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Açık erişim

• Kamu kaynaklarıyla yapılan araştırmaların çıktılarına 
ücretsiz, hemen, sürekli, çevrimiçi erişim (ABD, İspanya, 
İtalya’da yasayla düzenlenmiş)

• Altın yol (açık erişim dergiler)
• Yeşil yol (kurumsal arşivler)
• Research Excellence Framework (Birleşik Krallık)
• Avrupa Üniversiteler Derneği
• Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, İsveç, Danimarka vd. 

ülkelerin girişimleri (30+ fon sağlayıcı yaptırımı, 100+ 
kurumsal yaptırım)
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Dergilerin maliyet etkinliği (2013)
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Kötü Orta İyi

Kaynak: www.journalprices.com verileri (2013)



420-21 Ekim 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA 



http://dergipark.ulakbim.gov.tr/



http://www.acikerisim.org/dokumanlar/medoanet_guideline_2013.pdf



Veri = Bilimin “yakıt”ı



Veri içeren 
yayınlar

İşlenmiş veriler ve 
veri gösterimleri 

Veri dermeleri ve yapısal veri 
tabanları 

Ham veriler ve veri dizileri

(1) Veriler 
makalede yer alır 

ve açıklanır

(2) Verilerin 
açıklamaları 
makaleye ek 
dosyalarda 

açıklanır

(3) Makalede veri 
merkezlerindeki / 

arşivlerindeki  
verilere atıf yapılır

(4) Mevcut veri 
dizilerini açıklayan 

veri yayınları

(5) Kurumun 
çekmecelerindeki 
ve disklerindeki 

veriler

Kaynak: Reilly (2012). http://www.slideshare.net/libereurope/research-data-sharing-leru

Veri yayını piramidiVeri Yayın Piramidi

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


Araştırma verilerinin yönetimi

• “Büyük veri” herkese açılırsa 
Avrupa’da yılda 150-300 
milyar avro tasarruf 
sağlanacak

• AB’ye doğrudan ve dolaylı 
etkisi yılda 140 milyar avro 

• Engeller azalmış ve alt yapı 
iyileştirilmiş olsaydı bu 
miktar 2008’de 200 milyar 
avro olacaktı –Avrupa 
GSMH’sinin %1,7’si) 

Kaynak: Open data (2013). 
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Niçin veri yönetimi? 
• Araştırma giderleri (ABD yılda 60 milyar dolar, AB FP7’de 

50 milyar avro, H2020’de 71 milyar avro)

• Yatırımın getirisi

• Yılda %30 veri artışı (bir insan genomu 30TB, CERN yılda 
30PB veri üretiyor

• Bilimsel buluşların artması

• Araştırmayı kolaylaştırmak 

• Bulguları doğrulama gereği / Kötü bilimden kaçınmak

• Araştırma etkisinin artması (atıflarda %9-%30 artış)

• Bilgi edinme özgürlüğü

Kaynak: Managing research data, s. 2; 
atıf avantajı için): https://peerj.com/preprints/1.pdf

https://peerj.com/preprints/1.pdf


Büyük veri

• Her gün 2 exabyte veri yaratılıyor

• %90’ı son iki yılda üretildi

• Veri miktarı her 3 yılda ikiye 
katlanıyor

• Google günde 24 petabyte veri 
işliyor



Veri yayını – Yıldız kalitesi 
Verilerinizi herhangi bir formattaki Açık Lisansla 
webe koyun

Yapısal veri olarak açın (PDF olarak değil, Excel, 
CSV vb. olarak açın)

Açık, standart formatlar kullanın (örneğin, XML, 
RDF) 

Nesneleri tanımlamak için URL kullanın (böylece 
insanlar ve makineler verilerinize erişebilsin)

Verilerinizi başkalarının verileriyle 
bağlantılandırın 

K
k
u
l
l
a
n 
ı

m 

K
o 
l 
a
y 
l  
ı 
ğ
ı



Research data infrastructure

“Bilimcilerin uygun ve etkin

bir biçimde verilerini 

yönetmelerine yardımcı 

olacak alt yapı olmadan hiç 

bir veri paylaşım kültürü 

gelişemez.”

Stefan Winkler-Nees

(German Research Foundation, DFG)

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

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




http://recodeproject.eu/wp-content/uploads/2015/01/recode_guideline_en_web_version_full_FINAL.pdf



TÜBİTAK’ın veri yönetim politikası var mı?

• TÜBİTAK Science Europe’a, EuroCRIS’e, üye değil



Ya YÖK’ün, üniversitelerin?



Ne yapılmalı?
• Kamu fonlarıyla desteklenen araştırmalardan üretilen 

tüm yayınlara ve araştırma verilerine açık erişim yasayla 
düzenlenmeli

• Kamu destekli araştırma yayınları ve verileri yönetimi alt 
yapısı kurulmalı, hizmetler geliştirilmeli

• Bu yayınlar ve veriler açık arşivler aracılığıyla kullanıma 
açılmalı

• Yayınlara ve verilere açık erişim araştırma desteği 
alabilmede ön koşul olmalı 

• Desteklenen araştırma önerilerinde veri yönetim planı 
olmalı
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