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“ Bilimsel çalışmalarda birincil kaynak olan ve 
araştırma sonuçlarını doğrulamak için 
kullanılan sayısal çıktılar, metinsel kayıtlar, 
görseller ya da sesler gibi maddi kayıtlar

22

Lab notları, ilk analizler, makale taslakları, 
araştırma planları, hakem değerlendirmeleri, 
kişisel yazışmalar veya fiziksel nesneler (ör., lab 
numuneleri, test hayvanları) bu tanımın dışında

Araştırma verisi

Kaynak: http://www.oecd.org/science/sci-tech/38500813.pdf
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AE 2012 SONUÇ BİLDİRGESİ

1

Kamu kaynaklarıyla desteklenen 
bilimsel yayınlara ve bu yayınlara 
ait verilere herkes erişebilmelidir.

2

Bu yayınların ve verilerin standartlara 
ve birlikte çalışabilirlik ilkelerine uygun 
açık erişimli kurumsal arşivler ya da 
konu arşivlerinde depolanması 
zorunlu olmalıdır.

3

Kurumsal arşivlerde 
depolanan bilimsel yayınların 
ve verilerin herkesin 
erişimine açılması için 
gereken e-alt yapı kurulmalı 
ve ilgili platformlar 
geliştirilmelidir.

4

5

Kamu kaynaklarıyla desteklenen araştırmalardan üretilen 
yayın ve verilerin düzenlenmesi, erişime açılması ve uzun 
dönemli korunması için proje önerilerinde bir veri yönetim 
planı sunulmalıdır.

Kaynak: http://ae2012.acikerisim.org/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/ae2012_sonuc_bildirgesi.pdf

4

Kamu kaynaklarıyla desteklenen 
araştırmalardan üretilen verileri ve bilimsel 
çıktıları işlemek, düzenlemek, açık erişimli 
kurumsal arşivler yoluyla erişime açmak ve 
korumak için üniversitelerde bilgi yöneticisi, 
veri küratörü ve veri bilimci yetiştiren 
kapsamlı eğitim programları açılmalı, 
mevcut programlar desteklenmelidir. 



Kurumsal Açık Arşivler
Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel araştırmalardan üretilen yayınları, 
verileri ve diğer entellektüel ürünleri (tezler, ders malzemeleri, çalışma raporları, 
vb. gibi) toplayan, düzenleyen ve uzun dönemli olarak arşivleyen sistemler

5
Kaynak: http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/

http://ae2012.acikerisim.org/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/ae2012_sonuc_bildirgesi.pdf



ARAŞTIRMA VERİSİ
Açık Erişim Politikaları

6
Kaynaklar: http://www.pasteur4oa.eu/sites/pasteur4oa/files/resource/open-access-policy-guidelines-and-tempate-for-

funders_tr.pdf; http://research.sabanciuniv.edu/acik_erisim.html

İdeal bir açık erişim politikası çalışmaya ilişkin 
araştırma verilerinin depolanmasını ve erişime 
açılmasını zorunlu kılmalı



Araştırma verileri 
neden yönetilmeli?
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8
Kaynaklar: http://ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/haber/arastirma-verileri-yonetimi-egitim-programi-basari-ile-gerçekleştirildi 

https://www.youtube.com/watch?v=d3CMODe1ZH4&list=PLRofGbhRbm7gMLhqNT4eVPqdPx35xC6pw



İdeal veri yayın piramidi

9

Kaynak: https://www.slideshare.net/libereurope/research-data-sharing-leru

Makaleye ek dosya

Veri 
arşivleri

Kurum çekmecelerindeki veriler

Daha fazla veri 
seti, yönetim planı 

ve veri 
yöntemlerini 

tanımlayan veri 
dergisi

Metin ile verilerin 
daha fazla etkileşimi

Veri içeren 
yayınlar

Yalnızca metin 
ile veri etkileşimli 

değilse

Yayınlar ve veriler arasında iki 
yönlü görünmez bağlantılar



Gerçekler
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Kaynak: https://www.slideshare.net/libereurope/research-data-sharing-leru

Veri içeren 
yayınlar

Yayın

Yayın eki

Veri arşivleri

Çekmecelerdeki 
veriler

Küçük bir pay ancak ideale yakın

Risk!
Anlamsız veri çöplüğü

Veri arşivi yok 
denecek kadar az!

Araştırma verilerinin %75’i 
erişilemez durumda



Veriyi Yarat: Mevcut Verileri Bul
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Verinin sahibi kim?
Araştırmayı yapan mı? 

Araştırmayı destekleyen mi? 
Araştırmanın gerçekleştirildiği kurum mu?

Kamu mu?
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Veri Yönetim Politikası

▰ Araştırma verisi yönetilirken izlenmesi ve 
uygulanması şart olan ilkeler bütünü

▰ Üniversitelerin, fon sağlayıcı kurumların 
(özel ya da devlet)

▰Wellcome Trust: ilk yayınlanma 2007, 
gözden geçirme 2010

13
Kaynaklar: https://unlockingresearch.blog.lib.cam.ac.uk/?p=525

https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/research-data-management-policies



Veri Yönetim Politikası

▰ Veri türleri

▰ Telif hakları, veri sahipliği

▰ Verinin depolanması ve kullanımı, veriye erişim

▰ Verinin korunması, veri güvenliği, sürdürülebilirlik

▰ Etik konular

▰ Roller ve sorumluluklar

14Kaynak: http://www.esrc.ac.uk/files/about-us/policies-and-standards/esrc-research-data-policy/

https://www.brunel.ac.uk/about/documents/pdf/RDM-Policy.pdf

http://www.pasteur4oa.eu/sites/pasteur4oa/files/resource/PASTEUR4OA%20Briefing%20Paper_FINAL_0.pdf
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Verinin sahibinin kim olduğu aşağıdaki soruların cevaplarına göre 
değişiyor:

- Sponsorlu bir araştırma kapsamında mı üretildi?

