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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 

 

 

Gökhan AKIN, Cem Taylan BOZKURT 

2. Ünvanı/Görevi Dernek Başkanı, Denetleme Kurulu Üyesi 

 

3. Kurum/Kuruluş Ağ Yöneticileri Derneği 

 

4. E-posta gokhan@agyoneticileri.org 

cem@agyoneticileri.org 

5. Telefonları, iş ve/veya cep 05327958842 (Gokhan AKIN) 

 

6. Varsa, web sayfası URL  

www.agyoneticileri.org 

7. Eğitmenin Kısa Biyografisi Gökhan AKIN, Ağ Yöneticileri Derneği(AYD)’nin 

kurucu başkanı olup, halen daha başkanlık görevine 

devam etmektedir. İTÜ/BİDB'de 12 yıl ağ yönetimi 

üzerine çalıştıktan sonra ayrılmış, halen ağ 

teknolojilerine üzerine danışmanlık yapmaktadır. CCIE 

sertifikasına da sahip Gökhan Akın bilgisayar ağları 

üzerine onlarca konferansa konuşmacı olarak 

katılmasının yanı sıra on yılı aşkın bir süredir 

Networking Academy eğitmeni olarak Ağ 

Teknolojileri üzerine eğitim vermiştir. Bu konuda 

halen yeni eğitmenleri yetiştirmektedir. “Openflow” 

üzerine Bilgisayar Mühendisliği dalında doktora 

yapmaya devam eden Gökhan AKIN, özel bir 

üniversitede misafir öğretim görevlisi olarak eğitim de 

vermektedir.  

 

 

İTÜ Elektronik Haberleşme menuzunu olan Cem 

Taylan Bozkurt, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda 

Ağ Yöneticisi olarak çalışmaktadır. CCNP 

sertifikasına sahiptir ve ağ teknoklojileri eğitimleri 

vermektedir. Ağ teknolojilerinin bir çok farklı 

alanlanında çalışmış olsa da özellikle Ağ 

İzleme/Monitörü üzerine çalışmış ve yazılımlar 

geliştirmiştir. Halen loglama ve iş takibi yapan 

yazılımlar ve snmp üzerinden veri toplayıp 

grafiklendiren monitor yazılımları geliştirmek üzerine 

çalışmaktadır. 

 

 

8. Tarih 5.12.2015 

 

Bölüm 2: Eğitim Seminerine Ait Bilgiler 

1. Eğitim Semineri Adı  

Openflow ile Ağ Yönetimine Giriş 

2. Eğitim Seminerinin Süresi 

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

gün, 1.5 gün, 2 gün olarak) 

 

1 Günlük Oturum Şeklinde 

 

http://www.ab.org.tr/
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3. Konferans sırasında Eğitim Seminerini vermek 

için tercih ettiğiniz gün/günler  

(1. gün, 2, gün, 3. Gün?) 

 

2.Gün veya 3.Gün 

(Hocam dilerseniz katılımcıları konferanstan 

kopmamaları için ikinci gün sabahtan yarım gün, 3.gün 

sabahtan yarım gün olabilir.) 

 

4. Eğitim Seminerinin hedefi Ağ yönetimine ihtilali bir değişim getiren Openflow 

protokolünün farkındalığını arttırmak 

5. Eğitim Seminerine kimler katılabilir? Bilgisayar ağ teknolojilerine ilgi duyan ve önşartları 

sağlayan herkez. 

6. Katılımcılar için ön-şartlar (varsa) Temel Linux Kullanım Bilgisi ve OSI Referans 

Sistemine Hakim Olunması 

7. Katılımcıların Eğitim Seminerine getirmesi 

gereken donanım/yazılım (varsa) 

Katılımcılar bizzat kendileride uygulamaları 

greçekleştirmek istiyor, Kendi laptoplarını getirmeli ve 

linux veya virtual olarak linux kurulmuş olmalı. 

8. Azami katılımcı sayısı (varsa) 40 

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 
Ağ Cihazları çalışma prensipleri ve mimarileri 

Flow nedir?  

Openflow nedir? 

Openflow kullanım alanları 

1. Gün, 2. Yarım Gün 
 

Openflow kurulumu ve canlı 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) 

Laptoplar için yeterli elektrik altyapısı 

 

11. Diğer Bilgiler  

 
  

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. 

 

http://openconf.ab.org.tr/openconf.php

