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Sosyo-kültürel ve Davranışsal Konular

▰ Araştırma verilerinin sosyo-kültürel bağlamı

▰ Kullanıcı çalışmaları

▻ Veri yaşam döngüsü

▻ Disipliner yaklaşımlar

▻ Paydaş matrisi… vb.
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«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. 
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Want big impact?
USE BIG IMAGE
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Araştırma verisi

▰Tanımı zor, uzlaşma yok

▰Disipline göre değişiyor

▰Araştırmayı fonlayan kuruluşa göre değişiyor
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Araştırma verisi

▰«Araştırma sonuçlarını doğrulamak için gereken 
ve genellikle bilimsel camia tarafından tutulan ve 
kabul edilen kaydedilmiş olgusal materyallerin 
tümü» EPSRC
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Veri paylaşma

▰Verinin araştırma amaçlı olarak diğer 
araştırmacılar tarafından kullanılabilmesi için 
gerekli aktivitelerin tümü
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Veri paylaşma
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Veri benim, ben verinin; Tübitak & YÖK ne karışır
Benim gibi araştırmacıya da doçentlik ne yaraşır
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969 kişi
«Verilerimi başkalarıyla paylaşırım»

467 kişi
«Başkaları verilerime kolaylıkla erişebilir»



Paylaşırım ama paylaşmam…

Ben aslında çok paylaşımcı bir 
kişiyim ama benim verilerimi 

paylaşacağım insanın güvenilir 
olması çok önemli. Birlikte 

çalıştıklarımla veya güvendiklerimle 
paylaşabilirim. Ama ülkemizde, 
intihalin yanı sıra, başkasının 

verilerinin kullanılıp yayın yapıldığı 
vakalar oluyor. O yüzden pek 

paylaşmıyorum.
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Türkiye

Veri hırsızlığı

Eğer kötü niyetli birisi varsa, 
biliyorsunuz baskı sırasında, 1,5-
2 yıl sürüyor o işler, eğer editörü 

tanıyorsa, Türkiye’de yayın 
yapabiliyor [benim verilerimle, 

benden önce]. Hiçbir şey 
yapamıyorsunuz. 
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Kimler ne kadar paylaşıyor

Başkaları verilerime 
kolaylıkla erişebilir

Kesinlikle katılıyorum Katılıyorum

Sosyal bilimler 11(%5,4) 36(%17,8)

Mühendislik ve bilgisayar 12(%10,3) 29(%24,8)

Fiziksel bilimler 17(%11,3) 41(%27,3)

Çevre bilimleri ve ekoloji 56(%12,0) 124(%26,5)

Atmosferik bilimler 12(%23,5) 13(%25,5)

Biyoloji 28(%15,6) 50(%27,9)

Tıp 2(%6,5) 21(%22,8) 16



Türk bilim insanları veri paylaşma hakkında diyor ki…
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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



Türk bilim insanları kimlerle paylaşıyor
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Bilimsel camia ile
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Veri paylaşmama nedenleri
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n %
Zamanım yok 603 53,6

Fonum yok 445 39,6
Veriyi açık hâle getirme hakkım yok 271 24,1

Veriyi koyacak yerim yok 264 23,5
Standart yok 222 19,8

Fonlayıcı zorunlu tutmuyor 196 17,4
Verilerime ihtiyaç yok 169 15,0

Diğer 164 14,6
Verilerim açık olmamalı 162 14,4



Paylaşmam ama bir sor niye paylaşmam… 
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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



Veri paylaşma koşulları

Tenopir

Borgman

Lib Hi Tech
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Veri paylaşma koşulları

Eğer yayın yapmayı plânladığım işi bir 
başkasının yayınladığı görürsem 

soyulmuş gibi hissederim. Ya da eğer 
birisi benim yaptığım işi ilgisiz ve 

gereksiz hâle getirirse… Mantıklı olan, 
veriyi topla, sonra da ondan ihtiyacın 

olanı elde edene kadar ya da artık birisi 
gelip senin önüne geçemeyecek noktaya 

gelene kadar onu paylaşma. 
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Veri Paylaşma Koşulları

