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9. Türk Cumhuriyetleri işbirliği Forumu, 

Kazakistan’da yapılacak
Bakan düzeyinde katılımın 
sağlanacağı Forum, 
16-19 Kasım 
2011 tarihlerinde 
gerçekleştirilecek.

Bilişim 2011 Etkinliği kapsamında üçüncü gün 
sabah Türk Cumhuriyetleri Bilgi Teknolojileri 
İşbirliği Toplantısı da gerçekleştirildi. 
Toplantıda, TBD Türk Cumhuriyetleri Bilgi 
Teknolojileri Çalışma Grubu’nun birçok Türk 
Cumhuriyetinde düzenlediği toplantılar ile 
ortak bilişim terimleri, e-devlet, teknokent, 
bilgi güvenliği, eğitimde bilgi teknolojilerinin 
kullanımı gibi önemli bilgi teknolojileri 
alanlarında yapılan işbirliği çalışmalarının 
değerlendirip somut proje işbirlikleri tartışıldı. 
Toplantıya, Elçilik temsilcileri, Teknokent 
yöneticileri, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı 
(TİKA), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK), Türk Dil Kurumu (TDK), Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Bakanlık 
temsilcileri katıldı. 

Türk Cumhuriyetleri Bilgi Teknolojileri İşbirliği 
Toplantısı, TBD Türk Cumhuriyetleri Çalışma 
Gurubu Başkanı Nezih Kuleyin’in başkanlığında 
açıldı. Katılımcı Kuruluşlar önce sıra ile 
kendilerini tanıttıktan sonra konu ile ilgili 
görüşlerini açıkladılar. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığı adına toplantıya katılan Orhan 
Gazigil, Başkanlıklarının zaman, zaman TİKA 
ile karıştırıldığını oysa yürütülen çalışmaların 
niteliği açısından iki kurumun çalışmalarının 
birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu anlattı. 
Çok sayıda Akraba topluluğundan öğrencinin 
Türkiye’de eğitim aldığını bunların sorunlarının 
çözümünün kurumlarında olduğunu belirten 
Gazigil,  TBD Türk Cumhuriyetleri Bilgi 
Teknolojileri Çalışma Grubu’nun faaliyetlerine 
etkin olarak katılabileceklerini bildirdi.
KOSGEB’in kurulduğundan bu yana Çalışma 
Grubunun faaliyetlerine katıldığını her 
aşamada gereken desteği verme konusunda 
azami çaba gösterdiklerine değinen KOSGEB 
temsilcisi, bundan sonra da çalışma gurubu 
faaliyetlerine kurumsal olarak etkin bir biçimde 
katılacaklarını söyledi. Uzun yıllardır çalışma 
gurubunda yer alan Betül İğdeligüvenç ise, 
Türk Cumhuriyetlerine Teknoloji Geliştirme 
Merkezleri’nin (TEKMER) özellikle de oyun 
ve yazılım üretimi konusunda ihtisaslaşmış 
TEKMER’lerin önemini vurguladı.
Toplantıya hem ODTÜ Teknokent Genel Müdürü 
hem de yeni kurulmuş olan Teknokentler  
Derneği adına katıldığını bildiren Mustafa İ.  
Kızıltaş, grup ile derneğinin amaçlarının birçok 

noktada kesiştiğine işaret ederek her türlü 
desteği vereceğini söyledi. Hacettepe Teknokent 
Genel Müdür İlyas Yılmazyıldız, çalışmaların 
daha iyiye gitmesi için ellerinden geleni 
yapacaklarını belirtirken Gazi Teknokent Genel 
Müdürü Hanzade Avcı,  Türk Cumhuriyetlerine 
yönelik bir strateji geliştirmeye çalıştıklarını 
anlattı.
BTK adına toplantıya katılan Dr. Ahmet E. 
Çavuşoğlu, kurumun Türk Cumhuriyetlerine 
yönelik yaptığı çalışmalar hakkında kapsamlı 
bir sunum yaptı. Bölge ülkelerine yönelik 
olarak her yıl düzenledikleri Uluslar arası 
Konferans hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, bu 
yıl Regülasyon ve Spektrum eğitimi önümüzdeki 
yıl da Bilgi Teknolojileri eğitimi yapacaklarını 
bu kapsamda TBD Türk Cumhuriyetleri 
Çalışma Grubu ile işbirliğini uzun vadeli olarak 
gördüklerine dikkat çekti.
Daha sonra söz alan TBD Türk Cumhuriyetleri 
Çalışma Grubu Üyesi Aydın Kolat,  16-19 Kasım 
2011 tarihlerinde Kazakistan’da yapılması 
planlanan “IX. Türk Cumhuriyetleri işbirliği 
Forumu”  ile ilgili bilgi sundu. Bu güne 
kadar yapılan Forumlara her yıl her ülkeden 
değişik kişiler katıldığı için bir süreklilik 
sağlanamadığını, verimin artırılması için bu 

yıl Kazakistan’dan bakan düzeyinde katılımın 
sağlanacağını belirten Kolat, Forum programını 
tanıttı. Forum’da,  17 Kasım 2011’de TDK’nın 
gerçekleştireceği “ortak bilişim terimleri” 
çalışmaları yapılacak. 18 Kasım 2011’de 
“e-öğrenme ve Fatih Projesi”, “Teknokentler 
ve uygulama örnekleri” ve “BT sektöründe 
yenilikler” isimli çalıştaylar gerçekleştirilecek. 
Tüm çalıştaylara üst düzey Türk ve Kazak 
panelistler katılacak. 
Kazakistan Ticaret Ateşesi  Elşen 
Abdülazimov  ise, bazı konuşmacıların Türk 
Cumhuriyetlerindeki işlerin yürütülüşünden 
şikâyetçi olmalarının normal olduğunu çünkü 
her ülkenin kendine göre ayrı bir bürokrasisi 
olduğunu bunun da doğal olarak zorluk 
yarattığını belirtti. 

http://www.bilisimdergisi.org/s137


