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ABD

▰NSF 2010’dan beri DMP zorunlu

▰OSTP 2013’ten beri tüm federal ajanslar için zorunlu

▻Her ajans için farklı bir DMP uygulaması var

▰Pilot proje National Data Service – Ulusal Veri Hizmeti
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Data Observation Network for Earth (DataONE)

▰Çevre ve ekoloji

▰NSF dataNet fonu

▰Bilim insanları, ekosistem yöneticileri, politika 
yapıcılar, öğrenciler, eğitimciler, kütüphaneciler 
ve halk için

▰Dağıtık 
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DataONE

6

ABD



7

ABD



▰Video DataONE
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Planetary Data System (PDS)

▰NASA

▰Astronomi

▰Dağıtık veri sistemi

▰Güneş sistemi yörünge, inmiş, robotik ve yer-
merkezli misyonların verileri için

▰Hakemli veri havuzu

▰Herkese açık
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Planetary Data System (PDS)

▰Saklanan ortam: elektronik

▰Format: şeffaf, tescilsiz/patentsiz

▰Dokümantasyon: Uzay aracı, cihazlar, 
kalibrasyon, misyon, verinin nasıl toplandığı, 
anlamı vb.
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ABD

▰pds.nasa.gov
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OECD Veri Prensipleri

▰Promoting Access to Public Research Data for 
Scientific, Economic, and Social Development

▻Kamu tarafından finanse edilmiş araştırma 
kamu malıdır ve kamunun menfaati içindir.

▻Kamu tarafından finanse edilmiş araştırmanın 
verileri mümkün olduğunca açık olmalıdır.
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HORIZON2020

▰2012 Recommendation on Access to
and Preservation of Scientific
Information

▰Guidelines on Open Access to
Scientific Publications and Research
Data in Horizon 2020 (v3.2 2017)
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Bilimsel yayın ve araştırma verilerine açık erişim
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Bilimsel yayın ve araştırma verilerine açık erişim

▰1. adım: Veri tercihen bir veri havuzuna 
konmalı. Konuya/temaya göre, kuruma göre 
organize edilmeli.

▰2. adım: Üçüncü şahıslar için ücretsiz olarak 
erişim, madencilik, tekrarlama, yayın yapma vb. 
imkânı sağlanmalı.
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Birleşik Krallık (2011 + 2015’)

▰Kamunun finanse ettiği, kamu malı ve kamuya 
açık olmalı

▰DMP + erişim + tekrar kullanım

▰Üstveri

▰Yasal, etik ve ticarî kısıtlar dikkate alınmalı

▰Data üretenlere kısıtlı imtiyaz

▰Veri atıfı

▰RDM için kamu fonları 16
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Birleşik Krallık (2011 + 2015’)

▰Kamu malı

▰Koruma için plânlama

▰Keşfetme

▰Gizlilik

▰İlk kullanım

▰Atıf

▰Kamu fonu
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Finlandiya

▰2011-3 Ulusal Araştırma Verileri İnisiyatifi

▰Açık Bilim ve Araştırma İnisiyatifi

▰Lider ülke konumunda

▰Üniversiteler için derecelendirme
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İsveç

▰2010’dan beri İsveç Araştırma Kurumu fonlu tüm araştırmalar açık erişimli

▰2015’ten beri sadece açık erişimli yayınlar raporlama için kullanılabiliyor

▰2015 Açık veri

▰2015-2020 pilot uygulama

▰Üniversiteler sorumlu olacak açık veriden

▰İsveç Millî Kütüphanesi koordinatör rolünde

▰Kontrol zayıf
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Norveç

▰Paydaş görüşü 

▰2014 Açık veri

▰Kamu tarafından desteklenen araştırmalar 
elektronik olarak ve açık erişimli dergilerde 
olmalı

▰Kontrol var

▰Minimum maliyet

▰Destek 20
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Türkiye / e-nabız

▰Paydaş fikri alınmadı

▰Genomik data tanımlayıcı

▰Ticarî yönü var

21

Türkiye



Kaynakça

▰Hey, T., Tansley, S. ve Tole, K. (2009). The Fourth Paradigm: Data-intensive Scientific Discovery. 
http://research.microsoft.com/enus/collaboration/fourthparadigm/4th_paradigm_book_complete_lr.
pdf

▰H2020 (2012) Recommendation on Access to and Preservation of Scientific Information

▰H2020 Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020

▰Nordfosk (2016) Open access to research data: Status, issues and outlook. 

▰OECD. (2007). OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding. 
http://www.oecd.org/sti/sci-tech/38500813.pdf

▰Özkan Ö, Aydınoğlu AU, Aydın Son Y (2015) A survey to determine security and privacy measures 
needed for genetic information exchange in personal health records. InfraHealth Conference, Trento 
Italy.

▰Ozkan O, Aydin Son Y,  Aydinoglu AU. Security and privacy of health and genetic data emerges as 
fundamental concerns in PHR design and infrastructure: An empirical study on data security and 
privacy in Turkey. [Submitted to JMIR]

▰RCUK (2015) Guidance on best practice in the management of research data
22

http://research.microsoft.com/enus/collaboration/fourthparadigm/4th_paradigm_book_complete_lr.pdf
http://www.oecd.org/sti/sci-tech/38500813.pdf


23

Sorunuz var mı?
İletişim için:

arsevu@gmail.com


