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Halıcı, TBD Ankara şubesi ile TCBTÇG üyeleri 
bulundu.  

Grubun kuruluş ve amacına ilişkin kısa bir 
sunum yapıp bilgi veren Kuleyin, toplantıyı 
Türk Cumhuriyetlerle işbirliği geliştirmek 
üzere neler yapılabileceğini konuşmak için 
düzenlediklerini bildirdi. Kuleyin, daha sonra ne 
gibi çalışmalar yapılması gerektiğine ilişkin bir 
fikir birliğine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. 
İşbirlikleri konusunda Türkiye’nin “dinamo” 
görevi üstlenebileceğini vurgulayan Kuleyin, 
çok sayıda bilişim terimi üretilip kullanıldığını 
anlattı. 
“Artık ortak terimleri birlikte üretebilir ve 
ortak bir bilişim dilinin teknoloji ile daha iyi 
kullanabileceğimize inanıyoruz” diyen Kuleyin, 
ortak birtakım hedefler belirlenebileceğini, 
ortak bilişim teknolojileri üretebilmesi için 
ulusal kurullarla uluslar arası koordinasyon 

Türk Cumhuriyetlerle, bilişim ve ortak terim işbirliği
TCBTÇG, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan büyükelçileri ile Ankara’da toplandı.

T
ürk Cumhuriyetleri Bilişim 
Teknolojileri Çalışma Grubu (TCBTÇG), 
Türk Cumhuriyetleri büyükelçilerinin 
de katılımıyla Ankara’da bir araya 
geldi. 17 Ocak 2011’de Hilton’da 
yapılan toplantıya, Azerbaycan, 
Özbekistan ve Kırgızistan’ın 

büyükelçileri, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı, 
ve Kazakistan büyükelçiliklerinden üst düzey 
temsilciler ile TBD Yönetim Kurulu ve Ankara 
Şube yöneticileri katıldı.

TCBTÇG Başkanı Nezih Kuleyin’in açılışını 
yaptığı toplantıda, Azerbaycan Büyükelçisi Faig 
Bagirov, Özbekistan Büyükelçisi Ulfat Kadirov, 
Kırgızistan Büyükelçisi Ramazan Dyryldaer, 
TDK Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, 
Kazakistan Kültür Ataşesi Maksat Sapardekova, 
TBD Yönetim Kurulu üyeleri Lütfi Varoğlu, Ayla 
Altun, Koray Özer,  TBD Genel Sekreteri Gülten 

yapılabileceğini söyledi. Kuleyin, Türkiye’nin 
teknoparklar konusunda büyük adım atıldığını 
ve önemli bir kazanım sahibi olduğuna dikkat 
çekip işbirliği yapılabilecek konuları şöyle 
sıraladı:
-Yönetişim,
-Ortak bilişim terimleri,
-e-devlet
-e-ticaret
-eğitim
Toplantılarına büyükelçilik veya temsilcilik 
düzeyinde katılım sağlanmasını istediklerini 
vurgulayan Kuleyin, bir web sitesi çalışmamaları 
bulunduğunu ve bunu geliştirmek için kaynak 
ayrılması gerektiğine işaret etti. Kuleyin, her yıl 
grup olarak düzenledikleri “Türk Cumhuriyetleri 
Bilişim ve Ortak Terimler Alanında İş Birliği 
Forumu”nu, bu yıl da gerçekleştirip birlikte 
alınacak kararları ortak çalışarak ve hep 
birlikte uygulamayı istediklerini söyledi. 
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10 yıldır faaliyette

1999’da TBD bünyesi ve 2000’de Devlet Bakanı isteği doğrultusunda Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’nda (DTM) kamu ve özel sektörden uzmanların katılımıyla kurulan 
TCBTÇG, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında BT’nin geliştirilmesi, BT 
ürünlerinden ve hizmetlerinden daha fazla yararlanılması, ortak bilişim kültürünün 
yaratılması ve yaygınlaştırılması, ortak bilişim dilinin yaygınlaştırılması, sivil toplum 
diyalogunun geliştirilmesini için gönüllü olarak çalışmalar yürütüyor. 

