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İştah Açma: Küresel Kalkınma Kariyerleri için Veri Becerileri Öğrenci 

Eğitim Programı: TAKIM PROJESİ BİLGİLENDİRMESİ 

Veri Kör Noktalarla Mücadele Takım Projelerinin Arka Planı 

Veriler olmadığında veya önemli özelliklere göre ayrılmadığında, nüfusları nasıl destekleyeceğimizi ve en 

savunmasızların desteklenmesini nasıl sağlayacağımıza dair anlayışımızda kör noktalar oluşturur. Kalkınmada Veri 

Devrimi'nin temel hedeflerinden biri, bu veri kör noktalarının üstesinden gelmektir. 

Takım Projeleri için Veri Kör Noktaları 

Veri Kör Noktası Başlangıç Arka Plan Okuması 

Astım ve Afrika Toplumu: Astımla ilgili veriler genellikle Afrikalı 
olmayan toplumlardan alınır, bu da Astımın Afrika toplumunu 

nasıl etkilediğine dair anlayışımızı sınırlar. 

 
Adeloye, D., Chan, K.Y., Rudan, I. ve 
Campbell, H., (2013) Afrika'da astım 

prevalansının tahmini: sistematik bir analiz. 
Hırvat tıp dergisi, 54(6), s.519-531. [ERİŞMEK 

İÇİN TIKLAYINIZ] 

 
Evsizlik ve Cinsiyet: Evsizliğin nedenleri ve çözümleri, küresel 
olarak genellikle cinsiyete göre değişir, ancak cinsiyete göre 

ayrıştırılması bir yana, dünya genelinde genel olarak evsizliğe 
ilişkin veriler yetersizdir. 

 
Moses, J. ve Janasko, J. (2018) Demografik 
Veri Projesi: Bölüm 2: Cinsiyet ve Bireysel 

Evsizlik. Evsizler Araştırma Enstitüsü. 
[ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ] 

 
COVID-19 Döneminde İşsizlik ve Yoksulluk: COVID-19 

dönemindeki işsizlik ve yoksullukla ilgili birden fazla özelliğe 
(örneğin yaş, cinsiyet, cinsellik, etnik köken, uyruk, engellilik) 
ayrılmış veriler genellikle mevcut değildir ve bu da kimin en 

savunmasız olduğunu anlama yeteneğimizi sınırlar.) 

 
Richards, K. (2021) Kesişimsellik ve veriler 

hakkında sormamız gereken sorular. 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Blogu için 

Veriler [ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN] 

 
İnsani Acil Durumlarda Eğitim: İnsani acil durumlarda eğitim 

ortamlarına ilişkin eksiksiz veriler genellikle eksiktir, bu da 
müdahaleleri planlamayı ve ilerlemeyi izlemeyi zorlaştırır. 

 

 
UNESCO (2021) Acil durumlarda ve krizlerde 

eğitim veri sistemlerinin güçlendirilmesi 
[ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ] 

 

Görev ve Çıktılar 

Takımlarınızda, seçtiğiniz veri kör noktanız için 2 çıktı üretmelisiniz – 5. Günde sunulmak üzere 10 dakikalık bir 

sunum ve program bittikten sonra sunulmak üzere 1 sayfalık bir yazılı özet kâğıdı. Çıktılar aşağıdaki temel sorulara 

yanıt vermelidir: 

- Veri kör noktası nedir? – burada kör noktayı tanımlamaya ve var olan ilgili verileri görselleştirmeye 

çalışmalısınız.-Veri kör noktasını neden doldurmalıyız? – burada hedef kitlenin neden kör noktayı 

doldurmaya yatırım yapması gerektiğine dair ikna edici bir açıklama yapmalısınız. Hedef kitlenin farklı 

kesimlerine hitap edecek bir dizi avantaj düşünün. Bu, örneğin, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerinden bir veya daha fazlasının gerçekleştirilmesine yardımcı olup olmayacağı gibi mevcut kalkınma 

gündemine atıfta bulunmayı içerebilir. 

- Veri kör noktasını nasıl doldurmalıyız? – burada, kör noktayı doldurmak için gerekli verileri oluşturmak 

ve/veya toplamak için kendi stratejinizi özetlemelisiniz. 

