Eğitimi Düzenleyenler: Korsan Parti Hareketi ve Zumbara.com
Eğitimin Adı: Açık Kaynaklı Yazılımlar ve Açık Topluluk Deneyimleri
Korsan Parti Hareketi tanıtımı:
Korsan Parti Hareketi çarpık veya işlevini yerine getiremeyen sistemlerin sonucunda ortaya
çıkmıştır ve temelini, teknolojinin gerisinde kalmış anlayışlar ve çağın gerisinde kalmış yasalar
yüzünden “yasadışı” sayılan tüm temel insan haklarının özgürleştirilmesi ilkesinden alır. Bazı
kontrol sahipleri tarafından bu yöndeki eylemlerin “korsan” olarak adlandırılmış olmasına
gönderme yaparak kendi kendisini “korsan” ilan etmiştir. Manifestosunu buradan okuyabilirsiniz.
Zumbara.com tanıtımı:
Zumbara.com para yerine zamanın kullanıldığı bir paylaşım platformudur. Türkiye’nin ilk alternatif
ekonomi deneyi ve dünyanın en hızlı büyüyen ve en büyük zaman bankası sistemidir. Ekim
2010’dan beri aktif olan Zumbara platformu bugün 26.000 kişilik bir topluluk. Bu topluluk süreci ise
yine topluluk tarafından şekillenmektedir.
Açıklama:
Bugünlerde isteyen herkesin geliştirmeye destek olduğu bir şekilde olmak üzere Zumbara.com
platformunu açık kaynak kodlara taşımak gibi heyecanlı bir sürece girildi. Bu öyle bir süreç ki bu
yolculuğumuzda her isteyen de ortaya çıkan geliştirme kodlarını kullanabilecek ve güvenli topluluk
hareketini güçlendirecek. Açık kaynak kodlara geçiş bu konuyla ilgilenen kişilerin yeteneklerini
ortaya koyması, birlikte üretmesi, üretirken keyif alması, ilişki geliştirmesi ve süreci birlikte
şekillendirmeleri ile olacaktır.
Bu sürecin başında olan Zumbara için bu süreç nasıl işleyebilir, programcılar arasında topluluk
nasıl kurulur, açık kaynak kodun detayları nelerdir, nelere dikkat edilmeli gibi daha bir çok sorunun
cevabını Zumbara.com ve Korsan parti birlikte cevaplamak istemektedirler.
Korsan Parti Hareketi ve Zumbara.com bu noktada işbirliğine giderek bu süreci birlikte
deneyimlemek ve aktarmayı tercih etmişlerdir. Çünkü iki hareket de aşağıdaki değerleri
benimsemişlerdir:
❏ Teknoloji, bilgi ve kültür temel insanlık haklarıdır.
❏ Her bireye, başta internet olmak üzere, teknoloji imkanlarına azami erişim imkanı
sağlanmalıdır.
❏ Teknoloji kullanımı ile bilgi kaynaklarına ve kültür eserlerine erişim tamamen özgür
bırakılmalıdır.
❏ Kişisel bilgiler ve kişilerin özel kabul ettiği her şey korunma altına alınmalıdır.
❏ Üretici ve sanatçıların hakları korunarak, toplum yararına olmayan patent ve lisanslar yerine,
daha özgür ve paylaşımcı üretim modelleri geliştirilmelidir.

❏ Her alanda açıklık ve şeffaflık sağlanmalıdır.
❏ Düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünün tam olarak sağlanması için internet başta olmak
üzere tüm iletişim araçlarının etkin kullanımı sağlanmalıdır.
❏ Tüm bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar için, başta iletişim araçları olmak üzere, insan hayatına
ve gelişimine katkı sağlayacak tüm teknolojilerden faydalanılmalıdır.
Niyetimiz bizler öğrenirken, diğerlerine de ilham vermek ve diğerlerinden de ilham almaktır.
Katılımcılarla kendi alternatifimizi hep birlikte nasıl yaratabileceğimizi keşfedeceğimiz bir serüven
yaşamak istiyoruz.
Zumbara.com belgeleri:
zumbara.com geliştirme ile ilgili dokümanların listesini aşağıda görebilirsiniz:
zumbara kısa tanıtım dokümanı
zumbara.com altyapı hakkında soru ve cevaplar dokümanı
zumbara.com adım adım yapılacaklar dokümanı
zumbara.com server konusunda yapılabilecekler dokümanı
zumbara.com bug raporları dokümanı
zumbara.com 1st Priority Features dokümanı
zumbara.com açık kaynak / özgür yazılım toplantı notları dokümanı
zumbara.com kullanıcı hikayeleri dokümanı
zumbara.com geliştirme serüveni dokümanı
Zumbara'nın tüm süreçlerinin paylaşıldığı google grup ise burada
Zumbara’nın sosyal medya mekanları:
facebook.com/zumbara
twitter.com/zumbaradan
blog.zumbara.com
youtube.com/zumbaradan
https://groups.google.com/forum/#!forum/zumbaraalternatifekonomi

Korsan Parti Hareketi belgeleri:
Korsan Parti’nin
Açık

topluluk

süreçlerine

ilişkin

belgelerinin

https://korsan.piratenpad.de/
Twitter adresi için: https://twitter.com/korsanparti

yer

aldığı

KorsanPad

için:

Duyuru Eposta listesi için: http://korsanparti.org/mailman/listinfo/duyuru_korsanparti.org
Sohbet EPosta Listesi için: http://korsanparti.org/mailman/listinfo/sohbet_korsanparti.org
Forumu için : http://forum.korsanparti.org
Facebook adresi için: https://www.facebook.com/korsanpartiturkiye
Facebook Grubu için: https://www.facebook.com/groups/korsanparti/
IRC iletişimi için: https://webchat.pirateirc.net/#korsanparti
Youtube sayfası için : http://www.youtube.com/korsanparti

