
Creative Commons Türkiye 

Şube Oluşturma Toplantı Notları  
 

Ülke Türkiye 

Tarih 26 Temmuz Perşembe 12:30-14:00 

Lokasyon Toplantı çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirildi, erişim bağlantısı       
katılım  formunu dolduranlarla paylaşıldı.  

Katılımcılar İlkay Holt (FAO, COAR) 
Orçun Madran (Hacettepe Üniversitesi) 
Şirin Tekinay (Sabancı Üniversitesi) 
Pınar Dağ (Kadir Has Üniversitesi) 
Gülşah Deniz Atalar (avukat) 
Hakan (WMTR) 
Elmacenderesi (WMTR) 
Başak Tosun (WMTR) 
Zafer Batik (WMTR) 
Mehmet Manyas ve ekibi (Kadir Has Univ) 
İsmail Gökhan Bayram (Evrensel gazetesi) 
Enes Özkan (İstanbul Üniv) 
Deniz Baltacı (Sabancı Üniv) 
Oya Arus (Sabancı Üniv) 
Ant Somers 
Sinan Şahin (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) 
Deha Üstün (İstanbul Arel Üniversitesi) 

Toplantıyı 
yöneten 

İlkay Holt 

Not alan/lar İlkay Holt, Orçun Madran, Pınar Dağ ve diğer katılımcıların ek notları 

Yararlı linkler https://github.com/creativecommons/global-network-strategy/blob/maste
r/docs/Guide_for_creating_a_chapter.md#first-chapter-meeting-toolkit  

 

  

https://github.com/creativecommons/global-network-strategy/blob/master/docs/Guide_for_creating_a_chapter.md#first-chapter-meeting-toolkit
https://github.com/creativecommons/global-network-strategy/blob/master/docs/Guide_for_creating_a_chapter.md#first-chapter-meeting-toolkit


Gündem 

Giriş 
● Katılımcıların kendini tanıtması, roller  

○ İlkay Holt - Danışman, FAO ve COAR’da çalışıyor. Her iki kurumda açık erişim,             
açık veri ve açık bilim alanlarında AB ve UK fonlu projelerde kapasite geliştirme             
programlarında görev alıyor. 2012’den beri CC Türkiye için gönüllü olarak aktif           
çalışıyor. 2015-2017 arasında CC TR kamu lideri olarak görev yaptı.  

○ Orçun Madran - Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde          
Öğretim Görevlisi. Açık Erişim, Açık Eğitim, Açık Veri konularında 2005 yılından           
bu yana çalışıyor. Türkiye’deki CreativeCommons yapılanması kapsamında       
2015-2017 tarihleri arasında CC TR Teknoloji Lideri olarak görev yaptı, tanıtım           
faaliyetlerinde bulundu ve eğitimler verdi. 

○ Şirin Tekinay- Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör         
Yardımcısı. 2009’da ÖzÜ’de CC çalışmalarını Türkiye’de kurumsallaştırmak       
üzere ilk çalışmaları yaptı. O günden bu yana FabLab, açık inovasyon gibi            
konular etrafında CC’nin TR’de kullanımını yaygınlaştıracak, bu kültürü        
oluşturacak çalışmaların öncüsü olmaya devam etti.  

○ Pınar Dağ, Kadir Has Üniversitesi’nde yeni medya bölümünde öğretim görevlisi.          
Veri Gazeteciliği (Data Journalism) dersleri veriyor. Açık veri, veri okuryazarlığı,          
veri gazeteciliği, veri analizi ve veri görselleştirme konusunda çalışmalar         
yürütüyor. Bu konu bağlamında kurucu üyesi olduğu Açık Veri ve Veri           
Gazeteciliği Derneği (AVVGD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Aralık 2015-          
11 Haziran 2018 tarihleri arasında yürüttü. Şimdi ise 20 Temmuz 2018’de           
İstanbul merkezli kurulan Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD)’un kurucu üyesi         
ve başkanıdır. School of Data ve Open Knowledge Foundation (OKFN)’nin          
Türkiye temsilcisidir. Türkiye’de Açık Veri Günü (Open Data Day) etkinliklerini          
dünya ile aynı zamanda Mart ayında 3 yıldır düzenli olarak düzenliyor.  

