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“Bu rapor, derneğimizin kuruluş tarihi olan 21 Ekim 2020 ile 21 Ekim 2021 arasındaki tüm faaliyetlerinin dökümünü 
kapsamaktadır.”



• “Açıklık, Teknoloji ve Veri” başlıklarında üç ana teması olan logomuzda 
açıklığın sembolünü “Göz” olarak seçtik. Yuvarlak içindeki alan olarak 
tasarlanan bu göz, hiçbir engel olmadan verilere açık erişim anlamına 
geliyor.

• Teknolojiyi insanın doğal yollarla yapamadığı geometrik mükemmellik 
olarak tanımlayıp, paralel çizgiler ve noktalarla logomuzda anlatmaya 
çalıştık.

• Bu paralel çizgiler ve noktalar aynı zamanda veriyi temsil ederken; 
özellikle kenarda açık olarak konumlandırılan noktalar, kapalı alanın 
açılması ve verinin açık veri haline dönüşmesi anlamına gelmektedir.

Logomuz Ne Anlama Geliyor?
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RESMİ DERNEK 
İŞLEMLERİ

➢ Derneğimizin kuruluş amaç ve hedefleri
için tüzük ve kurumsal kimlik çalışmaları
tamamlanarak, 22 Haziran 2020 tarihi
itibariyle İstanbul İl Sivil Toplum
Müdürlüğü onayı ve 34-261-128 kütük
numarası ile resmi kuruluş işlemleri
bitirilmiştir.

➢ 7 kişilik geçici yönetim kurulu
oluşturularak, her 15 günde bir yönetim
kurulu toplantıları yapılmaya başlanmıştır.

➢ İlgili yetkilendirmeler yapılarak DERBİS
kaydı, vergi numarası, faaliyet belgesi ve
banka hesap açılımı işlemleri yapılmıştır.

➢ Dernekler kanununda belirtilen defterler
(üye kayıt, işletme, karar ) düzenli olarak
tutulmaya başlanmıştır.
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➢ Resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları
açılarak, 22 Ekim 2020 tarihinde kamuoyu
duyurusu ile çalışmalara başlanmıştır.

➢ 19 Aralık 2020 tarihinde derneğimizin ilk
Genel Kurulu 20 üyemizin katılımı ile
yapılmış ve asil/yedek yönetim kurulu ve
denetim kurulu seçimleri tamamlanmıştır.
Genel Kurulu takip eden ilk yönetim kurulu
toplantısında dernek içi görevlendirmeler
oybirliği ile yapılmıştır.

➢ 1 Nisan 2021 tarihinde “Yıllık Dernek
Beyannamesi” DERBİS üzerinden
verilmiştir.

➢ 20 Nisan 2021 tarihinde hem derneğimizin
faaliyetlerinden hem de açık veri ile ilgili
gelişmelerden haberdar olunabilmesi için
“E-posta Bülteni” sistemi web sitemiz
üzerinden devreye alınmıştır.
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➢ Kuruluş amacına uygun olarak, açık veri
alanında farklı disiplinlerden gelen 15
uzman isim ile 14-15 Ekim 2020
tarihlerinde “Tarama Toplantıları”
gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının
sonuçları web sitemizde yayınlanmıştır.

➢ Farkındalık çalışmaları kapsamında Aydın
Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri
ile 18 Kasım 2020’de “Açık Veri Nedir?”
başlığı kapsamında çevrimiçi toplantı
düzenlenmiştir.

➢ Çağrımız çerçevesinde açık veri gönüllüsü
olmak isteyenlerle 22 Kasım 2020
tarihinde “Çevrimiçi Açık Veri Gönülleri
Buluşması” gerçekleştirilmiştir.

FAALİYETLER
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➢ Açık veri ekosistemini oluşturma
amacı kapsamında; iletişim ve
destek, akademi, veri analiz ve
araştırma, mentör adı altında dört
farklı uzmanlık grubu
oluşturulmuştur.

➢ İşbirliğini geliştirmek amacıyla, İBB
Zemin İstanbul ve Türkiye Açık
Kaynak Platformu ile paydaşlık
anlaşmaları imzalanmıştır.
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Açık Kürsü Programı 
Başladı!

➢ Farkındalık çalışmaları
kapsamında 4 Ocak 2020
tarihinden itibaren 15 günde bir
Pazartesi günleri olmak üzere
“Açık Kürsü” ismiyle dijital
içerikler oluşturulmaya
başlanmıştır.

➢ 10 Ekim 2021 tarihi itibariyle 17
bölüme yaklaşan programın
moderatörlüğünü Sertel Şıracı,
teknik kısmını ise Fırat Demirel
üstlenmektedir. Tüm bölümler
sosyal mecralara yüklenerek
geniş bir kitlenin açık veri ve
teknoloji konularında bilgi sahibi
olması amaçlanmaktadır.
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Çevrimiçi Etkinliklerimiz Devam 
Ediyor!

➢ Zemin İstanbul işbirliği ile “Python ile Mekansal Veri
Analizi” “Açık Veri Ne Değildir?” ve “Büyük Veriden İç
görü Bulmak” etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.

