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Bilgisayar ve iletisim teknolojisindeki hizli ilerleme ekonomiyi “dijital ekonomi” 

olarak adlandirabilecek kadar dijitallesme sürecini etkilemistir. Dijital ekonominin en 
önemli özelligi teknolojik olanaklar sayesinde daha fazla miktardaki verinin  çok daha 
hizli bir sekilde toplanabilmesi, depolanabilmesi ve islenip bilgi haline 
dönüstürülebilmesidir.  
 

Verinin oldugu ve bu verinin islendigi bir süreç dogal olarak istatistik ile yakindan 
ilgili bir süreçtir. Yeni ekonominin temel taslari olarak öne sürülen  “bilgi” ve “hiz” 
elbette hem istatistik uygulamalarinda  hem de istatistik egitiminde göz önünde 
bulundurulmasi gereken iki önemli unsurdur. Isletmeler veri madenciligi  araçlari ile 
istatistik uygulamalari sonucu elde edilen bilginin karar verme sürecindeki önemli 
rolünü adeta yeniden kesfetme sürecine girmislerdir. Ayni sekilde verinin hizli toplanip 
hizli degerlendirilip aninda sonucu elde etmek, is hayatinda  basarili olabilmenin ya da 
piyasada  kalabilmenin ön kosullarindan biri halini almistir.     

 
 Dijital ekonomi, is ve sosyal yasam basta olmak üzere birçok alanda  degisime 
neden  olurken ve bu denli istatistikle örtüsen temel ögeleri varken istatistik egitiminde 
de bir degisime neden olmasi kaçinilmazdir. Bu degisim aslinda önemli bir gelisim 
sürecinin baslangicidir ve istatistik egitiminde rol oynayan tüm taraflarin bu gelisim 
sürecinde aktif rol almalari gerekmektedir.   
 

Istatistik egitimin programini düzenlerken öncelikle; istatistik kullanan, istatistik 
uygulamalarina ihtiyaç duyan kisi, sirket veya kurumlarin  yeni ekonomiyle beraber 
farklilasan beklentilerini göz önüne almak gerekir.  Örnegin pazarlama 
departmanlarinda özellikle müsteri sayisi ve müsteri hakkinda verileri fazla olan, 
müsteri odakli yönetim yaklasimini benimseyen firmalar, veri madenciligi 
uygulamalarini yapabilecek istatistikçilere ihtiyaç duymaktadirlar.  Çünkü veri 
madenciliginde kullanilan yöntemler temelde istatistiksel yöntemlerdir. Bu noktada 
ilginç olan ise veri madenciligi yöntemlerinin, istatistik arastirmacilarindan ziyade, 
karsilastiklari sorunlari çözmek  veya firsatlari degerlendirmek için yöntem arayan 
gruplar tarafindan gelistirilmis olmasidir (Rocke, 2000). Bu durum belki de yeni 
ekonomide yeni is kurallari geregi anlamli bilgiye hizli sahip olarak hareket etmek 
isteyen firmalarin beklentilerine ayni hizda cevap veremeyen istatistikçilerden de 
kaynaklanmis olabilir.   

 
Istatistik egitiminde, özellikle Iktisadi ve Idari Bilimler bölümlerindeki istatistik 

egitimlerinde yeni ekonomiden kaynaklanan yeni beklentilerin göz önüne alinmasi ve 
bu beklentileri karsilayacak sekilde egitimin programlanmasi gerekmektedir.  Gerek söz 
konusu bölümlerde gerek istatistik bölümlerinde uygulamaya ve piyasa ihtiyaçlarini 
karsilamaya yönelik içeriklere yeni ekonominin kurali geregi daha hizli yer verilmelidir. 
Yeni istatistik yazilimlarinin yanisira temelde istatistiksel metodlar kullanan ancak yeni 



isimlerle kullanicilara sunulan veri madenciligi paket programlarinin da istatisitk 
egitiminde ders programlarina dahil edilmesi tüm taraflara önemli yararlar 
saglayacaktir.   

 
 
Aslinda uygulamali istatistik derslerinde çogunluk tarafindan kabul gördügüne  

inandigim egitim sekli, dersin yogun bir sekilde istatistik paket programlariyla 
desteklenerek anlatilmasidir. Elbette bunun önkosulu herseyden önce egitim 
kurumlarinda bunun için gerekli olan altyapinin saglanabilmesidir. Bilgisayar 
donaniminin ve yazilimlarinin mevcut olmasi ve ögrencilerin ihtiyaçlarini karsilamasi 
gerekir. Bu bir önkosuldur. Ancak bu önkosulun yerine getirilmesinden sonra en az 
önkosul kadar önemli olan bir diger husus ise ders programlarina bu yenilikleri 
yansitmak, yeni dersler açmak ve dijital ekonominin etkisinin oldukça fazla olduguna 
inandigim istatistik egitimini çagdaslastirmaktir. Yani istatistigin kullanildigi yeni 
yöntemleri ögrenciye aktarabilecek bilgi birikimine sahip olmak, yenilikleri sürekli 
takip etmek ve yeni istatistik uygulamalarina gereken önemi vermektir.  Istatistik her 
çagda çok önemliydi ancak, yeni ekonominin kurallari bunun daha iyi farkedilmesini 
saglamaktadir. Dijital ekonomiyle istatistigin hakettigi deger ve önem artmisken bu 
firsati en iyi sekilde degerlendirmesi gerekenler yine istatistikçiler olmali ve üzerlerine 
düsen görevi yapmalidirlar.    

 
Bu baglamda, bu çalismada;  Türkiyede ki Üniversitelerin istatistik egitimlerinde 

dijital ekonominin gerekli kildigi birtakim yeniliklere yaklasimlari hakkinda ipucu 
olabilecek bazi bilgileri edinmek amaciyla istatistik bölümlerinin ders programlari 
incelenmektedir.  Ayni zamanda lisans üstü egitimini yapmakta olan ve lisans veya 
lisanüstü egitimlerinde istatistik dersi almis olan bir grup ögrenciye  e-posta kullanilarak 
veri madenciligi ve istatistigin örtüsen konulari hakkinda bilgi sahibi olup olmadiklari 
sorularak istatistigin uygulandigi yeni araç ve gereçler hakkinda ne derece bilgi sahibi 
olduklari incelenmektedir.   

 
Ön çalisma hakkinda sunmak istedigim bilgi ise bir bölümü geri dönen 

anketlerden elde edilen bazi veriler olacaktir. Katilimcilar genelde konuyla ilgili bilgi 
sahibi olmadiklarini belirtmektedirler. Veri madenciliginde, veri sözcügünün geçmesi 
ve istatistigin  verilerle  ilgili bir bilim dali olmasindan dolayi örtüsmesi gerektigi 
düsüncesinde olduklarini söylemislerdir. Ama bunlari söyleyenlerin yanisira  az da olsa 
daha fazla bilgi sahibi olanlar da mevcuttur. Bunlar Veri madenciliginin temelini 
istatistikten almis fakat zaman içinde farklilasmis  oldugunu, amaçlari, kullanim alanlari 
ve kullandiklari kaynak ögeler itibari ile  örtüstüklerini, ve dolayisiyla verileri 
bulup isleyen istatistik bilimi ve veri madenciliginin ayni paralelde oldugunu 
belirtmislerdir.  Arastirma halen devam etmektedir.  
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