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Başlangıçta duyguların, düşüncelerin, bilgilerin sözlü anlatma ve aktarma aracı olan
dil, yazının bulunuşuyla birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Yazı dili, insanoğluna bilgi ve
tecrübelerinizamanvemekânıaşarakkendilerindensonragelenkuşaklaraaktarmaimkânını
da sağlamıştır. Böylece kültürün, bilimin, teknolojinin gelişiminde dil çok büyük bir işlev
kazanmıştır.

Soyut kavramların kelimeler aracılığıyla zihinde canlandırılması, dil ile düşünce
arasındakopmazbirbağolduğunuortayakoymuştur.Buözelliğiiledilinyalnızcabilgilerin,
tecrübelerin,duygularınvedüşüncelerinaktarmaaracıolmadığıaynızamandadüşünmenin
dearacıolduğubilinmektedir.

Dilin insanlar arasında anlaşmayı ve haberleşmeyi sağlama özelliği, insanoğlunun
cemiyetleşmesini de sağlamıştır. Aralarında haberleşerek anlaşması, insana topluluklar
hâlindeyaşama,işbölümüyapma,iktisadifaaliyetlerdebulunmaözelliğinidekazandırmıştır.
Aynıdili konuşan insanlarortakgeçmişleriyleveyinedilleri aracılığıyla edindiklerikültür
değerleriyle millet hâline gelmişlerdir. Dolayısıyla, insan topluluklarının millet hâline
gelmesininesasındadadilbulunmaktadır.

Günümüzde millet kavramı kültür değerleriyle açıklanmaktadır. Kültürü oluşturan,
yaşatanvekuşaktankuşağaaktaranesasöğedilolduğunagöremillîkimliğingöstergeside
dildir.

Dilimiz Türkçenin geliştirilmesi, öz güzelliğinin ve zenginliğinin ortaya çıkartılması,
Türkçenin yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirilmesi amacıyla
kurulanTürkDilKurumu80yılıaşkınuzuntarihiiçerisinde,belirlenenbuilkevehedefler
istikametindeçokdeğerliçalışmalargerçekleştirmiştir.

Bubağlamda,taramavederlemeyoluylaTürkçeninzenginsözvarlığınınortayakonması,
Türkdiliveedebiyatının,dilbiliminin,dilbilgisininçeşitlialanvesorunlarıylailgiliinceleme
vearaştırmafaaliyetleri,bilimtoplantıları,faaliyetlervebinlerleifadeedebileceğimizkaynak
vebaşvurueserlerininyayımlanarakhizmetesunulmasıhiçşüphesizbilimdünyasınaolduğu

Bakan Sunuşu
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kadar Türkçenin edebiyat, sanat, düşünce, eğitim ve bilim dili olarak gelişmesine de çok
değerlikatkılarsunmuştur.

Günümüzün gelişen teknolojiyle birlikte dilimizin kelime varlığına girme eğilimindeki
yabancıkökenli kelimeve terimlereTürkçekarşılıklarbulan,Türkçeninyazılış ve söyleniş
kurallarınıbelirleyen,yazımkılavuzuveheralandasözlüklerhazırlayanTürkDilKurumu,
bu çalışmalarını bilgisayar ortamında herkesin katkısına ve eleştirisine açık bir biçimde
gerçekleştirmektedir. Bu yolla hazırlanan Türkçenin başvuru kaynaklarının haberleşme
teknolojileri aracılığıyla hizmete sunulması, Türkçenin yeni haberleşme ortamlarında da
yaygınlaşmasınısağlamaktadır.

Türk Dil Kurumu, 664 sayılı KHK ile yeniden tanımlanan ve belirlenen görevlerini
gerçekleştirmeküzere2013-2017yıllarınıkapsayacakolanstratejikplanını sunarkenaynı
zamandagelecekbeşyılındiltasarısınıdakamuoyunasunmuşoluyor.

Umuyorumvediliyorumki,önümüzdekibeşyılboyuncabustratejikplandaöngörülenve
planlanançalışmalardilimizinkenditabiiakışıiçerisindegelişmesini,zenginleşmesini,doğru
vegüzelTürkçeninyaygınlaşmasınısağlayacak,insanımızınönündeyeniufuklaraçacaktır.

BülentARINÇ

BaşbakanYardımcısı
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TürkDilKurumu,katılmacıbiranlayışlaveuzunsoluklubirçalışmasonucundahazırlamış
olduğu2013–2017yıllarınıkapsayanstratejikplanınıtamamlamışbulunuyor.

Daha kuruluşu sırasında belirlediği ‘Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya
çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek’ amacını
gerçekleştirmek üzere çalışmalar yürüten Türk Dil Kurumu, bir bilim kurumu olmanın
sorumluluğuyla başlangıcından bu yana Türkçe ile ilgili bilim araştırmaları yapmakta, bu
araştırmaların sonuçlarını kamuoyunun hizmetine sunmak üzere yayımlamakta ve büyük
ölçeklibilimfaaliyetleridüzenlemektedir.

Kurultay,çalışmatoplantısı,sempozyum,panelgibibilimtoplantılarınınyanındahalka,
öncelikledegençlereyöneliksohbetler,konferanslardüzenlemekte;üniversitelerdekurulan
Türkçe topluluklarının çalışmalarını özendirerek desteklemekte; böylece halkın bütün
kesimlerindedilbilinciningeliştirilmesiveyaygınlaştırılmasıiçinçabaharcamaktadır.

Haberleşme uygulamalarında yaşanan gelişmelerle ortaya çıkan yeni haberleşme
ortamlarında da Türkçenin sözlüklerini, yazım kılavuzunu ve çeşitli yazılımları herkesin
ücretsizolarakyararlanmasınasunanKurumumuz,dilbilimiaraştırmalarıveçalışmalarını
da bilgisayar destekli olarak yürütmektedir. Ayrıca bilim ve teknolojide ortaya çıkan yeni
kavramlarıkarşılamaküzerekelimeveadlandırmaçalışmalarınıalanlailgilibilimadamlarının
katkılarıylasürdürmekte;halkiçindedoğru,güzelveörnekTürkçeninyaygınlaştırılmasıiçin
basınyayınkuruluşlarıyla,kitlehaberleşmearaçlarıylaişbirliğiiçerisindehareketetmektedir.

TürkDilKurumu,bütünbuçalışmalarıveetkinlikleri5018sayılıKamuMaliYönetimive
KontrolKanunugereğidahagerçekçiveyararlıbirbiçimdeyerinegetirmeküzerebirsüredir
üzerindeçalıştığıstratejikplanıuygulamayageçirmektedir.

Stratejik planını ilgilimevzuatın öngördüğü biçimdehazırlamaya çalışanKurumumuz,
özellikle dış paydaşların görüşlerine büyük önem vermiş; gönderilen sekiz yüzü aşkın
sormacailetaraflarıngörüşlerialınmıştır.AyrıcaKurumundışpaydaşlarınıoluşturanmedya
temsilcileri, bilim adamları ve yazarların katılmasıyla bir çalışma toplantısı düzenlenmiş;

Üst Yönetici Sunuşu
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Kurum çalışmaları çeşitli yönleriyle irdelenmiş, eleştiriler, beklentiler ve öneriler ayrı ayrı
alınarakdeğerlendirilmiş;önerivebeklentilerecevapverecek tatbikedilebilirbirstratejik
planhazırlamaküzereözveriliveuzunsoluklubirçalışmagerçekleştirilmiştir.

Ortaya konulan bu belge, yalnızca birmecburiyeti yerine getirmek üzere yapılmış bir
çalışmadeğildir.TürkDilKurumustratejikplanı,belgeyedönüşmüş,sınırlarıçizilmiş,buna
görebütçesibelirlenmişbirdil siyasetidiraynı zamanda.Belirlenenhedefler, stratejilerve
etkinliklerleTürkdiliçalışmalarındaplanlıbirdönemindebaşlangıcıdır.

Bustratejikplanınhazırlanmasındabaştastratejikplanlamaçalışmaekibiolmaküzere
stratejik plan üst kuruluna, stratejik plan çalışma gruplarına, emeği geçen bütün kurum
çalışanlarına ve danışma hizmeti verenVerimlilik GenelMüdürlüğü uzmanlarına teşekkür
ederim.

ÖrnekbirçalışmavetasarımolduğunudüşündüğümüzTürkDilKurumustratejikplanının
hayatageçirilmesiyleKurumunbugünekadaryürüttüğüdil çalışmalarınındahayararlıbir
yapıyakavuşacağını,Türkçeyeemekvegönülvermişbütünpaydaşlarınbeklentilerinedenk
katkılarsunacağınıumuyoruz.

Stratejik planımızın başarıya ulaşması hem Türk Dil Kurumunun amaçlarının
gerçekleştirilmesini hem de ortak paydamız Türkçenin gelişmesini, zenginleşmesini,
yaygınlaşmasını,özgüzelliğininvegücününortayaçıkartılmasınısağlayacaktır.

Prof.Dr.MustafaS.KAÇALİN
TürkDilKurumuBaşkanı
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GİRİŞ
Ülkemizdekamuyönetimininetkinlikdüzeyininyükseltilmesiamacıyla2003yılısonunda

yürürlüğegiren5018sayılıKamuMaliYönetimiveKontrolKanunuuyarıncaülkedekitüm
kamukurumvekuruluşları,çalışmalarınıstratejikplanlamaveperformansesaslıbütçeleme
sistemiiçindeplanlamakvegerçekleştirmekleyükümlükılınmışlardır.Buçerçevede,stratejik
planlama;kuruluşlarınpolitikaoluşturmakapasitelerininartırılması,kamumaliyönetiminin
iyileştirilmesi, kuruluş performansının izlenmesi ve hesap verme sorumluluğunun
değerlendirilmesindetemelaraçlardanbiriolarakkabuledilmiştir.

5018 sayılı KamuMali Yönetimi veKontrolKanunu ileKalkınmaBakanlığı tarafından
hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik gereği, kamu idarelerine verilen geçiş takvimi doğrultusunda, Atatürk Kültür,
DilveTarihYüksekKurumuvebünyesindeyeralankurumları(AtatürkAraştırmaMerkezi,
AtatürkKültürMerkezi,TürkDilKurumu,TürkTarihKurumu)kapsayan2008-2012yıllarına
aitStratejikPlanhazırlanarakilgilimercilereteslimedilmiştir.Ancak,10.07.2009tarihinde
yürürlüğe giren 5917 sayılı Kanun’un 47’nci maddesinin 15’inci fıkrasının (a) bendi ile
5018 sayılı Kanun’un; a) Eki (II) sayılı Cetvelin “B-Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümüne
2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sırasından sonra gelmek üzere 3) Atatürk
AraştırmaMerkezi,4)AtatürkKültürMerkezi,5)TürkDilKurumu,6)TürkTarihKurumu
ibaresi eklenmiştir. Bunedenle, 01.01.2010 tarihi itibariyle adı sayılan kurumlar bütçeleri
bakımındanayrıbireridareyedönüştürüldüklerinden,2008-2012yıllarınıkapsayanAtatürk
Kültür,DilveTarihYüksekKurumuveBağlıKuruluşlarıStratejikPlanı’nınyenidurumagöre
gözdengeçirilerek2012-2016yıllarınıkapsayanstratejikplanlamaçalışmalarıbaşlatılmıştır.

Hazırlık aşamasıdadâhil olmaküzere, stratejikplan süreciBilim, Sanayi veTeknoloji
Bakanlığı,VerimlilikGenelMüdürlüğü(eskiadıylaMilliProdüktiviteMerkezi)uzmanlarının
danışmanlığındasürdürülmüş,TürkDilKurumuBaşkanlığı2012-2016StratejikPlanBelgesi,
ilgili mevzuat doğrultusunda hazırlanmıştır. Planlama sürecinin her aşamasında Türk Dil
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KurumuBaşkanlığı çalışanlarınınkatılımı sağlanmayaçalışılmış,bununyanı sıraKurumun
paydaşlarınıngörüşveönerilerinedebüyükönemverilmiştir.

2012-2016 stratejik planlama çalışmaları sonucunda hazırlanan stratejik plan taslağı
incelenmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilmiş ve inceleme sonucunda düzenlenen
değerlendirmeraporlarıBaşkanlığımızaulaşmıştır.

Ancak, 11.08.1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Kanunu’nun 97’nci, 101’inci, 103’üncü ve 104’üncü maddeleri dışındaki diğer hükümleri,
02.11.2011tarihlive28103MükerrersayılıResmîGazete’deyayımlanan664sayılıAtatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile iptal edilerek teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarımızın yeniden
düzenlenmesinedeniyle,2876sayılıKanun’agörehazırlanan2012–2016yıllarınıkapsayan
stratejikplantaslağı,KamuİdarelerindeStratejikPlanlamayailişkinUsulveEsaslarHakkında
Yönetmeliğin 7’inci maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusunda, Kalkınma Bakanlığınca
gönderilen değerlendirme raporları da dikkate alınarak 2013–2017 yıllarını kapsayacak
şekildegözdengeçirilerekyenilenmiştir.

Türk Dil Kurumu Başkanlığı 2013–2017 Stratejik Plan Belgesi, Kurumda yürütülen
stratejikplançalışmalarındaortayakonançıktılarıiçermektedir.Belgeninbirincibölümünde
stratejikplanlamasürecininörgütlenmeveyürütülmesineilişkinaçıklamalargetirilmiş,ikinci
bölümdedurumçözümlemesi(analizi)kapsamındagerçekleştirilençalışmalarözetlenmiştir.
KurumKimliğininTanımlanmasıbaşlığıaltındamisyon,vizyon,temeldeğerlerbildirimlerinin
ve stratejik amaçlarının yer aldığı üçüncü bölümün ardından, dördüncü bölümdehedefler
ile hedeflere ilişkin stratejiler ve performans göstergeleri sunulmuştur. Beşinci bölümde
TürkDilKurumuBaşkanlığıStratejikPlanı’nınüstpolitikabelgeleriyleilişkisiincelenmiştir.
Altıncıbölümiseamaçlarvehedeflereayrılmasıöngörülenkaynaklarile2013-2017yılları
arasındakibütçetahminlerininyeraldığımaliyetlendirmeyeayrılmıştır.Stratejikplanbelgesi,
uygulamanın izlenmesivedeğerlendirilmesineyönelikçerçeveninçizildiğiyedincibölümle
tamamlanmıştır.

ŞeffaflıkvehesapverebilirlikilkeleridoğrultusundaKurumunGenelAğsayfasıaracılığıyla
kamuoyunada sunulacakolanbubelgeyle, ilgililerinTürkDilKurumuBaşkanlığı Stratejik
Planı’na, bu bağlamda da misyonuna, vizyonuna, çalışmalarında temel aldığı değerlere,
amaçlarına, hedeflerine ve uygulayacağı stratejilerine ilişkin bilgilenmelerinin sağlanması
amaçlanmaktadır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK DİL KURUMUNDA STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

A. HAZIRLIK VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI 

22Şubat2010tarihindeyayımlanangenelgeylebaşlayanstratejikplanlamasüreci,1Mart
2010 tarihinden itibarenBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik GenelMüdürlüğü
uzmanlarının danışmanlığında sürdürülmüştür. Bütün çalışmalar Atatürk Kültür, Dil ve
TarihYüksekKurumuvebünyesinde yer alan kurumlarında eşzamanlı ve eşgüdüm içinde
yürütülmüştür.

Hazırlık ve altyapı çalışmaları kapsamında öncelikle Kurumda bir Stratejik Planlama
Ekibioluşturulmuştur.17Mart2010’daYüksekKurumvebünyesindeyeralankurumların
başkanlarıylayapılantoplantıda,çalışmayöntemi,takvimiveplanlamasürecibelirlenmiştir.

Bununardından,planlamasürecindensorumluorganlarbelirlenmiştir.Buorganlarve
üstlendiklerigörevleraşağıdakigibidir.

1) Stratejik Planlama Üst Kurulu(SPÜK): Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan
kurumların Başkan ve Başkan Yardımcıları, Yüksek Kurum Genel Sekreteri ile kurum
sekreterlerinden oluşmuştur. Stratejik planlama sürecinin karar almakla yükümlü olan
bu organı, her aşamaya ilişkin çıktılara son şekillerinin verilmesinden, çalışma sürecinin
etkinlikdüzeyininyükseltilmesineyönelikdüzenlemelerinyapılmasındanvekurumlararası
eşgüdümünsağlanmasındansorumluolmuştur.

2) Stratejik Planlama Ekipleri (SPE): YüksekKurumvebünyesindeyeralankurumlardan
belirlenen birer ekip, danışmanların yönlendiriciliğinde, stratejik planlama çalışmalarının
sekretaryasınıyürütmegöreviniüstlenmiştir.Ekipler,YüksekKurumvebünyesindeyeralan
kurumların kendi personelinden görevlendirilen ve yetkilendirilen üyelerden oluşmuştur.
Gereklidurumlarda,SPÜKileekiplerarasındakoordinasyonusağlamalarıaçısından,kurum
sekreterlerininekiplerdeyeralması tercihedilmiştir.Ekipler,kendilerineverilengörevleri,
temsilcisiolduklarıkurumunStratejikplanlamaçalışmalarıkapsamındayerinegetirmekten
sorumlututulmuşlardır.

3) Stratejik Planlama Çalişma Gruplari (SPÇG): Stratejik planlama çalışmalarının
gereksinimduyulanaşamalarındabilgiüretmek,önerigeliştirmekyadaraporoluşturmak
amacıyla, belirlenen süre ve tarihte çalışmak üzere, yürütülecek çalışmaların gerektirdiği
şekilde, Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan kurumların personelinden ya da kurum
dışındanoluşturulançalışmagruplarıdır.KurumBaşkanlarının,bugruplarınbaşkanıolarak
çalışmalaranezaretetmesi,çalışmaçıktılarınınsonhâlinegetirilmesiaşamasındadadoğrudan
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gruplaçalışmasıöngörülmüştür.

4) Danişmanlar: Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan kurumların da yürütülen
stratejik planlama çalışmalarında sürecin tamamında eğitim, yönlendirme, kılavuzluk,
kolaylaştırıcılıkveraporlamahizmetlerisunanBilim,SanayiveTeknolojiBakanlığı,Verimlilik
GenelMüdürlüğü(eskiadıylaMilliProdüktiviteMerkezi)uzmanlarıdır.

Stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında 23 Mart 2010’da düzenlenen Yüksek
Kurumvebünyesindeyeralankurumlarınyöneticiveçalışanlarınınbirarayageldiğiaçılış
toplantısında,çalışanlarbilgilendirilmişvedanışmanlartarafındanhazırlananStratejikPlan
Kılavuzu tümkatılımcılaradağıtılmıştır.Ekiplerineğitimleri tamamlanmış,bununyanısıra
danışmanlartarafındanhazırlananAtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumuStratejikPlan
Çalışmaları Yönergesi B.02.1.KDT.0.65.00.00.602.04/75 sayı ve 26.03.2010 tarihli kararla
kabuledilmişveyürürlüğegirmiştir.

