
Araştırma Verilerinin 
Yönetimi Eğitim 
Programı

Arsev Umur Aydınoğlu, Güleda Doğan ve Zehra Taşkın



Plan

2

▰ Büyük veri ve açık bilim
▰ E-Bilim
▰ Açık erişim ve açık veri
▰ Araştırma kültürü
▰ Veri yönetiminde teknik konular
▰ Yasal ve etik konular
▰ Veri yönetimi politikası ve veri yönetim planı
▰ Ülkesel, kurumsal ve disipliner örnekler
▰ Türkiye’de durum
▰ Soru cevap 



Biz kimiz?
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Büyük Veri

4

▰ Dünyanın verisinin %92’si son 2 yılda üretildi

▰ 2020’de mevcut verinin 40 zetabyte olacağı düşünülüyor

▰ Nasıl erişeceğiz?

▰ Nasıl değerlendireceğiz?

▰ Nasıl kontrol edeceğiz?

▰ Ya bilim?



Açık Bilim
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Bilimi (veri, makale, içerik vb.) 
toplumun her kademesine 
(amatör ya da profesyonel) 
ulaştırma hareketi



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

66

(OECD, 2007)

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



İlk Örnekler
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▰ Kaptanın seyir defteri

▻ Tarihsel olayların kaydı

▻ Hava durumu kayıtları

▻ Gemi mürettebatı ve yolcuları hakkında veri 
(yaş, milliyet, meslek, cinsiyet vb.)

▻ Taşınan ürünlere dair ticarî kayıtlar

▻ Beslenme ve gıda verileri



Veri

▰ kullanılabilir ve tekrar kullanılabilir ve tekrar tekrar kullanılabilir…

▰ …hem de hiç aklınıza gelmeyecek amaçlar için

▰ …hem de siz size gereken herşeyi kullandığınız hâlde

8



’06 NSF Office of 
Cyberinfrastructre

Tarihçe
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60’lar kampüs 
bilgisayarları

80’ler 
süperbilgisayar

merkezleri
91 HPCC

10 DMP NSF’te
zorunlu

13 DMP her 
yerde zorunlu



“
“Açık erişim” kamuya açık Internet aracılığıyla 
bilimsel literatüre ücretsiz olarak erişilebilmesi 
ve bu literatürün çeşitli amaçlarla (arama, 
okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, 
bastırma, bağlantı verme, dizinleme, veri 
madenlemesi, vb. gibi) finansal, yasal ve teknik 
engeller olmaksızın kullanılabilmesidir. 

1010

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

Açık Erişim



Ne Sağlıyor?

▰ Bilimsel araştırmaların 
görünürlüğü, kullanımı ve 
etkisinde artış

▰ Bilimsel keşif yapma ve 
yenilik sürecince hızlanma

▰ Refah artışı

11Kaynaklar: http://libraryguides.lehigh.edu/openaccess

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

http://www.pasteur4oa.eu/sites/pasteur4oa/files/resource/open-access-policy-guidelines-for-research-performing-organizations_tr.pdf



Açık Erişim Politikaları

Hak sahipleri depolama 
yapmakla ve açık erişim 
sağlamakla yükümlü mü?

- Evet

- Hayır

- Diğer

Ne depolanacak?

- Yayıncı son sürümü

- Post-print

- Diğer

Nerede depolanacak?

- Kurumsal arşiv

- Konu/alan arşivi

- Merkezi arşiv

- Diğer
12

Kaynak: http://www.pasteur4oa.eu/sites/pasteur4oa/files/resource/oa-policy-alignment-checklist_tr.pdf

Ne zaman depolanacak?

- Yayın tarihinden geç olmamak 
üzere mümkün olan en kısa sürede

- Diğer

Ne zaman açık erişim sağlanacak?

- Yayınlanır yayınlanmaz

- Ambargo süresi bitince

- Diğer



Türkiye’de Politika ve Strateji Geliştirme
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DevletTÜBİTAK
İlgili 

Bakanlıklar
YÖK

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

Üniversiteler



Türkiye’nin Ortak Olduğu Projeler

14

Kaynak: http://ae2012.acikerisim.org/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/ae2012_sonuc_bildirgesi.pdf
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Açık erişimin ilgili 
olduğu kavramlar

Bilimsel iletişim
Açık bilim

Açık devlet
Telif hakları

Kültürel değişim
Politikalar

Yayıncılar (big deal)
Politika yapıcılar

Açık bilgi
Sosyal inovasyon

Ekonomik inovasyon
Saydamlık

Katılımcı demokrasi



Açık Verinin Önemi

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.

