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TÜRK DÜNYASI ÇOCUKL ARI BİR ARAYA GELİYOR
Türk Dünyası Çocuk Vak , Türk coğrafyası ve
dünyasında geleceği şekillendirecek olan çocuklarımızı
korumak, geliş rmek, sevgi, hoşgörü ve irfan ile
donatarak ye ş rmek, bilim ve sana a en üst seviyeye
ge rmek gayesiyle 2018 yılında kurulmuştur.
Tü r k D ü nya s ı c o ğ r a f ya s ı n d a b u l u n a n
çocukların ortak geçmiş, tarih, dil, edebiyat, kültür,
sanat, gelenek ve görenekleri doğrultusunda
gelişimlerini sağlamak amacıyla kurulan vakıf, Türk
Dünyasındaki ülkeler ve topluluklar arasında dostane
ilişkiler kurmayı hedeﬂiyor.

2018 yılında Prof. Dr. İlyas Topsakal’ın
önderliğinde kurulan Türk Dünyası Çocuk Vak , yakın
zamanda kurulmuş olmasına karşın kısa sürede
organize olarak çalışmalarına başladı.
Vak n sürdürdüğü çalışmalar arasında; Türk
Dünyasında ile şimin sürdürülebilmesi için sosyal
ile şim ağları ve pla ormlar oluşturmak, Türk Dünyası
toplulukları ve halklarının ortak geçmişini, tarihini, dil
ve edebiya nı, kültür ve sana nı bir bütün halinde ele
alan bilimsel araş rmaları güçlendirmek, Türk Dünyası
ortak değerlerine yönelik basım, yayın faaliyetleri
gerçekleş rmek ve Türk Dünyasındaki çocuklarımızın
bir araya gelebilecekleri faaliyetlerle kardeşlik
bağlarının güçlenmesini sağlamak gibi önemli
faaliyetler sayılabilir.
Türk Dünyası Çocuk Vak ’nın en dikkat çeken
çalışmalarından birisi de Türktoyu pla ormudur.
Türktoyu pla ormu ile başta çocuklar olmak üzere,
Türk coğrafyasında yaşayan herkes dil engeline
takılmadan ile şim kurabiliyor.
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Türktoyu sosyal yazarlık temelinde kendini
geliş ren bir mimariye sahip r. Dolayısıyla kullanıcılar
kendi içeriklerini -blog, gezi yazısı, haber, makale gibi
me nlerini- pla ormda yayınlayabiliyor. Türktoyu,
beğenilen içerikler daha geniş kitlelere ulaş rmak için
çalışan bir çevirmen topluluğu tara ndan
destekleniyor. Popüler içeriklerin çevirisi yapılıyor ve
bu sayede farklı dillerde de okunup anlaşılması
mümkün oluyor. Yani kendi oluşturduğunuz içerik
dilinizi bilmeyen bir Rus, Özbek veya Kırgız tara ndan
rahatlıkla okunabiliyor.
Türktoyu pla ormunda ziyaretçilerin ﬁkir
alışverişinde bulunabilecekleri bir bölüm de var: Toy.
Eski Türk geleneklerinde olan sistemin online halini
düşünün. Burada oluşturulacak bir toyla ziyaretçiler
akıllarına takılan soruların cevabını diğer kullanıcılara
sorup ﬁkir alışverişinde bulunabiliyor.
Farklı dilleri konuşan topluluklar arasında
köprü vazifesi görme görevini üstlenen Türktoyu
pla ormunun kendine özgü bir de mesaj sistemi var. En
güncel teknolojilerle desteklenen bu mesajlaşma
sisteminin özelliği dinamik dil çevrim sistemine sahip
olmasıdır. Yani yedi dilden hangisiyle yazarsanız yazın,
karşı taraf yazılanları kendi dilinde okuyor. Dil
çevrimine sahip mesajlaşma özelliği ile Türk
coğrafyasının dil engeli ortadan kaldırılıyor.

Türktoyu; Türk Dünyası’nı bir araya ge rmek,
aynı kökten gelen ama farklı dilleri konuşan Türk
topluluklarının birbirleriyle kolay ile şim kurmasını
sağlamak, tek bir kaynaktan tüm Türk Dünyası’nın
gündemini takip etmek ve tüm coğrafyaya engelsiz bir
pla orm sunmak amacıyla kurulmuş bir sosyal ile şim
ağıdır.
7 dilde hizmet veren pla orm, Türkiye başta
olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan,
Türkmenistan, Kırgızistan ve Rusya’dan güncel
h a b e r l e r i , m a k a l e l e r i , k ü l t ü re l m e n l e r i ve
ziyaretçilerden gelen özgün blog içeriklerini günlük
olarak yayınlıyor.
Türktoyu pla ormunun ana sayfasında
gündem, iş dünyası, eği m, turizm, sağlık ve dünya
mu ağı kategorilerinden güncel içerikler yer alıyor. Bu
kategoriler ziyaretçi yönelimlerine göre dinamik olarak
güncelleniyor.
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