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TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim
Terimleri Çalışma Grubu Başkan
Yardımcısı Belgin Tezcan Aksu:

Türk dünyası,
bilişim alanında
ortak terimler
kullanmalı
TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma
Grubu, Türk Dünyası’nın kültürel, ekonomik ve teknolojik
ilişkilerin geliştirilebilmesi için ortak iletişim dilinin
oluşturulması gerekliliğine inandığını açıkladı.
Fatma Ağaç

Ç

Çağımızın en önemli alanlarından biri olan bilişim alanında Türk dünyasında
ortak terimlerin kullanılabilmesi için bugüne kadar yapılan çalışmaların
belirlenmesi, bundan sonra yapılacak işlerin düzenlenmesi amacıyla çeşitli
bilimsel araştırmalar yapıldı.
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu
Başkan Yardımcısı Belgin Tezcan Aksu, Türk dünyasında kültürel, ekonomik ve
teknolojik ilişkilerin geliştirilebilmesi için ortak iletişim dilinin oluşturulması
gerekliliğine inandıklarını söyledi. Aksu, bilişimle ilgili terimlerin altı Türk yazı
dilinde (Azerbaycan Türkçesi, Kazakistan Türkçesi, Kırgızistan Türkçesi, Özbekistan
Türkçesi, Türkiye Türkçesi ve Türkmenistan Türkçesi) karşılıklarının bilimsel bir
ortamda bir araya getirilmesi ve her biri üzerinde tartışılarak önerilerin kamuoyuna
duyurulması ihtiyacıyla Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu’nun
kurulduğunun altını çizdi.
Bugün bilişim alanında birkaç bin terimin dilimizin söz varlığına kazandırıldığını
vurgulayan Aksu, “Türk dili kökenli bu terimlerin bütün Türk dünyasında
kullanılması, ortak iletişim dilinin kurulmasına katkıda bulunacağı gibi ekonomik,
teknolojik ilişkilerin geliştirilmesini de sağlayacaktır” dedi. Aksu, Türk dünyası
ile yapılan ortak toplantılarda, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
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Çalışma Grubumuz “Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu” adıyla çalışmalarını
sürdürmeye devam etti.
Çalışma grubumuz, Türk dünyası içerisinde ortak iletişim dilinin kurulmasını, bu alandaki
ekonomik ve teknolojik ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak üzere dilimizin söz varlığına
kazandırılan bilişim, bilgisayar, yazılım, donanım gibi Türkiye Türkçesine ait bilişim terimleri ile
diğer Türk Cumhuriyetlerinde kullanılan Türk dili kökenli bilişim terimlerinin ortak bir zeminde
belirlenmesi ve belirlenen terimlerin bütün Türk dünyasında ortak olarak kullanılmasını
sağlamak amacıyla kurulmuştur.

-Böyle bir grubun kurulmasına neden ihtiyaç duyuldu?
-Gelişen bilim ve teknoloji alanlarında Türkçe kökenli terimlerin kullanılması yolunda yapılan
çalışmalarda özellikle bilişim alanında son yıllarda önemli başarılar elde edilmiştir. Bugün bu
alanda birkaç bin terim, dilimizin söz varlığına kazandırılmıştır. Türk dili kökenli bu terimlerin
bütün Türk dünyasında kullanılması, ortak iletişim dilinin kurulmasına katkıda bulunacağı gibi
ekonomik, teknolojik ilişkilerin geliştirilmesini de sağlayacaktır.
Alanla ilgili terimlerin altı Türk yazı dilinde (Azerbaycan Türkçesi, Kazakistan Türkçesi,
Kırgızistan Türkçesi, Özbekistan Türkçesi, Türkiye Türkçesi ve Türkmenistan Türkçesi)
karşılıklarının bilimsel bir ortamda bir araya getirilmesi ve her biri üzerinde tartışılarak
önerilerin kamuoyuna duyurulması ihtiyacıyla bu Çalışma Grubu kurulmuştur.

-Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu neleri gerçekleştirmeyi ve hangi
etkinliklere imza atmayı planlıyor?

Türkmenistan ve Türkiye’den katılan bilim adamlarının yabancı kökenli 1200 bilişim
terimine Azerbaycan Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi,
Türkmen Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde karşılıklar önerdiğini belirtti. Aksu, Bilişim
Dergisi’nin sorularını şöyle yanıtladı:

-Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu ne
zaman ne amaçla kuruldu?
-Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu, bu adla 2013 yılında kuruldu. Ancak bu
grubun temeli, Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde kurulan Türk Dünyası Bilgi Teknolojileri
Çalışma Grubu görevini tamamladıktan sonra Türkiye Bilişim Derneği (TBD) çatısı altına
geçen ve 2009 yılında kurulan “Türk Cumhuriyetleri Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu” içinde
atılmıştır. Sözü edilen çalışma grubu, çok genel hatlarıyla bilişim teknolojileri alanındaki son
gelişmeleri Türk dünyasına aktararak iş birliği arayışlarını geliştirmek ve ortak bir iletişim dili
kurmak üzere çalışmalarını bu yıla kadar sürdürmüştür.
Türk dünyasında bilişim teknolojilerini geliştirme, tanıtma ve yaygınlaştırma ile ortak iletişim
dili kurma işlerinin aynı grup içerisinde yürütülemeyecek kadar geniş kapsamlı oldukları
anlaşıldığında TBD Yönetim Kurulu’nda iki ayrı grup kurulması kararı alındı ve böylece
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-Çalışma Grubumuz kültürel, ekonomik ve teknolojik ilişkilerin geliştirilebilmesi için ortak
iletişim dilinin oluşturulması gerekliliğine inanmaktadır. Bu inançla:
Türk Cumhuriyetlerinde (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye,
Türkmenistan) dil bilimciler ile bilişimcilerin bir araya gelmelerini sağlamak,
Türk Cumhuriyetlerindeki bilişim ile dil bilimi alanındaki terim çalışmalarını takip etmek,
Ortak terimlerin gözler önüne serilebilmesi için 6 dilde terimlerin bir arada bulunduğu
kılavuzun/sözlüğün hazırlanması amacıyla çalışma toplantıları yapmak,
Kılavuzun/Sözlüğün hazırlanabilmesi için ilkeleri belirlemek,
Belirlenen ilkeler doğrultusunda 6 dilde bilişim terimlerini bir araya getirmek,
Hazırlanan kılavuzun/sözlüğün sayısal ortamda kullanılabilmesi için özel bir yazılım hazırlamak,
Hazırlanan kılavuzu/sözlüğü önce Genel Ağ (İnternet) ortamında daha sonra kitap olarak
yayımlamak,
Gelecekte yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunmak,
Ortak bilişim terimlerinin kullanıldığı bilişim ders kitapları hazırlamak veya hazırlatmak
görevlerini yerine getirecektir.

-Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu’nun Türk Dünyası ile yaptığı
ortak çalışmalar var mı?
-Çağımızın en önemli alanlarından biri olan bilişim alanında Türk dünyasında ortak terimlerin
kullanılabilmesi için bugüne kadar yapılan çalışmaların belirlenmesi, bundan sonra yapılacak
işlerin düzenlenmesi amacıyla bilimsel araştırmaların yanı sıra 2004-2011 yılları arasında
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forumlar düzenlenmiştir. Bu forumlarda; sürdürülebilir kalkınmada bölgesel kaynaklar, bilişim
teknolojilerinin ekonomik kalkınmadaki önemi ve iş birliği modelleri, teknoloji geliştirme
olanakları, e-eğitimde ortak çalışmalar, ortak dil ve kültür, bilgisayar destekli sözlük, derlem,
çeviri ve diğer alt yapı çalışmaları, ortak kültürel mirasın e-ortama aktarılması, bölge ülkelerde
İnternet’in yaygınlaştırılması, ortak bilişim terimleri, Ar-Ge, teknoparklar ve KOBİ’lere
sunulacak hizmetlerin aktarılması vb. konular alanın uzmanı kişi ve bilim adamlarınca
tartışılmış, bilgi alışverişinde bulunulmuş ve çözümler üretilmiştir.
Ayrıca dil bilimciler ile bilişimcilerin bir araya gelmelerini sağlayarak bilişim ile dil bilimi
alanında gelişmelere kısaca göz atmak, çalışmaları irdelemek ve gelecekte yapılabilecek
çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunmak, yeni projeler ortaya koymak amacıyla
2005 ve 2006 yıllarında iki çalıştay düzenlenmiştir.
Son iki yılda çalışmaların biçimi değiştirilmiş ve 2012’de Bakü’de, 2013’te Taşkent, Hiva,
Buhara ve Semerkant’ta Türk Cumhuriyetleri Ortak Bilişim Terimleri Kılavuzu/Sözlüğü
toplantıları gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Türkmenistan ve Türkiye’den katılan bilim adamları yabancı kökenli 1200 bilişim terimine
Azerbaycan Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve
Türkiye Türkçesinde karşılıklar önermiştir.

-Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri nelerdir?
-Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubunun son iki yılda yapmış olduğu
toplantılarda 1200 bilişim terimine Azerbaycan Türkçesi, Kazakistan Türkçesi, Kırgızistan
Türkçesi, Özbekistan Türkçesi, Türkiye Türkçesi ve Türkmenistan Türkçesi olmak üzere 6 yazı
dilinde terimler önerilmiştir.

-Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu’nun yapısından söz eder
misiniz? Grup üyeleri kimler?
-Çalışma Grubunun üyeleri; Türkiye’den Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın, Türk Dil Kurumu Sözlük Uzmanı Belgin Tezcan
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Aksu, Nezih Kuleyin, çalışma grubundan sorumlu TBD Yönetim Kurulu üyesi Koray Özer,
Türkmenistan’dan Şahruz Akatabay, Özbekistan’dan Taşkent Devlet Şarkşinaslık Enstitüsü
Türkoloji Bölümü’nden Dr. Shahina İbrahimova, Kırgızistan’dan Devlet Üniversitesi Bilgisayarlı
Dil Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sonunbubu Karabayeva, Kazakistan’dan Ahmet Baytursınulı
Dil Bilimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sherubay Kurmanbayuli, Azerbaycan’dan Dr. İsmayıl
Sadıqov, Türkmenistan’dan şu anda Dil Tarih, Coğrafya Fakültesi (DTCF) Çağdaş Türk Lehçeleri
Bölümü’nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Berdi Sarıyev’dir. Bu üyelerimizden Prof. Dr. Şükrü
Halûk Akalın, Belgin Tezcan Aksu, Nezih Kuleyin, Koray Özer kurucu üyelerimiz; Nezih Kuleyin
başkanımız, Belgin Tezcan Aksu ise Başkan Yardımcımızdır.

-Eklemek istediğiniz konular var mı?
-Çalışma Grubumuz hakkında ayrıntılı bilgileri okuyucularınızla buluşturma düşünceniz için
teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.
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