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Verinin sahibi kim?
Araştırmayı yapan mı? 

Araştırmayı destekleyen mi? 
Araştırmanın gerçekleştirildiği kurum mu?

Kamu mu?

2
Kaynak:http://www.ozgedemirel.com/kisisel-veri-sahibinin-haklari/



Sahiplik ve sorumluluk
Veri sahipliği

Erişim ayrıcalıkları
Kontrol

Güç ve kontrol
Sahiplik
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Kaynak: https://ori.hhs.gov/education/products/n_illinois_u/datamanagement/dotopic.html

Erişim

Bilimin ilerlemesi



VERİ SAHİPLİĞİ
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Akademik 
Kurum

Sanayi
Araştırma 
Personeli

Araştırma 
Personeli

Kaynak: https://ori.hhs.gov/education/products/n_illinois_u/datamanagement/dotopic.html



VERİ SAHİPLİĞİ
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Yazar Dergi

Kaynak: https://ori.hhs.gov/education/products/n_illinois_u/datamanagement/dotopic.html



VERİ YÖNETİM POLİTİKASI

▰ 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

6Kaynaklar: https://unlockingresearch.blog.lib.cam.ac.uk/?p=525

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



VERİ YÖNETİM POLİTİKASI

▰ Veri türleri

▰ Telif hakları, veri sahipliği

▰ Verinin depolanması ve kullanımı, veriye erişim

▰ Verinin korunması, veri güvenliği

▰ Etik konular

▰ Roller ve sorumluluklar

7
Kaynak: 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
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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.



14



15

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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- Araştırma verisi tamamıyla araştırmacı tarafından üretildiyse, 
verinin sahibi Üniversite ve/veya Fon Sağlayıcı

- Kamu tarafından desteklenen bir araştırma projesinde çalışan 
tüm araştırmacılar yüksek öğrenim kurumlarına mensupsa, 
RCUK (Research Councils UK) politikasına uygun kurum 
politikaları uygulanır. 

- Birden çok kurum söz konusuysa, durum karışık! En azından 
açık erişimli bir veri arşivinden erişilebilir olmalı.

- Araştırmacılar, verinin yayın, yeniden kullanım ve depolama 
hakkını üçüncü kişilere (fonlama koşulu dışında) vermemeli.

- Bir araştırma projesi devam ederken üniversiteden ayrılan ve 
diğer yüksek öğretim kurumlarında çalışmaya devam eden 
araştırmacıların proje sürecinde verilere erişimi konusu bireysel 
olarak değerlendirilir.



ÖZETLE ÜNİVERSİTELERDE 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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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?

20



FON SAĞLAYICI KURUMLAR

▰ Temel felsefe, kamu desteğiyle fonlanan 
araştırma verilerinin kamuya ait olduğu

▰ Fon sağlayıcı kurumların veri politikaları 
birbirinden farklı

▰ Paydaşların birlikte geliştirdiği fon sağlayıcı 
politikaları mevcut (Concordat on Open 
Access to Research Data)
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45 fon sağlayıcı 

Open access archiving of 
data required

7 fon sağlayıcı

Data must be deposited 
within 5 years

24
Kaynak: http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php
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Kaynak: http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/copyright/copyright-ownership
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Kaynak: http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/copyright/copyright-ownership

Bir eserin yazar(lar)ı veya yaratıcısı(ları) otomatik 
olarak telif hakkına sahiptir ve işin kaydedilmiş bir 
biçimde mevcut olması halinde bu varsayılabilir.

İstihdam sırasında yaratılan işler için, yasal olarak 
telif hakkı sahibi işverendir. Uygulamada birçok 
akademik kurum araştırma materyalleri ve 
yayınlarında araştırmacılara telif hakkı vermektedir; 
araştırmacılar, kurumlarının telif hakkını nasıl 
verdiklerini kontrol etmelidir.
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Kaynak: http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/copyright/copyright-ownership

İşbirliği ile yapılan araştırmalar ya da türetilen 
veriler için telif hakkı ilgili tüm araştırmacılar ya da 
kurumlarca tutulmaktadır.

Görüşme yoluyla toplanan veriler için telif hakkı 
sahibi araştırmacıdır ancak görüşülen her bir kişi kendi 
sözcüklerinin yazarıdır. Veriler yayınlanacaksa 
görüşülen kişilerden telif hakkı transferi alınması 
tavsiye edilir.

Bir doktora öğrencisi tarafından yürütülen 
araştırmada veri ve çıktıların telif hakkı öğrenciye 
aittir.



Birleşik 
Krallık
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UK araştırma topluluğu tarafından 
üretilen ve sağlanan veriler yasal, 
etik vb. konular dikkate alınarak 
diğer kişiler tarafından kullanılmak 
üzere erişime açılacak 



CONCORDAT 
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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.
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- 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.
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- Royal Society dergilerinde yayımlanan makaleleri 
destekleyen tüm verilere, kodlara ve diğer materyallere 
erişim sağlanması şartı var.