Veriden ilk yayını yapma hakkı

Veri kaynağı alarak düzgün atıf almak

Veri talebinde bulunan kişi tanıdıksa

Fon sağlayıcı paylaşmamı isterse

Paylaşmak için minimum çaba gerekiyorsa

Paylaşma önceden görüşülüp karara bağlandıysa

Veri uygun büyüklükteyse (ne çok büyük ne çok küçük)
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Veri paylaşma koşulları

Tenopir

Borgman

Lib Hi Tech
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Karşılıklı veri paylaşımı konusunda anlaşma yapılması

Veri kullanımı için yasal izin alınması

Veri sağlayıcıya veriden kaynaklanan tüm ürünlerin listesinin 

paylaşılması (makaleler, sunumlar, eğitsel materyaller vb.)

En azından veri toplama, geri çağırma ve tedariki maliyetlerine 

katılınması

Verilerden kaynaklanan sonuçların paylaşımında (en azından 

kısmî olarak) veri sağlayıcının onayının alınması

Projede işbirliği fırsatı tanınması (örneğin, analitik metotlarda 

danışılması, sonuçların yorumlanması, sonuçların duyurulması)

Verilerin kullanıldığı tüm çalışmalarda veri sağlayıcılara ve fonu 

veren kurumlara atıfta bulunulması

Verilerin kullanıldığı tüm çalışmalarda veri sağlayıcılara ve fonu 

veren kurumlara teşekkür edilmesi

Verilerin kullanımıyla yazılmış makalelerde ortakyazarlık

verilmesi

Türkiye



Veri yönetiminde kurumsallaşma ve politika
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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

Türkiye



Veri saklama

▰Dijital materyallere gerektiği 
zaman sürekli erişimi sağlamak 
için yapılması gereken eylemlerin 
tümü
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Veriye mi bakmıştınız, az önce buradaydı, şimdi çıktı
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İşyerindeki bilgisayarda

Taşınabilir diskte

Kurumsal sunucuda

Evdeki bilgisayarda

Dergiye sunulmuş şekilde (yayıncıda)

Bir kurumun dijital arşivinde

Bir disiplinin dijital arşivinde

Diğer

Saklamıyorum

Web hizmeti



Veri saklamada kurumsal destek yok ki!

«Elbette çalıştığım kurumun 
bunlardan haberi yok, böyle bir 
nosyonu yok. Biz kendimiz 
yapıyoruz, kendi metotlarımızla. 
Açıkçası, çalıştığım kurumun nasıl 
bir destek verebileceğini de 
bilmiyorum.»

28

Türkiye



Doktordan, az kullanılmış, hasarsız veri
Başka araştırmaya tayinim çıktığı için veriyorum, yoksa 
çok sorunsuz bir veri seti
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vsÇok iş Faydalar



Doktordan, az kullanılmış, hasarsız veri
Başka araştırmaya tayinim çıktığı için veriyorum, yoksa 
çok sorunsuz bir veri seti
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vs

Kıymetli mi
Hakiki mi
Doğru mu

Üstverisi nasıl
Anlaşılır mı

Görünürlük
İşbirliği

Düşük maliyet
Atıf



Doktordan, az kullanılmış, hasarsız veri
Başka araştırmaya tayinim çıktığı için veriyorum, yoksa 
çok sorunsuz bir veri seti

Kıymetli mi?

Gerçek mi?

Üst veri uygun mu?

Doğru metodolojiyle, protokolle toplanmış mı?

Anlaşılır mı?
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Veri atıfı

Yayıncılarla koordine edilmeli

Kalıcı tanımlayıcılar kullanılmalı (DOI & ARK)

Standart anahtar kelimeler kullanılmalı

Veri toplarken üst veri oluşturmaya başlanmalı

Veri atfı, paylaşma ve kürasyonu özendirilmeli 
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Panikle yapılan iş, iş değil!