- Veriyi üretenin çalışma durumu ne?

- Bir üniversite görevi olarak mı üretildi?

- Üniversite kaynakları kullanıldı mı?
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- Üniversite çalışanları tarafından üniversitede yapılan ya da 
üniversite tarafından desteklenen araştırma projeleri kapsamında 
üretilen tüm araştırma verilerinin sahibi Üniversitedir.

- Üniversitede çalışmayan ancak eğitim gören ya da bilim kurulu 
üyesi olan kişiler içinde durum aynı.

- Öğrenciler için durum farklı. Üniversitede çalışmıyorsa, üniversite 
kaynaklarını kullanmıyorsa, bu hakkı iptal edecek diğer başka 
anlaşmalara tabii değilse öğrenciler kendi verilerinin sahibi.

- Birden çok organizasyon araştırma verisinin sahibi olabilir. Örneğin, 
birkaç kurumun ortak yaptığı çalışmalar.
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- Genel olarak, akademik personel tarafından üretilen 
araştırma verilerinin entellektüel mülkiyeti Üniversiteye ait

- Eğitim ve araştırma amacıyla ücretsiz yeniden üretme ve 
yayma hakkı Üniversiteye ait.

- Üniversite çalışmalarına fon, kaynak vb. bir katkı 
yapmadıysa öğrenciler kendi verilerinin sahibi. 

- Çalışma üniversite dışından partnerlerin işbirliği ile 
yapıldıysa, sahiplik konusu partnerlerle anlaşmaya tabi.



Özetle Üniversitelerde Durum

▰ Üniversite çalışanlarının ürettiği verinin 
sahibi üniversite

▰ Öğrencilerde durum farklı 

▰ Sponsorlu araştırmalarda durum farklı

▰ Birden çok partneri olan araştırmalarda 
durum farklı
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As open as possible, 
as closed as necessary

- Horizon 2020, 2017 itibariyle araştırma verilerinin 
açık erişimli olmasını zorunlu tutuyor!

- Bu zorunluluk belli durumlarda devre dışı

- En önemli üç neden: Gizlilik, entellektüel mülkiyet 
hakları, projenin temel amacını tehlikeye atması

19
Kaynak: http://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf#view=fit&pagemode=none

http://blog.nuvistahomes.com/blog/open-closed-mortgages-which-right-c1



Veri Yönetim Planı Horizon 2020 
projeleri için zorunlu!

20
Kaynaklar: https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/research-data-management-plans/

http://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf#view=fit&pagemode=none



Veri Yönetim Planı ne içerir ?

- Projede üretilecek veri hakkında bilgi

- Verinin kürasyonu, korunması ve sürekliliğinin nasıl 
sağlanacağı

- Verinin ne kadarı/hangi kısmı açık olacak, nasıl 
açılacak

- Proje sürecinde ve proje tamamlandıktan sonra

21
Kaynaklar: https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/research-data-management-plans/

http://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf#view=fit&pagemode=none



Veri Yönetim Politikasından Farkı Ne?

Veri Yönetim Planı

- Resmi bir belge

- Projeyi yapan hazırlar

- Proje kapsamında 
üretilecek verilerin nasıl 
yönetileceği

22

Veri Yönetim Politikası

- Resmi bir belge

- Kurum hazırlar 

- Kurumun desteğiyle 
üretilen verilerin nasıl 
yönetileceği



Türkiye’de Durum 

▰ Strateji veya politika yok

▰ Veri tanımı muğlak

▰ Kurumsal destek yok

▰ Bilgi ve teknik beceri sınırlı

▰ Heves ve farkındalık var
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Türkiye’de Durum 
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Türkiye’de Durum 
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%82,6

%72,7

%71,4

0 20 40 60 80 100

Araştırma verisi kullanan

Araştırma verisi üreten

Araştırma verisine atıf yapan



Türkiye’de Durum 
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%61,5

%12,4

%4,1

%1,9

%0,8

0 20 40 60 80 100

Yerel bilgisayar

Bulut

Kurumsal arşiv

Açık erişim arşivi

Ticari veri tabanları



Veri Paylaşımı Konusunda Kaygı 

27

▻Kamu yararı yerine kişisel çıkar sağlamak 
amacıyla kullanılması

▻Yüksek gizlilik derecesine sahip veriler

▻Verinin kullanımı ile ilgili şartların belirlenmesi

▻Araştırmayı yapan kişinin haklarının korunması 

▻Verilerin denetim ve kontrolünün teminat altına 
alınması

▻Verilerin anonimleştirilmesi



Türkiye’de Durum 
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▰ %59 > Kamu kaynakları ile üretilen verilerin 
açık veri olarak halkın kullanımına açılmalı

▰ %67 > Konu ile ilgili eğitimlere katılma 
konusunda istekli

▰ %91 > Daha önce VYP hazırlamamış, fikri yok

▰ %49 > TÜBİTAK projeleri için de VYP zorunlu 
olsun 



Neler Yapılmalı?
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▰ Politika

▰ Paydaşlarla işbirliği

▰ Farkındalık

▰ Eğitim



Paydaşlar

30

Üniversiteler ve 
araştırma 
kurumları

Yayıncılar

Araştırmacılar

Kütüphaneler 
ve veri 

merkezleri

Politika yapıcılar



31
Kaynak: https://www.oecd.org/sti/sci-tech/38500813.pdf

http://pasteur4oa.eu/sites/pasteur4oa/files/resource/PASTEUR4OA%20Briefing%20Paper_FINAL_0.pdf

İletişim için
gduzyol@hacettepe.edu.tr


