
Akademik Bilişim Konferansları www.ab.org.tr 
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
Havva Cansu Sazoğlu

2. Ünvanı/Görevi Bilgisayar Mühendisi

3. Kurum/Kuruluş
TÜBİTAK ULAKBİM

4. E-posta
havvacansu.kilic@tubitak.gov.tr

5. Telefonları, iş ve/veya cep
0312 298 93 72

6. Varsa, web sayfası URL

7. Eğitmenin Kısa Biyografisi 2011 TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliğinden 
mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Bilişim Hukuku
programından 2013'te mezun oldu. 2 yıl Yenilik ve 
Eğititim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde 
FATİH Projesi 'nde görev aldı. 2 yıla yakındır da 
TÜBİTAK ULAKBİM'de Pardus Projesi'nde 
çalışmaktadır. Son 1 yıldır Fatih Projesinde 
kullanılan Etkileşimli Tahtalarda kullanılmak 
üzere  bir KDE Masaüstü versiyonunun çıkarılması
projesi olan ETAP Proje yöneticisi olarak 
çalışmaktadır.

8. Tarih

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

Etkileşimli Tahta Arayüz Demosu
2. Eğitim Seminerinin Süresi

(en az 1.5 saatlik bir oturum veya yarım gün, 1 
gün, 1.5 gün, 2 gün olarak)

1 saat yeterlidir.       

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

Farketmez

4. Eğitim Seminerinin hedefi ETAP (Etkileşimli Tahta Arayüz Projesi) 'ın kullanıcı 
arayüzünün gösterilmesi hedeflenmektedir.

5. Eğitim Seminerine kimler katılabilir? İsteyen herkes katılabilir.
6. Katılımcılar için ön-şartlar (varsa)     
7. Katılımcıların Eğitim Seminerine getirmesi 

gereken donanım/yazılım (varsa)

8. Azami katılımcı sayısı (varsa)

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

Taslak Konuşma Metni
Pardus Projesi 2013 yılı itibari ile ULAKBİM 
Enstitüsüne taşınmıştır. Bu taşınmadaki en büyük 
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- Her bir saat için en az bir konu başlığı yazınız
- Oturum uygulama ise uygulama cinsini yazınız

motivasyon FATİH Projesi ve enstitümüzün bu 
projede aldığı teknik sorumluluk olmuştur.
Etkileşimli Tahatlar üzerinde Pardus İşletim 
Sistemini konumlamak amacıyla uzun süredir 
çalışmaktayız. Sadece arayüz çalışması ve 
özelleştirmeler değil ET'lerin uzaktan 
yönetilebilmesi amacıyla Lider/Ahenk Merkezi 
Yönetim Sistemi Projesini de gerçekleştirdik. 

Etkileşimli Tahta Çalışmaları :

Etkileşimli Tahta Arayüz Projesi için öncelikle 
uzman ekipler tarafından yaklaşık 3 ay süren 
kullanılabilirlik ve analiz çalışması yapılmıştır. 

Kullanılabilirlik ve Analiz Çalışmalarının 
Amacı:
•Öğretmenlerin ve öğrencilerin ders öncesi, 
sonrası ve anlatımında tahta ile etkileşimlerini 
iyileştirecek stratejiler geliştirme.
•Kullanıcının ETA’yı kullanırken ergonomik, 
fiziksel ve duyusal açıdan tüm ihtiyaçlarını 
karşılamasını sağlama.
• Kullanıcılar arasındaki boy farkının kullanıcı 
deneyimini olumsuz etkilememesi için çözümler 
üretme
• Dokunmatik ekranlardaki standartlar ve asım 
yüksekliği gözetilerek ergonomiye bağlı sorunları 
çözümleme
• Öğretmenlere ders anlatım sırasında daha fazla 
kolaylık ve hız kazandırmak için, araştırma 
sonucu bulgulardan yola çıkılarak geliştirilecek 
arayüz tasarım çözümlerinde bir yol haritası 
çıkarması amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

