu, 23 bin 984’ünün ayakla-
nanlardan oluştuğunu ve 15 bin 196’sının ise Iraklı olduğu veri-
lerine yer veriyordu. 

Hatta bu ölümlerin en fazla hangi bölgelerde meydana gel-
diği detayları ile birlikte ölüm şekilleri, ölüme neden olan ateşli 
silahın türü, yaralanma şekilleri gibi daha pek çok veri derlenip, 
toplanıp kamuyla paylaşılmıştı. Aşağıdaki harita Irak savaşında 
ölen yaklaşık 60 bin kişiyi gösteriyor. Her kırmızı nokta ölen si-
villeri temsil ediyor, bazen bir kırmızı noktada birden fazla kişi-
nin bilgisine ulaşabiliyorsunuz.
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Şekil 3 (“Wikileaks Iraq: data journalism maps every death”, 2010)  
Guardiandatablog ilgili haritanın ekran görüntüsüdür. Harita, veri gazeteciliği 

disiplini ile üretilmiş olan ilk çalışma olarak görülebilir. 

3- Veri Gazeteciliği Neden Önemli?

a. Veri Gazeteciliği Tanımı

I. Veri gazeteciliği el kitabında (Data Journalism Handbook)  
Birmingham Şehir Üniversitesi’nden Paul Bradshaw veri gazete-
ciliğini basit anlamıyla veri ile gazetecilik yapmak olarak tanım-
lıyor. Daha geniş anlamıyla oldukça büyük bir çalışma disiplini 
gerektiren, şeffaf gazetecilik, artırılmış gazetecilik gibi pek çok 
tanımla birlikte dünya ölçeğinde dijitalleşen haber merkezle-
rinin veriyi daha etkin kullanarak dönüştüren, aynı zamanda 
bilinç değişikliği yaratan bir gazetecilik türü olarak açıklıyor. 
Ancak en önemlisi ise veri gazeteciliği ile artık çok az şeyin sak-
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lanabildiği, devletlerin hesap verebilmelerinin yolunun kolay-
laştığına ve yolsuzluklarla daha etkin mücadele edilebileceğine 
dikkat çekiyor.  

Veri gazeteciliği veriyi toplama, filtreleme, analiz etme, gör-
selleştirme ve hikâyeleştirme aşamalarından oluşuyordu. Dev-
letlerin kamusal verilerini herkesin kullanımına açması, açık 
veriye ve veri tabanlarına erişimin kolaylaşması, doğruluğuna 
emin olunan verilerin haberde kullanımını daha fazla şeffaflık 
sağlayarak gazeteciyle okuyucu arasında güveni artırması da 
değişen şartlar arasında yer alıyor.

Şekil 4 “Anlatma, Göster” Gazeteciliği -School of Data /Milena Marin

b. Veri Gazeteciliği Prensipleri

1. Veri gazetecileri, verileri kendi başlarına bir güç olarak 
sorgulamaya çalışmalıdırlar.

2. Veri gazeteciliğinde editoryal bağımsızlık teknolojik ba-
ğımsızlığı da içerir.

3. Veri gazeteciliği sadece kullanılan kaynaklarda ve dilde 
değil tasarlanan araçlarda da tarafsızlık ilkesini gözetme-
lidir.
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4. Veri gazeteciliğinde verilerin ulaşılabilir ve mevcut ol-
duğu konulardaki hikâyelere odaklanmak “tarafsızlık” 
değildir.

5. Veriyi üreterek ve açarak verilerde göz ardı edilenlerin 
sesi olmayı amaçlamalıdır veri gazeteciliği ve veri gaze-
tecisi.

6. Kişiselleştirilmiş haberlerde haberin bağlamı ve kapsa-
mında editoryal bir sorumluluğu vardır veri gazetecile-
rinin/veri gazeteciliğinin.

7. Verinin ışık tuttuğu insan hikâyelerini arayıp, bulup, an-
latarak önemli, ilgi çekici hale getirmelidir veri gazeteci-
si/veri gazeteciliği.

