
çalışılan  sistem ve konularımız 
 

 
 
Türk Toplumunun  ve Turkish Forumun Değerli Üyesi 
 
Geçen sene oluşturulmuş olduğunu rapor ettiğimiz :    çok seslilik ve Turkish Forum ağı başarı ile devam 
etmektedir. Dünyanın her bir köşesinden sesimiz, fikirlerimiz, düşündüklerimiz,  önceden tahmin 
edemiyecegimiz ve inanılmaz bir Yükseklikde duyulmaktadır. Bu durumu siz Üyelerimizden gelen destege 
borçluyuz …. gaye Dünya çapında Türk Topluluklarının  ve Türkiyenin temel sorunlarının çözümüne yardımcı 
olmak için gerekli imkanları yaratmaya çalısmak idi… problemlerimiz değismedi bilakis artma gösterdi daha 
gitmemiz gereken uzun bir yol var ve projeleri Türkiyemiz için tamamlamak bağlamında  
 
Yapılması gerekenler: Bir senedir hakikat yapmak için sınırlı bir bütçe ile yılmadan çalıştığımız konular 

 Sistemlerin ağ bağlantı (connectivity) kalitesi ve yönetimi. 
 İşletim Sistemlerinin (OS) güncellenmesi, yedeklenmesi vb. bakımı 
 Veri Tabanlarının (DB) güncellenmesi, yedeklenmesi vb. bakımı 
 Sunucuların (Apps) güncellenmesi, yedeklenmesi vb. bakımı 
 ePosta alt yapısının (SMTP/POP3/IMAP) güncellenmesi, yedeklenmesi vb. bakımı 
 ePosta kara liste yöneticileri ile ilişkilerin idaresi (AOL, Earthlink, SpamCop, RBDNS, vb.) 
 Güvenlik güncellemeleri ve saldırılara karşı korunması. Gerektiğinde cevaplandırılması. 
 Veri Merkezi (data center) ile ilişkilerin yürütülmesi. 
 TurkDB’nin yönetimi, güncellenmesi, yedeklenmesi vb. bakımı. 
 ListServ dağıtım sisteminin yönetimi, güncellenmesi, yedeklenmesi vb. bakımı. 
 TurkishForumun YENİ içerik yönetimi sisteminin geliştirilip uygulanması. 

 
Sıstemimiz 25 senedir değişmedi…… Turkish Forum Kar gayesi olmayan bir Sivil Toplum Kuruluşu. Olarak 
devam etti  ve bugünde ….. Tüm yöneticileri gönüllü olarak ve hiç bir ücret veya masraf  almadan 
imkansızlıklarla mücadele ederek  çalışmaktadırlar.. 
 
Ermeni diasporası yalanları yok  etmeye  ..  PKK nın Türkiyemizi bölme planlarını sıfırlamaya  ..  Türkmen ve 
Uygur kardeşlerizin ve Türk Kıbrısın içinde bulundugu çözümü güç durumlara çözüm üretmeye ve 
Türkiyemizin dış ve İç güçlere karşı  bölünme mücadelesine destek vermeye ve yurt dışına dağılmış Türk 
Diasporasının problemlerine başarı ile egilmek için  çalışmakda olduğumuz REFERANS VERİ TABANI 2017 
senesınde olduğu gibi 2018 senesi içinde ön plandadır  .. Bu projenin bir parçası olarak Belirli konularda kitap 
veya bildirge olarak çıkmış olan analizleri ve özetleri elektronik ortamda erişime sunmak amaçı ile ve Bilgilerin 
Siz üyelerimizin dışında… 
 
v  Güvendiğimiz yerli/yabancı araştırmacı ve akademisyenlere referans olması. 
v  Güvendiğimiz yerli/yabancı yazarlara referans olması. 
v  Genel Internet kitlelerinin dilinde anlaşılacak ‘info-pack’ yaratacak TurkishForum mensuplarına hazır kaynak 
olması. 
v  Dünya medyasında çıkan karalayıcı veya yanlış bilgilere cevap veren TurkishForum ve destekçilerine sağlam 
referans kaynak olması. 
v  Gerektiği takdirde Dış İşleri veya Dünya Türkleri Bakanlığı çalışanlarına referans olması. 
 
