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4 -7 Şubat 2017 – Konferans Öncesi Kurslar

Konferans öncesinde ve konferans sırasında çeşitli seminerler ve kurslar var. Konferans
öncesinde, 4-7 şubat tarihlerinde 4 gün 41 adet yoğun, uygulamalı kurslar yaklaşık 54 sınıfta
verilecektir. Kurslar üniversite ve kamu çalışanlarını hedeflemekle birlikte her yurttaşa
açıktır ve ücretsizdir. Bilgisayar, Bilişim ve BÖTE öğrencileri beklenmektedir. Kursiyerler ve
konferans katılımcıları üniversite yurtlarında makul ücretlerle kalalabileceklerdir. Kursiyerlere
kendi bilgisayarlarını getirmelerini, ve hazırlıklı gelmelerini öneririz. Kursu bitirenlere Katılım
Belgesi verilecektir. Kursların ayrıntısı için: ab.org.tr/ab17/kurs.html

Kurs Listesi

• Linux ( 101 - 103 - 140 - 1.5 ) • Linux ile Müzik • Sanatsal Programlama
• Ters Kod • Arduino I • PostgreSQL ( 101 - DBA )
• Libreoffice Atölyesi • Debian Paket Atölyesi • Ekran Tasarımı
• Django • Python • C++ • Java • PHP • Android (A - B )
• Ruby • Ruby on Rails ile Proje • Yazılım Yaşam Döngüsü • Temiz Kod
• Kriptoloji I • Güvenlik (A-B-C-D) • Hacker101
• Bilişim Hukuku • Adli Bilişim • Sosyal Medya
• R ile Veri Analizi • R ile Görselleştirme

• Ağ Yöneticiliği • Linux ile İleri Ağ Atölyesi • Eğitimde Yeni yaklaşımlar

• Nesnelerin İnterneti • Bilimsel Hesaplama • Yüksek Başarımlı Hesaplama

• Makina Öğrenmesi • Devops • Haritalama

Kurslar ve konferans herkese açık ve ücretsizdir. Katılmak isteyenler, kendi masraflarını
üstlenmek durumundadır. Kursa başvuran adaylar, kurs seçimi öncesinde kayit.ab.org.tr
üzerinde profillerini oluşturacaktır. Bunda dikkatli olunması çok önemlidir. Bir kursa, o
kursun ön koşulları sağlayanlar kabul edilecektir. Gerektiğinde kurs eğitmenleri, adayların
profillerini inceleyip, anket ya da sınav yaparak şeçim yapacaktır. Bazı kurslarda şubeler
açılacaktır. Linux101 kursunun, bilgisayar okuryazarı olmanın dışında bir ön koşulu
yoktur ve her başvuruyu kabul etmek istiyoruz. Kursa katılacakların kendi bilgisayarlarında
bir linux dağıtımı kurulu olması önerilir. Kursiyerlerin katılmak istedikleri kursu dikkatle
incelemeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları beklenmektedir.

Kurs Kayıtları 2-10 Ocak 2017 arasındadır.
Kayıt: https://kayit.ab.org.tr
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