8. Kullanılan algoritmalar incelemeye ve gözetime açık ol-
malıdır veri gazeteciliğinde. 

9. Kullanılan kodları, metotları paylaşmak daha verimli ça-
lışmayı ve gazetecilik standartlarını yükseltmeyi sağlar. 

10. Okuyucuları hak ve sorumluluklarını kullanmaları için 
güçlendirmeye çalışmalıdır veri gazeteciliği.

11. Ortak çalışmaya ve ekip çalışmasına açık olmalıdır veri 
gazeteciliği. (Bradshaw, 2017 )

c. İlk Veri Gazeteciliği El Kitabı 

Wikileaks’den sızdırılan büyük ham verilerle haftalarca mü-
cadele eden gazeteciler bir rehbere ihtiyaç duyarak Türkçeye 
de kazandırılan ilk kitabı yazmaya karar verdiler. 2011 yılında 
Londra’da 48 saatlik MozFest2011 atölyesi sonucunda doğan ki-
tap; ücretsiz, açık kaynak olarak gazetecilerin veriyi kullanarak 
hikâyelerini geliştirmeleri için alanında uzman editörler, gaze-
teciler ve veri gazeteciliği pratiği olan isimler tarafından hazır-
landı, 16 dile çevrildi. II. Veri Gazeteciliği El kitabı ise 2020’nin 
sonunda çıkacak ancak dijital olarak ulaşmak mümkün.
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Şekil 5 Veri Gazeteciliği El Kitabı Kapak Şekil 6 II.Veri Gazeteciliği El 
Kitabı Kapak 

4. Haber Merkezinde Veri Gazeteciliği

The Guardian Datablog, The New York Times UpShot, i100.inde-
pendent, ZeitOnline Datablog, The Washinton Post Data Post ve 
daha pek çok haber merkezi veri gazeteciliği yapıyor. Bu alanda 
çalışma başlatan ilk kurum Guardian. Devamında New York Times 
blogger’ı istatistikçi Nate Silver’ın kurduğu FiveThirtyEight ol-
makla birlikte, Vox , Propublica var. Türkiye’de ise doğrudan veri 
gazeteciliği disipliniyle çalışma yürüten büyük bir kurum yok, 
ancak haber analiz, interaktif haber bölümleri bulunan haber si-
teleri var. Eski Al Jazeera Türk’ün haber analiz, interaktif, krono-
loji bölümleri, Solhaber’in interaktif.sol.org.tr , Evrensel gazetesi-
nin interaktif bölümü, Medyascope’un yoğun grafik kullanarak, 
interaktif olarak geliştirdiği haberler de örnekler arasında. 

2017 yılında Google News Lab tarafından yapılan veri gaze-
teciliği durumu araştırmasında da yer aldığı gibi, bazı haber 
merkezleri için veri gazeteciliği üretim süreci fazlasıyla zaman 
ve kaynağa ihtiyaç duyduğundan düşük yatırım getirisi olarak 
görülüyor ancak tüm zorluklarına rağmen 2016 yılı sonrası veri 
gazeteciliği hiç olmadığı kadar ana akımda yer alıyor, yer kaplı-
yor. NPR’da ki, “Doğrulama: ‘İlk kez Trump ve Clinton Tartışma-
sı’ haberi gibi ya da Berliner Morgenpost “Her zaman doğru değil’ 
haberi gibi. The Globe and Mail’in “Asılsız” serisi de araştırmacı 
haberciliğin gücünü gösteriyor. 
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Şekil 7. 2017 veri gazeteciliği durum raporu. http://www.verigazeteciligi.
com/2017de-veri-gazeteciliginin-durumu-raporu-turkceye-cevrildi/

a. Veri Gazeteciliği Yapan Bazı Haber Merkezlerinin Yapısı 

• Ekipli Büyük Haber Merkezleri. Bu organizasyonların 
kurmuş oldukları ve organize ettikleri veri gazeteciliği 
ekipleri var. Örnekler: New York Times, The Guardian, 
Los Angeles Times Data Desk, De Zeit, ProPublica.