B. SÜRECİN TEMEL AŞAMALARI

Stratejikplanhazırlamasüreci,“DurumÇözümlemesi”,“KurumsalKimliğinTanımlanması
(misyon, vizyon, temel değerler bildirimleri ile amaçların belirlenmesi)”, “Hedeflerin
Belirlenmesi”, “Hedeflere İlişkin Proje ve Faaliyetlerin Belirlenmesi”, “Hedeflere İlişkin
Performans Göstergelerinin Belirlenmesi”, “Maliyetlendirme”, “Stratejik Plan Belgesinin
Hazırlanması”ve“StratejikPlanBelgesininGüncellenmesi”aşamalarındanoluşanbirproje
olaraktasarlanmıştır.

a) Durum Çözümlemesi (26 Mart-16 Haziran 2010): Bu süreçte alt çözümlemeler
gerçekleştirilmiş, tamamı raporlanarak incelenmek üzere bütün personele ulaştırılmıştır.
Hazırlananraporlarşunlardır:

i. İçYapıÇözümlemesiRaporu

ii. İçPaydaşAnketiRaporu

iii. DışPaydaşAnketiRaporu

iv. DışPaydaşÇalışmaToplantısıRaporu

v. ÇevreÇözümlemesiRaporu

vi. GZFTÇözümlemesiRaporu

b) Kurum Kimliğinin Tanımlanması (21 Haziran-6 Ekim 2010): Kurumsal kimliğin
tanımlanması bağlamında ilk adım, misyon, vizyon ve temel değerler bildirimlerinin
oluşturulmasıolmuştur.YapılançalışmalarsonrasındaTDKvediğerdörtkurumbünyesinde
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belirlenenbildirimler,13Temmuz2010tarihindegerçekleştirilenI.SPÜKtoplantısındason
biçiminialarakkararabağlanmıştır.Yazaylarındayoğunlaşanyıllıkizinkullanımlarınedeniyle
önceden planlandığı gibi çalışmalara ara verilmiştir. 13 Eylül 2010’da stratejik amaçların
belirlenmesi çalışmalarına geçilmiş, bu aşamada çalışma grubunca yürütülen çalışmalar
hersürümdedanışmanlartarafındanteknikaçıdandeğerlendirilmişve3.sürümdeTDK’nin
stratejikamaçlarıortayakonmuştur.5Ekim2010tarihindeyapılanII.SPÜKtoplantısındaise
YüksekKurumvebünyesindeyeralankurumlarınstratejikamaçlarıkararabağlanmıştır.

c) HedeflerinBelirlenmesi(11Ekim2010-25Kasım2010):Hedeflerinbelirlenmesine
ilişkin çalışmalar, danışmanların hazırladıkları formlar temel alınarak çalışma grubunun
katkılarıyla yürütülmüş, her sürüm danışmanlarca değerlendirildikten sonra 5. sürümde
TDKhedeflerisonhâlinialmıştır.25Kasım2010’dagerçekleştirilenIII.SPÜKToplantısında
YüksekKurumvebünyesindeyeralankurumlarınhedeflerigörüşülerekkararabağlanmıştır.

d) IV.SPÜKToplantısı(10Ocak2011):SPÜK,dahaöncekararabağlanançıktılarıntambir
bütünlükarzetmesiiçinkurumlardangelendeğişiklikönerileriningörüşülmesigündemiyle
10 Ocak 2011’da dördüncü kez toplanmıştır. Toplantıda kurumların stratejik amaçlar ve
hedeflersetleri içinyaptıklarıönerilergörüşülmüş,uygunbulunanönerilerdoğrultusunda
düzenlemeleryapılarakkararabağlanmıştır.

e) Hedeflere İlişkin Proje ve Faaliyetler İle Performans Göstergelerinin Belirlenmesi
(10Ocak–16Mart2011):Hedeflereilişkinprojevefaaliyetlerileperformansgöstergeleri
ardışıkçalışmalarolarakyürütülmüştür.Projevefaaliyetleraşamasıiçinhazırlananformlar
doğrultusunda, hedefler altında gerçekleştirilmesi öngörülen eylemler, çalışma grupları
tarafından ayrıntılı biçimde betimlenmiştir.  TDK’nin proje ve faaliyetler seti, 5. sürümde
tamamlanmıştır.Performansgöstergeleriise4.sürümdesonşeklinekavuşturulmuştur.

f) HedeflereİlişkinMaliyetlerinBelirlenmesi(23Mart-7Nisan2011):Sonaşamaolan
maliyetlendirmeçalışmalarıkapsamında,bütünbirimlerhazırlanantablolardoğrultusunda
proje ve faaliyetler düzeyindemaliyet tahminleri yapmış, danışmanlar tarafındanhedefler
düzeyindetoplulaştırılarak7Nisan2011’deSPÜK’esunulmuştur.

g) TDK 2012-2016 Stratejik Plan Belgesi’nin Tamamlanması (24 Mart-14 Nisan):
StratejikplansürecindeortayakonanbütünçıktılardanışmanlartarafındanderlenmişveTDK
2012-2016StratejikPlanBelgesihâlinegetirilerekYönetimKurulunasunulmuştur.Yönetim
Kurulununincelemevedeğerlendirmeleridoğrultusundabelgeyesonşekliverilmiştir.

h) Belge Kalkınma Bakanlığına 03.06.2011 tarihinde değerlendirilmek üzere
gönderilmiştir.

i) Kalkınma Bakanlığının değerlendirmesi sonucunda oluşturduğu rapor, 29.11.2011
tarihliveB.22.0.KSY.0.00.00.00-602.04/4323sayılıyazılarıekindeKurumumuzaulaşmıştır.
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j) Plan Belgesinin Güncellenmesi (Ocak-Haziran 2012): 02.11.2011 tarihli Resmî
Gazete’deyayımlanan664sayılıKanunHükmündeKararnameileKurumunteşkilat,görev,
yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi nedeniyle, stratejik plan belgesinin
revizeedilmesi ihtiyacıdoğmuştur.TürkDilKurumuStratejikPlanıyeniKanunHükmünde
Kararnamegerekleridoğrultusunda,KalkınmaBakanlığınındeğerlendirmeraporudadikkate
alınarak2013-2017döneminikapsayacakşekildegüncellenmiştir.

k) Hedeflere İlişkin Stratejilerin Belirlenmesi (Kasım - Aralık 2012): 2013-2017
dönemini kapsayacak şekilde güncellenen stratejik plan belgesinde, Kalkınma Bakanlığı
tarafındangönderilenyazıdoğrultusunda, faaliyet veprojeler çıkartılarakhedeflere ilişkin
stratejilerbelirlenmiştir.

l) 2013-2017 dönemini kapsayacak şekilde güncellenen belge Kalkınma Bakanlığına
04.07.2012tarihindedeğerlendirilmeküzeretekrargönderilmiştir.

m)Kalkınma Bakanlığının değerlendirmesi sonucunda oluşturduğu rapor, 17.10.2012
tarihliveB.22.0.KSY-602.04.00/5881sayılıyazılarıekindeKurumumuzaulaşmıştır.

n) Hedeflere İlişkin Stratejilerin Belirlenmesi (Kasım 2012 - Ocak 2013): 2013-2017
dönemini kapsayacak şekilde güncellenen stratejik plan belgesinde, Kalkınma Bakanlığı
tarafındangönderilenyazıdoğrultusunda, faaliyet veprojeler çıkartılarakhedeflere ilişkin
stratejilerbelirlenmişvebelgeyesonşekliverilmiştir.
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İKİNCİ BÖLÜM
DURUM ÇÖZÜMLEMESİ

Stratejik planlama çalışmalarının ilk teknik aşaması olan Durum Çözümlemesi, dört
başlıkaltındayürütülenfarklıçözümlemelerdenoluşmaktadır.DurumÇözümlemesi(kuruluş
içi çözümleme), Kurumun gelişim sürecini, tabi olduğu mevzuatı ve bundan kaynaklanan
sorunları,üstlendiğigörevleri,sunduğuhizmetleri,mevcutkaynaklarınıortayakoymaktadır.
PaydaşÇözümlemesi,ikialtbaşlıkaltındahazırlanmıştır.İçPaydaşÇözümlemesi,Kurumun
iç paydaşları olan her düzeydeki çalışanının Kuruma ve faaliyetlerine ilişkin görüş ve
değerlendirmelerini içermektedir. Dış Paydaş Çözümlemesi ise, TDK’nin çalışmalarından
etkilenen,çalışmalarınıetkileyenyadaortakçalışmalaryürütülenüçayrıkesiminKuruma
ilişkindeğerlendirme,önerivebeklentilerineışıktutmaktadır.ÇevreÇözümlemesiyledünyada
veTürkiye’deTDK’ninfaaliyetalanlarındakigelişmelerdeğerlendirilmektedir.GZFT(SWOT)
Çözümlemesi,Kurumunkarşı karşıyabulunduğu tehditlerle fırsatları,mevcut koşullardaki
güçlüvezayıfyanlarını irdelemektedir.Buçalışmakapsamındadaherdüzeydepersonelin
katkılarısağlanaraksonuçlarraporhâlinegetirilmiştir.

Buaşamadahazırlananraporlarınözetleriaşağıdasunulmaktadır.

A. İÇ YAPI ÇÖZÜMLEMESİ

A.1. Tarihî Gelişim

Kuruluş Süreci:

TDK’nin tarihi, Türkçenin Cumhuriyet dönemindeki tarihi ile özdeştir. Cumhuriyet
dönemindeki dil çalışmaları yeni Türk harflerinin belirlendiği Dil Heyeti ile başlamıştır.
Çoğunlukla Dil Encümeni, kimi zaman Dil İstişare Heyeti veya Türk Dili Lûgati Encümeni
adıyla tanınankurulun resmî adıdaimaDilHeyeti olmuştur.Uluslaşma sürecinde tarih ve
dilaraştırmalarınınöneminibilenGaziMustafaKemal,Türkdiliyleilgilibilimselçalışmalar
yapmaküzereTürkDiliTetkikCemiyetinin(TDTC)kuruluşunaöncülükederekCemiyetin12
Temmuz1932’dekurulmasınısağlamıştır.BirinciTürkDiliKurultayıise26Eylül-4Ekim1932
tarihleriarasındatoplanmıştır.

Atatürk Türkçeye ve dolayısıyla Türk dili ve tarihine verdiği önemi, İş Bankasındaki
hisselerinin gelirlerindenTürkDil Kurumu ile birlikte Türk TarihKurumuna pay ayırarak
göstermiştir.
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Yapisal Değişiklikler:

TDTC’ninkuruluşamacı “Türkdilininözgüzelliğinive zenginliğinimeydanaçıkarmak
veonudünyadilleri arasındadeğerineyaraşıryüksekliğeeriştirmek”olarakaçıklanmıştır.
Atatürk’ünsağlığında,1932,1934ve1936yıllarındayapılanüçkurultaydahemKurumun
yönetimorganlarıseçilmiş,hemdilpolitikasıbelirlenmişhemdebilimselbildirilersunulup
tartışılmıştır. 1934 Kurultayı’nda Türk Dili Tetkik Cemiyetinin adı Türk Dili Araştırma
Kurumunadönüştürülmüştür.

İlkbüyükyapıdeğişikliğininyaşandığı1951yılındakiOlağanüstüTürkDiliKurultayı’nda
Kurumun amaç maddesi de değiştirilerek dil araştırmalarının devrimci bir anlayışla
ve bilim metotlarına uygun olarak yapılmaya çalışılacağı belirtilmiştir. Atatürk dönemi
“nizamname”lerindevetüzüğündeyeralanamaçmaddesininAtatürk’tensonradeğiştirilmiş
bubiçimine1954,1956,1964,1973,1979yıllarındakikurultaylardakabuledilentüzüklerde
aynen yer verilmiştir. 1936 Kurultayı’nda kabul edilen ana tüzüğün birinci maddesi ad
değişikliğini bildirmekle birlikte TDK’nin Atatürk’ün öncülüğünde kurulduğu şu sözlerle
ifadeedilmiştir:UluÖnderAtatürk’ünkutlueliyleveonunyüceKurucuveKoruyucuGenel
Başkanlığıaltında12Temmuz1932’dekurulmuşolan“TürkDiliTetkikCemiyeti”,“TürkDil
Kurumu”adınıalmıştır.

TDKtarihindeilkönemliyapıdeğişikliğininyaşandığı1951yılındakiOlağanüstüTürkDili
Kurultayı’ndakabuledilentüzük“TürkiyeKültürBakanı,TürkDilKurumununBaşkanıdır.”
biçimindedeğiştirilmiştir.BöyleceTDK’deyenibirdönembaşlamıştır.Birdernekyapısındaki
TDK’ninBaşkanı,hemenhermeslektenkişilerinbulunduğuüyelertarafındanseçilenYönetim
Kuruluiçerisindenseçilecektir.Buhüküm,izleyenkurultaylardakabuledilentüzüklerdede
yeralmıştır.

1980sonrasıDanışmaMeclisitarafındanhazırlanarakreferandumsonucukabuledilen
1982Anayasası ileTürkDilKurumuveTürkTarihKurumları yeniden yapılanmıştır. Türk
DilKurumu;AtatürkAraştırmaMerkezi,TürkTarihKurumuveAtatürkKültürMerkezi ile
birlikte, T.C. Anayasası’nın 134. maddesinde Resmî Gazete’nin 17.08.1983 tarih ve 18138
sayılınüshasındayayımlanarakyürürlüğegiren2876sayılıKanunile11.08.1983’tekurulan
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunabağlı,kamutüzelkişiliğinesahipdörtkurumdan
biriolaraktanımlanmıştır.

TDK’deenbüyükyapıdeğişikliğibudönemdeolmuştur.YenidönemdeTDKBaşkanıartık
atamayoluylagörevegetirilmektedir.Bununlaberaber,2876sayılıAtatürkKültür,DilveTarih
YüksekKurumuKanunu’nunTDKileilgilibölümündeAtatürkdönemi“nizamname”lerindeve
tüzüğündeyeralanifadelerinaynenkorunduğu,hattabazıifadelerintırnakiçerisindeaynen
aktarıldığı görülmektedir. Ayrıca, TürkDil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk’ün
vasiyetnamesindebelirtilenmalimenfaatlersaklıolupkendilerinetahsisedilmektedir.
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24.06.1993 tarih ve 3911 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak 26.08.1993
tarihindekararabağlanan519sayılıAtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumuKanununun
BazıMaddelerininDeğiştirilmesineveBuKanunaBazıMaddelerEklenmesineDairKanun
HükmündeKararnameile2876sayılıAtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumuKanunu’nun
4,5,8,9,10,12,13,15,16,25,43,61,80,90,91,97’ncimaddelerindedeğişiklikyapılmışve
ekmaddeeklenmiştir.

519 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin dayandığı 3911 sayılı Kanun, Anayasa 
Mahkemesinin ‘‘Esas 1993/26, Karar 1993/28’’ sayılı ve 16.9.1993 tarihli kararı ile 
iptal edildiğinden, bu yetki kanununa dayanılarak çıkarılmış bulunan söz konusu Kanun 
Hükmünde Kararname 25.11.1993 tarihinde ‘‘Esas 1993/51, Karar 1993/53’’ sayılı kararı ile 
Yüksek Mahkemece iptal edilmiştir. 519 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin Anayasa 
Mahkemesi ile iptal edilmiş olması nedeni ile bu Kanun Hükmünde Kararname ile 2876 sayılı 
Kanun’da yapılan değişiklikler hükümsüz kalarak hukuki boşluk oluşmuştur. 

Bu hukuki boşluğu gidermek üzere 2009 yılında başlanarak 2011 yılında çalışmaları
tamamlananKanunTasarısı, Başbakanlıkta son şekli verilerek, 06.04.2011 tarihli ve 6223
sayılıKanun’unverdiğiyetkiylekararabağlanan,02.11.2011tarihlive28103mükerrersayılı
ResmîGazete’deyayımlanan11.10.2011tarihlive664sayılıAtatürkKültür,DilveTarihYüksek
KurumuTeşkilatveGörevleriHakkındaKanunHükmündeKararnameileyasalaşmıştır.

A.2. Mevzuat Çözümlemesi ve Yasal Yükümlülükler 

Tabi Olunan Mevzuat

TürkDilKurumunun, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarınıdüzenleyen11.08.1983
tarihlive2876sayılıAtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumuKanunu’nun97’nci,101’inci
ve 103’üncü maddeleri ile 02.11.2011 tarihli ve 28103 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri
HakkındaKanunHükmündeKararnamedoğrultusundafaaliyetlerinisürdürmektedir.

Bunlarındışındafaaliyetler,aşağıdasıralananmevzuatçerçevesindeyürütülmektedir.

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler

•	 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
DeğiştirilerekKabulüHakkındaKanun

•	 2302 sayılı Atatürk’ün doğumunun 100’üncü yılının kutlanması, Atatürk Kültür
MerkeziKurulmasıHakkındaKanun

•	 4734sayılıKamuİhaleKanunu

•	 4735sayılıKamuİhaleSözleşmeleriKanunu
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•	 5018sayılıKamuMaliYönetimiveKontrolKanunu

•	 6245sayılıHarcırahKanunu

•	 657sayılıDevletMemurlarıKanunu

•	 5434sayılıEmekliSandığıKanunu

•	 5510sayılıSosyalSigortalarveGenelSağlıkSigortasıKanunu

•	 6085sayılıSayıştayKanunu

•	 4982sayılıBilgiEdinmeHakkındaKanun

•	 237sayılıTaşıtKanunu

•	 6245sayılıHarcırahKanunu

•	 5378sayılıÖzürlülerveBazıKanunveKanunHükmündeKararnamelerdeDeğişiklik
YapılmasıHakkındaKanun’un15’incimaddesi

Yönetmelikler ile Esas ve Usuller

•	 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve
EsaslarıYönetmeliği

•	 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Asli, Şeref ve Haberleşme Üyeleri
Yönetmeliği

•	 AtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumuileBağlıKuruluşlarıTelifHakkı,Yayınve
SatışYönetmeliği

•	 AtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumuYurtİçiveYurtDışıEğitimveAraştırma
BurslarıYönetmeliği

•	 AtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumuDesteklemeYönetmeliği

•	 AtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumuBağlıKuruluşlarıÖdülYönetmeliği

•	 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu İle Bağlı Kuruluşlarında Sözleşmeli
UzmanÇalıştırılmasıHakkındaYönetmelik

•	 AtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumuKadroluUzmanlıkYönetmeliği

•	 AtatürkKültür,Dil veTarihYüksekKurumuBilimveUygulamaKolları,DiğerKol,
KomisyonveÇalışmaGruplarıÇalışmaEsaslarıYönetmeliği

•	 AtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumuPlanlamaYönetmeliği

•	 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale
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Kanununun 3’üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin
EsaslarAtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumuveBünyesindekiKurumGörevde
YükselmeveUnvanDeğişikliğiYönetmeliği

•	 AtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumuBilimKuruluÇalışmaUsulveEsaslarına
İlişkinYönetmelik

•	 AtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumuYüksekKurumUzmanlığıYönetmeliği

•	 AtatürkKültür,Dil veTarihYüksekKurumuBilimselAraştırmaveÇeviriProjeleri
Yönergesi

A.3. Yönetim ve Örgüt Yapisi

Türk Dil Kurumu Başkanliğinin Görevleri 

TDK’nin amaçlarını gerçekleştirmek üzere yürüteceği görevler 664 sayılı Kanun
HükmündeKararnamenin10’uncumaddesinin2’incifıkrasındaşuşekildesıralanmıştır.

a)Türkdilininkaynakeserlerinitespitederekincelemekveyayınahazırlamak,Türkçe
ileilgiliyurtiçindeveyurtdışındayapılanaraştırmalarıtakipetmek;BütünleşikBilgiSistemi
dâhilinde,arşivvedokümantasyonmerkezi,bilgibankalarıveveritabanlarıoluşturmak.

b)Türkçenin ticari hayatta, kitle iletişim araçlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında
ve sosyal hayatın diğer alanlarında doğru ve güzel kullanılması hususunda öncü görevi
üstlenerekgerekliuyarılarıyapmak,girişimlerdebulunmak,kamuoyunu,kurumvekuruluşları
bilgilendirmek, Türkçenin yozlaştırılmasına, yabancı sözcüklerin ve yazım biçimlerinin
yayılmasınakarşıdilbilincinigüçlendirmek.

c)Türkçeninsözveanlamyapısınıkorumakvegeliştirmek,yazılıvesözlükaynaklardan
Türkdiliileilgiliderlemevetaramalaryapmak.