Grubun hedefleri ise şöyle sıralanıyor:  
• Türk Cumhuriyetlerine yönelik çalışmalar yapmak,
• Ülkemizde ve Türk Cumhuriyetleri arasındaki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla 
koordinasyonu sağlamak,
• Türk Cumhuriyetlerinin bulunduğu bölgede yapılacak iş birlikleri ile ekonomik ve 
kültürel bağları güçlendirmek,
• Var olan bilişim teknolojisini geliştirerek bölge refahını arttırmak
TCBTÇG; TIKA, DTM, KOSGEB, TBV, gibi kamu ve özel sektör temsilcileri bulunuyor. 
10 yılı aşkın süredir çeşitli etkinlikler düzeyen Çalışma Grubu,  son olarak 23-27 
Haziran 2010’da Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de sekizincisini gerçekleştirdikleri  
“Türk Cumhuriyetleri Bilişim ve Ortak Terimler Alanında İş Birliği Forumu”nda, 
Bilişim Teknolojileri, AR-GE ve Teknokent ile Ortak Türkçe Bilişim Terimleri 
Alanında İşbirliği konularını görüştü. Toplantıda “Bilişim Teknolojileri, AR-GE, 
Teknoparklar  ve KOBİ’lere Sunulacak Hizmetlerin Aktarılması Konusunda İş 
Birliği” kararı alınmıştı. 

Özbekistan, teknoloji ve modernizasyonda işbirliği bekliyor
Özbekistan Büyükelçisi Kadirov, öncelikle teknopark konusuna ilgi duyduklarını, nasıl bir 
mekanizma ile oluşturulup çalıştığını öğrenip kendi ülkelerinde kurmayı istediklerini bildirdi. 
2011-2015 yılları arasında Özbekistan’da teknopark ve serbest bölgelere ilişkin bazı çalışmalar 
yürütüleceğine işaret eden Kadirov, bu alandaki kanun ve düzenlemelerin kendileri için çok önemli 
olduğunu vurguladı. Kadirov, Özbekistan’ın teknoloji ve fabrikalarda modernizasyon konusunda 
işbirliği beklediklerini açıkladı.
TCBTÇG’yi desteklediklerini ve ortak bilişim teknolojileri üretilmesi çalışmalarına katılacaklarını 
bildiren Azerbaycan Büyükelçisi Bagirov ise, kendi bilişim terimlerini üretmeye başladıklarını 
ve bunu grup ile birlikte geliştirmeyi istediklerini söyledi. Bagirov, bu toplantılara büyükelçilerin 
katılımının önemine dikkat çekerek kamudan geleceklere tam olarak işbirliği desteğinin 
sağlanacağını belirtti. Teknopark konusunda çalışmaların başlatıldığını duyuran Bagirov, 
Türkiye’nin deneyimlerinden yararlanmak, birlikte çalışmak için işbirliğine açık olduklarını 
duyurdu.
Dilbilimcilerle bilgisayarcıların bir araya gelip çalışması gerektiğini söyleyen TDK Başkanı Akalın, 
Çağatay Türk Edebiyatının en büyük şairi Ali Şir Nevâi’nin 570’inci 
doğum yılı nedeniyle düzenledikleri “Türk Cumhuriyetleri Bilişim 
ve Ortak Terimler Alanında İş Birliği Forumu”nun Özbekistan’da 
yapılması önerisinde bulundu. 
Kırgızistan Büyükelçisi Dyryldaer de toplantıda köylerde ve kırsal 
kesimlerdeki okullarda bilgisayar ve İnternet bulunmadığını, bu 
konuda geliştirilecek projelerde işbirliklerine hazır olduklarını 
bildirdi.
Toplantıda konuşan TCBTÇG eski Başkanı Sami Dönmez, toplantılarda 
sürekliliğin sağlanması için ülkelerde ‘Bilişim koordinatörleri’ 
belirlenmesini isterken Bilişim Dergisi Yayın Yönetmeni Koray Özer, 
Türk Cumhuriyetlerindeki bilgi teknolojileri sektörünün durumu, 
yapılan çalışma ve başarılı projelere dergide yer verebileceklerini 
söyledi. Aydın Kolat ise ortak çalışma noktaları bulunmasını ve 
doğru isimlerle toplantılara katılımın gerektiğine işaret ederek 
yazılım konusundaki işbirliği ve süreçlerde anlaşmanım çok daha 
önemli olduğunu vurguladı. Ayla Altun, TBD’nin lokomotif bir STK 
olarak çalıştığını, Türk Cumhuriyetlerde eşdeğer kurumlarla iletişim 
sağlanmasını önerirken Lütfi Varoğlu, Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
olarak Bilişim Teknolojisi desteği vermeye hazır olduklarını, deneyim 
paylaşımı sağlayabileceklerini belirtti. 
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