• Küçük Veya Farklı Ekipli Büyük Haber Merkezleri. Bu 
organizasyonların veri görselleştirme ve gazetecilik ekip-
leri mevcut ve farklı alanlarda (web/basılı yayın gibi) 
çalışmalar yapıyorlar. Örnek: Washington Post’un Wonkb-
log’u.

• Veri Odaklı Haber Merkezleri. Bu gruplar, kendi bünye-
sinde görsel ve işitsel ekiplere sahip. Örnekler: 538 ve The 
New York Times’ın The Upshot’ı.

• Yayın Merkezlerindeki Küçük Veri Ekipleri. Bu kuru-
luşların grafik ekipleri var ancak gayet küçük bir veri eki-
bi. Herkesin birer web sitesi var ve bu veri ekibi bağımsız 
çalışıyor. Örnekler: CNN, ABC News, Univision News.

• Küçük Veri Ekibi Ancak Etkin Haber Merkezleri. Bu 
gruplar, geleneksel gazetecileri ve veri gazetecilerini bir 
araya getirme eğilimindedir. Örnekler: Vox, Mother Jo-
nes, Mic
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• Yalnız Çalışanlar. Bunlar, büyük bir veri ekibinin parçası 
olmayan ancak her boyuttaki kuruluşta çalışan veri gaze-
tecileridir. Örnek: Mona Chalabi, The Guardian. 

Şekil 8. http://www.verigazeteciligi.com/2017de-veri-gazeteciliginin-durumu-
raporu-turkceye-cevrildi/

b. Uluslararası Veri Gazeteciliği Ödülleri

Veri Gazeteciliği Ödülleri Global Editors Network (GEN) ta-
rafından 2012 yılında başlatılan dünya çapında veri gazeteciliği 
alanında en iyi çalışmaları inceleyen ilk uluslararası yarışmaydı. 
Yarışma 2019 yılında finansal sebeplerle sona erince 2. Veri ga-
zeteciliği ödülleri yarışması olan Sigma Data Journalism Award 
yarışması 2019 yılında yapılmaya başladı.

c. Ödül Almış Başarılı Veri Gazeteciliği Örneklerinden Bazıları 

The Migrants File: 2014 yılının Uluslararası Veri Gazeteciliği 
en iyi hikâye dalında ödül alan projelerinden biri: The Migrants 
File. Proje, Paris, Stokholm ve Berlin merkezli Avrupa’nın en 
etkili ve en fazla kamu yararı taşıyan veri güdümlü projelerini 
üreten Journalism++ ekibi dâhil yaklaşık 15 Avrupa ülkesinden 
gazetecinin katkısıyla hayata geçirildi. Proje, Avrupa Birliği (AB) 
üyesi devletlerin göç politikalarının binlerce kadını, erkeği ve ço-
cuğu nasıl ölüme sürüklediğini ortaya koyuyor. Projenin bulgu-
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ları arasında, kayıp ve ölmüş olanların tahmin edilenden yüzde 
50 daha fazla olduğu belirtiliyor ve proje, 2000 -2016 yılları ara-
sında 23 bin mültecinin Avrupa’ya giderken öldüğünü ve han-
gi ülkelerden hangi şartlarda yolculuk ederek hayatlarının son 
bulduğunu içeriyor. Projenin diğer önemli tarafı verileri düzenli 
olarak güncelleniyor olması. Güzergâhlarda Türkiye de var. Pro-
je, Avrupa Birliği dâhil pek çok Avrupa ülkesinde yaptırım sağ-
lasa da ölümler ve kayıplar devam ediyor.

Şekil 9 The Migrants File ekran görüntüsüdür. Avrupa’ya giderken ölen/kaybolan 
insanların yolculuk etmeye başladıkları ülkeler.  https://www.themigrantsfiles.com/

Ayrıca Proje açık veri tabanlı lisansa sahip olup tüm verileri 
kamuoyuna açılmıştır.