ç) Türk dilinin zenginleşmesine yönelik inceleme ve araştırmalar yapmak, yazım
kılavuzlarıvesözlüklerhazırlamak,bilim,sanat,sporterimleriileteknikterimvekavramları
karşılayacakTürkçeterimvekavramlarınbulunmasınayönelikaraştırmaveincelemelerde
bulunmak.

d)Türkçedilbilgisiüzerindearaştırmaveincelemelerdebulunmak,bunadayalıolarak
Türkdilininyapısına ilişkindilbilgileri ileTürkçenintarihîvekarşılaştırmalıdilbilgilerini
hazırlamakvebunlarıyayımlamak.

e)YönetimKuruluncabelirlenecekesaslaragöre,Türkçeyidünyamilletlerinetanıtacak
vekullanılmasınıyaygınlaştıracakuluslararasıetkinliklerdüzenlemek.
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f) Türk dili ve Türkçe dil bilgisi konularında kongreler, sempozyumlar, konferanslar,
toplantılar, sergiler, geziler düzenlemek; yurt içi ve yurt dışında yapılan aynı konu ve
mahiyetteki toplantılara katılmak, Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre bu tür
etkinlikleridesteklemek.

g)Görevleriileilgiliolarak,yurtiçindeveyurtdışındayerliveyayabancı,gerçekvetüzel
kişiler, eğitim,bilim,kültür, sanatkurumvekuruluşları, araştırmamerkezleri, araştırmacı,
yazarvesanatkârlarlaYönetimKuruluncabelirlenecekesaslaragöreişbirliğindebulunmak.

ğ)Görevleri ile ilgilikonulardayurt içiveyurtdışındakiyayımları izlemek, incelemek,
değerlendirmek.

h)YabancılarınTürkçeyiöğrenmesinikolaylaştırıcıbilimselçalışmalaryapmak.

ı)YönetimKuruluncabelirlenecekesaslaragöreTürkçenintanıtılmasıveöğretilmesine
yönelikolarakyurtiçindeveyurtdışındaçalışmalaryürütmek,bualandayurtiçindeveyurt
dışındayürütülençalışmalarıdesteklemek.

i) Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre Türk dili ve kültürüyle ilgili yerli ve
yabancıtemeleserler ilebukonulardakitarihî, ilmîveedebîdeğeribulunaneserlerle ilgili
çeviri,sadeleştirmevetıpkıbasımçalışmalarıileiçerikincelemeleriniyürütmek,desteklemek
vebuçalışmalarınsonuçlarınıyayımlamak.

j)YönetimKuruluncabelirlenecekesaslaragöreTürkdili ile ilgili olaraküniversiteler,
eğitimve araştırmakuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yürütülen eğitimve araştırma
faaliyetlerinidesteklemek.

k) Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre, görev alanına giren konularda
akademisyenlerin ve araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkânlar
sağlamak;buamaçlaödüllerveburslarvermek,yurtiçindeveyurtdışındalisansüstüeğitim
vearaştırmafaaliyetlerinidesteklemek.

l)Diğerbirimlerlekoordinasyoniçindetespitedeceğiölüyadayaşayandünyadillerindeki
klasikleşmiş bilim ve düşünce eserlerinin, Kurum bünyesinde veya üniversitelerde ya da
kamuveyaözeldiğeraraştırmakurumlarında,tercümegruplarıoluşturmakveyahizmetsatın
almaksuretiyleTürkçeyeçevrilmesinisağlamak;bununiçinyapayzekâyadayalıotomatikdil
araçlarıgeliştirmekveyageliştirilmesinidesteklemekveeldeedilensonuçlarıyayımlamak;
basılaneserleriKütüphaneleregöndermek.

m) Yüksek Kurum bünyesinde ya da diğer araştırma kurumlarında üretilen özgün
eserlerden gerekli olanları, diğer birimlerle koordinasyon içinde tespit ederek süreli ve
süresizyayınlaryoluylayabancıdillereaktarmak.
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n)BütünleşikBilgiSistemidâhilinde,kendiçalışmaalanlarıylailgiliveönceliklikonularda
projeler hazırlamak ya da hazırlatmak; Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre, bu
projelerekatılacakyükseklisansvedoktoraöğrencilerineyurtiçiveyurtdışıburslarvermek,
üstünbaşarıgösterenleriödüllendirmek.

o) Başbakan veya ilgili Bakan ve Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

Şekil1:Türk Dil Kurumunun Teşkilat Yapisi

TÜRK DİL KURUMU BAŞKANI

STRATEJİ GELİŞTİRME  
MÜDÜRLÜĞÜ

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR  
MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE 
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISIBİLİM KURULU
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Teşkilat yapisi

TürkDilKurumuBaşkanlığı,YüksekKurumabağlı,özelbütçelivekamutüzelkişiliğine
sahip,görevalanındabilimselhizmetvefaaliyettebulunanbirkurumolup,Başkan,birBaşkan
YardımcısıveBilimKurulu’ndanoluşur.BaşkanlığınmerkeziAnkara’dadır.

HizmetvegörevlerinimevzuathükümleriileYönetimKuruluncabelirlenenilke,politika
vestratejilerdoğrultusundaYüksekKurumBaşkanlığınıngözetim,denetimveeşgüdümünde
yerinegetirir.

664sayılıKanunHükmündeKararname ile ihdasedilen İdari İşlerMüdürüveStrateji
Geliştirme Müdürü ile iptal edilmeyen Şube Müdürü kadroları dikkate alınarak, Atatürk
Kültür,DilveTarihYüksekKurumuBaşkanlığındakurulanDaireBaşkanlıklarıparalelinde,
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü, İnsanKaynakları veDestekHizmetleriMüdürlüğü, Strateji
GeliştirmeMüdürlüğü,KütüphaneMüdürlüğühizmetbirimlerikurularakKurumunteşkilat
yapısıyenidenşekillendirilmiştir.

Bilim kurullari 

664sayılıKanunHükmündeKararnamenin13’üncümaddesigereği,bilimkurullarının
oluşumu, üyelerinin seçimi, görevleri, çalışma usul ve esasları ile bilim kurullarına ilişkin
diğerhususlaryönetmelikledüzenlenmiş,KurumbünyesindeBilimKuruluoluşturulmuştur.
BilimKurulu,KurumBaşkanı,Başkanyardımcısıveseçilmiş20asliüyedenoluşmaktadır.

Kurum üyeleri

664sayılıKanunHükmündeKararnamenin14’üncümaddesigereği,Kurumunaslî,şeref
vehaberleşmeolmaküzereüçtürlüüyesivardır.Üyelikleriçingerekennitelikler,yapılacak
seçimvegörevlendirmelerinusulü,üyeliklerinsayısıvegörevsüresi,üyeleringörev,yetkive
sorumluluklarıileüyelikleilgilidiğerhususlaryönetmelikledüzenlenecektir.

Hizmet birimleri

•	 BilimselÇalışmalarMüdürlüğü

•	 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü

•	 İnsanKaynaklarıveDestekHizmetleriMüdürlüğü

•	 KütüphaneMüdürlüğü
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A. 4. Kaynaklar

Beşeri Kaynaklar 

TürkDilKurumunun664sayılıKHKileihdasedilenkadrosayısı154’dür.Unvanlaragöre
toplampersonelsayısıilekadrolarınfiilidurumuTablo1’deverilmiştir.

UNVANI Toplam Kadro 
Sayisi

Dolu Kadro 
Sayisi

Kurum Başkani 1 1
Başkan Yardimcisi 1 1
AYK Uzmani 10 -
AYK Uzman Yardimcisi 20 -
Strateji Geliştirme Müdürü 1 -
İdari İşler Müdürü 2 -
Şube Müdürü 4 -
Avukat 1 -
Uzman 19 19
Mali Hizmetler Uzmani 5 -
Mali Hizmetler Uzman Yrd. 4 -
Araştirmaci 8 -
Programci 1 1
Muhasebeci 1 -
Şef 11 2
Sayman 1 -
Ayniyat Saymani 1 -
Memur 28 14
Ambar Memuru 3 2
Santral Memuru 2 2
Satin Alma Memuru 1 1
Tahsildar 1 -
Daktilograf 2 1
Sekreter 1 -
Veznedar 1 -
Bilgisayar İşletmeni 7 4
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Veri Hazirlama ve Kontrol İşl. 4 2
Şoför 4 2
Daire Tabibi 1 -
Hemşire 1 -
Teknisyen 2 -
Kütüphaneci 4 2
Dağitici 1 1
Toplam 154 55

Tablo1:UnvanlaraGöreToplamveDoluKadroDurumu

2876 sayılı kanunun 97/A maddesine göre sözleşmeli bir sistem operatörü istihdam
edilmekte,dokuzmemurgeçicigörevleçalışmaktadır.

BaşkanlıkpersonelinineğitimdurumuTablo2’debelirtilmiştir.

Eğitim Düzeyi Personel Sayisi

Profesör 1

Doktora 2

Yüksek Lisans 11

Lisans 30

Ön Lisans 4

Lise 6

İlköğretim 1

Toplam 55

Tablo2:PersonelininEğitimDurumu

Fiziksel ve Teknolojik Kaynaklar

Fiziksel Kaynaklar:

TDK,Ankara’daAtatürkBulvarı215ve217numaralardakendisineaitanahizmetbinası
ve ek hizmet binasında çalışmalarını yürütmektedir. Yönetim ve idari hizmet birimlerinin
bulunduğu ek hizmet binasında 225 kişilik konferans salonu bulunmaktadır. Bu binanın
kullanımalanı4.864m²’dir.215numaralıanahizmetbinasındabiraraştırmakütüphanesi
bulunmaktadır.Bubinanındakullanımalanı1.680m²’dir.Herikibinanıntoplamkullanım
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alanı6.544m²’dir.Anabinabilimselçalışmalariçin,ekbinaidariçalışmalariçinayrılmıştır.

Teknolojik Kaynaklar:

TürkDil Kurumu vermiş olduğu hizmetlerde bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde
yararlanmayıamaçlamaktadır.Bilgisayaraltyapısında7sunucu,GenelAğveYerelAğcihazları
(modem, dağıtıcı-router-, switch-dağıtım noktası-, güvenlik duvarı-firewall), ağ ortamında
canlıyayınyapabilmekiçin2kameramevcuttur.

TDKambarınagelenkitaplarAmbarveKitapSatışyazılımıylasistemegirilmekte,kitap
satış işlemleri bilgisayar ortamında yürütülmektedir. 2009 yılında uygulamaya konulan
EBAYS(ElektronikBelgeveArşivYönetimSistemi) ileKurumadışarıdangelenevraklar ile
Kurumiçindeüretilenevraklarelektronikortamaaktarılarakevraksisteminedâhiledilmiştir.

Bilgisayarsisteminezararverenhertürlüyazılımıntespiti,izinsizvelisanssızyazılımların
kullanılmasının önlenmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır. Güvenlik duvarı ile sisteme
yapılansaldırılartespitedilipyıkıcıetkilerindensistemkorunmaktadır.

TürkDilKurumuGenelAğortamındahttp://tdk.org.tradresindensanalortamdageniş
bir yelpazede bilgi sunmakta ve hizmetlerini yaygınlaştırmaya ve çeşitlendirmeye devam
etmektedir.Ayrıca,sanalortamdakisözlükleringeliştirilmesivezenginleştirilmesiamacıyla
önceki yıllarda açılan e-posta birimine (katki@tdk.org.tr) her gün gönderilen çok sayıda
iletiyle,dilimizinsözvarlığıimeceusulüileişlenmekte,genişletilmektedir.

Kütüphane:

1932-2013tarihleriarasındaTDKKütüphanesindemevcuteserlerinvediğermateryalin
sayılarıTablo3’teyeralmaktadır.

Basili kitaplar 34.627

Basili süreli yayinlar 8.740

Mikrofilmler (makara) 305

Yazma eserler 685

Tez 1.190

Ansiklopediler 2.257

Nadir Eserler (El yazmasi olmayanlar) 3.955

Mevzuat Kitaplari 109

CD’ler ve DVD’ler 248
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Gazeteler 1.594

Belge 588

Plaklar 3

Sözlükler 4.312

TOPLAM 58.613

Tablo3:TürkDilKurumuKütüphanesininMevcutDurumu

Ayrıca Türk Dili alanında ülkemizdeki en büyük uzmanlık Kütüphanesi olan Türk Dil
KurumuKütüphanesindeAgâhSırrıLeventveProf.Dr.HasanEren’eaitkoleksiyonlardayer
almaktadır.

Mali Kaynaklar

Atatürk,ölümündenkısabirsüreönceyazdığıvasiyetnameileTürkiyeİşBankasındaki
hisselerininbirbölümününgelirleriniTürkDilKurumuileTürkTarihKurumunabırakmıştır.
BuikikurumunbütçesibugündeAtatürk’ünmirası,yayıngelirlerivezamanzamanKalkınma
Bakanlığınınprojelerçerçevesindekatkılarındanoluşmaktadır.

TürkDilKurumuBaşkanlığınıngelirleri664KHK26.maddesinin2.fıkrasındaaşağıdaki
şekildebelirlenmiştir.

•	 Genelbütçedenyapılacakyardımlar.
•	 Atatürk’ünvasiyetinedayalıgelirler.
•	 Hertürlübağış,yardımvevasiyetler.
•	 KurumBaşkanlıklarınıngelirlerinindeğerlendirilmesindeneldeedilengelirler.
•	 Diğergelirler.

Yıllar itibarıyla gerçekleşen ödenek, harcama ve gelir durumu Tablo 4, 5 ve 6 ’te
özetlenmiştir.

YILI

ÖDENEK HARCAMA

BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ

TOPLAM 
ÖDENEK

PERSONEL 
GİDERLERİ

SOSYAL GÜV. 
KUR. DEV. PR. 

GİDERLERİ

MAL VE 
HİZMET 

ALIM 
GİDERLERİ

CARİ TRANS-
FERLER

SERMAYE 
GİDERLERİ

2006 10.940.000 10.913.596 1.520.521 33.187 8.197.961 19.480 31.301

2007 12.055.600 12.740.356 2.064.042 41.330 2.945.842 49.893 0,00

2008 11.165.000 17.222.502 2.589.275 123.938 5.356.762 141.213 2.360,00
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2009 11.264.110 11.674.110 2.399.099 133.761 4.471.309 382.968 37.956,15

2010 11.743.000 13.777.000 2.281.698 224.456 3.700.702 1.073.144 390.965

2011 13.530.000 16.553.000 2.258.736 283.075 5.356.311 1.404.166 1.045.778

2012 13.825.000 17.353.000 1.573.242 250.625 8.291.867 2.012.737 166.606

Tablo4:YıllarveKalemlerİtibarıylaÖdenekveHarcamaDurumu

YILI
GENEL TOPLAM

Ödenek Harcama

2006 10.913.596 9.802.450

2007 12.740.356 5.101.107

2008 17.222.502 8.213.548

2009 11.674.110 7.425.093

2010 13.777.000 7.670.965

2011 16.553.000 10.348.066

2012 17.535.000 12.295.077

Tablo5:YıllarİtibarıylaToplamÖdenekveHarcamaDurumu

Açiklama 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Teşebbüs ve 
Mülkiyet Gelirleri 54.073.055 75.470.832 22.145.083 70.908.055 87.913.677 71.030.033

Alinan Bağiş ve 
Yardimlar ile 
Özel Gelirler 
(Hazine Yardimi)

   439  

Diğer Gelirler 21.978.164 34.541.471 34.222.310 29.708.451 31.355.857 56.830.651

Sermaye Gelirleri 2.079  1.152   

TOPLAM 76.053.298 110.012.303 56.368.545 100.616.945 119.269.534 127.860.684

Tablo6:YıllarİtibarıylaGelirGerçekleşmesi
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A.5. Faaliyet Alanlari ile Ürün ve Hizmetler
TDK,hizmetvefaaliyetleriniaşağıdakitablodaverilenyararlanıcılarasunmaktadır.
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KURUMUN FAALİYET ALANLARI, SUNDUĞU ÜRÜN VE HİZMETLER
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1 KAMU KURUMLARI

1.1Cumhurbaşkanlığı X X X X X X X X 8

1.2TBMM X X X X X X X X 8

1.3Başbakanlık X X X X X X X X 8

1.4DevletBak. X X X X X X X 7

1.6DışişleriBakanlığı X X X 3

1.7MaliyeBakanlığı X X X 3

1.8MillîEğitim.Bak. X X X X X X X X 8

1.8.1TalimveTerbiye
KuruluBaşkanlığı X X X X 4

1.9KültürveTurizm
Bak. X X X X X X 6

1.10.YÖK X X X X X X X 7

1.11AtatürkYüksek
Kurumu X X X X X X X X X X 10

1.11.1TürkTarih
Kurumu X X X X X X X X X X 10

1.11.2AtatürkKültür
Merkezi X X X X X X X X X X 10

1.11.3AtatürkAraş.
Merkezi X X X X X X X X X X 10

1.12Kalkınma
Bakanlığı X X X X 4

1.13TİKA X X X X X X 6

1.14RTÜK X X X X X X 6

1.15TÜBA X X X X 4



Stra te j ik  P lan • 2013-2017

31

Si
ra

 N
um

ar
as

i

Paydaş Adi
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1.16AileveSosyal
PolitikalarBakanlığı X X X X X 5

1.17Valilikler X X X X X 5

1.18Belediyeler X X X X X 5

2. ÜNİVERSİTELER X X X X X X X X X X X X X X X X X 17

2.1.TürkDilive
EdebiyatıBölümleri X X X X X X X X X X X X X X X 15

2.2.ÇağdaşTürk
DiliveEdebiyatı
Bölümleri

X X X X X X X X X X X X X X X 15

2.3.TürkçeninEğitimi
veÖğretimiBölümleri X X X X X X X 7

3. Yurt Dişindaki 
Türkoloji Merkezleri X X X X X X X 7

4
Yurt İçindeki 
Türkiyat Araştirma 
Enstitüleri

X X X X X X X 7

5. Yurt Dişindaki Türk 
Okullari X X X X 4

6 Yunus Emre Kültür 
ve Sanat Merkezi X X X X 4

7 TÖMER 
Başkanliklari X X X 3

8 Kitle İletişim 
Araçlari

9.1TRT X X X X 4

8.2ÖzelTelevizyonlar X X X X 4

8.3.ÖzelRadyolar X X X X 4

8.4ÖzelHaber
Ajansları X X X X 4

8.5Gazeteler X X 2

8.6AnadoluAjansı X X X X X X 6
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8.7Basın,Yayınve
EnformasyonGenel
Müdürlüğü

X X X X 4

9 Sivil Toplum 
Örgütleri

9.1İLESAM X X X 3

9.2İşitmeEngelliler
Federasyonu X X X X X 5

9.3Üniversitelerdeki
TürkçeToplulukları X X X X X X 6

9.4TürkçeGönüllüleri X X X X X 5

9.5TürkiyeBilişim
Derneği X X X X X 5

9.6DilDerneği X X X X X 5

9.7DilveEdebiyat
Derneği X X X 3

9.8Edebiyatçılar
Derneği X X X X X 5

9.9TürkiyeYazarlar
Birliği X X X 3

9.10Edebiyat
Dergileri X X 2

9.11Reklam
YaratıcılarıDerneği X X 2

9.12ReklamÖz
DenetimKurulu X X 2

9.13OyunYazarları
veÇevirmenleri
Derneği

X X 2

9.14Senaryo
YazarlarıDerneği X X 2
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9.15Seslendirme
SanatçılarıMeslek
Birliği

X X 2

10 KÜTÜPHANELER

10.1Ulusal
Kütüphane X X X X X X X 7

10.2Üniversite
Kütüphaneleri X X X X X X X X X 9

11 YARARLANICILAR 
(Müşteriler)

11.1Basımevleri X X X 3

11.2Dağıtımcılar X X X X 4

11.3Yayınevleri X X 2

11.4Kitapçılar X X 3

11.5ÖğretimÜyeleri X X X X X X X X X 9

11.6Öğretmenler X X X X X X X X 8

11.7Öğrenciler X X X X X X X 7

Tablo7:SunulanÜrünveHizmetlerileBunlardanYararlananlarınMatrisi
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B. PAYDAŞ ÇÖZÜMLEMESİ

B.1. İç Paydaş Çözümlemesi

Stratejik Plan Projesi’nin durum çözümlemesi başlıklı ilk bileşeninde, öncelikle
çalışanların,çalışmaktaolduğukuruluşunvarolandurumuna,gerçekleştirdiğietkinliklereve
sunduğuhizmetlereilişkindeğerlendirmelerinialmakamacıyla,birçalışananketiyapılmıştır.
DanışmanlartarafındanhazırlanananketlerTDKStratejikPlanEkibitarafından56çalışana
ulaştırılmış,47geridönüşolmuştur.Anketsonuçlarınailişkinraporda,çalışanlarınKurumun
genelniteliklerine,çalışanlarasunulandestekhizmetlerine,Kurumiçivedışı iletişimveeş
güdümkoşullarına,Kurumunyapısalözelliklerineveçalışanlarasağlanankariyervegelişim
imkânlarına ilişkin değerlendirmeleri çözümlenmiştir. Sonuçlar başlıklar hâlinde aşağıda
özetlenmiştir.