16

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. 



«Verinin Problemi mi olur, verirsin bir aspirin…»
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▰ Veri kaybı

▰ Veri baskını

▰ Veri dayanıklılığı 
& ömrü

▰ Kötü veri 
alışkanlıkları



Neden Veri Yönetimi?

▰ Verilerin yeniden analizi, sonuçların teyit edilmesine;

▰ Yeni yorum ve yaklaşımlarla bilimsel ilerlemeye;

▰ İyi yönetilen uzun dönemli saklama veri bütünlüğüne;

▰ Veri hazırsa, tekrar toplama maliyetlerinin minimize edilmesine;

▰ Veri uydurma ve tahrifatı gibi suistimallere karşı koruyuculuk 
yapılmasına;

▰ Yeni kuşak araştırmacıların yetiştirilmesinde replikasyon çalışmaları 
fayda sağlar. 

18



Veri Paylaşma

▰ Verinin araştırma amaçlı olarak diğer 
araştırmacılar tarafından kullanılabilmesi için 
gerekli aktivitelerin tümü

19



Veri paylaşma

20



Veri benim, ben verinin; TÜBİTAK & YÖK ne karışır
Benim gibi araştırmacıya da doçentlik ne yaraşır

21

969 kişi
«Verilerimi başkalarıyla paylaşırım»

467 kişi
«Başkaları verilerime kolaylıkla erişebilir»



Veri Saklama

Dijital materyallere gerektiği zaman 
sürekli erişimi sağlamak için 
yapılması gereken eylemlerin tümü

22
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Veri içeren yayınlar

İşlenmiş veriler

Veri dermeleri, yapısal 
veri tabanları

Ham veriler, veri 
dizileri

Veriler makalede yer alır ve 

açıklanır

Verilerin makaleye ek dosyalarda 

sunulur

Verilere atıf yapılır

Mevcut veri dizilerini açıklar

Kurum çekmecelerindeki ve 

disklerindeki veriler

Veri Yayın Piramidi

(LIBER Europe, 2012; çeviri: Tonta, 2014)
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Veri Yayın Piramidi – İdeal Piramit

(LIBER Europe, 2012)

Makaleye ek dosya

Veri 
arşivleri

Kurum çekmecelerindeki veriler

Veri içeren 

yayınlar

Metin ile verilerin 

daha fazla 

etkileşimi
Yalnızca metin 

ile veri 

etkileşimli 

değilse

Yayınlar ve veriler arasında 

iki yönlü görünmez 

bağlantılar

Daha fazla veri 

seti, yönetim 

planı ve veri 

yöntemlerini 

tanımlayan veri 

dergisi
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Veri Yayın Piramidi – Gerçekler

(LIBER Europe, 2012)

Çekmecelerdeki 

veriler

Veri arşivleri

Yayın eki

Yayın

Küçük bir pay ancak 

ideale yakın

Risk!

Anlamsız veri 

çöplüğü

Veri arşivi yok 

denecek kadar az!

Araştırma verilerinin 

%75’i erişilemez 

durumda



Verilerinizi 
paylaşır mısınız?

26



27

Ya verilerimi 

çalarlarsa?

Doğruluğu 

kanıtlanmamış veriyi 

paylaşmak ya birine 

zarar verirse?

Ya benden önce 

başkası benim 

verimle yayın 

yaparsa?

Benim verimi kim ne 

yapsın?

…



Veri Yönetimi Döngüsü

28

Veriyi 
yaratma

Veriyi 
işleme

Veriyi 
analiz 
etme

Veriyi 
koruma

Veriye 
erişim 

sağlama

Veriyi 
tekrar 

kullanma

(UK Data Archive)
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Veriyi 
yaratma

Veriyi 
işleme

Veriyi 
analiz 
etme

Veriyi 
koruma

Veriye 
erişim 

sağlama

Veriyi 
tekrar 

kullanma

Veriyi 
yaratma

• Araştırmayı tasarla
• Veri yönetimini planla (biçim, 

saklama vb.)
• Verinin paylaşım izinlerini planla
• Mevcut verileri bul
• Veri topla (deney, gözlem, ölçüm, 

simülasyon vb.)
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Veriyi 
yaratma

Veriyi 
işleme

Veriyi 
analiz 
etme

Veriyi 
koruma

Veriye 
erişim 

sağlama

Veriyi 
tekrar 

kullanma

Veriyi 
işleme

• Veriyi elde et, dijitalleştir, çevir
• Kontrol et, doğrula, temizle
• Verinin anonimleştirilmesi 

gerekiyorsa anonimleştir
• Veriyi tanımla
• Veriyi yönet ve sakla
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Veriyi 
yaratma