○ Gülşah Atalar, avukat, bilişim hukuku 
○ Mehmet Manyas, Kütüphaneci. Kadir Has Üniversitesi kütüphane ekibindeki genç         

meslektaşlarda CChakkında farkındalık oluşturmak, üniversitenin araştırma      
üniversitesi olma vizyonunda oluşacak fırsatlar paralelinde bir politika belirlemek,         
yol haritası çizmek ve sorumluluk almak ve Türkiye çalışmalarına katkıda          
bulunmak 

○ Enes Özkan, ekonomist. Açık veri ve şeffaflık konularına ilgi duyuyor.          
Davranışsal ekonomi ve kripto paralar üzerine çalışıyor. Lisanslama konularında         
kripto paraların kullanımı konularında araştırmalar yapabilir. 

○ İsmail Gökhan Bayram, gazeteci, gazete olarak cc lisanslarının kullanılması 
○ Ant Somers, eski Nabermedya emekçisi, sistem yönetimi, Wikimedia gönüllüsü 
○ WMTR Ekibi, Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye ya da Wikimedia          

TKG Türkiye (ya da kısaca WMTR), Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde faaliyet           



gösteren ve başta Wikimedia Vakfı projeleri olmak üzere, Türkçe özgür bilgi ve            
içeriğin gelişimi ve desteklenmesi için çalışan bir oluşumdur. WMTR, ulusal          
düzeydeki Wikimedia projelerine katılım ve organizasyon işleriyle ilgilenen, Türkçe         
Vikipedi ve kardeş projelerinin tamamını kapsayan Wikimedia Türkiye topluluğunun         
aktif üyeleri tarafından kurulmuştur. 

○ Deniz Baltacı- Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi Direktörü. Açık erişim, açık veri,           
telif hakları ve FabLab/Maker hareketi ilgi alanları. CC’ye ve akademide          
bilinirliğini arttırmak için yapılacak çalışmalara destek vermek. 

○ Oya Arus- Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi Teknik Hizmetler Yöneticisi. 2006          
yılında Türkiye’deki ilk örneklerinden olan SÜ Kurumsal Arşivi’nin        
oluşturulmasında yer aldı. Açık erişim, açık veri, açık bilim konularıyla ilgileniyor. 

 
● Strateji, Sözleşme (charter), Ülke Şubesi rehberleri ve Davranış İlkelerinin gözden          

geçirilmesi. İlkay Holt grubu CC Şube toplantısı rehberine yönlendirerek, adımlar          
hakkında bilgi verdi.  

Seçimler 
Ülke şube temsilcisi ve şube lideri/koordinatörü rehberde belirtildiği üzere CCGN üyesi kişiler            
arasından ve yine üye kişiler tarafından seçilebiliyor. Bugün itibariyle global network üyesi 2 kişi              
var, İlkay Holt ve Orçun Madran. Dolayısıyla seçim bu iki kişi arasında gerçekleştirildi. Grup              
daha fazla üyesi olduğunda seçimin yapılıp yapılamayacağına dair görüş belirtti. İlkay Holt ve             
Orçun Madran daha fazla üyenin olmasından mutlu olacaklarını, ancak şubenin oluşturulup           
faaliyete geçmesi için bugün ilgili adımların yerine getirmenin gerekliliğini ifade ettiler. İleri bir             
tarihte üye sayısı çoğaldığında bu pozisyonların seçimi tekrar gündeme getirilecek. CCGN’ye           
üye olmak için ilgili bağlantıdaki adımları gerçekleştirmek gerekiyor. Formu doldururken iki           
kişiden referans isteniyor. Referans gösterilecek kişi CCGN üyesi olmalı. İlkay ve Orçun bu             
konuda ilgilenen kişilere referans olacaklarını belirttiler. 
 

● Temsilci Seçimi (Election of Representative) 
Orçun Madran’ın oyu ile İlkay Holt göreve seçildi. 
 

● Şube Lideri/Koordinatörü Seçimi (Election of Chapter Lead) 
İlkay Holt’un oyu ile Orçun madran göreve seçildi.  