Genel Değerlendirme:

Kurumun görevi, hizmet sunumu, çalışma koşulları gibi konulardaki görüşlerin
sorgulandığı bu bölümdeki önermeler, genellikle yüksek puanlarla değerlendirilmiştir.
Katılımcıların%83’üKurumungörevlerininaçıkça tanımlandığını,%54’ügüçlüveyerleşik
bir kurum kültürüne sahip olunduğunu,%63’ü TDK’nin kendi alanında öncü konumunda
olduğunu, %61’i bilgi ve tecrübelerine uygun bölümde çalıştığını düşünmektedir. Ayrıca
katılımcılarınönemlibirçoğunluğuTDK’ninçalışanıolmaktangururduyduğunuveKuruluşun
sorunlarınıkendisorunugibigördüğünübelirtmektedir.

Ancak, çalışanların ağırlıkla olumsuz değerlendirmede bulunduğu konular da vardır.
Kurumun,bütünçalışanlartarafındansahiplenilmiş,tanımlıamaçlarıolduğunainananların
oranı%22’dekalmaktadır.Kurumunsunduğuhizmetleriyeterlibulanlarınoranıise%28’dir.
Çalışanlarınendüşükpuanlarladeğerlendirdiğiönerme,ücretlereilişkindir.Ücretlerindiğer
kamukurumlarıylakıyaslandığındadüşükolduğunubelirtenlerinoranı%83’tür.Katılımcılar,
çalışanlara yönelik takdir ve destek mekanizmasının yetersiz olduğuna işaret etmekte,
personelgörevlendirmeveatamalarındanesnelkıstaslarıntemelalınmadığınainanmaktadır.
BununyanısıraKurumdakatılımcılıkveeşitlikilkeleriningözetilmediğinidüşünenlerinoranı
da%73gibiyüksekbirdüzeydedir.

Çalişanlara Sunulan Destek Hizmetleri:

Çalışanlara sunulan destek hizmetlerinin irdelendiği bu başlık altında katılımcıların
yarısından fazlasının olumsuz görüş bildirdiği tek önerme, idari ve sosyal hizmetlere
ilişkinolanıdır.Ancakmalihizmetlerilepersoneleyönelikhizmetlerkonusundadayüksek
bir hoşnutluk düzeyine ulaşılamamaktadır. Buna karşılık bilgi işlem ve teknolojik altyapı
hizmetlerinin yeterli olduğu, çalışanların görevlerini istenen hızda yerine getirmeleri için
gerekliteknolojikdonanımınsağlandığıdüşünülmektedir.
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Kurum İçi, Kurum Dişi İletişim ve Eş Güdüm:

Çalışanlarıngörüşleriincelendiğinde,Kurumiçiiletişimveişbirliğikonularındaaksayan
yanların olduğu gözlenmektedir. Birimler arası koordinasyonun zayıf olduğu, iletişim
kanallarının yeterince kullanılamadığı, Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan kurumlar
arasında iş birliği ve iletişimin yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Kurum dışı ilişkiler
konusunda çalışanlar farklı değerlendirmelerde bulunsalar da, çoğunluk TDK’nin kamu
örgütlenmesiiçindekidiğeroluşumlarlaortakişyapmakabiliyetinesahipolduğundanyana
görüşbelirtmektedir.

Yapisal Özellikler:

Bu başlık altında Kurumun yapısal özellikleri değerlendirilmiştir. Beklendiği üzere,
Kuruluşunyürürlüktekikanunununveilgilidiğermevzuatınınyetersizolduğunudüşünenlerin
oranı%84gibi yüksekbirdüzeydeolmuştur.Kuruluşunorganizasyonyapısınınüstlenilen
görevlereuygunluğuilefizikselaltyapısıveçalışmakoşullarınınihtiyaçlarıkarşılamadurumu
konusunda olumlu ve olumsuz düşünenlerin oranları yakındır. Çalışanlarmali imkânların
yeterliolduğunuvebilgiteknolojisialtyapısınınihtiyaçlarıkarşıladığınıdüşünmektedir.

Kurumunteşkilat,görev,yetkivesorumlulukları,11.10.2011tarihlive664sayılıAtatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameileyenidendüzenlenmiştir.YapılandüzenlenmeaynızamandaKurumunyapısal
özelliklerineilişkinyapılandeğerlendirmeleredeçözümgetirmiştir.

Kurumun Çalişanlarina Verdiği Hizmet İçi Eğitimler ve Sağladiği Kariyer İmkânlari:

Anketiyanıtlayanlarındeğerlendirmelerindegöreliolarakdüşükpuanlarverdiğibaşlık,
Kuruluşunsağladığıhizmetiçieğitimlereilişkinönermeleriiçermektedir.Kuruluştaişeyeni
başlayanpersoneleuyumeğitimleri,meslekigelişimeyönelikhizmetiçieğitimler,eğitmenlerin
genelnitelikdüzeyi,çalışanlarınyabancıdilkurslarınadevametmeleriiçinsağlananimkânlar
ile mesleki kongre, seminer vb. bilim etkinliklerine katılmalarına yönelik teşvikler, genel
itibarıylayetersizbulunmaktadır.Bunakarşılık,katılımcıların%89’uçalışanlarınakademik
kariyeryapmasınaizinverildiğikonusundagörüşbirliğiiçindedir.

B.2. Diş Paydaş Çözümlemesi

DurumÇözümlemesikapsamındadışpaydaşlarındadeğerlendirme,görüşveönerilerini
almaya yönelik olarak Dış Paydaş Çözümlemesi yapılmıştır. Önce Stratejik Plan Ekipleri
TDK’nin paydaşlarını belirlemiştir. Ardından, kurulan ilişkiler, gerçekleştirilen ortak
çalışmalar ve çalışma alanlarındaki örtüşmeler ile TDK’nin hizmetlerinden yararlanma
düzeyleri bağlamındabir önceliklendirmeye gidilmiştir. Kurumpaydaşlarının özgün yapısı
da dikkate alınarak, paydaşların görüşlerini almak üzere iki ayrı çözümleme tekniğinden
yararlanılması uygun bulunmuştur. İlk olarak, paydaşların uluslararası düzeyde, geniş bir
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coğrafyayayayılmışolmasınedeniyle,önceliklipaydaşlaraanketgönderilmiş,ikinciadımda
iseanketlerdekideğerlendirmelervegörüşlerdoğrultusundabelirlenengündemlebirPaydaş
Çalışmatoplantısıdüzenlenmiştir.

Diş Paydaş Anketi Sonuçlari:

Paydaşların görüş ve değerlendirmelerini almak amacıyla, üç ayrı kitleye (kurum ve
kuruluşlar,kişiler,valilikler)yönelikolarakpaydaşanketleriuygulanmıştır.TDK’ninmevcut
durumuna, gerçekleştirdiği etkinliklere ve sunduğu hizmetlere, paydaşlarla yürüttüğü
ortakçalışmalara,TDK’ningörevleriniyerinegetirmeveyetkilerinikullanabilmedüzeyine,
örgütlenme biçimine ilişkin önermeler ve açık uçlu sorular yer almıştır. Danışmanlar
tarafındanhazırlanananketlerTDKStratejikPlanEkibitarafından872paydaşaulaştırılmış,
282geridönüşolmuştur.Ayrıca,81ilvaliliğinegönderilenanketlerdende51yanıtalınmıştır.
Sonuçlarraporhâlinegetirilipincelenmeküzerebütünpersoneleulaştırılmıştır.

Bütün konularda her üç paydaş grubu da çoğunlukla benzer değerlendirmelerde
bulunmuştur.Bunedenlesonuçlaraşağıdatopluhâldeözetlenmiştir.Farklıgörüşlerayrıca
vurgulanmıştır.

Genel Değerlendirme:

Kuruluşun genel olarak değerlendirildiği önermelere katılımcıların önemli bir kısmı
olumlu puanlar vermişlerdir. Örneğin, TDK’nin kamuoyu nezdinde olumlu bir imaja sahip
olduğunu düşünenlerin oranı%80, Kurumun öncü konumda olduğunu belirtenlerin oranı
%77, TDK’nin hazırladığı yazım kılavuzları ve sözlüklerin nitelik ve nicelik olarak yeterli
düzeyde olduğunu ifade edenlerin oranı %78 olmuştur. Buna karşılık TDK’nin, eğitim ve
yayınsatışhizmetlerinindahaetkinhâlegetirilmesigerektiğidüşünülmektedir.Katılımcılar
TDK’nin sağladığıburslarkonusunda iseyeterli bilgiye sahipolmadıklarınıbelirtmişlerdir.
AyrıcayabancılarınTürkçeyiöğrenmesinikolaylaştırıcıbilimsel çalışmalarındaartırılması
gerektiğiyönündegörüşbildirilmiştir.

Sunulan Hizmetlerden Yararlanma ve Memnuniyet Düzeyi:

Paydaşlar,TDK’ninsunduğuhizmetveetkinliklerdenözelliklesürelivesüresizyayınlar,
sözlük, kılavuz, derleme ve tarama çalışmaları ile web sayfasında sunulan hizmetlerden
sıklıklayararlandıklarınıbelirtmişlerdir.Ancaksunulaneğitimlerdenvebursdesteklerinden
yeterince yararlanmadıklarını düşünmektedirler. Sıklıkla yararlanılan hizmetlere ilişkin
yüksekdüzeyde,diğerhizmetlerdeağırlıklaortadüzeydememnuniyetbelirtilmiştir.

İş Birliği:

Paydaşlar TDK ile çalışma alanlarının hiçbirinde sıkı iş birliği içinde olmadıklarını
belirtmişlerdir.  Zaman zaman iş birliği içinde çalışılan paydaş oranı %30 civarındadır.
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Paydaşların ortalama %8’i Kurumla sıklıkla iş birliği yaptığını belirtmiştir. Buna karşılık
TDK’ninilgilikişi,kurumvekuruluşlarla işbirliğiyapmayatkınlığıolduğunudüşünenlerin
oranı%71’dir.Ancakkurumvekuruluşlardangelenyanıtlarda,Kurumundahayoğuniletişim
içindeolması,paydaşlarınyürüttüğüfaaliyetleridahayakındanizlemesivetaleplerinindaha
fazladikkatealınmasıbeklenmektedir.

TDK’ninpaydaşlarıolanbireylerarasındabugörüşlerpaylaşılmamakta,iletişimingüçlü
olduğu,taleplerininciddiorandadikkatealındığı,işbirliğiiçindegerçekleştirilençalışmalarda
eş güdümün sağlandığı ve çalışmaların tam olarak amacına ulaştığı ifade edilmektedir.
ValiliklerisetalepvedeğerlendirmelerininTDKtarafındanortadüzeydedikkatealındığını,
dahafazlaortakçalışmaiçindeyeralınabileceğinidüşünmektedirler.

TDK’nin Üstlenmesi Gereken En Önemli Görevler:

ÜçgruppaydaşdaTDK’ninenönemliüçgörevikonusundaaynıgörüştebirleşmişlerdir.
Bunlar:

a) Türk dilinin zenginleşmesine ve yaygınlaşmasına ilişkin bilimsel araştırmalar
yapmak,

b) Türk dili sevgisini ve bilincini geliştirecek ve yaygın hâle getirecek çalışmalar
yürütmek,

c) Türk dilini kökleştirecek, geliştirecek ve yaygınlaştıracak araçları hazırlayarak
bunlarıilgilikesimlerinhizmetveyararınasunmaktır.

Örgütlenme Biçimi:

AtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumuvebünyesindeyeralankurumlarınörgütlenme
biçiminin sorgulandığı bölümde, katılımcıların üçte ikisi, örgütlenmenin uygun olduğunu
düşündüklerinibelirtmişlerdir.

Öneriler:

Üçpaydaşgrubundangelenbellibaşlıönerileraşağıdamaddelerhâlindeverilmektedir.

Kurum ve Kuruluşlar:

a) TDK’nin özerk, bağımsız, akademik bir kurum olarak yetkilerini kullanması daha
yararlısonuçlarverecektir.Buçerçevedeyasanınbiranönceçıkarılmasısağlanmalıdır.
Yasa’da öngörüldüğü şekilde TDK’nin bütün alt kurulları işletilmeli, bu kurullara
üyelikdahabilimselvebelirlikoşullarabağlıolmalıdır.

b) Kitap satışları üniversitelerinbulunduğumerkezlerde sabit veya gezici imkânlarla
yapılabilir.TDKotobüsüçokyararlıolmaktadır,buuygulamanınyaygınlaştırılması
sağlanmalıdır.
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c) Seminer, sempozyum,konferans, açıkoturumvb. etkinlikler (özelliklede taşrada)
artırılmalıdır.

d) E-Kütüphaneoluşturularakilgililerinbütünyayınlaraulaşmasısağlanabilir.

e) Televizyonkanallarında,özellikledeTRT’deTürkdiliningelişimiyleilgiliprogramlar
yapılabilir.

f) Üniversitelerleveyurtdışındakiilgilikuruluşlarladahayakıniletişimkurulmalıve
dahagüçlüişbirliklerisağlanmalıdır.

g) Yerelyönetimlerledahasıkıişbirliğiyapılarakhizmetlerintaşrayayaygınlaştırılması
sağlanabilir.

Kişiler:

a) Kurumun hizmetlerini, ulusal basın ve yayın kuruluşları aracılığıyla daha geniş
kitlelereduyuracakprogramlarınyapılmasıyararlıolacaktır.

b) Kütüphane hizmetlerinden tüm illerin yararlanma imkânlarının artırılması
(e-Kütüphane)faydalıolacaktır.

c) TDK’ninbünyesindekadroluistihdamedeceğiakademisyenlerolmalıdır.

Valilikler:

a) Taşradakiseminer,konferansvb.etkinlikleryaygınlaştırılmalıveartırılmalıdır.

b) Özellikle ilköğretim öğrencilerine ve kamuoyunda bilinç oluşturulmasına yönelik
faaliyetlereağırlıkverilmelidir

c) E-kitapsatışıbaşlatılmalıdır.

d) Komisyonların sayısı artırılmalı, çalışma gruplarının sürekliliği sağlanmalı,
tamamlanançalışmalarıgüncelleyeceküstkurullaroluşturulmalı, çalışmagrupları
arasındaeşgüdümüsağlayacakyapılanmalaraimkânsağlanmalıdır.

Diş Paydaş Çalişma Toplantisi Sonuçlari:

DışPaydaşAnketlerineilişkinSonuçRaporu’nuntamamlanmasınınardından,10Haziran
2010 tarihinde, kurumun öncelikli dış paydaşları olarak belirlenen uzman, akademisyen
ve yazarlar ile basın yayın kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı bir çalışma toplantısı
gerçekleştirilmiştir.PaydaşlarınTDK’yeilişkindeğerlendirme,görüşveönerilerininalındığı
çalışmatoplantısınınilk ikioturumunda,oluşturulançalışmakurullarından,TDK’nintemel
sorunve eksikliklerini, onarmaddeyle sıralamaları istenmiş, ikinci oturumda ise, kurullar,
“NasılbirTürkDilKurumuistiyoruz?”sorusununyanıtınıaramışlardır.Kapanışoturumunda
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isekurullardanbağımsızolarakgörüşbelirtmekisteyenkatılımcılarınsözalmalarıamacıyla,
birserbestkürsüoluşturulmuştur.

Çalışma toplantısındaki oturumlarda dile getirilen sorunlar ve öneriler aşağıda
özetlenmiştir:

Birinci Oturum: Türk Dil Kurumunun Zayif Yönleri ve Başlica Sorunlari

Türk Dil Kurumunun yetersizlikleri, eksikleri ve sorunlarının irdelenmesine yönelik
birinci oturumdaki tartışmalarda, bütün kurullar öncelikle TDK’nin bir teşkilat yasasının
bulunmaması,mevcut yasadaki boşluklar nedeniyle bilim kurullarının çalışamaz durumda
olması üzerinde durmuşlardır. Görevlerin yerine getirilmesi bağlamında yaşanan bu
sıkıntınınpekçokbaşkasorunundazeminiolduğu,yasanınçıkmasınındahadagecikmesi
hâlinde Kurumun işlevini yerine getiremez olacağı da vurgulanmıştır. Öte yandan temel
sorunlardan biri olarak TDK’nin mali ve idari açıdan tam özerk yapısından uzaklaşmış
olmasıgösterilmiştir.Bununbürokratiksüreçlerinuzaması,niteliklipersonel istihdamında
zorluklarla karşılaşılması, hizmetlerde bazı aksamalar yaşanması gibi sonuçlar doğurduğu
ifadeedilmiştir.

Yazımkurallarınınbelirlenmesindetutarsızlıklarolması,yazılıkaynaklarvegenelağdaki
bilgilerinçelişmesi,yazımkılavuzlarınınsıkdeğişmesivb.durumlarınTDK’ningüvenilirliğini
zedeleyici etkisi olduğunun altı çizilmiş, Kurumun dilin doğru ve güzel kullanılmasını
yönlendirici, teşvik edici etkinliklerinin ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin
yetersizliğine işaret edilmiştir. Bütün bunların, Kurumun ülkede yazım birliğini sağlama
yönündekiçalışmalardaistenenbaşarıyaulaşmasınıengellediğivurgulanmıştır.