Veriyi 
işleme

Veriyi 
analiz 
etme

Veriyi 
koruma

Veriye 
erişim 

sağlama

Veriyi 
tekrar 

kullanma

Veriyi 
analiz etme

• Veriyi yorumla
• Araştırma çıktısı üret
• Yayın yap
• Veriyi koruma için hazırla
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Veriyi 
yaratma

Veriyi 
işleme

Veriyi 
analiz 
etme

Veriyi 
koruma

Veriye 
erişim 

sağlama

Veriyi 
tekrar 

kullanma

Veriyi 
koruma

• Veriyi en iyi formata getir
• Veriyi en uygun ortama taşı
• Yedekle ve sakla
• Üst veriyi hazırla
• Veriyi arşivle
• Provenans
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Veriyi 
yaratma

Veriyi 
işleme

Veriyi 
analiz 
etme

Veriyi 
koruma

Veriye 
erişim 

sağlama

Veriyi 
tekrar 

kullanma

Erişim 
Sağlama

• Veriyi yay
• Veriyi paylaş
• Erişimi kontrol et
• Entelektüel mülkiyet haklarını al
• Veriyi duyur
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Veriyi 
yaratma

Veriyi 
işleme

Veriyi 
analiz 
etme

Veriyi 
koruma

Veriye 
erişim 

sağlama

Veriyi 
tekrar 

kullanma Veriyi 
tekrar 

kullanma

• Yeni araştırmalar
• Bulguların değerlendirilmesi
• Öğretim ve öğrenme
• Deneyimlerin tekrar edilmesi



Verinin sahibi kim?
Araştırmayı yapan mı? 

Araştırmayı destekleyen mi? 
Araştırmanın gerçekleştirildiği kurum mu?

Kamu mu?

35
Kaynak:http://www.ozgedemirel.com/kisisel-veri-sahibinin-haklari/



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

36Kaynaklar: https://unlockingresearch.blog.lib.cam.ac.uk/?p=525

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



Peki fon sağlayan kurumların desteğiyle yapılan 
araştırmalar kapsamında üretilen verilerin sahibi kim?

Fon sağlayan kurum mu?

Araştırmayı gerçekleştiren/veriyi toplayan mı?

Her ikisi mi?

Kamu malı mı?

38
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- Araştırma verileri için yasal, etik ya da ticari sınırlamalar olabilir. 

- Araştırma sürecinin uygunsuz veri paylaşımından zarar görmemesi 
için araştırma kuruluşlarının politika ve uygulamaları bunların 
araştırmanın tüm aşamalarında dikkate alınmasını sağlamalıdır.

- Fon sağlayıcı kurum araştırmacılara araştırma sonuçlarını yayımlamaya 
izin verecek sınırlı bir süre için verinin erişimine ambargo koyabilir.

- Bu süre fon sağlayıcının tanımına uygun olacak şekilde araştırma 
disiplinine göre farklılık gösterebilir. 

- Veriyi üreten, koruyan ve paylaşan araştırmacıların entellektüel katkısının 
tanınması için, araştırma verilerinin kullanıcıları veri kaynaklarını 
belirtmeli ve erişim şartlarına ve koşullarına bağlı kalmalıdırlar.



Etik: Hassas Konulardaki Veriler

▰ Bir kişinin ırkı veya etnik kökeniyle ilgili veriler

▰ Siyasi görüş, dini inanç, sendika üyeliği, fiziksel ya da 
ruhsal sağlık, cinsel yaşam, cezai takibat ve 
mahkumiyetler

40
Kaynak: https://www.ukdataservice.ac.uk/media/345722/ukds_who-owns-your-research-data.pdf



Lisanslama: Neden gerekli?

Erişilsin istiyorsanız, verinizi lisanlamalısınız! 

Çünkü, 

- Verinin mülkiyet hakkı size ait olduğu için izinsiz kullanılamaz

- Seçtiğiniz lisans verinin nasıl kullanılacağını belirler.

