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Eğitim Semineri Öneri Formu, v1.0

(Formun Sonundaki Notlar Bölümünü Lütfen Okuyunuz)

Bölüm 1: Öneri Sahibi Eğitmene Ait Bilgiler
1. Adı, Soyadı

Varsa, diğer eğitmenlerin ad ve soyadları
Fatih N. YARCI

2. Ünvanı/Görevi System Engineer

3. Kurum/Kuruluş MetGlobal

4. E-posta
fatih.yarci@linux.org.tr 

5. Telefonları, iş ve/veya cep
0090 5385587865

6. Varsa, web sayfası URL
www.fatihyarci.com.tr

7. Eğitmenin Kısa Biyografisi
1993 yilinda istanbulda dogdum 2014 yilinda 
Yalova Uni. Cinarcik MYO Yerel Yonetimler 
bolumunden onlisans derecesiyle mezun oldum ayni
sene is hayatima ozel bir firma da sistem muhendisi
olarak basladim. 2015 in sonuna dogru MetGlobal 
adli firmada sistem muhendisi olarak calismaya 
basladim ve halen devam ediyorum. 

8. Tarih 12 aralik 2015

Bölüm 2: Eğitim Seminerine Ait Bilgiler
1. Eğitim Semineri Adı

Docker 101

2. Eğitim Seminerinin Süresi
(en az 1.5 saatlik bir oturum veya yarım gün, 1 
gün, 1.5 gün, 2 gün olarak)

1 gun

3. Konferans sırasında Eğitim Seminerini vermek 
için tercih ettiğiniz gün/günler 
(1. gün, 2, gün, 3. Gün?)

1. gun

4. Eğitim Seminerinin hedefi Container sistemleri bazi isletim sistemlerinin; 
sanallastirma, soyutlama, ve izole etme isleri icin 
kullanicilarina sundugu kernel ozellikleridir. 
Gunumuzde bir hayli revacta olan  ve bir cok sirketin 
kullandigi bu sistemler, deployment ve sanallastirma 
kavramlarini tamamen degistirmistir. En yaygin 
kullanilan container sistemlerinden biri de Docker 
isimli uygulamadir. Docker container sistemleri 
kullanilarak gelistirilmis ve uzerine bir cok ozellik 
eklenmis oldukca populer acik kaynak kodlu projedir. 
Docker ; Container sistemlerini kullanarak ve bunlarin 
uzerine ekledigi ozelliklerle,  uygulamalarin 7x24 
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ayakta kalmak zorunda olmasi, uygulamalardaki 
cesitlilik, hatalardan hizlica  geri donulmesi, hizli ve 
coklu gelistirme gereksinimleri vb. konularla ilgili 
guzel bir cozum olarak kullanilmaktadir

5. Eğitim Seminerine kimler katılabilir?

6. Katılımcılar için ön-şartlar (varsa)

GNU/Linux kullanicilari icin
docker docker-machine docker-
compose docker-swarm
yazilimlarinin yuklu
olmasi.OS/X kullanicilari icin
bu programlari saglayan
kitematic, boot2docker, docker-
tools gibi araclarin yuklu
olmasi. Yada herhangi bir host
isletim sistemi uzerinde
sanallastirma yazilimi ile bir
gnu/linux sistemi uzerine bu
araclarin yuklu olmasi.

7. Katılımcıların Eğitim Seminerine getirmesi 
gereken donanım/yazılım (varsa)

Katilimcilardan kendi dizustu bilgisayarlarini 
getirmeleri beklenmektedir ayrica bilgisayarinizda 
(sanal makina da olabilir) bir GNU/Linux dagitimi 
(kisisel tercihim centos7)  yada  Docker Toolbox, 
kitematic yada boot2docker araclariyla birlikte OS/X 
isletim sistemi olmalidir. Tum bunlarla birlikte docker 
toolbox  surumlerinin asagida belitilenler yada ustu 
olmasi gerekiyor:

docker 1.9.x, 

docker-machine 0.5.0,

 docker-compose 1.5.x,

8. Azami katılımcı sayısı (varsa)
35

9. Kapsanacak Konular:

- Her yarım gün, 1.5 saatlik iki oturum halinde net 3 saattir
- İki oturum arasında yarım saat çay/kahve molası vardır
- Her oturum eğitim sunumu veya uygulamadır
- Her bir saat için en az bir konu başlığı yazınız
- Oturum uygulama ise uygulama cinsini yazınız

1. Gün, 1. Yarım Gün

Container sistemleri nedir nasil calisir ? Container 
sistemlerinin server dunyasina ve acik kaynak kod 
kavramina olan etkileri.  Container as a Service 
kavrami ve bunun gelistirme sureclerine etkisi.  
Docker Toolbox araclarinin kullanimi. Docker 
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container  sistemleri  icersinde unionfs, persistent data,
network ve clustering  kavramlari. 

1. Gün, 2. Yarım Gün

Kisa ornekler ve uygulamalar 

Eğitim Semineri iki gün ise, 1. Yarım Gün ve 2. 
Yarım Gün olarak yukarıdaki formatta ekleyiniz

10. Konferans organizasyonundan beklenen 
donanım/yazılım desteği (varsa) Bu bir calistay olacagindan dolayi; yeteri kadar priz, 

katilimcilarin bilgisayarlarini kullanabilecegi rahatlikta
bir sinif, projeksiyon makinasi, ve internet baglantisina
ihtiyacimiz olacaktir.

11. Diğer Bilgiler
 Bu bir workshop/seminer onerisidir

Notlar:
1. Bu formu, Akademik Bilişim Konferansı sırasında kısa süreli eğitim semineri vermek için öneride bulunmak isteyen 

eğitmenler doldurmalıdır. Akademik Bilişim Konferansı öncesi 4 gün içinde verilen 4 gün süreli eğitimler “Kurs”, 
konferans sırasında verilen kısa eğitimler ise “Eğitim Semineri” olarak anılmaktadır.

2. Eğitim Semineri, öneri sahibi eğitmen koordinasyonunda birden fazla (azami dört) eğitmen tarafından verilebilir. Eğitim 
Semineri verecek eğitmen sayısı birden fazlaysa, Form Bölüm 1 her eğitmen için ayrı ayrı doldurulmalı ve Form Bölüm 
2’den önce yerleştirilmelidir, ayrıca hangi eğitmenin Eğitim Seminerinin hangi parçasını sunacağı Form Bölüm 2’de 
açıkça belirtilmelidir.

3. Form tam ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Eğitmenler daha önce Akademik Bilişim Konferanslarında Eğitim Semineri  
veya Kurs vermiş ve konferans düzenleyiciler tarafından yakından tanınıyor olsalar dahi,  eğitmenlerin kısa biyografisinin 
forma yazılması, katılımcıların Eğitim Semineri seçimi açısından önemlidir.

4. Eğitim Semineri süresi genelde yarım ya da bir gün, en çok iki gündür. Her yarım günde ortalama 3 saat net 
eğitim/uygulama olmalıdır. Yarım günlük Eğitim Semineri programı, arada yarım saat çay/kahve molası ile 1.5 saatlik iki 
eğitim/uygulama oturumu şeklinde düşünülmelidir.

5. Eğitmenlik gönüllülük bazındadır. Eğitmen/eğitmenlere ayrıca bir ücret ödenmemektedir, seyahat ve konaklama masrafları
karşılanmamaktadır.

6. 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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