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Katılım ve Katkı Çağrısı (İlk çağrı)
Linux Kullanıcıları Derneği'nin düzenlediği ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin destek verdiği 6. Linux ve
Özgür Yazılım Şenliği 3-6 Mayıs 2007 tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. Bu
sene ilk kez şenlikle birlikte Linux ve Özgür Yazılım Konferansı'nı da gerçekleştireceğiz.
Linux ve diğer özgür yazılımlar, son yıllarda bilişim dünyasındaki en önemli gelişmelere konu olmakla
kalmamış, her sene giderek artan destekçileri, katkıcıları ve kullanıcıları ile ilgi görmeye ve gelişmeye devam
etmiştir. Kişisel kullanımının yanında şirketlerin ve özellikle hükümetlerin dikkatini çekmiş, kalitesi, yaşam
kalitesini yükseltmesi, yazılım geliştirme süreçlerini hızlandırarak maliyetleri düşürmesi ve güvenlik gibi
birçok sebeple bu kurumlar özgür yazılımı seçmişlerdir. Ülkemizde de Linux ve Özgür Yazılımın tanınırlığı,
bilinirliği ve bilgisayar teknolojilerindeki payı her sene giderek büyümektedir. Bu sebeptendir ki yine bu sene
kamudan, özel sektörden ve yurdun dört köşesinden daha çok ziyaretçi, özgür yazılımı daha çok tanımak
için, tanıtmak için, bilgilerini paylaşmak için, daha çok bilgilenmek için, destek olmak için ve destek vermek
için şenlik ve konferansımızda buluşacak, bilgiyi paylaşacak ve kaynaşacaklardır.
Şenlik kapsamında masaüstü kullanıcısına yönelik giriş düzeyde seminerlerden, geliştiricilere, sistem
yöneticilerine, kamu ve özel sektöre, özgür yazılımın sosyal boyutu ve felsefesiyle ilgilenenlere yönelik 50'nin
üzerinde seminer verilecek. Konferans kapsamında katılımcıların Linux ve özgür yazılımla ilgili yenilikleri
paylaştıkları sunumlar olacak. Uluslararası ve ulusal özgür yazılım projelere katkı veren yerel gruplar da
şenlik içerisinde biraraya gelme, tanışma ve kullanıcılarıyla buluşma şansı bulacak.
Şenliğimize gelerek yarışmalara katılabilir, Linux'la tanışabilir, yeni dağıtımları ve özgür yazılımları
deneyebilirsiniz. Yine derneğimizin her sene düzenlediği Yılın Penguenleri ödülleri de şenlik kapanış
töreninde sahiplerini bulacak.
Bütün etkinliklere katılım ücretsizdir. Şenliğe önceden web arayüzümüzden kayıt olabilir, etkinlik alanında
sıra beklemeden yaka kartınızı alabilirsiniz.
Bu büyük etkinliği gerçekleştirirken, her sene olduğu gibi, bu sene de şenlik için gönüllü penguenlere
ihtiyacımız olacak. Yardım etmek için herhangi bir teknik bilgiye sahip olmanız gerekmiyor. Bu elbirliğinin bir
parçası olmak istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin.
NOT: Şu anda teknik sorunlar nedeniyle web sayfalarımız hazır değildir. Önümüzdeki hafta içerisinde
bütün sayfalar hazır olduğunda bu duyuru doğru bağlantılarla yinelenecektir.

Etkin Katılım Çağrısı
Şenliğimizde davetli konuşmacıların yanısıra konferans bildirilerine, katılımcı seminerlerine ve özgür yazılım
proje ve gruplarının düzenleyeceği çalışma toplantılarına da yer verilecek.
Şenlikte yer alacak konu başlıkları:
1.
2.
3.
4.
5.

Yeni başlayanlar, masa üstü, kurulum, dağıtımlar
Geliştirme araçları, diller, kütüphaneler
Sunucu, ağ servisleri, güvenlik
Yasal konular, lisanslar, özgür yazılım politikaları
Başarı öyküleri, kurumsal uygulamalar

6. Türkiye'de geliştirilen projeler
7. Linux/Özgür Yazılım ve Yaşam

Konferans Bildiri:
Kısa bildiriler yukarıda belirtilen konu başlıklarında yapılmış araştırma, incelemelerle proje ve kavramların
tanıtımına ilişkin sunulardan oluşacaktır. Sunular 20 dk.'yı geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

Seminer Ônerisi:
Ancak daha uzun süreye sığabilecek, geniş bir kitleye yararlı olabilecek seminer formatındaki uzun sunumlar
diğer davetli konuşmacı seminerleriyle aynı kapsamda değerlendirilerek programa alınabilecektir. Bu
seminerler 75 dakika sürecek şekilde hazırlanacaktır.

Çalışma toplantısı:
Linux ve özgür yazılım konusunda çalışma yapan STK, proje ve ilgi grupları şenlik kapsamında çalışma
toplantısı düzenleyebileceklerdir. Çalışma toplantıları:
•
•
•
•

Beyin fırtınası, panel
Tanışma, örgütlenme toplantısı
Geliştirici çalıştayı
Hızlandırılmış kurs

Gibi farklı biçim ve amaçlarla yapılabilir. Çalışma toplantılarının önkayıtlı ya da önkayıtsız olarak ilgili herkese
açık olması, konuyla ilgili yeterli sayıda insanın olması, Linux ve özgür yazılımla ilgili olması gereklidir.
Program kurulu çalışma grubu önerilerini camianın ilgisi ve yararına göre değerlendirecek ve şenlik
süresinde bir zaman dilimini öneri yapanlara ayıracaktır. Çalışma toplantıları, şenlik programında
duyurulacaktır.

Bildiri, Seminer ve Çalışma Toplantısı Öneri Şekilleri
Bütün bildiri, seminer ve toplantıların dili Türkçe'dir. Bildiri, seminer ve toplantı önerileri programa alınan
kişiler programda yazılı olan tarih ve saatte etkinliğe katılmayı tahahhüt ederler.
Bildiri ve seminerler için sonradan belirtilecek adresteki form doldurulacaktır. Bildiri/seminerin adı ve özeti,
hangi konuda olduğu, ve bildiri sunusunun elektronik hali bu form aracılığıyla program kuruluna iletilecektir.
Sununun elektronik hali OpenOffice Impress formatında ya da PDF formatında olmalıdır.
Çalışma Toplantısı önerisi için aşağıdaki bilgiler doldurularak senlik-calistay@liste.linux.org.tr adresine
gönderilmelidir:

Çalışma toplantısının adı:
Toplantı amacı, teması, yararı:
Destekleyen grup ve topluluklar:
Toplantı hedef kitlesi:
Katılım bilgi düzeyi:
Tahmini katılımcı sayısı:
Toplantı tanıtım ve davet mektubu: (sonradan iletilebilir)

Bildiri ve Çalışma Toplantısı Önerisi İçin Son Gün: 1 Nisan 2007