Şekil 10 Web tabanlı elektronik tablonun ekran görüntüsüdür. The Migrants 
Files projesinin düzenli olarak güncellenen veri setidir. https://docs.google.

com/spreadsheets/d/1YNqIzyQfEn4i_be2GGWESnG2Q80E_fLASffsXdCOftI/
edit?usp=sharing
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SwissLeaks: 2015 yılında Uluslararası Veri Gazeteciliği en iyi 
araştırma dalında ödül alan projelerden biri SwissLeaks oldu. 
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından 
Britanya’nın uluslararası bankası HSBC’nin varlıklı müşterileri-
nin İsviçre’deki hesapları üzerinden vergi kaçırmalarına yardım-
cı olduğu ortaya çıkarılmış ve bankanın, 10 ülkeden 30 binden 
fazla hesap aracılığıyla, zengin müşterilerin vergiden kaçması-
na yardım ettiği verilerine yer veriliyor. Türkiye’nin de içinde 
olduğu birçok ülkeden binlerce müşterisinin vergi kaçırmasına 
olanak sağlayan yöntemler kullanıldığı detaylandırılıyor. Bu 
projenin de tüm verileri herkesin erişimine açılmış.

Şekil 11 Swissleaks projesi 47 ülkeden 157 gazetecinin araştırması sonucunda 
ortaya çıktı. /http://www.icij.org/

“Spies in The Skies” (Gökyüzündeki Casuslar): Veri görsel-
leştirme kategorisinde yılın ödülünü BuzzFeed’in FBI ve Milli 
Güvenlik (Homeland Security) kurumunun gözetleme rotalarını 
analiz eden “Spies in The Skies” (Gökyüzündeki Casuslar) adlı 
çalışması aldı. Düzinelerce gigabaytlık verinin kullanıldığı pro-
jede FBI ve Homeland Security’nin Ağustos 2015 ve Aralık 2015 
arası tarihlerde gözetleme rotaları Cartodb aracı kullanılarak gör-
selleştirilmiş. Özellikle vatandaşların telefon konuşmalarının 
dahi dinlendiğinin belirtildiği projede, FBI her ne kadar terörist 
ve suçluları izlediğini belirtse de, gözetlemelerin hafta sonu %70 
düştüğü ve daha çok Müslüman azınlığın yaşadığı bölgelerin iz-
lendiği tespit ediliyor.
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Şekil 12. 2016 veri gazeteciliği ödülleri veri görselleştirme kategorisinde ödül 
alan haber. http://community.globaleditorsnetwork.org/node/22491 

Troika Laundromat (Troika Çamaşırhanesi) Rus oligarkların 
ve politikacıların, gizli yatırım, para aktarma, aklama, vergi ka-
çırma, devlet şirketlerinden hisse alma, yurtdışına yatırım dü-
zeneği. 3 bin şirket, 15 ülke, mercek altına alınan 7 yılı kapsıyor.  
2019 yılında ödül alan veri gazeteciliği projesinde OCCRP, The 
Guardian - Britanya, Süddeutsche Zeitung - Almanya, Newstapa 
- Güney Kore, El Periodico - İspanya, Global Witness ve diğer 17 
partnerle çalışıldı.  7 yıla ait tüm veri setleri herkesin erişimine 
açık olduğu gibi, kullanılan teknikler de detayları ile yer alıyor. 

Şekil 13 Troika Çamaşırhanesi veri gazeteciliği projesi https://www.occrp.org/
en/troikalaundromat/vast-offshore-network-moved-billions-with-help-from-major-

russian-bank
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ç. Türkiye’de Veri Gazeteciliği

İlk veri gazeteciliği kursu 2013 yılında iki gün süren #uclan-
Made projesinin atölye ortamında düzenlendi (“DJCamp2013 
İstanbul”, 2013). Bunu 2013-2014 yılında Kadir Has Üniversite-
si’nde veri gazeteciliğinin dönem projesi kapsamında verilmesi 
izledi. Böylece ilk kez yeni medya öğrencileriyle buluştu ve bu 
alanda ilk açık syllabus ve  ders kataloğu çıkartıldı; eğitimler hala 
devam ediyor (Khas Üniversitesi, 2013). 2020 itibarıyla ise Tür-
kiye’de lisans düzeyinde 40 üniversitede 86 programdan sadece 
12’sinin müfredatında “veri gazeteciliği” mevcut. Bu 12 prog-
ramda genelde “yeni medya” veya “yeni medya ve gazetecilik” 
bölümlerinde mevcut.