Ülke Şubesinin iş alanlarını tartışma  
● Şube süreçleri ve koordinasyon 

○ İletişim kanalları: 
Grupta Slack kullanan kişiler creativecommons.slack.com adresindeki CC genel        
ve #cc-turkey kanalına üye olmaya davet edildi. Bunun dışında bir mail listesi            
üzerinden iletişim yürütülecek. CC merkez ülke şubelerine e-posta listesi hizmeti          
verecek ancak bunun zamanı henüz belli değil. O zamana dek Orçun bir liste             

https://github.com/creativecommons/global-network-strategy/blob/master/GlobalNetworkStrategy-Final.md
https://github.com/creativecommons/global-network-strategy/blob/master/docs/Global_Network_Membership_Charter.md
https://github.com/creativecommons/global-network-strategy/blob/master/docs/chapters-standards.md
https://github.com/creativecommons/global-network-strategy/blob/master/docs/Guide_for_creating_a_chapter.md#first-chapter-meeting-toolkit
https://github.com/creativecommons/global-network-strategy/blob/master/docs/Guide_for_creating_a_chapter.md#step-2-organize-the-first-chapter-meeting
https://network.creativecommons.org/sign-up/individual/
https://github.com/creativecommons/global-network-strategy/blob/master/docs/Role_descriptions_GNC_rep_and_Chapter_lead.md
https://github.com/creativecommons/global-network-strategy/blob/master/docs/Role_descriptions_GNC_rep_and_Chapter_lead.md


oluşturarak toplantıya katılım bildirenleri ekleyecek (CC TR e-posta listesi         
oluşturuldu ve toplantıya katılım için form dolduran kişiler listeye eklendi). 
 

○ Şube web sitesi koordinasyonu: 
Mevcut web sitesi http://creativecommons.org.tr. Web sitesi ilk günden veri ÖzÜ          
tarafından host ediliyor. İçerik girişi ve bakım İlkay ve Orçun tarafından yapılıyor.            
Orta vadede şube web siteleri CC merkez sitesi altına alınacak. O zamana kadar             
aynı sayfa ile devam edilmesi planlanıyor. Pınar ve Gülşah web sitesine içerik            
oluşturma vb konularda katkı verebileceklerini dile getirdiler. 
 

● Grup içinde var olan ilgi alanları tanımlama ve Ülkede hali hazırda devam eden önemli iş               
ve projeleri ve bunlarla ilgili kişi ve kurumları paylaşma: 

○ Gulsah- hukuki açıdan destek verebilir. FSEK çalışmalarına katkı. Bir uyuşmazlık          
üzerine kendimiz hukuk case oluşturabiliriz. 

○ Pınar- Yerel açık veri endeksi projesi, açık veri standartları, açık veri lisansları,            
açık veri günü etkinliği, açık veri eğitimleri, açık veri atölyeleri  hk .katkı sunabilir. 

○ Sinan - Açık ders malzemeleri konusunda yüksek lisans yapıyor, bu konuda katkı            
verebilir.  
ben bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanında yüksek lisans yapıyorum.          
tez konusu olarak açık ders malzemeleri üzerine çalışmak istiyorum . hatta bu            
toplantıya da onun için katıldım. açık lisanslar üzerine çok fazla bi bilgim yok.             
hem kendimi geliştirirken hem gruba katkı sağlamak için katıldım 

○ Orçun, devam eden konferans ve toplantılarda bu konuyu gündeme getirecek          
etkinlikler düzenleyebiliriz. Grup üyelerinin yüz yüze görüşebilmesi güzel olur. Bu          
amaçla yaklaşan toplantılara katılacak olanlarla bir araya gelinebilir. Orçun 11          
Eylül’de gerçekleşecek http://rdm.acikerisim.org/ toplantısından söz etti. Bu       
toplantıya aktif katılım olmasa bile aynı gün veya yakın tarihte İstanbul’da           
toplanabiliriz dendi. Bu konu e-posts listesi üzerinde şekillendirilecek.  

○ Toplantı iletişimi e-posta listesi üzerinden sürdürmek üzere 1,5 saat sonunda          
bitti. Yaz sonrası, Eylül başı yüz yüze ve/veya online bir toplantı planlaması            
yapılmak isteniyor. İlgi alanları ve devam eden projeler konusu kapsamında,          
tematik (açık veri, bilişim hukuku, açık ders vb.) alt gruplar oluşturarak çalışmanın            
verimli olacağı vurgulandı. Bir sonraki toplantıda bir yol haritası oluşturabilir ve           
çalışma alanlarını belirleyebiliriz.  

http://creativecommons.org.tr/
http://rdm.acikerisim.org/

