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U l u s a l  o l m a k t a n 
u l u s l a r a r a s ı  o l m a y a
B öyle bir yazı yazma konusunda bende itici bir güç yaratan etmen, 

Kazakistan’ın Başkenti Astana da 16-19 Kasım 2011 tarihlerinde 
düzenlediğimiz IX. Türk Cumhuriyetleri Bilişim ve Ortak Terimler 
Alanında İş Birliği Forumu’dur.

Adından da anlaşılacağı gibi bu bizim dokuzuncu işbirliği forumumuzdu. Bin 
dokuz yüz doksan dokuz yılında başlayan işbirliği çalışmalarımız, dokuz tane 
işbirliği forumu, birçok koordinatörler toplantısı, birkaç tane de dil konusunda 
ortak işbirliği toplantısı şeklinde ürünler verdi.

Bu ürünlerden elde ettiğimiz sonuçların olumlu yanları oldukça fazla. En 
azından ilk toplantılarımızdaki ortak dil olan Rusça’nın yerini konuştuğumuz 
diller aldı. Kazaklar’ın bile bir bölümü artık konuşmalarında “bilgisayar” 
sözcüğünü kullanır hale geldi. Son toplantımızda Özbek Bilim Adamı 
Bahtiyar Kerimov bizim çalışmalarımızdan övgü ile söz ettikten sonra 
oluşturulabilecek ortak terimlerin merkezine bizim çalışmalarımızın 
konulabileceğinden söz etti. 

Bardağın dolu tarafı ile ilgili söyleyeceğimiz çok şey olabilir ama bakılması 
gereken bir de boş tarafı var. Yola çıktığımız ilk yıldan başlayarak bu 
ülkelerdeki Internet altyapısının bizimle doğrudan bağlantılı olmasının önemi 
üzerinde durduk. Özellikle e-devlet altyapısı için bu ülkelerin bakir olmaları 
nedeniyle ortak birçok proje yapılabileceği konusunda hem onlar hem de biz 
aynı düşüncelere ulaştık ama bu açıdan olayları irdelersek bir arpa boyu dahi 
yol alamadık.

Yol almaktan ya da bu projeleri sonlandırmaktan sorumlu olan kuruluş, kesinlikle 
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) değildir. Elindeki olanaklara bakıldığı zaman zaten 
böyle bir şeyi TBD’den beklemek haksızlık olur. Ama devlet yapımızdan kaynaklanan 
bir durum bu ülkelerdeki özellikle bilişim alanındaki yürütmemiz gereken işbirliği 
çalışmalarının sonuçlanmasında aksaklıklara neden oluyor. 

Bu ülkelerdeki diplomatik düzeyde yürütülen çalışmalar dışında kalan çalışmalar 
ya kısıtlı eleman ya da kısıtlı olmadığı zamanda sürekli olarak değişen elemanlar 
tarafından yürütülmektedir. Bunun sonucu uzun soluklu olan bilişim projelerinin ön 
hazırlık ve proje aşamaları herhangi bir anda kesintiye uğramakta yeni gelen eleman 
olayı kesintiye uğradığı noktadan başlayarak sürdüremediği için ortak projeleri bir türlü 
yaşama geçirememekteyiz.
 
Kamu çok devinimli bir siyasi hareketlilik yaşıyor ve bu hareketlilik sadece iktidar 
değişimlerinden dolayı değil aynı siyasi iktidar döneminde bile her bakan ya da 
müsteşar değiştiğinde kökten yaşanıyor. Bu durum en fazla hazırlık süresi uzun süren 
bu nedenle de ayrıntıda yanlış yapılmaması gereken uzun erimli projeler için sorun 
olmakta bu tür projeler de en fazla bilişim sektöründe var olduğu için çalışmalar 
kesintiye uğramaktadır.

Görünen odur ki eğer bu sıkıntıları Türk Cumhuriyetlerinde aşamazsak o zaman büyük 
bilişim projelerini gerçekleştirmemiz oldukça zor olacak.
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