
Akademik Bilişim Konferansları
Kısa Ders Tanıtım Formu, v1.0

Talep Sahibi Eğitmene Ait Bilgiler
1. Adı, Soyadı Emel Şimşek, Ulakbim

Ali Rıza Keleş, Zetaops
2. Ünvanı/Görevi Ulakbüs Proje Koordinatörü 

Zetaops Proje Koordinatörü
3. Kurum/Kuruluş Tübitak Ulakbim

Zetaops Bil. Tek. A.Ş.
4. E-posta emel.simsek@tubitak.gov.tr

aliriza@zetaops.io
5. Telefonları, iş ve/veya cep 05534385012

02325020857
6. Varsa, web satfası URL http://www.ulakbim.gov.tr

http://www.ulakbus.org
7. Tarih

-
8. Eğitmenin Kısa Biyografisi Ali Rıza Keleş 

2002 yılından buyana web uygulamaları geliştiricisidir.
Son 8 yıldır Python ve Python web frameworkleri ile 
uygulamalar geliştirmiştir. Başından beri ULAKBÜS 
projesi içerisinde, hem arka uç geliştirme hem de 
sistem ölçekleme ile ilgili çalışmaktadır. Projenin 
tasarım ve uygulama süreçlerine  derinlemesine 
vakıftır.

Kısa Derse Ait Bilgiler
1. Kısa Ders Adı ULAKBÜS BÜTÜNLEŞİK ÜNİVERSİTE BİLGİ 

SİSTEMİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİMİ

2. Süresi (en az yarım gün bazında, 2 gün, 1.5 gün 
vb, yarım gün= en az net 2.5 saat)

3 gün
yarım gün 2.5 saat kabul edilmiştir.

3. Kısa dersin hedefi ULAKBÜS'ü kullanacak üniversitelerimizin konuya 
hakim olmasını ve ULAKBÜS'ün tam olarak 
yeteneklerini anlamasını sağlamak. ULAKBÜS 
sisteminin anlatılması, temel bileşenlerinin anlatılması,
geliştirme ortamının kurulması, örnek iş akışlarının 
geliştirilmesi. 

4. Kısa derse kimler katılabilir? Üniversite Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarında çalışan 
personel, konuyla ilgili öğretim görevlileri ve kişiler

5. Katılımcılar için ön-şartlar (varsa) Nesne yönelimli bir dil, tercihen Python biliyor olmak, 
basit seviye linux bilgisine sahip olmak.

6. Katılımcıların eğitime getirmesi gereken 
donanım/yazılım (varsa)

Bilgisayarlarında Ubuntu, Arch linux kurulu olmalıdır. 

7. Azami katılımcı sayısı (varsa) yok

8. Kapsanacak Konular: 1. Yarım Gün
(her bir saat için en az bir konu başlığı)

- ULAKBÜS  sisteminin genel hatlarıyla anlatılması, 1 
saat
- Geliştirme ortamının kursiyerlerin bilgisayarlarında 
kurulması ve çalışır hale getirilmesi, 1,5 saat

9. Kapsanacak Konular: 2. Yarım Gün
(her bir saat için en az bir konu başlığı)

- Geliştirme ortamının kursiyerlerin bilgisayarlarında 
kurulması ve çalışır hale getirilmesi, 1,5 saat
- BPMN 2.0 ve iş akışı anlatılması, 1 saat

10. Kapsanacak Konular: 3. Yarım Gün
(her bir saat için en az bir konu başlığı)

- Örnek iş akışı uygulamasının yapılması, 2,5 saat
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11. Kapsanacak Konular: 4. Yarım Gün
(her bir saat için en az bir konu başlığı)
(ders 2 günden fazlaysa yarım gün bazında ekleyiniz)

- Örnek iş akışı uygulamasının yapılması, 2,5 saat

3. Gün
- Zato ile örnek dış servis yazılması, 2,5 saat
- Ders programı uygulamasının çalıştırılması, 2,5 saat

12. Konferans organizasyonundan beklenen 
donanım/yazılım desteği (varsa)

- Aynı subnet içinde bulunan LAN/WIFI bağlantısı
- Projeksiyon cihazı
- Katılımcılar ve eğiticiler için internet bağlantısı

13. Diğer Bilgiler

 Notlar:
1. Talep sahibi eğitmenin bu formu doldurduktan sonra, formun tercihan pdf ya da pdf eşdeğeri şeklini 

http://openconf.ab.org.tr/ adresine yüklemesi gerekmektedir.
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