Almanca, Rusça, Fransızca başta olmak üzere, diğer dilleri de destekleyebilir şekilde kurulmaktadır. 
 



Degişmiyen hedeflerimiz ıse … Zaman içinde kapsanması düşünülen diğer konular Osmanlı Ordusu ve Eyalet 
Yönetim sistemleri, Osmanlı Sanat & Kültür konuları, Balkanlardaki Osmanlı, Cumhuriyet tarihi, Atatürk’ün 
devrimleri, ilk Müslüman demokrasinin doğuşu, AB , ABD, NATO RUSYA ve ABD ilişkileri vb. 
 
Bu konuda Detayda Yapılması gerekenler: 
v  referans  listelerinin kesinleştirilmesi., yapılmış kısmı listeyi arşivlerimizde görebilirsiniz 
v  Taranması. 
v  Tarama hatalarının kontrol ve düzeltilmesi 
v  Uygun bir veri tabanı mimarisi ile aranabilir şekilde programlanması. 
v  Kullanışlı ve referans olabilecek bir web tasarımı içinde yayınlanması. 
v  Güvenlik modelinin tasarlanıp programlanması. 
v  İnternet’e yüklenmesi ve kısa bir test sürecini takiben kullanıma açılması. 
v  Güvendiğimiz çevremize duyurulması. 
 
TF  herhangi bir devletden veya onun Cumhur başkanının tanıtma fonundan veya bir politik kuruluşdan veya 
politik kar bekleyen bir zenginden veya bir din istismarcısından bagış almadan çalısmaktadır ve çalışacakdır. 
 
Sizin Maddi veya manevi destekleriniz olmadan… TF in haricşnde  .. şimdiye kadar hiç bir alt veya üst 
kuruluşun bahis etmeye cesaret bile edemediği  bu projeyi gerçekleştirmemiz imkansızdır. Görev isteyiniz, 
konu ile ilgili kitap veya yayınları scan edip gönderiniz . Şayet aidat ödeyen üye değilseniz Üye olunuz.. 2019 
Üye aidatınız ve  
 

BAĞIŞINIZ TOPLUMUMUZUN 
BİLGİLENDİRİLMESİNİ SAĞLAR VE TÜRKİYEYE  

YAPILAN KARALAMALARI YOK EDER 
YOUR DONATION COUNTS! 

HİC BİR MİKTAR EHEMMİYETSİZ VEYA UFAK DEĞİLDİR 
TÜM BAĞIŞLARINIZ VERGİ MATRAHINDAN DÜŞÜLEBİLİR. 

 
Mektup ile iletisim kurma ve Çek ile bagış Amerika Adresi 
Turkish Forum 
PO Box 1228    (yeni PO Box) 
Marblehead MA 01945  USA 
<><><><><><><><><<><><><><><><><><><><<>>< 
 
Notlar :  eTurkiyeyizBiz@googlegroups.com Biz dagitim listesi Turkish Forum - Dünya Türkleri Birliğinin 
anlık yayın organıdır ve günlük dagıtım yapan web sitesi http://www.turkishnews.com 
(http://www.turkishnews.com/lists/?p=subscribe&id=3) ile birlikde calışır.. facebook siteleri  
https://www.facebook.com/TurkishForumPage ve https://www.facebook.com/turkishnewspage  ve Twitter 
sitesi ise https://twitter.com/turkishforum olarak seçilmişdir 

Dagıtım ve bilgi iletimi siteleri 

Email Dağıtım Listeleri 

http://www.turkishnews.com/lists/?p=subscribe&id=3 



eTurkiyeyizBiz-subscribe@googlegroups.com 

Twitter 

https://twitter.com/turkishforum 

Facebook 

https://www.facebook.com/TurkishForumPage 

https://www.facebook.com/turkishnewspage 

https://www.facebook.com/QuotableQuotesPage 

https://www.facebook.com/PoliticalCartoon 

https://www.facebook.com/RumiPage 

https://www.facebook.com/Turkcelestiremediklerimizdenmisiniz 

https://www.facebook.com/MadeInTurkey869 

https://www.facebook.com/TurkishPyramids 

https://www.facebook.com/ETurkMilleti 

https://www.facebook.com/TurkishPatriots 

https://www.facebook.com/TurkishDreamPage 

 
 