«Ben server kullanmıyorum, flash
diskte tutuyorum. Spesifik olarak 

veri için değil, panikle, bir şey 
olursa diye. Bazen harici sabit 

disklere de koyuyorum. Parçalar 
hâlinde küçük disklerde 

tutuyorum.»
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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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Persona – Hasan, Tarım uzmanı

Kim: Hasan, Ankara Üniversitesi’nde çalışan bir ziraat 
mühendisi. 

Kariyeri: Hasan yeni doçent oldu. Domateslerin 
büyümesinde ziraai ilaçların etkisi üzerine çalışıyor. 
Özellikle bu konuda, İç Anadolu Bölgesi dışında yapılan 
çalışmaları takip etmeye çalışıyor. Yurtdışı bağlantısı var.

Günü: Hasan’ın projesi iki tip veri içeriyor: Fenotip ve 
genomik. Fenotip veriyi tohumlar çimlendikten sonra 
kağıt-kalemle topluyor. Genomik veri ise sekanslama
cihazından çıkıp bilgisayarındaki veri tabanına otomatik 
olarak işleniyor. Çalışmaları teknik bilgi gerektiren yüksek 
miktarda moleküler veri içeriyor. MEINS manuelinin
önerdiği üstveri standartlarını kullanıyor…
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Persona – Hasan, Tarım uzmanı

İhtiyaçları: Hasan, Ankara Üniversitesi’nde çalışan bir 
ziraat mühendisi. 

Becerileri: Hasan yeni doçent oldu. Domateslerin 
büyümesinde ziraai ilaçların etkisi üzerine çalışıyor. 
Özellikle bu konuda, İç Anadolu Bölgesi dışında yapılan 
çalışmaları takip etmeye çalışıyor. Yurtdışı bağlantısı var.

Teknik bilgisi: Hasan’ın projesi iki tip veri içeriyor: Fenotip
ve genomik. Fenotip veriyi tohumlar çimlendikten sonra 
kağıt-kalemle topluyor. Genomik veri ise sekanslama
cihazından çıkıp bilgisayarındaki veri tabanına otomatik 
olarak işleniyor. Çalışmaları teknik bilgi gerektiren yüksek 
miktarda moleküler veri içeriyor. MEINS manuelinin
önerdiği üstveri standartlarını kullanıyor…
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Persona – Suna, Veri kütüphanecisi

Kim: Suna, Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesinde 
Veribilim Uzmanı

Kariyeri: Meliha, Kimya Bölümü mezunu, dershanede 
hocalık yapmak istemediği için, Bilgi-Belge Yönetiminde 
yüksek lisans yaptı. İnsan ilişkileri de iyi olduğu için 
stajdan sonra kütüphanede tam zamanlı olarak çalışmaya 
başladı. 

Günü: ERC başvurusu yapmaya hazırlanan Kimya 
Bölümünden bir hocanın veri yönetimi talebine cevap 
vermek vaktini oldukça alıyor. Nükleer Enerji Mühendisliği 
ve Fizik bölümü hocaları ile sık sık çalışıyor. 37



Persona – Suna, Veri kütüphanecisi

İhtiyaçları: Veri havuzları için kendisi bir liste tutuyor ama 
bunun sürekli güncellenmesini yapacak vakti yok. Veri 
kullanımı ve araçları ile ilgili manueller de yazılı olsa iyi 
olur. Hangi tip verilerin saklanması gerektiği konusunda 
da karar vermekte zorlanıyor.

Beceri setleri: Kütüphanecilik ile ilgili bilgisi dışında, 
özellikle kimya ve ilgili alanlardaki alan bilgisi ileri 
seviyede. İnsan ilişkileri iyi olduğu için araştırmacıların 
ihtiyaçlarını anlayabiliyor ve aynı anda birden fazla 
kullanıcıya hizmet verebiliyor.

Teknik destek: Bazı IT alanlarında teknik bilgisi olmakla 
birlikte kampüs bilgi işlem dairesinin desteğine ihtiyaç 
duyuyor. 
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Want big impact?
USE BIG IMAGE
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Sorunuz var mı?
İletişim için:

arsevu@gmail.com