Tarama ve terim sözlüklerinin hazırlanmasına yönelik çalışmaların yetersiz kalması,
öğretimdüzeylerineuygun seviye sözlüklerininbulunmaması, fişlemesi tamamlanmışbazı
önemli çalışmaların yayına dönüştürülememesi de değinilen sorunlardandır. Hizmet ve
etkinliklerintanıtılmasındaveduyurulmasında,yayınlarıntaşrayaulaştırılmasındaaksamalar
olduğukonusunda,kurullardabenzerdüşüncelerüretildiğigörülmektedir.

Çalışma kurullarının belirlediği sorunlar arasında dikkat çeken bir başka nokta, bazı
değerlendirmelerin farklı düşünceleri de yansıtmasıdır. Örneğin bir yandan Kurumun
süreliyayınlarındanTürkDilidergisininakademikbiryayınorganıgibiolması,öteyandan
dergidekiedebiyatürünlerininistenennitelikteolmamasıeleştirilmiştir.Ayrıca,TDK’ninilk
kuruluşzamanındakiamaçlarındanuzaklaşılmışolmasındanyakınılırken,birbaşkakurulda,
günümüzdehâlâ1932’ninkuruluşfelsefesinesahipçıkılmayaçalışılmasınınhatalıbirtutum
olduğudilegetirilmiştir.
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İkinci Oturum: Nasil Bir Türk Dil Kurumu?

Çalışmatoplantısınınikincioturumunda,kurullarınTDK’yinasılbirkurumolarakgörmeyi
arzuettiklerinibetimlemeleriistenmiştir.Bütünkurullarda,Kurumauygunörgütvepersonel
yapısına ilişkin benzer düşünceler üretilmiştir. Türk Dil Kurumunun görevlerini istenen
nitelikte yerine getirebilmesi için kanununun bir an önce çıkartılması gerektiği, Kurumun
bürokrasidenvesiyasettenarınmış,bağımsız,akademikyapıda,özerkbirtüzelkişilikhâline
dönüştürülmesinin,mevzuatelverdiğikoşulda,TürkDiliAkademisiadıaltındafaaliyetlerini
sürdürmesinin yararlı olacağı dile getirilmiştir. Ayrıca taşrada, en azından İstanbul’da
örgütüntemsilciliklerininolmasınıngerekliliğinedeişaretedilmiştir.TDK’ninçalışmalarını
kadroluakademikpersonelinyanısırakariyeruzmanlığısistemiiçindeyürütmesinin,istenen
çalışmalaraimzaatılmasındakoşulolduğudüşünülmektedir.

TDK’ninönceliklifaaliyetlerininnelerolmasıgerektiğibağlamındaisebilimselfaaliyetlerin
desteklenmesi, derleme, tarama, terim çalışmalarının genişletilerek ve planlı bir şekilde
sürdürülmesi, çok uzmanlı, kadrolu bir Türkçe Sözlük Çalışma Grubu’nun oluşturularak
güncel ve tarihselmetinlerin taranmasına, tanımlamayayönelik çalışmaların sürekliliğinin
sağlanmasıöneçıkmaktadır.Ayrıca,Türkdilininyapısını tüm incelikleriyleortayakoyacak
gramerininçağdaşdilbilimyöntemleriylehazırlanması,aynıcoğrafyadakullanılandillerin
birbirleriyleetkileşimiçinegirmesininkaçınılmazolacağındanhareketleTürkiye’dekullanılan
diğerdillerindearaştırılmasıgerekliliğidevurgulanmıştır.

Çalışma kurulları, TDK’nin ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde eğitim-öğretim vemedya
başta olmak üzere her düzlemde Türk dilinin doğru ve güzel kullanılması, toplumun dil
bilinciningeliştirilmesi,özelliklegençkuşağınkullandığıdilinizlenerekgerekligörüldüğünde
sözlüğe geçirilmesi çalışmalarının yoğunlaştırılmasını beklemektedirler.BubağlamdaMillî
EğitimBakanlığı, RTÜK, YÖK,ÖSYM, TİKA, TRT ve diğermedya organları, üniversiteler ve
ilgilisiviltoplumkuruluşlarıylaortakçalışmalaryapılabileceğiveyayapılacakönemli,anlamlı
çalışmalaradesteksağlanabileceğidüşünülmektedir.

TürkDilidergisineyönelikolarakdabütünkurullardagörüşbelirtilmiş,ancakbugörüşler
farklıdoğrultudaolmuştur.BirkuruldaKurumunhiçbiryayınındaedebiyatürünlerininyer
almamasıgerektiğisavunulurken,birbaşkakuruldadergidegünümüzünçokokunanyazarve
şairlerineyerverilmesininhemdergiyeilgiyiartıracağıhemdeKurumuntanınırlığınakatkı
sağlayabileceğiönesürülmüştür.
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C. ÇEVRE ÇÖZÜMLEMESİ

Durum çözümlemesi kapsamında hazırlanan raporlardan biri de Çevre Çözümlemesi
Raporu’dur.Kurumungeleceğininşekillendirilmesineyönelikçalışmalarda,fikirveönerilerin,
ilgili gerekçelerin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere, dış dünyada ilgili alanlardaki
mevcutdurumveyönelimlerinortayakonduğubirçözümlemeyapılmıştır.

ÇevreÇözümlemesikapsamındaöncelikleincelenecekbaşlıklarınbelirlenmesineyönelik
bir çalışmayapılmıştır.DanışmanlarınKamu İdareleri İçinStratejikPlanlamaKılavuzu’nda
belirtilenyöntemçerçevesindeoluşturduklarıÇevreÇözümlemesiFormlarıüzerindeçalışan
StratejikPlanlamaEkibiolasıkonularıbelirlemiş,bunlarınüzerindedanışmanlarlabirlikte
yapılançalışmalarsonrasındaraporundörtbaşlıkaltındahazırlanmasınakararverilmiştir.

StratejikPlanlamaEkibitarafındanhazırlananraporunilkbölümündeTürkçeninbugünkü
durumuçözümlenmiş,ikincibölümdepolitikvesosyalgelişmelerveikiliilişkilerçerçevesinde
Türk dili konusu ele alınmıştır. Üçüncü bölüm Avrupa ülkelerinde Türkçe anadil eğitimi
konusunaayrılmış,bukapsamda İsveç,FransaveHollanda’dakiuygulamalar incelenmiştir.
Dördüncüvesonbölümdeise,Türkiye’deTürkçeeğitimveöğretimdekarşılaşılansorunlar
irdelenmiştir.

DurumÇözümlemesi kapsamındaüretilendiğer raporlar gibi bu raporda incelenmek
üzerebütünpersoneleelektronikortamdaulaştırılmıştır.

Ç. GÜÇLÜ, ZAYIF YÖNLER VE FIRSATLAR, TEHDİTLER  (GZFT-SWOT) ÇÖZÜMLEMESİ 

TDK’deyürütülenStratejikPlanProjesininilkaşamasınıoluşturandurumçözümlemesi
çalışmaları, GZFT Çözümlemesiyle tamamlanmıştır. Kurum yöneticileri ve çalışan
temsilcilerinden oluşan bir çalışma kuruluyla ve danışmanların kolaylaştırıcılığında
(moderatörlüğünde) gerçekleştirilen çözümlemeyle, kurumun mevcut durumdaki güçlü
ve zayıf yönleri ile karşı karşıya olduğu fırsatlar ve tehditler ortaya konmaya çalışılmıştır.
GZFTÇözümlemesisonucundaöneçıkanbellibaşlımaddeleraşağıdabaşlıklarhâlindeyer
almaktadır.

Firsatlar

1. Dünyaölçeğinde,Türkçeninöğrenilmesineveyaygınlaştırılmasınayönelikçalışmalar
yapılması.

2. Türk dünyası içindeki akademisyenlerin, iletişim dili olarak Türkiye Türkçesini
benimsemişolmaları.
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3. Bilgiveiletişimteknolojilerindekigelişmelerinsözlük,çeviri,taramavs.çalışmaları
hızlandırması.

4. ÜniversitelerinTürkoloji,Dilbilimi,Felsefevb.ilgilibölümlerindekiaraştırmacıların,
TDKileortakçalışmalaryapmayaeğilimliolması.

5. Özellikle ilköğretim çağındaki öğrencilerin, ödevler yoluyla, TDK’nin çalışmalarını
incelemeyeözendirilmesi.

Tehditler

1. Küreselleşme olgusunun tek kültürlülük ve tek dillilik (İngilizce) gibi dayatmaları
olması, eğitim ve öğretim dili olarak İngilizcenin günden güne daha fazla geçerli
kabulediliyorolması.

2. Bilgiteknolojileriveyaygınmedyanındaetkisiyle,dilkonusundakibilinçdüzeyinin
gündengünedüşmesi.

3. DilgibiçokgenişbiralandaetkinlikgösteriliyorolmasınınKurumdanaşırıbeklentiler
içinegirilmesineyolaçması.

4. TDK’ninsözcüktüretmeçalışmalarınailişkinolarakbirtakımtemelsizveyerleşikön
yargılarolması.

Güçlü Yönler

1. KurumunCumhurbaşkanlığınıngözetimindeveBaşbakanlığabağlıAnayasalKurum
olması.

2. Kurumunakademikbirkimliğininolması.

3. Kurumun teknolojik altyapısının güçlü olması, özellikle kimi önemli kaynakların
elektronik ortama aktarılmasında, teknolojinin sunduğu imkânlardan etkin olarak
yararlanılması.

4. Bilimseleservesüreliyayıncılıkalanlarında,TDK’ningüçlübirbirikimvedeneyime
sahipolması.

5. Kurumun,birçokfarklıdisiplinleortakçalışmalaryapmayetisinesahipolması.

6. TürkdilialanındaçokgüçlübirihtisasKütüphanesininolması.

7. Kurumun,Türkolojialanındakiulusalveuluslararasıhertürlüuzmandesteğinitalep
edebilecekbirkonumdaolması.

8. Kurumun, yalnızca Türkiye’ye yönelik olarak değil, ülke dışına yönelik olarak da
etkinliklerdebulunması.
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Zayif Yönler

1. TDK’nin bölge teşkilatı olmaması; özellikle İstanbul’da herhangi bir temsilciliğin
bulunmamasınedeniyle,işveişlemlerdegüçlükleryaşanması.

2. Geçmiştehemdilhemedebiyatalanındabelirlibir işlevvekonumüstlenmişolan
TDK’nin,bugünyalnızcadilalanındakalmışolması.

3. Çalışanlarıngüçlübirkurumsalkimliğesahipolmaması.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KURUMSAL KİMLİĞİN TANIMLANMASI

TürkDilKurumu’nunMisyon,VizyonveTemelDeğerlerBildirimleriileStratejikAmaçları
şöyledir:

Misyon Bildirimi

Türkçeninyazılıvesözlükaynaklarıüzerinebilimselaraştırmalaryapmak;Türkçenin
bilim,sanat,edebiyatveöğretimdiliolaraközleşmesini,gelişmesiniveheralandadoğru,
güzelveetkilikullanılmasınısağlamaktır.

Vizyon Bildirimi

Türkdilininözgüzelliğinivezenginliğinimeydanaçıkarıponuyeryüzüdilleriarasında
değerineyaraşıryüksekliğeeriştirmekveTürkdünyasındaortakiletişimdili,dünyadaise
yaygınvegeçerbirdilkonumunagetirmektir.

Temel Değerler

√ Bilimsellik

√ Uzmanlık

√ Doğru,güzel,örnekTürkçe

√ Güvenilirlik

√ Güncellik

√ Saydamlık

√ Paylaşımcılık

√ Niteliklilik

√ Erişilebilirlik

√ Katılımcılık

√ Eleştiriyeaçıklık
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Stratejik Amaçlar

Stratejik Amaç 1:

Türkçeyibilim,kültür,edebiyatveöğretimdiliolarakgeliştirmekveyaygınlaştırmak.

Stratejik Amaç 2:

Türkçeninheralandadoğru,güzelveetkilikullanılmasınakatkıdabulunmak.

Stratejik Amaç 3:

Türkdilininzenginliklerininkorunupişlenerekgelecekkuşaklaraaktarılmasınısağlamak.

Stratejik Amaç 4:

AkademikaltyapıyıvekurumsaldonanımıgüçlendirerekKurumunTürkdilialanındaki
bilimselyetkinliğiniortayakoymak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Stratejik Amaç 1

Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve 
yayginlaştirmak.

Hedef 1.1

Türkdilininçeşitlidönem,alanvekonularınayönelik200eseryayımlanacaktır.

STRATEJİLER:

	Türkdilinintarihî(Eski,Orta,YeniTürkçe)veçağdaş(Türkyazıdilleri,TürkiyeTürkçesi)
dönemlerineaitkaynakeserlervebueserlerüzerindeyapılanincelemeler,araştırmalarile
genelTürkdilbilimikonularındahazırlananeserlerbelirlenendüzendebasılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
20

13

20
14

20
15

20
16

20
17

Yayımlananesersayısı/yıl 40 40 40 40 40

Hedef 1.2

Bilim,sanatvespordallarındakiyabancıterimlerinTürkçekarşılıklarıbulunacakve10
adetsözlükhazırlanacaktır.

STRATEJİLER:

	Üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı, çağdaş Türk lehçeleri, Türkçenin eğitimi
öğretimivedilbilimbölümleribaştaolmaküzerebilimadamlarıileyetersayıdakiuzmanve
idaripersoneldenoluşacakçalışmagruplarıtarafındanterimsözlüklerihazırlanacaktır.

	İlgiliterimçalışmagruplarıncakurumvekuruluşlartarafındanhazırlanansözlüklerin
baskıişlemlerigerçekleştirilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Hazırlanansözlüksayısı/yıl 2 2 2 2 2
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Hedef 1.3

Her yıl 10 adet, ulusal ve uluslararası kongre, seminer, çalışma toplantısı, bilgi şöleni
(sempozyum)vb.ilmîtoplantıdüzenlenecektir.

STRATEJİLER:

	Dört yılda bir düzenlenen Uluslararası Türk Dil Kurultayının VIII.’si 2016 yılında
düzenlenecektir. Kurultay içinDüzenlemeKurulu oluşturulacaktır. DüzenlemeKurulu yurt
içiveyurtdışındandavetedilecekbilimadamlarınıbelirleyerek,bilimadamlarıncasunulan
bildirimetinlerinegöre,ilmîvesosyalprogramıhazırlayacaktır.Bilimortamınındüzenlenmesi,
organizasyon,ulaşımvekonaklamagibidiğer ihtiyaçlarıngiderilmesi içingerekli tedbirler
alınacaktır.Sunulanbildirilerkurultaysonrasındakitaphâlindeyayımlanarakbilimdünyasına
kazandırılacaktır.

	Türk İşaret Dili Sistemi, Türk Diliyle İlgili Etimolojik Araştırmalar ve Sözlükler,
TürkolojiAraştırmalarındaYöntem,TürkDünyasındaTürkDilindeKullanılanOrtakTerimler,
EskiTürkçeAraştırmalarıveAğızAraştırmalarıkonularındayurt içiveyurtdışından ilgili
biliminsanlarınınkatılacağıçalışmatoplantılarıdüzenlenecektir.

	Edebîtürlerdenbiri(Roman,Şiir,Hikâye,Deneme,Gezi,Hatıra,Günlük,Fıkra)üzerine
veTürkDiliüzerinegüncelkonulardayurtiçiveyurtdışındanilgilibiliminsanlarınınkatılacağı
ulusalveuluslararasıbilimetkinliğidüzenlenecektir.

	Bilim adamlarının katılımıyla düzenlenecek toplantılarla, akademik iş birliğinin
oluşturularak süreklilik kazandırılması düşünülmektedir. Yürütülmekte olan ve planlanan
bilimselçalışmalarlailgiliolarak,ortakaraştırmayöntemlerininoluşturulmasıveaynıkonu
üzerine tekrar çalışmaların yapılmasının önüne geçilecektir. Toplantılarda bilim adamları
tarafındansunulanbildirilerbasılarakbilimdünyasınakazandırılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

VIII.UluslararasıTürkDiliKurultayı’nıngerçekleştirilmetarihi - - -  -

UluslararasıTürkDiliKurultaylarıkatılımcısayısı - - - 350 -
Uluslararası Türk Dili Kurultaylarında basılan bildiri özetleri
kitapçığısayısı - - - 1.000 -

TürkİşaretDiliÇalışmaToplantısısayısı/yıl 2 2 2 2 2

EtimolojikAraştırmalarveSözlüktoplantısısayısı/yıl 2 2 2 2 2

TürkDünyasındaOrtakTerimkullanılmasıtoplantısısayısı/yıl 2 2 2 2 2
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EskiTürkçeAraştırmalarıtoplantısısayısı/yıl 2 2 2 2 2

TürkAğızAraştırmalarıtoplantısısayısı/yıl 2 2 2 2 2

Biredebîtürleilgilidüzenlenenaçıkoturumsayısı/yıl 1 1 1 1 1

Güncelkonulardadüzenlenenbilimseletkinliksayısı/yıl 3 3 3 3 3

Hedef 1.4

Yurtiçiveyurtdışındayapılacaktoplantılarabilimadamlarınınkatılmasıdesteklenecek,
ayrıcaheryıl10adetbilimetkinliğinemaddidesteksağlanacaktır.

STRATEJİLER:

	Türkoloji ve dil bilimi konularında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilim
toplantılarına,Kurumumuzutemsilen,üniversitelerdegörevyapanTürkiyeTürkolojisibilim
adamlarının katılması sağlanacaktır. Bilim adamları katıldıkları bilim toplantılarıyla ilgili
değerlendirmeraporlarıhazırlayacaktır.

	Türkçeninbirbilimdiliolarakyurtdışındaincelenmesivearaştırılmasıçalışmalarının
desteklenmesi amacıyla, yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile Türkoloji enstitülerinin
düzenlediğibilimseltoplantılarayapılacakprotokolçerçevesindemaddidesteksağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Bilimetkinliklerinekatılmasısağlananbiliminsanısayısı/yıl 10 10 10 10 10

Maddidesteksağlananbilimseletkinliksayısı/yıl 10 10 10 10 10

Hedef 1.5

Türkdilialanındakurumdışındayürütülenbilimaraştırmalarından,belirlenenölçütlere
uygunbulunanlardesteklenecektir.

STRATEJİLER:

	Yurt içi ve yurt dışındaki ilmî araştırmalar desteklenerek, Türkoloji’nin gelişimi ve
Türkdilininnüfuzalanınıngenişlemesinekatkısağlanacaktır.
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Desteklenenbilimselaraştırmasonucubasılacakesersayısı/yıl 4 4 4 4 4

Desteklenenbilimselaraştırmasayısı/yıl 5 5 5 5 5

Hedef 1.6

HeryılTürkdilialanındaöğretimprogramlarınadevameden130kişiyelisans,65kişiye
lisansüstüvedoktorasonrasıaraştırmayapan5biliminsanınamaddidesteksağlanacaktır.

STRATEJİLER:

	Türk dili alanında yüksek lisans ve doktora yapmakta olan öğrenciler arasından,
belirlenenalanvekonulardatezyapanveyayapacaklarileyurtiçindeveyurtdışındaaraştırma
yapanveyayapacakdoktorasını tamamlamışaraştırmacılaraYüksekKurumeşgüdümünde
bursverilecektir.

	Türkdilialanındaöğrenimgörenlisansöğrencilerinekarşılıksızbursverilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Lisansdüzeyindedesteksağlanankişisayısı/yıl 130 130 130 130 130

Lisansüstüdüzeyindedesteksağlanankişisayısı/yıl 65 65 65 65 65
Doktora sonrası araştırmalar için maddi destek sağlanan kişi
sayısı/yıl 5 5 5 5 5

Hedef 1.7

TürkdiliveedebiyatıalanındaTürkDili,TürkDiliAraştırmalarıYıllığıBelletenveTürk
Dünyasıadlısüreliyayınlaryayımlanacaktır.