Şekil 14 Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 2013 yılından beridir düzenlenen veri 
gazeteciliği atölyeleri ve seminerleri.  7 yılda 50’nin üzerinde çalışma yapıldı. 

2012 yılından bugüne kadar sadece iki proje başvurdu; proje-
lerden biri açık veri kategorisinde 2015 finalistleri arasına giren 
İşçi Ölümleri Açık Veri tabanı’ydı.
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Şekil 15 İşçi Ölümleri Açık Veritabanı 2015 Uluslararası Veri Gazeteciliği Açık 
Veri Kategorisinde Finale Kaldı. http://community.globaleditorsnetwork.org/

content/open-database-deceased-workers-turkey-0

Şekil 16 Proje Bilgi Edinme hakkından yararlanarak ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarından veriler toplanarak hayata geçirildi.  https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1cMeq2oR2udkH4s3kzkPon4GTM6MSmlDI5tLHX1oLTzs/

edit#gid=2033538808
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5. Veri Gazeteciliği Üretim Süreci ve Yaygın Kullanılan 
Veri Gazeteciliği Araçları

Veri gazeteciliği üretim süreci önceki sayfalarda da yer aldığı 
gibi veriyi toplama, filtreleme, analiz etme, görselleştirme ve ha-
berleştirme aşamalarından oluşuyor. 

Şekil 17 Veri gazeteciliği yapma aşamaları. Veri toplama, filtreleme, 
görselleştirme ve haberleştirme. /Mirco Lorenz-2010

Veri gazeteciliği yapma süreçlerinde yaygın olarak kullanı-
lan araçlar:

• Tabula: Veri gazetecileri tarafından PDF’leri kazımak için 
geliştirilen açık kaynak araç.

• Excel ve Google e-Tablo: Veri gazetecileri veri işlemek, 
temizlemek, birleştirmek, analiz etmek ve görselleştir-
mek için kullanırlar. 

• Open Refine: Veri gazetecileri tarafından geliştirilen veri 
temizlemek, kötü veriyi yapılandırmak ve düzenlemek 
için kullanılan açık kaynak araçtır.   

• Flourish: Veri görselleştirme uzmanları ve veri gazete-
cileri tarafından geliştirilen hem ücretli hem de ücretsiz 
kullanım imkânı sunan veri görselleştirme aracıdır.  

• Tableau Public: Veri analizi ve veri görselleştirme amaçlı 
kullanılan araçtır. Ücretli ve ücretsiz hizmet sunmaktadır.
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• R: İstatistiksel hesaplama, veri analizi, verileri temizle-
mek, analiz etmek, görselleştirmek için kullanılan bir 
programlama dili.

• Python: İstatistiksel hesaplama, veri analizi, verileri te-
mizlemek, analiz etmek, görselleştirmek için kullanılan 
bir programlama dili.

2018 yılında veri gazeteciliği ödülü almış haberlerde kullanı-
lan bazı teknikler, beceriler, araçlar şöyle: “HTML, CSS, Javasc-
ript, QGIS, Illustrator, Ruby, PostGIS, Dave’in Yeniden Dağıtım 
Uygulaması, Node, D3, R, Tabula, OpenRefine, Google E-Tablo-
lar, UI-Kit Framework, Adobe Photoshop, Microsoft Excel, Pla-
net satellite imagery, DigitalGlobe images, Adobe Creative Suite, 
Corel Painter, Canvas, JQuery, CSS3, R Studio, PostgreSQL, Post-
GIS, OpenStreetMap, CARTO” ve daha pek çoğu! 