- Veriler ve kodlar uygun, bilinen/tanınan ve herkesce 
erişilebilen bir açık veri arşivinde depolanmalı (Figshare ya 
da Dynad gibi)

- Bazı dergilerde 20 GB’a kadar veri depolama dergi sistemine 
entegre edilmiş durumda (örneğin, Biology Letters, 
Proceedings B)

- Veri depolama istisnaları söz konusu olabilir

- Verinin en geç makalenin yayımlandığı tarihte erişime 
açılması

- Veriye uygun şekilde gönderme yapılması
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İnsanlardan toplanan veriler için, veri yönetimi ve 
paylaşımı:

- deneklerin gizliliği ve güvenliğini dikkate almalı.

- Katılımcıların imzaladığı anlaşma şartlarına uygun 
olmalı.

Veri paylaşımı, verinin mutlaka herkesin erişimine 
açılması gerektirmez. Bir veri arşivinde depolandıysa 
talep üzerine ya da kayıt yoluyla paylaşılabilir. 



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

37
Kaynak: http://blog.nuvistahomes.com/blog/open-closed-mortgages-which-right-c1

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



ETİK: HASSAS KONULARDAKİ VERİLER

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



HANGİ DURUMLARDA KULLANILABİLİR?

▰ İzin alındı ise

▰ Fırsat eşitliği için ırk/etnik köken analizi

▰ Bir sağlık profesyoneli tarafından gizlilik 
yükümlülüğüyle tıbbi bir araştırma yapılacaksa

▰ Büyük bir kamu yararı söz konusuysa ve 
önemli hasara, sıkıntıya neden olunmuyorsa
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Kaynak: https://www.ukdataservice.ac.uk/media/345722/ukds_who-owns-your-research-data.pdf



‘I’m sorry but we had to blew up your laptop’

40
Kaynak: https://lilysussman.wordpress.com/2009/11/30/im-sorry-but-we-blew-up-your-laptop-welcome-to-israel/

“What….all my client 
case notes and 
testimony, writing, 
pictures, music and 
applications. Years of 
work. NO!!!! What?? Are 
you insane?? What were 
you thinking? THAT’S 
ALL MY WORK!?”



ETİK: GİZLİ VERİLERİN PAYLAŞIMI

▰ Aydınlatılmış onam sunulmalı

▰ Veriler anonim hale getirilmeli, kimlikler 
korunmalı

▰ Gerekliyse verilere sınırlı erişim sağlanmalı 
(zaman, erişim, kullanım sınırı gibi)

▰ Kişisel ve hassas konulardaki verilerin 
güvenli bir şekilde depolanması sağlanmalı 
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Kaynak: https://www.ukdataservice.ac.uk/media/345722/ukds_who-owns-your-research-data.pdf
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İnsanlardan veri toplayan araştırmacıların yüksek 
etik standartları korumaları ve ilgili mevzuata uymaları 
beklenmektedir. Etik rehberlik, meslek kuruluşları, ev 
sahibi kurumlar ve fon sağlayan kurumlar tarafından 
sağlanmaktadır.

Aydınlatılmış onam, çoğu araştırma için etik bir 
gerekliliktir. Planlama aşamasından yayına kadar, 
araştırma yaşam döngüsü boyunca dikkate alınmalı 
ve uygulanmalıdır ve verilerin paylaşımı ve 
gelecekteki kullanımı için hükümler içermelidir.
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İnsanlarla yapılan araştırmalardan elde edilen 
verilerin, diğer araştırmacılarla paylaşılmadan önce, 
kişilerin, organizasyonların veya işletmelerin 
tanınmayacağı şekilde anonim hale getirilmesi 
gerekebilir.

Hassas ve gizli veriler, verilere erişimi ya da 
verilerin kullanımını denetleyerek veya kontrol 
ederek etkili bir şekilde korunabilir. Bu türden 
verilerin güvenli bir şekilde depolanmasının yanı 
sıra, bu önlemler, verilerin araştırma ve eğitim 
amaçlı diğerleriyle paylaşılmasını sağlar.



Lisanslama: 
Neden gerekli?

Erişilsin istiyorsanız, verinizi lisanlamalısınız! 

Çünkü, 

- Verinin mülkiyet hakkı size ait olduğu için 
izinsiz kullanılamaz

- Seçtiğiniz lisans verinin nasıl kullanılacağını 
belirler
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Kaynak: http://opendefinition.org/guide/data/



VERİNİN LİSANSLANMASI
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VERİNİN LİSANSLANMASI
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BY-Attribution (Atıf): Çalışmanızı 
kullananların size sizin istediğiniz 
şekilde kredi vermesi, 
vermeyecekse izin alması

SA-ShareAlike (AynıLisanslaPaylaş): Aynı 
lisans ile dağıtımını yapmak şartıyla veri 
üzerinde kopyalama, düzenleme vb. gibi her 
türlü işlemi yapabilme. Farklı bir lisans 
kullanımı için izin gerekli



CREATIVE COMMONS
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▰ 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: https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/

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



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

https://vimeo.com/creativecommonsvideos

İletişim için
gduzyol@hacettepe.edu.tr


