
Pardus Gönüllüleri Topluluk Portalı
Yazar Kılavuzu

1. Yazıda kullanılacak hitap dili, makaleyi okuyacak kişiler düşünülerek, genele hitap
edecek şekilde olmalıdır.

2. Makale içerisinde Pardus Projesi ile bağlantısı olmayan farklı site, ürün, hizmet vb.
kaynaklara referans verilirken haksız rekabeti önleyecek şekilde genel ifadeler
kullanılmalıdır. Topluluk portalımızda açık/kapalı, ücretli/ücretsiz herhangi bir rakip
ürünün küçültücü bir şekilde karalanmasını istemiyoruz. Eleştiriler ölçülü, saygılı ve
özellikle özgür yazılım bileşen ve dağıtımlarına karşı “yapıcı mahiyette” olması
şartıyla kabul edilebilir.

3. Açık veya kapalı kaynak kodlu tüm işletim sistemi ve yazılımların telif ve marka
haklarına saygı duyuyoruz. Topluluk portalımızda bu hakları çiğneyecek mahiyette
yazı ve görsellere izin verilmeyecektir. 5846 No’lu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na
aykırı, korsan ve lisanssız kullanımları teşvik edecek yazı ve belgelere portalımızda
yer verilmeyecektir.

4. Topluluk portalımızda herhangi bir siyasal görüş, din, dil, ırk, etnik grup ya da
korumalı gruba karşı olumsuz ifade ve nefret söylemine izin verilmeyecektir.

5. Yazılarınız tamamen kendinize ait, özgün belgeler olmalı; başkaları tarafından
oluşturulmuş yönergelerin ya da çözümlerin olduğu gibi alıntılandığı makaleler
olmamalıdır.

6. Makalede kullanılan bilgiler, uygulamalar, resimler farklı kaynaklardan alınıyor ise
mutlaka bağlantı verilerek referans verilmelidir. İlgili görsel ve yazılara mevcut ise,
sayfalarındaki özgün lisans bilgisiyle (CC by-sa gibi) birlikte referans verilmelidir.

7. Konunun iyi anlaşılması için bu tarz referansların somut olarak örneklenmesi
gerekliyse, mümkün olduğu sürece 1'den çok (örneğin en yaygın kullanılan ve
birbirinden bağımsız 3 farklı kaynak gibi) örneğe referans verilmelidir. Örneklerden
hangisinin kullanılacağına dair seçim sorumluluğunun kullanıcıda olduğunu
vurgulayacak notlar eklenmelidir. Bu tarz kaynaklara referanslar verilirken;

● Anlatılan yazılımın özgür/açık kaynak bir lisansla dağıtılıyor olması, tercih
sebebidir. Açık kaynak kodlu olmayan ama Linux masaüstü ortamında yaygın
kullanımı olan yazılım ve hizmetler (Steam, Spotify gibi servislerle çeşitli
sanallaştırma çözümleri gibi) de portalımızda tanıtılabilir.

● Anlatılan yazılımın Pardus veya diğer Linux dağıtımlarıyla uyumlu olması
veya yazar tarafından uyumluluğun test edilmiş olması gereklidir.

● Kaynak kullanıcıya ilave maliyet oluşturmamalıdır.



8. Hazırlanan makalenin hangi Pardus sürüm ya da sürümleri üzerinde sorunsuz olarak
çalıştığı mutlaka belirtilmelidir.

9. Makale içerisinde kullanılan görsellerin boyutlarının birbiriyle uyumlu olmasına özen
gösterilmelidir. Mümkün olduğunca aynı büyüklüklerde görseller kullanılmalıdır. Bir
görseli eklemek için sayfanın üzerine sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Eklediğiniz
görselin üzerine tıklayarak büyüklüğünü ayarlayabilir, etrafında çerçeve olmasını
sağlayabilir yada üzerine tıklayınca gitmesi için bağlantı ekleyebilirsiniz.

10. Pardus topluluk portalına gönderilen tüm yazılar; yazım, anlatım bütünlüğü ve
dilbilgisi denetiminden geçirilerek yayına alınır.

Yazı Ekleme
Panelde Yazılar > Yeni ekle yolu izlenerek blok editör açılır.

Blok eklemek için sol tarafta bulunan + düğmesine basılır.

Kod blokları için Enlighter Sourcecode bloğu kullanılmalıdır.



Satır içi komutlar için Enlighter Inline Code kullanılır. Tanımlanmak istenen kelime veya
cümle seçilir, aşağı doğru küçük ok işaretine basılır ve Enlighter Inline Code seçilir.

Küçük uyarılar veya notlar için Notice bloğu kullanılabilir.

Notice bloğu kullanılırken Notice Color ayarı sarı yapılmalıdır.



Notice bloğunun detaylı kullanımına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

https://developer.wpengine.com/genesis-blocks/notice-block/

Yazı sekmesi
Bu sekmede yazar ve yayınlanma tarihi gibi seçenekler değiştirilebilir (yalnızca yöneticiler
tarafından). Yazı tamamlandıysa, editör onayı için “İnceleme bekliyor” tiki seçilir ve yazı,
bekliyor olarak kaydedilir.

https://developer.wpengine.com/genesis-blocks/notice-block/


Yazının kategorisi seçilir.

Etiketler eklenir.

Öne çıkan görsel eklenir. Bu görselin büyüklüğü 1300x800’ü geçmemelidir.


