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Eğitim Semineri Öneri Formu, v1.0
(Formun Sonundaki Notlar Bölümünü Lütfen Okuyunuz)

1. Adı, Soyadı

Bölüm 1: Öneri Sahibi Eğitmene Ait Bilgiler
Muhammet Kara

Varsa, diğer eğitmenlerin ad ve soyadları
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ünvanı/Görevi
Kurum/Kuruluş
E-posta
Telefonları, iş ve/veya cep
Varsa, web sayfası URL
Eğitmenin Kısa Biyografisi

Yazılım Geliştirici
TÜBİTAK ULAKBİM
muhammet.kara@pardus.org.tr
0312-2989293
https://muhammetkara.com
Meslek lisesi mezunu, kimya öğretmenliği terk,
işletme lisans mezunu, on yıldan fazla süredir özgür
yazılımlara katkı sağlamakta, çok sevdiği yazılım
sektörüne geçmek için yeniden üniversite okumaya
başladı, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünde
son sınıf öğrencisi, TÜBİTAK ULAKBİM Pardus
Grubunda yazılım geliştirici olarak çalışıyor,
LibreOffice geliştiricisi (committer), GNOME Türkçe
Çeviri Takımı koordinatörü.
10/11/2016

8. Tarih

9. Adı, Soyadı

Bölüm 1: 2. Eğitmene Ait Bilgiler
Gökhan Gurbetoğlu

Varsa, diğer eğitmenlerin ad ve soyadları
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ünvanı/Görevi
Kurum/Kuruluş
E-posta
Telefonları, iş ve/veya cep
Varsa, web sayfası URL
Eğitmenin Kısa Biyografisi

Yazılım Geliştirici
TÜBİTAK ULAKBİM
gokhan.gurbetoglu@pardus.org.tr
0312-2989276
http://www.gokhangurbetoglu.com
LibreOffice için yazılım geliştiricisi olarak TÜBİTAK
ULAKBİM’de Pardus Grubunda çalışmakta, diğer
yandan ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünde
eğitimine devam etmekte, özgür yazılım projelerine
kod, çeviri ve belgelendirme olarak katkı sağlamakta,
web geliştirme ve görsel tasarım ile uğraşmakta.
Denizin ve yeşilin düşkünü her Karadenizli gibi bir
sahil kasabasında mutluluk kaynağı eşiyle birlikte
yaşayabileceği günleri hayal ederken boş zamanlarında
onunla birlikte bol bol gezip kalan vakitlerde de hiç
üşenmeden Muhammet’in başını ağrıtmakta.
10/11/2016

16. Tarih

1. Eğitim Semineri Adı

Bölüm 2: Eğitim Seminerine Ait Bilgiler
LibreOffice Hacking 101

2. Eğitim Seminerinin Süresi
(en az 1.5 saatlik bir oturum veya yarım gün, 1
gün, 1.5 gün, 2 gün olarak)
3. Konferans sırasında Eğitim Seminerini vermek
için tercih ettiğiniz gün/günler
(1. gün, 2, gün, 3. Gün?)
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1 gün

1. gün ya da 2. gün
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4. Eğitim Seminerinin hedefi

Katılımcılara LibreOffice geliştirme süreçleri ve
topluluk hakkında bilgi vermek, kullanılan araçları
tanıtarak uygulamalı olarak sürece dahil olmalarına
yardımcı olmak.

5. Eğitim Seminerine kimler katılabilir?

LibreOffice geliştirmeye başlamak ve LibreOffice’e
kod katkısı vermek isteyen herkes katılabilir.

6. Katılımcılar için ön-şartlar (varsa)

Öncelikle Bilgisayar/Yazılım ile ilişkili bölüm
öğrencilerinin katılımı beklenmektedir, fakat temel
düzeyde programlama (tercihen nesne yönelimli
programlama) bilgisine sahip, temel düzeyde İngilizce
okuyup yazabilen herkes katılabilir. Katılımcıların C++
ile programlama bilgisine/deneyimine sahip olmaları
ve Git’in (https://git-scm.com/book/tr/v1) ne olduğunu
bilmeleri faydalı olacaktır.
Katılımcıların seminere dizüstü bilgisayarlarıyla ve
mutlaka önceden LibreOffice’in kaynak kodlarını
https://www.libreoffice.org/about-us/source-code/
adresinden edinip derlemiş olarak gelmeleri
gerekmektedir. Derleme işlemi, bilgisayarınızın
gücüne bağlı olarak bir tam gün sürebilir.
LibreOffice Windows/MacOS/Linux üzerinde
derlenebilse de, seminerde uygulamalar Pardus (64 bit)
ya da Debian 8/9 (64 bit) üzerinde, GNOME/KDE
masaüstü ortamlarında anlatılacaktır. Seminere
hazırlıksız gelen katılımcılar yine de takip edebilirler
fakat uygulamalara katılamayacaklardır.

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
- Her bir saat için en az bir konu başlığı yazınız
- Oturum uygulama ise uygulama cinsini yazınız
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1. Gün, 1. Yarım Gün
- LibreOffice ve Özgür Yazılım manifestosu özeti
<M.Kara>
- Topluluğa dahil olma <G.Gurbetoğlu>
- LibreOffice geliştirme süreçleri <M.Kara>
- Bugzilla
- OpenGrok
- Gerrit
- KDevelop
- Git
- LibreOffice kod tabanı ve mimarisi hakkında genel
bilgiler <G.Gubetoğlu>
--- Ara --- Eğitimcilerin daha önce çözdükleri birer hatanın
çözüm sürecinin anlatımı, deneyimlerin paylaşılması
<G.Gurbetoğlu, M.Kara>
- Bir kullanıcı arayüzü hatasının eğitimciler tarafından
canlı olarak giderilmesi ve LibreOffice Git deposuna
gönderilmesi <M.Kara>
1. Gün, 2. Yarım Gün
- EasyHack bulma <G.Gurbetoğlu, M.Kara>
- Katılımcıların ilk EasyHack’lerini bulup çözmeleri
<G.Gurbetoğlu, M.Kara>
- EasyHack çözümünün merkez depoya gönderilmesi
<G.Gurbetoğlu, M.Kara>
--- Ara --- Serbest Hack Oturumu (Kullanıcıların kendi
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istedikleri bir hata/geliştirme üzerinde eğitimciler
desteğiyle çalışmaları) <G.Gurbetoğlu, M.Kara>
10. Konferans organizasyonundan beklenen
donanım/yazılım desteği (varsa)
11. Diğer Bilgiler

Tüm katılımcılar için kararlı internet bağlantısı ve
dizüstü bilgisayarları şarj edebilmek için priz

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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