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İlk ortaya çıkışı (WHO) 31 Aralık 2019
23 Ocak 2020 >800 vaka
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Sonra ne oldu?

o Hemen ertesi gün üzerinde çalışılmaya başlandı
o 12 gün sonra ilk bulgular paylaşıldı
o “İnsan hücresine SARS ile aynı şekilde giriyor”
o 12 saat sonra Çinli bilim adamları tarafından

doğrulandı
o Aşı geliştirilmeye başlandı
o 3 ay içinde insanlar üzerinde ilk deneme
o SARS için genomdan aşıya geçen süre 20 ay
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“Imagine walking from Chicago to San 
Francisco, and then imagine taking a 
plane from Chicago to San Francisco. 
That’s kind of the difference”
Andrew Mesecar
Purdue University
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“This is one of the first times we’re 
getting to see an outbreak of a new virus 
and have the scientific community 
sharing their data almost in real time, 
rather than have to go through classic 
route of going through the journals”
Michael Letko
Rocky Mountain Laboratories
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“This is really new. Lots of people [in science] still 
try to hide what they’re doing, don’t want to talk 
about what they’re doing, and everybody out 
there is like: This is the case where we don’t 
worry about egos, we don’t worry about who’s 
first, we just care about solving the problem. The 
information flow has been really fast.”
Karla Satchell
Northwestern University Feinberg School of Medicine
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Araştırma verisi
“Bilimsel çalışmalarda birincil kaynak olan ve araştırma sonuçlarını 

doğrulamak için kullanılan sayısal çıktılar, metinsel kayıtlar, 
görseller ya da sesler gibi maddi kayıtlar”

?
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1 ZB = 1 Trilyon GB
İndirme süresi: 1 kişi 1,8 milyar yıl, dünyada yaşayan tüm insanlar 81 gün



o Veri yoğun araştırma dönemi
o Verinin yeniden kullanımı
o Veri paylaşımı
o Verinin anlaşılır ve iyi

düzenlenmiş olması
o Veri yönetimi
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Veri yönetimi

o Veri ile ilgili tüm süreç ve işlemler
o Veri nasıl elde edilecek?
o Nerede depolanacak?
o Nasıl paylaşılacak?
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Neden önemli?
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o Veri kaybının önlenmesi (doğal afet, insan hatası vb.)
o Bilimsel çalışmaların tekrarlanabilirliği
o Şeffaflık, hesap verebilirlik
o Veriyi üretene kredi verilmesi
o Bilimin daha hızlı ilerlemesi



Nasıl yapılacak?

Veri Yönetim Politikası
o Fon sağlayıcılar
o Üniversiteler
o Kurum beklentileri
o Sorumluluklar

Veri Yönetim Planı
o Araştırmacı
o Kurum talebi
o VYD adımları
o Zorunluluk (NSF, NASA)
o DMPOnline/DMPTool
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“Kamu tarafından fonlanan
araştırmalar kapsamında
üretilen veriler kamu malıdır”
Avrupa Komisyonu
National Institute of Health (NIH)
Royal Society
Wellcome Trust
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%59 “Kamu kaynakları ile üretilen veriler açık araştırma
verisi olarak halkın kullanımına açılmalı” 
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%61.5

%12.4

%4.1

%1.9

%0.8

Yerel bilgisayar

Bulut

Kurumsal arşiv

Açık erişim arşivi

Ticari veri tabanları
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121 akademik arşiv

%80
2010 sonrası kurulan 54 üniversiteden 43’ünün akademik arşivi yok
2000 öncesi kurulan 71 üniversiteden 56’sının akademik arşivi var

%59
Türkiye’deki üniversitelerin akademik arşive sahip olma oranı
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Kayıt sayıları
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5000 üzeri
%16

2001-5000
%14

501-2000
%36

500 ve daha az
%34

0-2000 
%70



Kayıt sayıları

0 kayıt 7 arşiv

1-10 kayıt 8 arşiv

11-50 kayıt 5 arşiv
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51-100 kayıt 6 arşiv

101-250 kayıt 8 arşiv

251-500 kayıt 7 arşiv

20 akademik arşivde kayıt sayısı 50’den az
26 akademik arşivde 100’den az



Yayın türü çeşitliliği
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Açık bilim politikası
105 üniversite (%51)
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◉ 87 akademik arşiv için politika mevcut (%72)
◉ Senato onaylı 40 politika
◉ 19 zorunlu politika 
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