ARAŞTIRMA SÜRECİ
     Gözlemler
        Sınıf içerisinde görüşme yapılmadan 50 
dakikalık seanslar şeklinde ders ve tenefüs 
süresince gözlemler yapılmıştır. Farklı branşlardan
12 derse gözlemci olarak katılındı. Bu gözlemler 
süresince öğretmenin ETA'ya olan teması, 
bedensel hareketleri         ve  jestleri ile ilgili 
eskizler alınmış ve kısa notlar tutulmuştur. 
Sonradan eskiz ve notlar digital ortama aktarılmış 
ve analiz edilmiştir. Bu aşamada öğretmenlerin, 
öğrencilerin konuyla ilgili fikirlerini değil, 
davranışlarını anlama odaklı olarak
        gerçekleştirildi. Bu yaklaşımla,öğretmen ve 
öğrencilerle ayrı ders anlatımı, ders öncesi ve 
sonrasındaki sık ve nadir yaptıkları hareketlerini, 
ETA kullanımı ile ilgili hikayelerini  dinlemeye 
yönelik bir görüşme seyri izlendi.
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     Kullanıcı Görüşmeleri
        Araştırmanın ikinci aşamasında,2 şer hafta 
boyunca; 2 farklı okulda toplam 54 lise 
öğretmeni,6 lise müdür yardımcısı, 4 Bilgi işlem 
Uzmanı ve 26 lise öğrencisi ile ETA üzerine 
görüşmeler yapılmıştır. Görüşme sorularını 
katılımcılara sohbet         ortamında geçmesini 
sağlamaya dikkat edilmiştir.  Kullanıcı 
görüşmeleri ve gözlemlere ek olarak netnografik 
bir çalışma da yürütülmüştür
     Netnografik Araştırma
        Netnografik araştırma yöntemi temelde 
“internet veya sosyal ağ etnografisi” olarak 
tanımlanmış, ve tüketici davranışlarını online 
mecralarda gözlemlemeye dayalı bir yöntem 
olarak geliştirilmiştir. (Varnalı, K. 2012, “Dijital 
Kabilelerin
        İzinde”) Bu çalışmada da , öğrenci ve 
öğretmen forum ve mail gruplarındaki 
konuşmaları derlenmesi, sorunların ve 
deneyimlerin anlaşılması için önemli bir payda 
olmuştur. Oradan edinilen bulgular tasarıma 
yansıtılmıştır.

SONUÇ OLARAK;
Uzman bir ekip  bütün kullanıcı profilleri ile 
(Öğrenci,öğretmen,bt uzmanı,okul müdürü,okul 
müdür yardımcıları vb)  ile bağlamsal görüşmeler 
yapmıştır. Dersleri yerinde dinleyerek, gözlemler 
yaparak, mevcut tahtalardaki bütün işletim 
sistemlerinde öğretmen ve öğrencilerin eğilimleri 
saptanmıştır. Karşılaşılan zorluklara tasarım 
çözümleri geliştirilmiştir. Elde edilen ilk 
kullanılabilirlik raporuna göre arayüzün kodlaması
yapılmıştır. Bir Beta sürümü ile okullarda testlere 
gidilmiştir. ETA Arayüzü ile ilk kez karşılaşan 
kullanıcalara hiç bir açıklama yapmaksızın 
kullanım senaryolarının uygulanması istenmiştir. 
Hiç eğitim verilmeden senaryoların %80'nin 
eksiksiz tamamlandığı tespit edilmiştir.. Oradan 
alınan raporlar ve yeni eğilimlerin tespitiinin 
ardından tekrar kodlanan ETAP için bu test 
durumu 2 kez daha gerçekleştirilip şuanki halini 
almıştır.

Kurulabilir bir sürümü şuan mevcut olan ETAP 
Eğitimde Fatih Projesi'nde yer almayı 
hedeflemektedir. 2016 sonunda tüm okullarda 
Pardus KDE ETA olması hedeflerimiz arasındadır.
Geçtiğimiz hafta Ankara Bahçelievler Anadolu 
Lisesi ile pilot çalşmalarına başlanmıştır. 
Bahçelievler Anadolu Lisesiyle eş zamanlı olarak 
Ankara'da toplamda en az 3 okul olacak şekilde  
pilot çalışmaları yapılacaktır.
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ETA Pardus bir KDE versiyonudur ve Kasım 
ayı sonunda kodlarının büyük bir çoğunluğu 
açık kaynak kod haline getirilmiştir. Bir kaç ay 
önce KDE 'den bir yetkili ile ETAP 'ın son 
halini paylaştık ve çok güzel geri dönüşler 
aldık. ETAP Kodlarının da açılmasıyla KDE 
'nin de desteğini alabileceğimizi iletmişlerdi. 
ETAP ın Fatih Projesinde yer alması halinde 
ciddi bir kullanıcı sayısına ulaşağımızdan  
ETAP geliştirmeleri KDE desteği ile devam 
edebilecektir.

Lider/Ahenk

Lider/Ahenk Projesi ET'lerin uzaktan yönetilmesi,
envanterin takip edilmesi, olası arızaların mümkün
olduğunca önceden tespit edilmesi amacıyla 
geliştirilmiş, yeni teknolojiler kullanılarak  ve 
uzun süreli Ar-Ge çalışmaları yapılarak 
geliştirilmiş bir projedir. Proje sayesinde ET'lere 
uzaktan her türlü yazılımsal müdahale 
yapılabilmektedir. Başlıca işlevler aşağıdadır :

-Uzaktan uygulama ekleme/kaldırma/güncelleme
-Uzaktan servis başlatma/durdurma
-Uzaktan Port Yönetimi /Güç Yönetimi
-Güvenlik Duvarı yönetimi
-Tarayıcı Yönetimi
-Mesaj/Haber/Duyuru Gönderme
-Açık Tahtaların otomatik Kapatılması
-Ekran görüntüsü alma
-Problem ve ihtiyaç takibi

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

Fatih Projesinde kullanılan Etkileşimli tahta üzerinde 
Demo yapılacaktır.

11. Diğer Bilgiler https://www.youtube.com/watch?v=4RKMUVdJpps

linkteki senaryolar gösterilecektir.

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.
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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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