41
Kaynak: http://opendefinition.org/guide/data/



Creative Commons

42

▰ 2017 yılı itibariyle tüm Ufuk2020 projelerini 
de kapsamına alan Open Research Data 
açık lisans kullanımını öneriyor

▰ Creative Commons CC BY, CC0 lisanslarını 
örnek gösteriyor

Kaynak: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/oa-pilot/h2020-hi-erc-oa-guide_en.pdf



Veri Yönetim Planı 
Horizon 2020 projeleri için 

zorunlu!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

43
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



Türkiye’de Durum 

▰ Strateji veya politika yok

▰ Veri tanımı muğlak

▰ Kurumsal destek yok

▰ Bilgi ve teknik beceri sınırlı

▰ Heves ve farkındalık var

44



Türkiye’de Durum 

45



Türkiye’de Durum: Veri Tipi ve Formatı 

46

Veri tipi n % χ2 p

Deneysel 278 52,3 22.749 0.000

Metin 250 47,0 13.941 0.016

Anket 216 40,6 12.405 0.030

Grafik 139 26,1 8.025 0.155

Veri modelleri 134 25,2 13.455 0.019

Lab defteri 121 22,7 3.425 0.635

Ses 118 22,2 23.583 0.000

Video 102 19,2 5.464 0.362

Uzaktan algılama 28 5,3 - -

Diğer 23 4,3 - -

Kullanmıyor 15 2,8 - -

0 10 20 30 40 50 60

Spreadsheet

txt

Free text

sav

xml

csv

MATLAB

readme' structured

readme' unstructured

fmt

lbl

Diğer

%

Veri formatı



Türkiye’de Durum: Verilerin Saklandığı Yer 

47

n %

Bilgisayar 381 71.6

Bulut 244 45.9

Açık erişim veri bankası 44 8.3

Kurumsal veri bankası 17 3.2

Ticarî veri bankası 2 0.4



Türkiye’de Durum: Farkındalık

48
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Verilerin yeniden analiz edilmesi sonuçların doğrulanmasına yardımcı
olur

İyi muhafaza edilmiş veriler veri bütünlüğünün korunmasına yardımcı
olur

Veri paylaşımı gereksiz yere veri toplanmasına engel olur

Veri paylaşımı takım çalışmasını teşvik eder

Verilerin erişilebilir olması veri manipülasyonlarını önler

İkincil analiz çalışmaları yeni öğrencilerin yetiştirilmesine yardımcı olur

Veri paylaşımı disiplinlerarası çalışmaları teşvik eder

Hiç katılmıyorum + Katılmıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Tamamen katılıyorum + Katılıyorum



Türkiye’de Durum: Veri Paylaşma

49

0

20

40

60

80

100

Araştırma
grubundaki diğer

kişilerle

Çalıştığım
kurumdaki diğer
araştırmacılarla

Kendi
disiplinimdeki diğer

araştırmacılarla

Bilimsel camia ile

Hiç katılmıyorum + Katılmıyorum

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

Katılıyorum + Tamamen katılıyorum

Veri Paylaşma



Türkiye’de Durum: Veri Paylaşmama Sebepleri
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fon yetersizliği

Metadata standardı yetersizliği

İnsanların bu verilere ihtiyaç duymaması

Zaman yetersizliği

Verileri koyacak yer olmaması

Verilere başkasının erişmesini istememe

Fon veren kuruluşun bu konuda bir yaptırımının olmaması

Verileri kamuya açma hakkının olmaması

Verileri kamuya açacak teknik bilgi yetersizliği

Verilerin açıklama olmadan anlaşılır durumda olmaması

Verilerin kullanıma hazır olmaması

Hiç katılmıyorum + Katılmıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Tamamen katılıyorum + Katılıyorum



Türkiye’de Durum: Kurumsal Destek

51
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Çalıştığım kurum veri yönetimi konusunda bir prosedüre sahiptir

Çalıştığım kurum veri yönetimi konusunda onaylı bir
politika/yönergeye sahiptir

Çalıştığım kurum veri yönetimi için gerekli araçları ve teknik desteği
sağlamaktadır

Çalıştığım kurum veri yönetimi konusundaki iyi uygulamalar hakkında
eğitimler vermektedir

Çalıştığım kurum veri yönetimi için maddi destek sağlamaktadır

Çalıştığım kurum çalışmalarımda veri yönetimi planı sunmamı zorunlu
tutmaktadır

Hiç katılmıyorum + Katılmıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Tamamen katılıyorum + Katılıyorum



Neler Yapılmalı?

52

▰ Politika

▰ Paydaşlarla işbirliği

▰ Farkındalık

▰ Eğitim



Paydaşlar

53

Üniversiteler 
ve araştırma 

kurumları

Yayıncılar

Araştırmacılar

Kütüphaneler 
ve veri 

merkezleri

Politika yapıcılar



Eğitim

54

Araştırma 
verilerinin 
yönetimi 
eğitimi

Öğrencileri 
eğitmek

Kütüphanecileri 
eğitmek

Bölümlere 
danışmanlık 

yapmak



Araştırma Verilerinin 
Yönetimi Eğitim 
Programı
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