Veri gazeteciliği projelerinde pdf, ppt, doc, tiff, xls dosya tip-
leri kapalı olup veriyi temizlerken, analiz ederken, görselleştirir-
ken zorluk çıkartabiliyor. Kamu kurumları bilgiyi genelde pdf 
formatında düzenliyor. Bu sebeple yapılandırılmış ve açık yapılı 
dosya tipleri veri gazetecilerinin işini kolaylaştırabiliyor. Dünya-
da bazı ülkeler dönüştürmenize gerek kalmadan dosyalarını csv, 
xml, geojson, kml, shp dosya tipleri ile paylaşıyor.  Bu, verinin 
işlenmesini de, taşınmasını da kolaylaştırıyor. Türkiye’de de bu 
alanda açık belediye verisi İBB açık veri örneği üzerinden ver-
mek mümkündür (“https://data.ibb.gov.tr/”, 2020).

Şekil 18 Yapılandırılmış (kapalı-açık), yapılandırılmamış (kapalı, açık) bazı 
dosya tipleri. Dosya tipleri veri gazeteciliği yaparken özellikle veriyi analiz etme 

süreçlerini kolaylaştırıyor. Kaynak:  schoolofdata.org
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Şekil 19 Panama belgelerinin yapısını gösteren görselde sızdırılan 11,5 Milyon 
belgenin ( 2,6 TB) yapısı yer alıyor. Bu içeriklerin tam yapılandırılmış hale 

getirmeleri gerekiyordu. Kaynak: https://www.icij.org/investigations/panama-
papers/ 

6. Veri Gazeteciliği Eğitimleri

a. Kurtarıcı Olarak Açık Kitlesel Çevrim içi Kurslar

Batı ve Amerikan medyası bu süreci Açık Kitlesel Çevrimi-
çi Kurslar ( MOOC) düzenleyerek başlattı ( “Data-Driven Jour-
nalism: The Basics, Knight Center”, 2013.).  2014’ün Mayıs ayında 
Avrupa Gazeteciler Merkezi binlerce kişinin erişimine açık çev-
rim içi açık kurs düzenledi (“Doing Journalism with Data: First 
Steps, Skills and Tools”, 2014-2015).  Knight Center tarafından 
düzenlenen bu kurslar, dünya ölçeğinde veri ile çalışma disip-
linini başlatmak ve bu şekilde teknolojiye uyumu hızlandırarak 
dünyanın her yerinden imkânı olmayan ama İnternet erişimi 
olan gazetecilere ulaşmayı hedefledi (“Data Training Skills List”, 
2019).  Türkiye’de bu alanda ilk MOOC 2016 yılında düzenlendi 
(Veri Okuryazarlığı Eğitimi, 2016). devamında 16 videodan olu-
şan “Temel Veri Gazeteciliği Eğitimi” çevrim içi eğitimler düzen-
lendi( Temel Veri Gazeteciliği Eğitimi , 2019).
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Sonuç

Bugün dünyada geldiği nokta ise artık bu tanımı bile kullanma-
ya gerek olmadığı yönünde. Nitekim veri gazeteciliği bölümle-
ri olan New York Times (Upshot), The Washington Post, Guardian 
(Guardian Data), SRF (srfdata),  Financial Times (FRdata), Propubli-
ca, 538,  BBC (data unit), El Espanol, Infotimes, ZeitOnline, Rappler, 
Caixin, IndiaSpend gibi dünyanın her bölgesinden veri ile yoğun 
çalışan haber merkezleri, neredeyse tüm haber kategorilerinde 
nicel veriyi özel bir bölüme dikkat çekmeden etkin şekilde kul-
lanıyor. 2012 yılından beridir veri gazeteciliği ödülleri veriliyor. 
Bu ödüllerin verilme nedeni dünya genelinde oluşturduğu etki-
yi daha iyi görmek ve haber merkezlerinin daha iyi gazetecilik 
yapmalarını sağlamak. Bu bağlamda, “veri gazeteciliği bir sorun 
hakkında farkındalık yaratmakta “etkili” mi, yaptırım uygulu-
yor mu, gözle görülür bir politika değişikliğine sebep olabilir 
mi?” gibi sorular çerçevesinde gazeteciliğin daha iyi yapılması-
nın önünü açmayı sürdürüyor bugün de.

