Özgür Belge ve Açık Standartlar
Elektronik kayıtların basılı belgelerle gün geçtikçe daha fazla yer değiştirdiği bir çağda yaşıyoruz. Artık
fotoğraflardan metinlere, videolardan ses kayıtlarına kadar hemen her belgeyi elektronik ortamda kullanıyoruz,
saklıyoruz. iletişimimizin büyük bir parçası sayısal dünyaya taşınmış durumda.
Belge özgürlüğü, sayısal ortamdaki belgelerinizin kullandığınız uygulamadan ve zamandan bağımsız olarak
belgelerinize erişme, okuma/yazma özgürlüğü sağlar. Bu sayede kullandığınız uygulamaları özgürce seçebilir,
yıllar sonra bile değişen teknolojiye yenik düşmeden belgelerinize erişebilirsiniz.
Belge özgürlüğü için, Açık Belge Biçimi - Open Document Format (ODF) ve diğer açık ve özgür standartlar son
derece önemlidir.
Açık ve özgür standartlar, tekellerin ürünlerine bağımlı olmaksızın bilgiyi çoğaltmayı ve başkalarıyla özgürce
paylaşabilmeyi güvence altına almaktadır. Açık ve özgür standartların en büyük hedefi, herkesin kamusal bilgiye
hızlı, eşit, ücretsiz ve özgürce ulaşabileceği bir yapıdır.

Belge Özgürlüğü Günü
Belgelerimizin gelecekle uyumlu olmasının önemini olabildiğince çok kişiye anlatmak ve bu konuda farkındalık
yaratmak amacıyla her yıl Mart ayının son haftasında tüm dünyada Belge Özgürlüğü Günü (Document Freedom
Day) olarak kutlanmaktadır. 2012 yılında 28 Mart'ta kutlanan Belge Özgürlüğü Günü, dünyanın 80'i aşkın
ülkesinde, yüzlerce ayrı topluluk tarafından kutlanıyor. Etkinlik, Özgür Yazılım Vakfı Avrupa Ofisi'nin (FSFE)
öncülüğünde, IBM'den RedHat'a, Oracle'dan Google'a kadar pek çok kurum tarafından destekleniyor.

Belge Özgürlüğüne Nasıl Sahip Olabilirsiniz?
Siz de sayısal ortamdaki tüm belgelerinizin uygulama bağımsız olarak geleceğe aktarılmasını istiyorsanız özgür
belge biçimlerini kullanmaya dikkat edebilirsiniz. Eğer kullandığınız uygulamanın ODF (Açık Belge Biçimi)
desteği yoksa, DFD web sitesinde [1] de bağlantıları verilmiş olan özgür yazılım uygulamalarından indirip
kullanmaya başlayabilirsiniz. Ve elbette açık ve özgür standartlar hakkında çevrenizdeki insanları bilinçlendirmek
için bu kampanyaya katılabilirsiniz.

Bu Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?
• Web günlüğünüzde (blogunuzda) Belge Özgürlüğü Günü hakkında ya da açık standartlar hakkında
makaleler ve kampanya hakkında haberler yayınlayabilirsiniz.
• Web sitenize DFD web sitesine bağlantı kuran bir banner yerleştirebilirsiniz.
• Sosyal paylaşım ağlarını kullanarak DFD haberleri ve makaleleri yayınlayabilirsiniz. (Yayınladığınız haber
ve makaleleri #dfd veya !dfd olarak etiketleyin.)
• 28 Mart’ta şehrinizde etkinlikler düzenleyebilir, düzenlenen etkinliklere destek olabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi İçin
Document Freedom Day (DFD)'nin web sitesini [1] ve Wikipedia'yı [2] ziyaret edebilir, Açık Standartlar ve Belge
Özgürlüğü hakkında daha çok bilgiye ulaşabilirsiniz.
[1] http://documentfreedom.org/

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Open_standard

