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DAĞITIM YERLER1NE

20ı6-2019 Ulusa] Siber Güvenlik stntejisi ve Eylem Plaru Eylem No 4.5: Paldus'un yayglnlaşunlması,
2015-2018 Bilgi Toplumu stratejisi Ve Ey]em plaırı, Madde 63: Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılını Kullanrınının
Desıeklennıesi, 65. Hükumet Programlannda yer alan vizyon çerçevesinde; Pendik Belediyesi olaıak, 2016 yrı
itibaIiyle PaIdus ve Açık Kaynak Kodlu ürünleli kullanlyoruZ ve ıecrübelefmizi Sizlerle pay]aşmak isliyoruz.
TÜBiTAK ULAKBiM önderliğinde, sanayi ve T€knoloji Bakanlığl takibi i|e gerçekleşdrilen Kamu Açık Kaynak
Konferansr'nın Yen]l Yönetimler ayağı 02-03-04 Ekim'd€ Pendik'tt Pendik Belediyesi ev sahipliğinde düzenleniycır.

Konferaırs'ta bu yıl Pardus Projesi Ve ürün ailesi, açık kaynak dünyasındaki gelişmeler ve çözümleı kamu
açık kayııak kullanın], Tilrkiye ve Yundışü'dan döüıüşüün önekleri, ülkeınizde yürütiileür faaliyetler, kanru kayııaklarınrn
eüin ve verimIi kullanınıı ve benz-eri konular, eğitimle1 seminerler ve çalıştay]ar eşliğinde ele alınacakırr.
ı.397 beltdiyede yaklaşlk 300 bin'den fazla bilgisayar kullanılıyo1 bu bilgisayarların işletim Sistemi o]arak kullanılan
Microsoft yazılımları ve belediyecilik- hizmet]eri için kullarulan diğer yabancı ürün]erc ödenen yıllık lisans
maliyeti Milyarlar(a TL'dir.

Katıllmınızla; Microsoft 8ibi ışletim sistenılerine bağınrh yerli ve globa| yazılınllann
daİıüşüününü sağlayarak PARDUS işlctim sistemini yayginlaştırmayı, Ü|kemjZiD dört bil, yanlndJn kanhm sağiayan
bel(,diyclerin Türkiyc'de PARDUS'un geldiği nokta ve gösterdiği gelişimi göIerek farkındalık oluşturmayı, Firmalann,
belediyelt,r özt]inde kamudaki Açık Kaynak Kod ve Yerli Yazılım talebini göı,erek bu konuda yattrın,]
yapınalannı sağlamayı, Yurtd§ına Lisans Maliyeti olarak ödenen kaynaklannıızın Açık Kaynak Kod ve Yerli Yazılrm
krıllanıınıyla iilkeıniz insanınııı gelişiınine aktarı]arak bilgi ve yetkinlik seviyesinin aı,tınlnıaslna yaıdmıcı olnıayı
sağlamış olacaksınız. Teknik Personellere eğiıimler Tübitak eğitmen]eri tarafmdan sağlanacak olup, kontenjanla
sınırlıdıı Başvuru rlurumuna gajüt eğjtimlel açılacak olup. açılan eğitim]er başvuru sahiplerine trmail ile
bilgilendirilecektir-

Tilm Kamu Kurumları içiıı faydalı olacak bu etkinliğin size bağlı tİim Krırunrların Bilişım Bilim]erine Ve üSt
yiinetinılerine duyurulması ve katılım sağlanınası hususunda desteklerinizi bekler;

Bi]gilefinize arz ederinı.

Konferaııs ve Eğitimlere Son Kayıt TariN: 27109/2018 ınesai bitimiıre kadardıı,.

İstanbul KAK'18 dctayh bilgi ve kayıt için; http:/,&ak.pendik.b€l.tr

Etkirılik Adİesi: Green Park Oİel Pendik
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