STRATEJİLER:

	TürkDili,TürkDiliAraştırmalarıYıllığıBelletenveTürkDünyasıadlısüreliyayınların
yayımlanmasına devam edilecektir. Süreli yayınlarda uzman akademisyenlerce ve halkın
çeşitli kesimleri tarafından gönderilen edebî türlerde ve dilin gündelik konularıyla ilgili
yazılaradayerverilecektir.
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

YayımlananTürkDilidergisisayısı/yıl 12 12 12 12 12

TürkDiliDergisibaskısayısı 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

YayımlananTürkDiliAraştırmalarıYıllığıBelletensayısı/yıl 2 2 2 2 2

TürkDiliAraştırmalarıYıllığıBelletenbaskısayısı 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

BelletenDergisi’ninULAKBİMulusalindeksinegirmetarihi     

YayımlananTürkDünyasıDergisisayısı/yıl 2 2 2 2 2

TürkDünyasıDergisi’ninUluslararasıSSCindeksinegirmetarihi    - -

TürkDünyasıDergisibaskısayısı 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Hedef 1.8 

TürkİşaretDiliEğitimSistemioluşturulacakveTürkİşaretDiliSözlüğühazırlanacaktır.

STRATEJİLER:

	TürkİşaretDiliSistemininstandartbirşeklegetirilmesiiçinTDKtarafındanoluşturulan
işaret dili kaynak listesi oluşturulacaktır. TDK bünyesinde belirlenen kelimelerin standart
olarakkayıtaltınaalınmasıiçingerektiğindestüdyokurulacak,MEBileeşgüdümlüyapılarak
okullardayapmışolduklarıtaramasonuçlarıistenecekvebunlarincelenereksınıflandırılacak,
toplanacakverilerinişaretöbeklerinivebenzerliğinibulmaçalışmalarıkapsamındayazılımlar
geliştirilecektir.BenzerkelimelerveTürkİşaretDili(TİD)’dekullanılanişaretlerinkullanım
yoğunluğu gibi veriler elde edilerek, TİD işaretleri geliştirilecek olan işaret animasyonu
yazılımıylagörüntülüolarakkullanıcılarasunulacaktır.

	Saha çalışması sırasında toplanacak olan cümle verileri dil bilimciler tarafından
incelenerek,sözlükveritabanıbaskıyahazırhâlegetirilecektir.Hazırlanansözlükyoğundisk,
genelağortamındavebasılıolarakkullanımasunulacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Veri tabanına dayalı Türk İşaretDili Sözlüğü’nün tamamlanma
oranı/yıl %50 %100 - - -

TürkİşaretDilieğitimmateryallerinintamamlanmaoranı/yıl %50 %100 - - -
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Hedef 1.9

TürkiyeTürkçesininKökenBilgisiSözlüğühazırlanacaktır.

STRATEJİLER:

	TürkDilKurumundahazırlatılanTürkiyeTürkçesininTarihselSözlüğüfişlerinintasnifi
bitirilerekveritabanınagirilecektir.Prof.Dr.HasanEren’inetimolojiksözlüğündekibilgilerle
birlikteyaklaşık30.000fiştenoluşanmalzemeninişlemehakkımirasçılarındansatınalınarak
veri tabanına eklenecektir. Türkdili üzerine yapılmış belli başlı etimolojik sözlüklerin; “G.
Clauson’un, M. Räsänen’in, E. V. Sevortyan’ın” çeviri haklarının, hatta mümkünse işleme
haklarısatınalınarakveri tabanınaaktarılacak,Kökenbilgisiaraştırmalarındakullanılacak
bütünesasbaşvurueserleriylebirlikte,Türkçeninilişkideolduğukomşudillerinetimolojik
sözlüklerininteminiilebualandaönemlibiruzmanlıkkütüphanesioluşturulacaktır.

	BugünekadaryurtiçiveyurtdışındakidergilerdeTürkdilininetimolojisineyönelik
yazılmış bütün makalelerin olduğu bir kitaplık çalışması yapılarak, bu makalelerin yer
aldığıbirveritabanıoluşturulacaktır.Kökenbilgisiileilgiliçalışmaprensipleribelirlenerek,
bilgisayarortamındamalzemenindeğerlendirilmesineyönelikyazılımlarhazırlanacaktır.

	Sözlüktemaddebaşıolansözcükler,GüncelTürkçeSözlükveritabanındanseçilerek
belirlenecek ve bilgisayar ortamına alınacaktır. Tarihî-karşılaştırmalı yöntemle kelimenin
tarihivekökeniüzerindeyapılacakincelemelerdüzenliolarakfişlenecektir.Öndenetimlerin
yapılmasınınardındançalışmagrubundatartışılaraksonbiçimikayıtaltınaalınansözcüklerin,
eldekieneskikaynaklardakibiçimlerininvebunlarıntarihboyuncageçirdiklerideğişmelerin
yeraldığıTürkiyeTürkçesininKökenBilgisiSözlüğüortayaçıkacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

TürkiyeTürkçesiKökenBilgisiSözlüğü’nüntamamlanmaoranı %60 %100 - - -

Hedef 1.10

UzaktanöğretimyoluylayabancılaraTürkçeöğretimiyazılımıtamamlanacaktır.

STRATEJİLER:

	Türkçenin bir yabancı dil olarak dünyanın herhangi bir yerinde ve istenilen
zamanda uzaktan öğretim yöntemi kullanılarak öğrenilmesini sağlamak amacıyla; çağdaş
eğitim ve dil bilim yöntemleri çerçevesinde yabancı dil eğitim ve öğretim yöntemlerin
araştırılması, belirlenen yabancı dil öğretim yönteminin genel ağ ortamı ve bilgisayar
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üzerindenkullanılmasınıkolaylaştıracakbiryazılımhazırlatılacaktır.Organizasyon;dilbilimi,
eğitim, Türk dili üzerine çalışan akademisyenler ile bilgisayar ve haberleşme teknolojileri
uzmanlarınınyeraldığıbiryazılımekibindenoluşacaktır.

YabancılaraUzaktanÖğretimYoluylaTürkçeÖğretimiYazılımınınesasgerekçesi,uzaktan
öğretim yöntemi kullanılarak, Türkçenin artan talep doğrultusunda daha geniş kitlelere
öğretilmesinin sağlanmasıdır. Yazılımdanbeklenen en etkin sonuç, yabancı uyruklular için
Türkçe öğretimine odaklanmış, kolay, etkin ve erişilebilir e-öğrenme sisteminin yapılması,
üretilecekTürkçeiçeriklerindeçıktıolarakdeğerlendirilebilmesidir.Bue-öğrenmesisteminin
beklenenbirbaşkasonucudasertifikauygulamasıdır.

Zaman,mekânvemaddisıkıntısebebiyleTürkçeyiörgüneğitimvasıtasıileöğrenemeyen
kişiler için büyük kolaylık sağlayacak bu sistemden; eğitimlerini Türkiye’de sürdürmek
isteyenyabancıöğrenciler,çalışmakiçinTürkiye’yitercihedenyabancılarveyakınları,yurt
dışındayaşayanTürklerveçocukları,yurtdışındaTürkolojieğitiminedevamedenöğrenciler,
Türkdilinevekültürünemeraklıyabancılar,Türkiyeileticaretilişkileribulunanyabancıfirma
çalışanlarınınyoğunolarakyararlanmasıbeklenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
20

13

20
14

20
15

20
16

20
17

Yazılımıntamamlanmaoranı/yıl %50 %100 - - -

Hedef 1.11

Farklıkültürlerintemeldüşünce,bilimvesanateserleriTürkçeyeçevrilecektir.

STRATEJİLER:

	DünyadaanaeserlerinverildiğidillerdenTürkçeyeçevirisiyapılacaklarınbelirlenmesi,
belirleneneserlerin,sahasındauzmankişilertarafındançevrilmesininsağlanmasıamacıyla,
alanındauzmanbilimadamlarındanoluşanbirseçicikuruloluşturulacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Çevirisiyapılanesersayısı/yıl 30 70 100 150 150

Basılanesersayısı 20 50 100 130 100
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Stratejik Amaç 2

Türkçenin her alanda doğru, güzel ve etkili kullanilmasina katkida bulunmak.

Hedef 2.1

Halkınherkesiminingünlükhayattadilidoğrukullanmasıylailgiliçalışmalaryapılacaktır.

STRATEJİLER:

	Dildekiyabancılaşmayıönlemekamacıylahalkıbilinçlendirmeyeyöneliközendirici
faaliyetleryapılacaktır.

	Genelağortamında,doğruvegüzelTürkçekullanılmasınayönelikolarakTürkçenin
dilbilgisikurallarıvegüzelörneklerininyeraldığısayfalarhazırlanacaktır.

	İşbirlikleri veyahizmetalımıyoluyla, eğitici kısaTV filmlerhazırlatılacak,millî ve
mahalliyayınyapantelevizyonkuruluşlarındabunlarınyayımlatılmasısağlanacaktır.

	DoğruvegüzelTürkçekullanılmasınayönelikolarak,Türkçenindilbilgisikurallarıve
güzelörneklerininişlendiğiafiş,takvimvb.basılımalzemehazırlanacaktır.

	Günlük hayatta Türkçenin doğru kullanılmasına yönelik olarak, Türkçenin dil
bilgisikuralları ışığında, cep telefonlarıve cepbilgisayarlarındakullanılacakveri tabanları
oluşturulacak, bu veritabanları kullanılarak sözlük, çeviri vb. yazılım programları
hazırlatılacak,hazırlananprogramlarınbilgisayarvb.cihazlardakullanılmasıiçinilgilikurum
vekuruluşlarlabilgiveprogrampaylaşımındabulunulacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Türkçenin dil bilgisi kuralları ve güzel örneklerinin yer aldığı
GenelAğsayfalarınınhazırlanmasıklığı/yıl 1 1 1 1 1

HazırlananeğiticikısaTVfilmisayısı/yıl 1 1 1 1 1
Hazırlanacak eğitici nitelikte afiş, takvim vb. basılı materyal
sayısı/yıl 25 25 25 25 25

Hazırlanacak eğitici nitelikte afiş, takvim vb. basılı materyal
baskısayısı/yıl 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
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Hedef 2.2

Türkçenindoğruvegüzelkullanılmasıkonusundakamukurumlarınındüzenlediğihizmet
içieğitimlerdesteklenecektir.

STRATEJİLER:

	Türkçenin diğer diller karşısında zenginliğini ve gücünü ortaya koyan bir eğitim/
seminerdersihazırlanacaktır.

	Kamu,kurumvekuruluşları,üniversiteler,MillîEğitimBakanlığıvebağlıherseviyedeki
eğitim kurumlarının istekleri doğrultusunda, yürüttükleri işlemler ile personelin kendi
aralarındavevatandaşlarlailişkilerinde,Türkçenindoğruvegüzelkullanılmasıkonusunda,
Kurumuzmanlarıtarafındaneğitimlerveseminerlerverilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

TDKçalışanlarınınkamukurumlarındaverdiğieğitimsayısı/yıl 20 20 20 20 20

Hedef 2.3

Türkçenin toplumun farklı kesimlerinde bilinçli kullanılmasına yönelik açık oturum,
konferans,sergivb.etkinliklerdüzenlenecektir.

STRATEJİLER:

	Kamu,kurumvekuruluşları,üniversiteler,MillîEğitimBakanlığıvebağlıherseviyede
kieğitimkurumlarındaTürkçenindoğrukullanılmasıkonusundabilimadamlarıveKurum
uzmanlarıtarafındanaçıkoturum,konferans,vb.etkinliklerdüzenlenecektir.

	Yurtiçiveyurtdışıkitapfuarlarınakatılımsağlanarak,Kurumyayınlarıtanıtılacak,
kitapfuarlarıvesergilerdeKurumçalışmalarıveyayınlarla ilgiliaçıkoturum,konferansve
imzagünleridüzenlenecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Düzenlenenetkinliksayısı/yıl 5 5 5 5 5

Yurtiçindekatıldığımızfuarvesergisayısı/yıl 8 8 8 8 8

Yurtdışındakatıldığımızfuarvesergisayısı/yıl 2 2 2 2 2
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Hedef 2.4

Türkçenin korunmasına katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar desteklenecek,
ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri arasında Türkçenin kullanılması
konusundayarışmalardüzenlenecekveödüllerverilecektir.

STRATEJİLER:

	Türkçenin korunmasına katkıda bulunan kişi, kurumve kuruluşları desteklenecek,
belediye sınırları içinde yer alan işyerlerinde Türkçe kullanılmasıyla ilgili karar veren
Belediyelereteşvikamacıylaonurluk,beratveyayınverilecektir.

	Dille ilgili yarışma programlarında ödül olarak kurum yayınlarının verilmesi
sağlanacaktır.

	Türkçeninkorunmasıamacıylavalilikler,belediyeler,kamukurumvekuruluşlarıile
siviltoplumkuruluşlarıylaişbirliğiiçerisindeçalışmalaryapılacaktır.

	Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını teşvik amacıyla, ilköğretim, ortaöğretim,
yükseköğretimöğrencileri arasındaödüllü yarışmalardüzenlenecek, şair, yazar, sunucu ve
sanatçılaraödüllerverilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Türkçenin korunmasına katkıda bulunanlara sağlanan destek
sayısı/yıl 3 3 3 3 3

Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını teşvik amacıyla
düzenlenecekyarışmalarasağlanandesteksayısı/yıl 3 3 3 3 3

Türkçenindoğruvegüzelkullanılmasınıteşvikamacıylaverilen
ödülleresağlanandesteksayısı/yıl 3 3 3 3 3

Hedef 2.5

Bilgi teknolojisi alanındaki uygulamaların Türkçenin özelliklerine ve gereklerine
uyarlanmasıylailgiliçalışmalardesteklenecektir.

STRATEJİLER:

	TDKtarafındanmüşteriolarakTÜBİTAK’asunulan“TürkçeÜzerineÇalışmalar İçin
Kaynak Oluşturulması Projesi” İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Dokuz
EylülÜniversitesininilgilibölümleritarafındanhazırlanacaktır.Projesonundaeldeedilecek
çıktılar:esasderleme,büyükderleme,dengeliderleme,cümlederlemesi,elektronikkitaplık,
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kaynakvearaçdağıtmamerkezi,Türkçederlemeiçinstandart,biçimbirimlikbelirsizlikleri
giderme yazılımı, elle etiketleme yazılımı, otomatik etiketleme yazılımıdır. Tamamlanan
çıktılarKurumumuza teslimedilecektir.Teslimalınanprojeçıktıları,oluşturulacakdağıtım
merkeziiletabidilüzerinearaştırmayapanaraştırmacılarınkullanımınasunulacaktır.

	Türk Dil Kurumu yayınlarının ve sözlüklerinden Kurum tarafından belirlenenler
elektronik ortama aktarılarak, elektronik ortamda yazım denetimi yapacak bir program
hazırlatılacaktır.Yayınlarınelektronikortamdayazılıvesesliolarakkullanımınısağlayacak
yazılım, programlara aktarılacak ve ilgili üretici ve hizmet sağlayıcı firmalarla iş birliğine
girilerek,okuyucuvetüketicininkullanımınasunulacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Elektronik ortamda yazım denetimi yapacak programın
tamamlanmaoranı/yıl %10 %30 %40 %20 %100
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Stratejik Amaç 3

Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek gelecek kuşaklara aktarilmasini 
sağlamak.

Hedef 3.1

Türk dili ve edebiyatına ait eski dönemlerde yayımlanan eserler, belirlenen öncelikler
doğrultusundayeniTürkalfabesineaktarılacakveyayımlanacaktır.

STRATEJİLER:

	Türk dili ve edebiyatı alanında tarihî dönemlere ait farklı alfabelerle hazırlanmış
sözlükler belirlenerek, alanında uzman bilim adamları tarafından yeni Türk alfabesine
aktarılmasısağlanacaktır.Türkalfabesineaktarılansözlüklerelektronikortamdakullanıma
açılacaktır.

	Türk dili ve edebiyatı alanında tarihî dönemlere ait Türk alfabesine aktarılacak
gramerkitaplarıbelirlenerek,alanındauzmanbilimadamlarıtarafındanyeniTürkalfabesine
aktarılmasısağlanacakveyayımlanacaktır.Böyleliklebualandayapılacakbilimçalışmaları
içinönemlibirveritabanıhazırlanmasısağlanarak,Türkçenintarihîdönemlerineaitbudil
zenginliği,gelecekkuşaklardaTürkçebilincininoluşturulmasındaönemliroloynayacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

YeniTürkalfabesineaktarılanesersayısı/yıl 1 1 1 1 1

YeniTürkalfabesineaktarılarakyayımlananesersayısı/yıl 1 1 1 1 1

Hedef 3.2

Türk dilinin gelişim sürecinde emeği geçen kişilerin ve yaşanan belli başlı olayların
anılmasınayöneliketkinlikleryapılacaktır.

STRATEJİLER:

	Her yıl için anılacak kişiler ve hadiselerle ilgili etkinlik takvimi belirlenecektir.
Belirlenen takvime uygun olarak, Türk dilinin gelişmesine katkı sağlamış şair ve yazarlar
için anma etkinlikleri düzenlenecektir. Türkçenin tarihî dönemlerinde yaşanan belli başlı
hadiselerinanlatılması iledüzenleneceketkinliklerebilimvekültürçevrelerindenkişilerin
konuşmacıolarakkatılmasısağlanacaktır.
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Yapılananmaetkinlikleri/yıl 3 3 3 3 3

Hedef 3.3

Dilimizin özelliklerini, tarihini, gücünü sonraki kuşaklara aktaracak dört belgesel
hazırlattırılacaktır.

STRATEJİLER:

	Türk Dil Kurumunun kuruluşundan bugüne tarihini konu alan bir belgesel,
hazırlatılacaktır.

	“TürkDilininKaynakları:DünyaKütüphaneveArşivlerindekiYazmaEserler”belgeseli
hazırlatılacaktır.

	“OrhunYazıtları”belgeselihazırlatılacaktır.

	“Anadolu’daTürkYazıDilininGelişimi”belgeselihazırlatılacaktır.

	Belgeseller ileTürkdilinin zenginliklerini, tarihini vegücünüortayakoyanbilgi ve
belgeler,günümüzbasınyayınteknolojilerikullanılarakgelecekkuşaklaraaktarılacaktır.Yurt
dışındankonuylailgilikuruluşvebilimadamlarınınkatkılarıyla,çokdilliolarakhazırlatılması
sağlanan belgesellerin, millî ve milletlerarası yayın kuruluşlarında yayımlatılması ve YD
ortamındaçoğaltılarakgenişkitlelereulaştırılmasısağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

TürkDilKurumu’nun tarihinikonualanbelgeselin tamamlanma
oranı/yıl %10 %30 %50 %70 %100

“Türk Dilinin Kaynakları: Dünya Kütüphane ve Arşivlerindeki
YazmaEserler”belgeselinintamamlanmaoranı/yıl %10 %30 %40 %60 %100

“OrhunYazıtları”belgeselinintamamlanmaoranı/yıl %10 %30 %55 %75 %100
“Anadolu’daTürkYazıDilininGelişimi”belgeselinintamamlanma
oranı/yıl %10 %30 %60 %80 %100
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Stratejik Amaç 4

Akademik altyapiyi ve kurumsal donanimi güçlendirerek Kurumun Türk dili 
alanindaki bilimsel yetkinliğini ortaya koymak.