 

Amaç 

Çıktıların amacı, veri kör noktasını nasıl doldurmamız gerektiğine dair fikirlerinizi uygulamak için destek ve 

finansman sağlamak olmalıdır. 

https://hrcak.srce.hr/file/172987
https://hrcak.srce.hr/file/172987
https://endhomelessness.org/wp-content/uploads/2019/09/DDP-Gender-brief-09272019-byline-single-pages.pdf
https://www.data4sdgs.org/news/questions-we-all-should-be-asking-intersectionality-and-data?s=03
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/information-systems
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Hedef Kitle 

BM Dünya Veri Forumu Konferansına Katılanlar. Dünya Veri Forumu, dünya genelinde hükümetler, sivil toplum, özel 

sektör, bağışçı topluluğu, akademi, medya ve diğer meslek kuruluşlarından veri uzmanlarını ve veri kullanıcılarını bir 

araya getiren bir harekettir. Amaç, sürdürülebilir kalkınma için veri inovasyonunu ve verilere üst düzey desteği teşvik 

etmektir. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi tarafından desteklenmektedir. Bu, farklı bir kitleniz 

olduğu anlamına gelir, bu nedenle çıktılarınızı çok çeşitli kuruluşlara ve paydaşlara hitap edecek şekilde sunmaya 

çalışmalısınız. 

Proje Planlaması 

Her günün canlı çevrimiçi öğrenmenin ikinci kısmı, takım projelerini ilerletmeye adanacaktır. Aşağıdaki tablo, her 

gün ele alınacak ana etkinlikleri özetlemektedir. 

Gün Etkinlik Görevler 

1 Projelerin Tanıtımı 

Tüm gruplara farklı veri kör noktaları sunulacaktır. Sizin görevleriniz ise: 
1) Veri kör noktalarındaki başlangıç arka plan okumasını keşfetmek, (bu 

belgenin ilk sayfasındaki tablodaki bağlantılara bakın) 
2) Hangi veri kör nokta projesi üzerinde çalışmak  istediğinize ilişkin 

tercihinizi gönderin. 

2 
Takım Oluşturma ve 

Mevcut Veri 
Kapsamını Bireme 

Takımlar duyurulacak ve ilk takım toplantıları şu amaçlarla yapılacaktır: 
1) Takım üyelerinizi tanıyın 
2) Takımınızın veri kör noktasındaki mevcut bilgi ve verilere yönelik 

araştırmayı planlayın. Özellikle: 

• Bu neden önemlidir? 

• Hangi veriler zaten vardır? 

•  (Veri kör noktasıyla tam olarak eşleşmese bile) yararlı olabilecek 
ilgili veriler var mıdır? 

3 
Mevcut Verileri ve 

Bilgileri 
Görselleştirme 

Takım toplantıları şu amaçlarla gerçekleştirilecektir: 
1) Bir önceki günün araştırmasından elde edilen bulguları takım 

arkadaşlarınızla paylaşın. 
2) Bulduğunuz verileri nasıl görselleştireceğinizi/temsil edeceğinizi (veya veri 

boşluklarını görsel olarak nasıl vurgulayacağınızı) düşünün. 
3) 5. güne hazır çıktılarınız için hangi takım üyelerinin veri 

görselleştirmelerini oluşturacağına karar verin. 

4 

 
Veri Kör Noktasını 

Doldurmak için 
Strateji Geliştirme 

Takım toplantıları, 1) Veri kör noktasını doldurmak için bir strateji geliştirmek ve 
2) farklı kuruluş türlerini fikirlerinize yatırım yapmaları gerektiğine ikna edecek 
etkileyici bir açıklamanın nasıl oluşturulacağını düşünmek için yapılacaktır. İşte göz 
önünde bulundurmak isteyebileceğiniz bazı sorular: 

• Mevcut verileri en iyi şekilde nasıl kullanırsınız? 

• Gerekirse ek verileri nasıl toplarsınız? 

• Teklifinizin etik ve maddi karşılığını tam olarak almasını nasıl 
sağlayacaksınız? 

• Teklifinizin geçerli olmasını ve etki uyandırmasını nasıl sağlayacaksınız?   

5 Çıktı Oluşturma 

/ Sunum oluşturun ve öğleden sonra sunum oturumu için hazır olan özet kağıdını 
planlayın. 

 

https://unstats.un.org/unsd/undataforum/about/