Türkiye’deki durumu ise dünyanın bazı noktalarından ol-
dukça farklıdır. Haber merkezlerinin gelir modelleri, medyaya 
uygulanan sansürler, basın özgürlüğünün olmaması, gazetecile-
rin gazetecilik yaptığı için tutuklanması, gazetecilerin yeterince 
veri becerilerine sahip olmamaları bu zaman isteyen gazetecilik 
yöntemlerini pratiğe dökmede engel. Nitekim nitelikli ve hijye-
nik veriye erişememek de veri gazeteciliğini Türkiye’de etkili şe-
kilde yapılabilmesi açısından bir sorun. Türkiye’de veri gazeteci-
liğinin ne olduğu anlatmayı başarmış olsak da, üretme sürecinde 
hala emekleme dönemindeyiz. Birgün, Evrensel, Medyascope, Di-
ken, Cumhuriyet, Duvar ara ara veri odaklı haberler yapmaktalar, 
ancak TÜİK’in ya da başka bir kurumun veri bültenlerini olduğu 
gibi almakla sınırlı olmaktadır bu üretim. Kendi verisini topla-
yan ve çoklu veri kaynağından yararlanarak iyi veri gazeteciliği 
yapan bir haber merkezi maalesef henüz yok.

Oysa veri gazeteciliği, politik ve toplumsal mücadelede sayıl-
mayanları saymayı başarabildiği için çok önemli bir etki yarat-
maktadır. Ayrıca bu etki sadece verilerin varlığında değil, bazen 
de verilerin temsilinde yatabiliyor. Örneğin El Universal’ın Ausen-
cias Ignoradas (Göz Ardı Edilen Yokluk) haberi, son on yılda ülkede 
kaybolan 4.500’den fazla kadını anlatıyor. Bu veriler hep vardı 
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ancak okuyucuya erişecek şekilde üzerinde çalışılmamıştı. Sayı-
sız veri gazeteciliği örneği vermek mümkün, ancak bu yöntemle 
habercilik yapmak “sessizliğe ses vermek” ile eşdeğer olarak gö-
rülmekte. “Hangi çocukların en fazla kaçırıldığı ortaya çıkarıldığın-
da, Covid19+ yardımlarının nepotik ilişkiler üzerinden yürütüldüğü 
belirlendiğinde, kadın cinayetlerinin politikliğine dikkat çekildiğinde” 
yüksek kamu yararı taşıyan habercilik yapmış olursunuz. Bugün 
iyi veri gazeteciliği yaparak bir şeyin gizli kalması da mümkün 
değildir. Bu sebeple haber merkezlerinin bu yeni yöntemlerin ne 
kadar hayati olduğunu kavramaları gerekmektedir. 