➢ “Python ile Mekansal Veri Analizi etkinliği ile İBB Açık
Veri Portalı, diğer açık veri portalları, ve UrbanStat
tarafından sağlanan veriler ile Jupyter Notebook ve
Python gibi teknolojileri kullanarak mekansal risk
analizleri gerçekleştirilmiştir.

➢ Zemin İstanbul iş birliği ile gerçekleşmiş olan ikinci
webinarımızda açık veri konusu tartışmaya açılmıştır.
“Açık Veri Ne Değildir?“ başlığı altında kişisel
verilerin işlenme şartları, haklarımızın neler olduğu
ve bu alandaki güncel konular gündeme taşınmıştır.

➢ Akan Abdula “Büyük Veriden İç görü Bulmak” başlıklı
sunumuyla büyük veri dünyasını açık veri
perspektifiyle anlatarak iç görü bulmanın inceliklerini
bizlere sunmuştur.
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➢ Farkındalık çalışmaları kapsamında resmi web
sitemiz üzerinde açık veri ile ilgili içerikler
yayınlanmaya başlanmıştır. İlk yazımız 22
Nisan 2021 tarihinde yayınlanmıştır.

➢ Kamu ile işbirliği kapsamında, T.C. Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenleyeceği 12.
Ulaştırma ve Haberleşme Şurası çalışmasına,
iki farklı rapor yazılmış ve sunulmuştur.

➢ Farkındalık çalışmaları kapsamında açık veri
alanında çalışan insanlarla röportajlar yaparak
içerik üretilmeye başlanmıştır. İlk röportajımız
5 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanmıştır.

➢ 10 Mayıs 2021 tarihinde T.C. Tuzla Belediyesi
işbirliği ile İstanbul Kalkınma Ajansı “Yenilikçi
İstanbul Mali Destek Programına” “Açık Veri
Portalı” projesi ile başvuru yapılmıştır.
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➢ Son dönemin yükselen sosyal
platformlarından Clubhouse üzerinde ‘açık
veri’ kavramının merkeze alındığı bir etkinlik
düzenlenmiştir.

➢ Bu etkinlik ile çok değerli konukların
katılımıyla beraber açık veri dünyasını enine
boyuna tartışıp gelen sorulara yanıt
aranmıştır.

Clubhouse “Nedir Bu Açık 
Veri?“ Etkinliği
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Avted Açık Veri Zirvesi Çevrimci Olarak Gerçekleşti!

➢ Açık Veri ve Teknoloji Derneği ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile ilkini
düzenlediğimiz "TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN AÇIK VERİ" konulu Açık Veri Zirvesi

10 Haziran 09.00-17.00 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşmiştir.

➢ Türkiye’nin açık veri konusunda uzman hukukçuları, akademisyenleri bir araya
gelerek açık verinin ne olduğundan açık veri hukukuna, açık veri yapısından açık

verinin sunduğu fırsatlara kadar birçok konu gündeme taşınmıştır. 

➢ Ayrıca acikverizirvesi.org web sitesi tüm yayınlara ve program bilgisine
ulaşılabilir şekilde dizayn edilmiştir.
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Açık Veri: Mümkün Olduğu Kadar 
Açık, Gerektiği Kadar Kapalı!

Etkinlikler Tüm Hızıyla 
Devam Ediyor!

➢ AVTED Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Eren,
“En Yerel, En Küresel Podcast Noktası”
mottosoyla yayın hayatına devam eden
Politic Cast podcast serisinin 92. bölümüne
konuk olmuştur.

➢ Rıfat Özcan öncülüğünde açık veri kültürü,
açık verinin hayatımıza temas ettiği noktalar
ve önemi konularında güzel bir program
gerçekleştirilmiştir.

➢ Farkındalık çalışmaları kapsamında, Türkiye
Bilişim Derneği’nin düzenlediği 6.
Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı’na 23
Eylül tarihinde AVTED Yönetim Kurulu
Başkanı Bilal Eren Açık Veri: Mümkün Olduğu
Kadar Açık, Gerektiği Kadar Kapalı başlıklı
platforma katılım sağlamıştır.

➢ Bu etkinlik ile ilk defa bir Bilişim Hukuku
Kurultayı’nda açık veri ve önemi konuları
konuşulmuştur.
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VERİ! VERİ! VERİ! 
KİL OLMADAN TUĞLA YAPILMAZ

➢ Farkındalık çalışmaları kapsamında, 1-
2-3 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi
ortamda düzenlenen Marmara Urban
Forum (Marmara Uluslararası Kent
Forumu-MARUF) etkinliğinde AVTED
Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Eren
konuşmacı olarak yer almıştır.

➢ Başkanımız, partneri olarak da yer
aldığımız bu etkinlikte değerli
konuklarla birlikte veri dünyasında
açık verinin önemini katılımcılarla
paylaşmıştır.

14

AVTED | 2021 Yılı Faaliyet Raporu | www.avted.org.tr



MALİ TABLOLAR

HESAP ÖZETİ
AVTED MALİ TABLOSU

GELİR TABLOSU GİDER TABLOSU

ÜYE GİRİŞ+ AİDAT GELİRLER
500+ 100 TL

AVTED KURUMSAL GİDER
1000 TL
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Toplam Üye Giriş ve Aidat Gelirleri               :
Toplam Kurumsal Gider                                  :
19 Ekim 2021 İtibariyle Güncel Durum        :

24.100
11.457,82
12.642,2