Etkili bir veri gazeteciliği gündemi belirleyebiliyor; diğer ga-
zetecilik türlerinin ulaşamadığı okuyuculara, diğer gazetecilik 
türlerinin ulaşamadığı yollarla ulaşmayı başarabiliyor. Bu sebep-
le veri gazeteciliği yaparken eğer kendi verinizi topluyorsanız 
veri kayıtlarına dikkat etmelisiniz, doğrulayarak ilerlemelisiniz 
ve sabırlı olmalısınız. Resmi, sivil verilerden yararlanıyorsanız 
son derece şüpheci olmalısınız. Bir siteden veri çekiyorsanız seç-
tiğiniz araçların siteye zarar vermediğinden emin olmalısınız; 
etik yaklaşmalısınız, açık kaynak yazılımlar, araçlar kullanmalı-
sınız. Verinizin yapısı dışında seçtiğiniz görselleştirme teknikle-
rini ve kullanacağınız veri görselleştirme araçlarını dikkatle seç-
melisiniz (Örneğin  veri görselleştirme kataloğu).  Zaman isteyen 
ayrıca dikkat gerektiren bu alan için veri kaynakları nerededir, 
veriyi toplayan kimdir, veri toplama yöntemleri nelerdir, gün-
cel midir, üst verisi nasıl okunur, yapısal sorunlar barındırıyor 
mu, barındırıyor ise nasıl yapılandırıp analiz edilebilir bir veri 
setine dönüştürülür bunları bilmek gerekmektedir. Hangi verile-
rin kullanılabilir olduğu, hangilerinin ulaşılabilir olup olmadığı 
konuşmaya değer olsa da, veri gazeteciliği yaparken veriyi nasıl 
dikkatli bir şekilde doğru özetleyebileceğinizi  bilerek  işe baş-
lamak gerekmektedir, yani veri analizi ölçülerini (merkezi eğilim, 
merkezi dağılım) bildiğinizden emin olmalısınız.

Sonuç olarak, gazetecilik içinde bulunduğu her çağda ölüm 
kalım savaşı vermiş ve vermeyi sürdürmüş. Bu sebeple veri ga-
zeteciliği yanlış bilginin, propagandanın, manipülasyonun ber-
taraf edilmesinde daha önemli bir rol üstleniyor. Veri gazeteciliği 
dünyayı tek başına koruyamayabilir, ancak dünyayı daha iyi an-
lamamıza yardımcı oluyor. 
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Demokrasinin ve kurumsal endüstriyel medyanın derin kriz içine gir-
diği günümüzde, gazetecilik mesleği ve bu mesleğin üstlendiği ger-
çeklerin halka duyurulması görevi giderek daha da hayati bir konu 
haline gelmiştir. Çünkü başlangıcından beri varlığını dördüncü güç 
olma niteliğine borçlu olan basın/medya artık bu görevini hakkıyla 
yerine getiremez olmuştur. Bu nedenle basının üstlendiği bu görevi 
büyük ölçüde beşinci güç olarak da tanımlanmaya başlanan yurttaş 
inisiyatifleri ve sivil toplum kuruluşları devralmaya başlamıştır. Ancak 
gazetecilik mesleğinin tarihsel süreç içinde oluşmuş norm ve değer-
lerinin gözden geçirilerek bu inisiyatifler tarafından ivedilikle benim-
senmesine de ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü bu değerlerden yoksun 
bir gazetecilik aynı zamanda toplumsal bütünlüğe tehdit oluşturacak 
bir araca da dönüşme riski taşımaktadır. Bu riskin izlerini yalan ha-
berlerin siyaseti imkânsız hale getirecek derecede yaygınlaşmasıyla 
yakından gözlemliyoruz.
Bu kitap, gazeteciliği hak temelli bir perspektifle Türkiye’deki sivil top-
lum kuruluşları arasında yaygınlaştırmayı hedefleyen Avrupa Birliği 
projesinin somut çıktılarından birisidir. Kitapta kriz içindeki gazetecilik 
mesleğini hak temelli bir perspektifle yeniden değerlendirmek amaç-
lanmıştır. Bu sayede sivil toplum kuruluşlarının hak mücadelelerini ken-
di haberlerini yaparak etkili bir şekilde kamusal varlık göstermelerini 
sağlayacak bir perspektif sunmak hedeflenmiştir. 
Hak mücadelesine adanmış bir gazetecilik, aynı zamanda gerçeklerin 
ne pahasına olursa olsun dile getirilmesiyle mümkündür. Gerçekleri 
yaşamı pahasına dile getiren Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu’nun 
anısına kurulmuş olan um:ag Vakfı ve Avrupa Birliği Türkiye Dele-
gasyonu işbirliğiyle çıkarılan bu kitabın hak temelli gazeteciliğin sivil 
toplum kuruluşları arasında ve bütün toplumsal alanda yaygınlaşma-
sına vesile olmasını umuyoruz. 
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