Hedef 4.1

Bilgi teknolojilerinin sağladığı imkânlardandayararlanılarakkütüphanehizmetlerinin
etkinlikdüzeyiyükseltilecektir.

STRATEJİLER:

	TürkDilKurumuKütüphanesindebulunannadireserlersayısallaştırılarakelektronik
ortamaaktarılacak,künyebilgileridüzenlenerek,taranabilirbiryapıdabirsunucubilgisayar
üzerinde depolanacak, görüntülerle eşleştirilecek ve bu sistem kredi kartlı bir alt sistem
vasıtasıylakullanıcılarınhizmetinesunulacaktır.

	TürkDilKurumuKütüphanesiuzaktanerişimveritabanıoluşturulacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
20

13

20
14

20
15

20
16

20
17

Sayısalhâlegetirilennadiresersayısı 200 200 200 200 200
TDKKütüphanesi’neuzaktanerişimveri tabanının tamamlanma
oranı %10 %30 %60 %80 %100

Hedef 4.2

Kurumuninsankaynaklarınitelikvenicelikolarakgüçlendirilecektir.

STRATEJİLER:

	Personelin eğitim ihtiyaçları düzenli olarak belirlenerek, eğitim ihtiyaçları tahlil
edilecektir.Yıllıkhizmetiçieğitimprogramlarıhazırlanacak,eğitimiçingereklialtyapıtemin
edilecektir.Hizmetiçieğitimlereilişkindeğerlendirmeleryapılacaktır.

	Teknik ve akademik altyapının oluşturulmasına yönelik belirlenen ihtiyaca uygun
Türk dili, lehçeleri, dil bilimi, yabancı diller, bilgisayar, grafik vemusahhihlik konularında
personel istihdamedilecekveyürütülenprojelerdeyeralmaküzereüniversitelerdenbilim
adamlarıgörevlendirilecektir.
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Personelineğitimihtiyaçlarınınbelirlenmesıklığı/ 1 1 1 1 1

Personelbaşınasağlananhizmetiçieğitimsüresi(personel/gün) 15

İstihdamedilenuzmanpersonelsayısı 10
Üniversitelerin ilgilibölümlerindengörevlendirilenbilim insanı/
uzmansayısı/yıl 5 5 5 5 5

Hedef 4.3

Kurumunfizikselveteknolojikdonanımıgüçlendirilecektir.

STRATEJİLER:

	Kurum hizmet binasının bakım, onarımı ve ısı yalıtımı yaptırılarak, fiziki çalışma
ortamıiyileştirilecektir.

	Personelin hizmet sunumunda bilgi ve haberleşme teknolojilerinden azami ölçüde
yararlanmasının sağlanması amacıyla, bilgi işlem alt yapısı güçlendirilecek, teknolojideki
gelişmelereparalelolarakdonanımlariyileştirilecektir.

	Türk Dil Kurumu arşivinde bulunan malzemelere, kullanıcıların daha rahat
ulaşabilmesinisağlayacakkataloghazırlanacaktır.SeslivegörüntülümalzemelerTRTveilgili
yapımcıfirmalarınteknikdesteğiyleçözülerek,yazılımetinhâlinegetirilecektir.Yazılı,sesli
vegörüntülümalzemelerelektronikortamdakullanılabilirdurumagetirilerek,sistemdüzenli
aralıklarlagüncellenecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Kurumbinasınınonarımınıntamamlanmaoranı/yıl %10 %30 %60 %80 %100
Kurumun yıllık fiziksel donanım ve altyapı ihtiyaçlarının
karşılanmaoranı %100 %100 %100 %100 %100

Kurumunyıllıkteknolojikdonanımihtiyacınınkarşılanmaoranı %100 %100 %100 %100 %100
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Hedef 4.4

Kurumyayınlarınındahagenişkitlelereulaşmasısağlanacaktır.

STRATEJİLER:

	Kurum yayınlarımızın halkın geniş kesimlerine tanıtılması ve ulaştırılması için
Kurum yayın katalogları Genel Ağ ortamında kullanıma açılacak, yayınlar e-kitap olarak
hazırlatılacaktır. Yayınların künye bilgileri düzenlenerek, taranabilir bir yapıda bir sunucu
bilgisayarüzerindedepolanacak,görüntülerleeşleştirilecekvebusistemkredikartlıbiralt
sistemvasıtasıylakullanıcılarınhizmetinesunulacaktır.

	Kurum yayınları üniversiteler ve kitap fuarlarında kitap satış aracı ile satışa
sunulacaktır.

	KurumyayınlarınınTürkiye’dekiüniversitevehalkkütüphanelerineYüksekKurum
eşgüdümündeücretsizdağıtılmasısağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

E-kitapolaraksatışasunulantoplamyayınsayısı 5 10 20 40 80

Kitapsatışaracıylaziyaretedilenyersayısı/yıl 5 5 5 5 5

Hedef 4.5

Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı çalışma düzenine süreklilik
kazandırılacaktır.

STRATEJİLER:

	Stratejik plan belgesinin sistematik bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi için
gereklialtyapıçalışmalarıtamamlanacaktır.

	Bütçeninhazırlanmasürecindekatılımcılıkarttırılacaktır.

	İç kontrol, performans esaslı bütçeleme, raporlama gibi mali ve genel yönetim
araçlarınınkurumsallaşmasısağlanacaktır.
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Stratejik Plan Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Sisteminin
oluşturulmatarihi  - - - -

İçkontrol sistemininKamu İçKontrol Standartlarınauyumunun
sağlanmatarihi     

Stratejikplanbelgesiningüncellenmetarihi -  - - -

2018-2022StratejikPlanı’nınhazırlanmatarihi - - - - 
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BEŞİNCİ BÖLÜM
STRATEJİK PLANIN ÜST POLİTİKA BELGELERİYLE İLİŞKİSİ

AtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumu,bünyesindeyeralankurumlararacılığı ile
Anayasa’dakendisineverilengörevleriyerinegetirmektedir.Bunedenle,2013-2017stratejik
planlarıhazırlanırkenbütünkuruluşlareşgüdümiçindeçalışmışlardır.Busüreçtekültür,dil
vetarihalanlarındaüstbelgelerdeyeralanhedefveeylemlerdedikkatealınmış,belgelerbu
doğrultudahazırlanmıştır.

Ancak, Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan kurumların esas alacağı üst politika
belgelerindedilvetarihdedâhilolmaküzere,kültürelalanlarafazlayerayrılmadığıdabir
gerçektir.AvrupaBirliğiAntlaşmasının151’incimaddesinindördüncüparagrafındaAB’nin,
kültürlerarasısaygıyıteşviketmekvekültürelçeşitliliğigüçlendirmekiçintümeylemlerinde
kültürboyutunudikkatealmasıgerektiğivurgulanmaktadır.Aynımaddeninikinciveüçüncü
paragrafındaisebualandakiişbirliklerininöneminedikkatçekilerekşöyledenilmektedir.

Toplulukfaaliyetiaşağıdakialanlarda,üyedevletlerarasındakiişbirliğiniteşviketmeyi
vegerektiğitakdirdefaaliyetlerinidesteklemeyivetamamlamayıamaçlar:

- Avrupahalklarınınkültürlerininvetarihlerinintanınmasınınveyaygınlaştırılmasının
geliştirilmesi,

- Avrupa boyutunda önemi bulunan kültürlerin ve tarihlerin yaygınlaştırılması ve
geliştirilmesi,

- Ticariniteliğibulunmayankültürelalışverişler.

Topluluk ve üye devletler, üçüncü ülkelerle ve özellikle Avrupa Konseyi başta olmak
üzere,kültüralanındakiuzmanuluslararasıörgütlerleişbirliğinigüçlendirmelidir.”ifadesiyer
almaktadır.

Gelişmelerveeğilimler,AtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumuvebünyesindeyeralan
kurumların gelecek dönemlerde ülkenin kültür politika ve stratejilerinin geliştirilmesinde
daha etkin rol üstlenebileceğini göstermektedir. Stratejik plan belgeleri de bu öngörüyle
şekillendirilmiştir.
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TÜRK DİL KURUMU STRATEJİK PLANININ ÜST POLİTİKA BELGELERİYLE İLİŞKİSİ

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI
Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi

270. Kültür alanında nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanması, ilgili kurumlar arasında
gerekli koordinasyonun sağlanması ve tanıtımla ilgili eksikliklerin giderilmesi konuları önemini
korumaktadır.

StratejikAmaç1:Türkçeyibilim,kültür,edebiyatveöğretimdiliolarakgeliştirmek
veyaygınlaştırmak
StratejikAmaç3:Türkdilininzenginliklerininkorunupişlenerekgelecekkuşaklara
aktarılmasınısağlamak

271.Kültürümüzüntaşıyıcısıolandilimizyabancıdillerdenolumsuzetkilenebilmesinedeniyletemel
veayırtediciözelliklerinikaybetmetehlikesialtındadır.Özellikle,bilim,eğitim,öğretimkurumlarıve
medyadaTürkçebilincininoluşturulmasıgereğiöneminikorumaktadır.

StratejikAmaç1:Türkçeyibilim,kültür,edebiyatveöğretimdiliolarakgeliştirmek
veyaygınlaştırmak
StratejikAmaç2:Türkçeninheralandadoğru,güzelveetkilikullanılmasınakatkıda
bulunmak
StratejikAmaç3:Türkdilininzenginliklerininkorunupişlenerekgelecekkuşaklara
aktarılmasınısağlamak

637. Kültürümüzünözgün yapısını ve zenginliğini kaybetmeden gelişime açık olması ve evrensel
kültürbirikiminekatkıdabulunması sağlanacaktır.Kültürmirasımızınenvanterininçıkarılmasına,
bumirasınkorunmasınaverestorasyonunayönelikçalışmalarplanlıbir şekildesürdürülecek;bu
mirasınkorunmasıiçinyaygıneğitimyoluylakamuoyubilincininartırılmasısağlanacaktır.

StratejikAmaç1:Türkçeyibilim,kültür,edebiyatveöğretimdiliolarakgeliştirmek
veyaygınlaştırmak
StratejikAmaç2:Türkçeninheralandadoğru,güzelveetkilikullanılmasınakatkıda
bulunmak
StratejikAmaç3:Türkdilininzenginliklerininkorunupişlenerekgelecekkuşaklara
aktarılmasınısağlamak

643.Önceliklebilim,eğitim,öğretimveyayınkuruluşlarındaTürkçenindoğruveetkinkullanılmasına
önemverilecektir.

StratejikAmaç1:Türkçeyibilim,kültür,edebiyatveöğretimdiliolarakgeliştirmek
veyaygınlaştırmak
StratejikAmaç2:Türkçeninheralandadoğru,güzelveetkilikullanılmasınakatkıda
bulunmak

Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması
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692. Kamukurumvekuruluşlarında stratejik yönetimegeçişdeğişimyönetimi yaklaşımıylaPlan
dönemindetamamlanacaktır.

Hedef 4.5: Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı çalışma düzenine
süreklilikkazandırılacaktır.

696. Kamu idarelerinde performans kültürünün oluşturulması çerçevesinde ölçme, izleme ve
değerlendirmesüreçlerigeliştirilecektir.

Hedef 4.5: Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı çalışma düzenine
süreklilikkazandırılacaktır

697.Kamuidarelerindemevcut idarivebeşerikapasitenitelikvenicelikolarakstratejikyönetim
anlayışı doğrultusunda geliştirilecek, yönetim kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına dönük
programlardüzenlenecektir.

Hedef4.2:Kurumuninsankaynaklarınitelikvenicelikolarakgüçlendirilecektir.
Hedef 4.5: Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı çalışma düzenine
süreklilikkazandırılacaktır

Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
699.Kamukurumvekuruluşlarında tümçalışanlarınyetkinbir seviyeyeulaştırılmasıvedeğişen
koşullara uyum sağlaması için etkili bir insan kaynakları planlaması yapılacaktır. Bu kapsamda
hazırlanacakprogramlarileçalışanlarsüreklibirşekildeeğitim,öğretimvegeliştirmesüreçlerinden
geçirilerek,işleriniverimlibirşekildeyürütecekgereklibilgivebeceriyekavuşturulacaktır.

Hedef4.2:Kurumuninsankaynaklarınitelikvenicelikolarakgüçlendirilecektir.
e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi

709.Kamudae-imzakullanılmasıyaygınlaştırılacaktır.
Hedef4.3:Kurumunfizikselveteknolojikdonanımıgüçlendirilecektir.

ORTA VADELİ PROGRAM (2011-2013)
Kamu Mali Yönetimi ve Denetim

Hukukialtyapısıönemliölçüdeoluşturulanmaliyönetim,kontrolvedenetimanlayışıtümunsurlarıyla
uygulanacaktır.

Hedef 4.5: Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı çalışma düzenine
süreklilikkazandırılacaktır.

Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi
v) Türkçenin dil birikimini ortaya çıkaracak, bütün dünyada tanınmasını ve yaygınlaşmasını
sağlayacakçalışmalardesteklenecektir.
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StratejikAmaç1:Türkçeyibilim,kültür,edebiyatveöğretimdiliolarakgeliştirmek
veyaygınlaştırmak
StratejikAmaç2:Türkçeninheralandadoğru,güzelveetkilikullanılmasınakatkıda
bulunmak
StratejikAmaç3:Türkdilininzenginliklerininkorunupişlenerekgelecekkuşaklara
aktarılmasınısağlamak

Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması
ii) Kamu yönetiminde stratejik planlar ve performans programları çerçevesinde ölçme, izleme,
değerlendirmesüreçlerigeliştirilecektir.

Hedef4.5:Kurumkaynaklarınınetkinveverimlikullanılması içinplanlı çalışma
düzeninesüreklilikkazandırılacaktır.

iii) Kamu idarelerindemevcut idari ve beşeri kapasite, nitelik venicelik olarak stratejik yönetim
anlayışı doğrultusunda geliştirilecek, yönetim kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına dönük
programlardüzenlenecektir.

Hedef4.2:Kurumuninsankaynaklarınitelikvenicelikolarakgüçlendirilecektir.

60. HÜKÛMET PROGRAMI EYLEM PLANI
Sosyal Yapının Güçlendirilmesi

SYG-12Yurtiçiveyurtdışındaöğretimüyesivebiliminsanıyetiştirmevedeğişimprogramlarının
hacmiveçeşitliliğiartırılacaktır.

Hedef1.6:HeryılTürkdilialanındaöğretimprogramlarınadevameden130kişiye
lisans,65kişiye lisansüstüvedoktora sonrasıaraştırmayapan5bilim insanına
maddidesteksağlanacaktır.

Vatandaş ve Sonuç Odaklı Yönetim
VYS - 04Kamuhizmetlerielektronikortamdasunulacaktır.

Hedef 1.10: Uzaktan öğretim yoluyla yabancılara Türkçe öğretimi yazılımı
tamamlanacaktır.
Hedef2.1:Toplumunherkesiminingünlükyaşamdadilidoğrukullanmasıylailgili
çalışmalaryapılacaktır.
Hedef 2.5: Bilgi teknolojisi alanındaki uygulamaların Türkçenin özelliklerine ve
gereklerineuyarlanmasıylailgiliçalışmalardesteklenecektir.
Hedef4.4:Kurumyayınlarınındahagenişkitlelereulaşmasısağlanacaktır.

Kültür ve Sanat
KSN - 02Türkkültürvesanatınınmillîkimliğinimuhafazaedecekevrenselplatformlarataşınması
yönündeçalışmalaryapılacaktır.
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Hedef1.3:Heryıl10adet,ulusalveuluslararasıkongre,seminer,çalışmatoplantısı,
bilgişöleni(sempozyum)vb.bilimseltoplantıdüzenlenecektir.
Hedef1.4:Yurtiçiveyurtdışındayapılacaktoplantılarabilimadamlarınınkatılımı
desteklenecek,ayrıcaheryıl10adetbilimseletkinliğemaddidesteksağlanacaktır.

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI
Eylem 13 -TürkiyeKültürPortalı:KamukurumlarınınİnternetsitelerindebulunanTürkçeiçeriğin
TRTveri tabanındanda yararlanılarakderlenmesi, görselmateryallerle desteklenmesi ile kültür,
tarih,sanat,turizmgibikonulardabilgisağlayanvekullanıcılarlaetkileşimeimkânverenTürkiye
KültürPortalıkurulacaktır.

PortalınkurulumaşamasındabuEylem’deYüksekKurumvebünyesindeyeralan
kurumlaryeralmamış,dahasonraTDKveTTKilgilikurumlararasınakatılmıştır.

Eylem 14 -TürkçeÇeviriArayüzü:MevcutTürkçeiçeriğinyanısıraİnternetortamındayaygınolarak
bulunanİngilizceiçeriktendeyararlanmaküzerebuiçeriğidilbilgisiveyazımkurallarınauyumlu
olarakTürkçeyeçevirecekİnternettabanlıbirarayüzgeliştirilecektir.

Bu eylemde sorumlu kuruluş olarak İTÜ ve TDK gösterilmiştir. Bu çalışma
tamamlanmıştır.Benzerbiryaklaşımla,2013-2017plandönemiiçinşuHedefeyer
verilmiştir.
Hedef 2.5: Bilgi teknolojisi alanındaki uygulamaların Türkçenin özelliklerine ve
gereklerineuyarlanmasıylailgiliçalışmalardesteklenecektir.
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ALTINCI BÖLÜM
MALİYETLENDİRME

2013-2017değerleriOrtaVadeliMaliPlandanalınmışolup2015-2017yıllarıiçinkonan
değerler,sonyıllardakibütçegerçekleşmeleri,2013-2017değerleriveenflasyontahminleri
doğrultusundadeğerlendirmeyapılarakeldeedilmiştir.

2013 2014 2015 2016 2017
S. AMAÇ 1 8.053.280 8.813.000 8.121.000 7.570.000 8.699.000 
HEDEF1.1 1.500.000 2.719.000 3.316.000 2.074.000 2.134.000
HEDEF1.2 1.296.000 639.000 805.000 920.000 1.075.000
HEDEF1.3 1.876.880 800.000 850.000 900.000 2.500.000
HEDEF1.4 522.400 175.000 200.000 210.000 220.000
HEDEF1.5 171.000 160.000 170.000 180.000 190.000
HEDEF1.6 1.046.000 2.520.000 2.240.000 2.700.000 1.900.000
HEDEF1.7 240.000 150.000 180.000 216.000 260.000
HEDEF1.8 300.000 750.000 - - -
HEDEF1.9 300.000 600.000 - - -
HEDEF1.10 250.000 - - - -
HEDEF1.11 551.000 300.000 360.000 370.000 420.000
S. AMAÇ 2 837.000 536.000 644.000 770.000 939.000 
HEDEF2.1 457.000 252.000 304.000 361.000 447.000
HEDEF2.2 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
HEDEF2.3 150.000 120.000 144.000 175.000 210.000
HEDEF2.4 55.000 66.000 80.000 95.000 115.000
HEDEF2.5 160.000 80.000 95.000 115.000 140.000
S. AMAÇ 3 2.760.720 2.566.000 3.980.000 4.580.000 4.122.000 
HEDEF3.1 50.000 60.000 72.000 90.000 110.000
HEDEF3.2 25.000 6.000 8.000 10.000 12.000
HEDEF3.3 2.685.720 2.500.000 3.900.000 4.480.000 4.000.000
S. AMAÇ 4 1.142.000 1.015.000 765.000 810.000 690.000 
HEDEF4.1 80.000 25.000 30.000 35.000 40.000
HEDEF4.2 80.000 45.000 50.000 55.000 90.000
HEDEF4.3 400.000 400.000 450.000 500.000 250.000
HEDEF4.4 400.000 400.000 75.000 50.000 90.000
HEDEF4.5 182.000 145.000 160.000 170.000 220.000
TOPLAM 12.793.000 12.930.000 13.510.000 13.730.000 14.450.000 

Tablo8:TürkDilKurumu,HedeflerBazındaMaliyetler(TL)
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YEDİNCİ BÖLÜM
İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ

TürkDilKurumu2013–2017StratejikPlanı’nınuygulamayakonulmasıylabirliktebu
belgedeyeralan stratejikamaçvehedeflereulaşmak içinyürütülecekprojeve faaliyetleri
izleme ve değerlendirme süreci başlayacaktır. Bu süreçte stratejik planda ortaya konulan
stratejikamaçvehedeflereneölçüdeerişildiği,belirlenenperformansgöstergelerindende
yararlanılarak,sistemlibirşekildeizlenecekvebelirliaralıklarlaraporlanacaktır.Buraporlar
hedeflerin gerçekleşme düzeyleri hakkında sorumlu birimlerden elde edilen açıklama ve
yorumlarıdaiçerecektir.

İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi, ancak uygun veri ve istatistiklerin
temin edilmesiyle mümkündür. Amaca uygun doğru ve tutarlı verilerin varlığı, stratejik
planın başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için gereklidir. İzleme ve değerlendirme
faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi, uygulama aşamasına geçmeden
önce stratejik planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergelerle
ilişkilendirilmesinigerektirmektedir.Bubakımdan2013–2017stratejikplanlamaçalışmaları
kapsamında geliştirilen Performans Göstergeleri ve bunlara ilişkin Performans Hedefleri,
izlemevedeğerlendirmeaçısındanilkadımıoluşturmaktadır.Birsonrakiaşamadastratejik
planın uygulamadaki sonuçlarının istenen şekilde sonuçlanıp sonuçlanmadığının kontrolü
içindenetleme,performansizlemeveüstyönetimegerekligeribildirimdebulunmaamacıyla
doğruvezamanındabilgiakışınısağlayanbiryönetimsistemioluşturulacaktır.

Türk Dil Kurumu 2013-2017 Stratejik Plan Belgesi’nde yer alan Hedef 4.5 (Kurum
kaynaklarının etkin kullanılması için planlı çalışma düzenine süreklilik kazandırılacaktır.)
altındaki ilk faaliyet, (Faaliyet4.5.F1)stratejikplanınuygulamadakisonuçlarının izlenmesi
vedeğerlendirilmesineyönelikbütüncülbirsisteminkurulmasıveişletilmesiniiçermektedir.

Buçerçevede2013yılıiçinde,AtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumuvebünyesinde
yeralankurumlarlaişbirliğiiçindetasarlanıpgeliştirilecekolanStratejikPlanYönetimSistemi
Yazılımıyla, uygulamada, TDK’de stratejik planın yanı sıra performans programlarının ve
faaliyetraporlarınındaizlemevedeğerlendirilmelerininbellibirsistemdâhilindeyapılması
amaçlanmaktadır. Buna ilişkin teknolojik altyapının oluşturulmasına yönelik hazırlıklar
şimdidenbaşlatılmıştır.

Çalışmalarıntamamlanmasıylafaaliyetegeçecekolansisteminçıktılarıbağlamında,2014
yılıikinciyarısında2015-2017yıllarınıkapsayanHedeflerdekimigüncellemeleregidilmesi
sözkonusuolabilecektir.
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SONUÇ

TürkDilKurumunun1932’dekikuruluşamacı“Türkdilininözgüzelliğinivezenginliğini
meydana çıkarmak ve onu dünya dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek”
olarak açıklanmış ve faaliyetlerini bu doğrultuda yürütmüştür. TDK, 1983’ten bu yana
çalışmalarınıAnayasa’dayeraldığışekilde,TürkTarihKurumu,AtatürkAraştırmaMerkezive
AtatürkKültürMerkeziylebirlikteAtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumuçatısıaltında
gerçekleştirmektedir.2013-2017StratejikPlanı’nınhazırlanmasısürecininheraşamasında
çalışanların ve ilgili tarafların katkılarının alınmasına büyük önem verilmiştir. Tasarımın
uygulanmasında,TDK’nin80yıldıryürüttüğüetkinliklerinveverdiğihizmetlerinniteliğinde,
çalışmadüzenindeveönceliklerindebelirlidönüşümleringerçekleşmesibeklenmektedir.

StratejikPlan,TDK’ninönümüzdekibeşyıliçindekiçalışmalarınınçerçevesiniçizmenin
yanısıra,yaşanacakkurumsaldönüşümünderehberiniteliğindeolacaktır.664sayılıKHK’nin
hükümlerineuygunolarakgereklitüzük,yönetmelikveyönergelerbiryıliçindehazırlanarak
mevzuattankaynaklananboşluklargiderilecektir.

TDKStratejikPlanı,dünyadason25yıldaönemlisiyasal,ekonomikvekültürelgelişmelerin
yaşandığı, daha önceleri kabul edilen ilke ve bakış açılarının, kavramların ve kurumların
yapı değişikliğine uğradığı bir dönemde hazırlanmıştır. Bu eğilim çerçevesinde, planda,
mevcutdeğişiminyapısınıkavramaya,dinamikleribelirlemeyevesüreçleridoğruplanlama
temelineoturtmayaözelönemverilmiştir.Bubağlamda,“Türkçeninbilim,sanat,edebiyatve
öğretimdiliolaraközleşmesini,gelişmesiniveheralandadoğru,güzelveetkilikullanılmasını
sağlamak”görevinevekuruluşfelsefesineparalelolarak,TDK’ninvizyonunun,“Türkdilinin
özgüzelliğinivezenginliğinimeydanaçıkarıponuyeryüzüdilleriarasındadeğerineyaraşır
yüksekliğeeriştirmekveTürkdünyasındaortakiletişimdili,dünyadaiseyaygınvegeçerbir
dil konumuna getirmek” olması kabul görmüştür. Bu vizyonaulaşmak için, plandönemini
kapsayanbeşyıllıksüreçteortayakonanstratejikamaçvehedefleryolaçıcı temeladımlar
olacaktır.
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Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak,
Türkçeninher alandadoğru, güzel ve etkili kullanılmasınakatkıdabulunmak,Türkdilinin
zenginliklerininkorunupişlenerekgelecekkuşaklaraaktarılmasınısağlamakTDK’nintemel
hareket alanları olacaktır. Bu alanlarda istenen hedeflere ulaşabilmek için de, Kurumun
akademik altyapısını ve kurumsal donanımını güçlendirerek Türk dili alanındaki bilimsel
yetkinliğiniortayakoyabilmesineyönelikprojevefaaliyetlerdeeşzamanlıyürütülecektir.

2013-2017StratejikPlanıuygulamalarınınTDK’ninçalışmavehizmetlerinidahadaetkin
bir şekilde yürütmesine ve yaygınlaştırmasına katkıda bulunması beklenmektedir. Bunun
yanı sıra, gerek hazırlanma süreci gerekse çıktılarıyla TDK 2013-2017 Stratejik Planı’nın
Türkiye kamu yönetiminde planlı çalışma geleneğinin güçlenmesine de katkı sağlayacağı
umulmaktadır.
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TÜRK DİL KURUMU
2013-2017 STRATEJİK PLANI 

Hedefler ve Stratejilerden Sorumlu Birimler

No. Proje / Faaliyet Adi Sorumlu Birimler

AMAÇ 1: TÜRKÇEYİ BİLİM, KÜLTÜR, EDEBİYAT VE ÖĞRETİM DİLİ OLARAK GELİŞTİRMEK VE 
YAYGINLAŞTIRMAK

Hedef 1.1. Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik 200 eser yayımlanacaktır.

1

Türkdilinin tarihî (Eski,Orta,YeniTürkçe) ve çağdaş (Türk
yazıdilleri,TürkiyeTürkçesi)dönemlerineaitkaynakeserler
ve bu eserler üzerinde yapılan incelemeler, araştırmalar ile
genelTürkdilbilimikonularındahazırlananeserlerbelirlenen
düzendebasılacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

Hedef 1.2. Bilim, sanat ve spor dallarındaki yabancı terimlerin Türkçe karşılıkları bulunacak 
ve 10 adet sözlük hazırlanacaktır.

2

ÜniversitelerinTürkdili ve edebiyatı, çağdaşTürk lehçeleri,
Türkçenin eğitimi öğretimi ve dil bilim bölümleri başta
olmaküzerebilimadamlarıileyetersayıdakiuzmanveidari
personelden oluşacak çalışma grupları tarafından terim
sözlüklerihazırlanacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

3 İlgiliterimçalışmagruplarıncakurumvekuruluşlartarafından
hazırlanansözlüklerinbaskıişlemlerigerçekleştirilecektir.

İnsanKaynaklarıveDestek
HizmetleriMüdürlüğü

Hedef 1.3. Her yıl 10 adet, ulusal ve uluslararası kongre, seminer, çalışma toplantısı, bilgi 
şöleni (sempozyum) vb. bilimsel toplantı düzenlenecektir.

4

DörtyıldabirdüzenlenenUluslararasıTürkDilKurultayının
VIII.’si2016yılındadüzenlenecektir.KurultayiçinDüzenleme
Kurulu oluşturulacaktır. Düzenleme Kurulu yurt içi ve yurt
dışından davet edilecek bilim adamlarını belirleyerek, bilim
adamlarınca sunulan bildirimetinlerine göre, ilmî ve sosyal
programı hazırlayacaktır. Bilim ortamının düzenlenmesi,
organizasyon, ulaşım ve konaklama gibi diğer ihtiyaçların
giderilmesiiçingereklitedbirleralınacaktır.Sunulanbildiriler
kurultay sonrasında kitap hâlinde yayımlanarak bilim
dünyasınakazandırılacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğüveİnsan
KaynaklarıveDestek
HizmetleriMüdürlüğü
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5

Türk İşaret Dili Sistemi, Türk Diliyle İlgili Etimolojik
AraştırmalarveSözlükler,TürkolojiAraştırmalarındaYöntem,
TürkDünyasındaTürkDilindeKullanılanOrtakTerimler,Eski
TürkçeAraştırmalarıveAğızAraştırmalarıkonularındayurt
içiveyurtdışındanilgilibiliminsanlarınınkatılacağıçalışma
toplantılarıdüzenlenecektir.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

6
Edebîtürlerdenbiri(Roman,Şiir,Hikâye,Deneme,Gezi,Hatıra,
Günlük,Fıkra)üzerineveTürkDiliüzerinegüncelkonularda
yurt içi ve yurt dışından ilgili bilim insanlarının katılacağı
ulusalveuluslararasıbilimetkinliğidüzenlenecektir.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

7

Bilim adamlarının katılımıyla düzenlenecek toplantılarla,
akademikişbirliğininoluşturularak,süreklilikkazandırılması
düşünülmektedir. Yürütülmekte olan ve planlanan bilimsel
çalışmalarla ilgili olarak, ortak araştırma yöntemlerinin
oluşturulması ve aynı konu üzerine tekrar çalışmaların
yapılmasınınönünegeçilecektir.Toplantılardabilimadamları
tarafından sunulan bildiriler basılarak bilim dünyasına
kazandırılacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

Hedef 1.4. Yurt içi ve yurt dışında yapılacak toplantılara bilim insanlarının katılımı 
desteklenecek, ayrıca her yıl 10 adet bilimsel etkinliğe maddi destek sağlanacaktır.

8

Türkoloji ve dil bilimi konularında yurt içi ve yurt dışında
düzenlenen bilim toplantılarına, Kurumumuzu temsilen,
üniversitelerde görev yapan Türkiye Türkolojisi bilim
adamlarının katılması sağlanacaktır. Bilim adamları
katıldıklarıbilimtoplantılarıylailgilideğerlendirmeraporları
hazırlayacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

9

Türkçenin bir bilim dili olarak yurt dışında incelenmesi ve
araştırılması çalışmalarının desteklenmesi amacıyla, yurt
içiveyurtdışındakiüniversiteler ileTürkolojienstitülerinin
düzenlediği bilimsel toplantılara yapılacak protokol
çerçevesindemaddidesteksağlanacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

Hedef 1.5. Türk dili alanında kurum dışında yürütülen bilim araştırmalarından belirlenen 
ölçütlere uygun bulunanlar desteklenecektir.

10
Yurt içi ve yurt dışındaki ilmî araştırmalar desteklenerek,
Türkoloji’nin gelişimi ve Türk dilinin nüfuz alanının
genişlemesinekatkısağlanacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

Hedef 1.6. Her yıl Türk dili alanında öğretim programlarına devam eden 130 kişiye 
lisans, 65 kişiye lisansüstü ve doktora sonrası araştırma yapan 5 bilim insanına maddi destek 

sağlanacaktır.
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11

Türk dili alanında yüksek lisans ve doktora yapmakta olan
öğrencilerarasından,belirlenenalanvekonulardatezyapan
veyayapacaklarileyurtiçindeveyurtdışındaaraştırmayapan
veyayapacakdoktorasınıtamamlamışaraştırmacılaraYüksek
Kurumeşgüdümündebursverilecektir.

İnsanKaynaklarıveDestek
HizmetleriMüdürlüğü

12 Türk dili alanında öğrenim gören lisans öğrencilerine
karşılıksızbursverilecektir.

İnsanKaynaklarıveDestek
HizmetleriMüdürlüğü

Hedef 1.7: Türk dili ve edebiyatı alanında Türk Dili Dergisi, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı 
Belleten ve Türk Dünyası Dergisi adlı süreli yayınlar yayımlanacaktır.

13

Türk Dili, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten ve Türk
Dünyası adlı süreli yayınların yayımlanmasına devam
edilecektir. Süreli yayınlarda uzman akademisyenlerce ve
halkın çeşitli kesimleri tarafından gönderilen edebî türlerde
vedilingündelikkonularıylailgiliyazılaradayerverilecektir.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

Hedef 1.8. Türk İşaret Dili Eğitim Sistemi oluşturulacak, Türk İşaret Dili Sözlüğü 
hazırlanacaktır.

14

TürkİşaretDiliSistemininstandartbirşeklegetirilmesi için
TDK tarafından oluşturulan işaret dili kaynak listesi satın
alınacaktır. TDK bünyesinde belirlenen kelimelerin standart
olarak kayıt altına alınması için stüdyo kurulacak, MEB’den
okullarda yapmış oldukları tarama sonuçları (Okullarda
İşaret Dili Tarama Listesi) istenecek ve bunlar incelenerek
sınıflandırılacak, toplanacak verilerin işaret öbeklerini
ve benzerliğini bulma çalışmaları kapsamında yazılımlar
geliştirilecektir.BenzerkelimelerveTürkİşaretDili(TİD)’de
kullanılan işaretlerin kullanım yoğunluğu gibi veriler elde
edilerek, TİD işaretleri geliştirilecek olan işaret animasyonu
yazılımıylagörüntülüolarakkullanıcılarasunulacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğüve
İnsanKaynaklarıveDestek
HizmetleriMüdürlüğü

15
Saha çalışması sırasında toplanacak olan cümle verileri dil
bilimciler tarafından incelenerek, özlük veri tabanı baskıya
hazırhâlegetirilecektir.Hazırlanansözlükyoğundisk,genel
ağortamındavebasılıolarakkullanımasunulacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

Hedef 1.9: Türkiye Türkçesinin Köken Bilgisi Sözlüğü hazırlanacaktır.
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16

TürkDilKurumundahazırlatılanTürkiyeTürkçesininTarihsel
Sözlüğüfişlerinintasnifibitirilerekveritabanınagirilecektir.
Prof. Dr. Hasan Eren’in etimolojik sözlüğündeki bilgilerle
birlikteyaklaşık30.000fiştenoluşanmalzemeninişlemehakkı
mirasçılarından satın alınarak veri tabanına eklenecektir.
Türkdiliüzerineyapılmışbellibaşlıetimolojiksözlüklerin;“G.
Clauson’un,M.Räsänen’in,E.V.Sevortyan’ın”çevirihaklarının,
hattamümkünse işlemehakları satın alınarak veri tabanına
aktarılacak,Kökenbilgisiaraştırmalarındakullanılacakbütün
temel başvuru eserleriyle birlikte, Türkçenin ilişkide olduğu
komşu dillerin etimolojik sözlüklerinin temini ile bu alanda
önemlibiruzmanlıkkütüphanesioluşturulacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğüve
İnsanKaynaklarıveDestek
HizmetleriMüdürlüğü

17

BugünekadaryurtiçiveyurtdışındakidergilerdeTürkdilinin
etimolojisine yönelik yazılmış bütünmakalelerin olduğu bir
kitaplık çalışması yapılarak, bu makalelerin yer aldığı bir
veri tabanı oluşturulacaktır. Köken bilgisi ile ilgili çalışma
prensipleri belirlenerek, bilgisayar ortamında malzemenin
değerlendirilmesineyönelikyazılımlarhazırlanacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

18

Sözlükte madde başı olan sözcükler, Güncel Türkçe Sözlük
veritabanındanseçilerekbelirlenecekvebilgisayarortamına
alınacaktır. Tarihî-karşılaştırmalı yöntemle kelimenin
tarihi ve kökeni üzerinde yapılacak incelemeler düzenli
olarak fişlenecektir. Ön denetimlerin yapılmasının ardından
çalışma grubunda tartışılarak son biçimi kayıt altına alınan
sözcüklerin, eldeki en eski kaynaklardaki biçimlerinin ve
bunların tarih boyunca geçirdikleri değişmelerin yer aldığı
TürkiyeTürkçesininKökenBilgisiSözlüğüortayaçıkacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

Hedef 1.10: Uzaktan öğretim yoluyla yabancılara Türkçe öğretimi yazılımı tamamlanacaktır.

19

Türkçenin bir yabancı dil olarak dünyanın herhangi bir
yerinde ve istenilen zamanda uzaktan öğretim yöntemi
kullanılaraköğrenilmesinisağlamakamacıyla;çağdaşeğitim
ve dil bilim yöntemleri çerçevesinde yabancı dil eğitim ve
öğretim yöntemlerin araştırılması, belirlenen yabancı dil
öğretimyönteminingenelağortamıvebilgisayarüzerinden
kullanılmasını kolaylaştıracak bir yazılım hazırlatılacaktır.
Organizasyon; dil bilimi, eğitim, Türk dili üzerine çalışan
akademisyenler ile bilgisayar ve haberleşme teknolojileri
uzmanlarınınyeraldığıbiryazılımekibindenoluşacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

Hedef 1.11: Farklı kültürlerin temel düşünce, bilim ve sanat eserleri Türkçeye çevrilecektir.
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20

Dünyada ana eserlerin verildiği dillerden Türkçeye çevirisi
yapılacakların belirlenmesi, belirlenen eserlerin, sahasında
uzmankişiler tarafındançevrilmesinin sağlanması amacıyla,
alanında uzman bilim adamlarından oluşan bir seçici kurul
oluşturulacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

AMAÇ 2: TÜRKÇENİN HER ALANDA DOĞRU, GÜZEL VE ETKİLİ KULLANILMASINA KATKIDA 
BULUNMAK

Hedef 2.1. Halkın her kesiminin günlük yaşamda dili doğru kullanmasıyla ilgili 
çalışmalar yapılacaktır.

21 Dildeki yabancılaşmayı önlemek amacıyla halkı
bilinçlendirmeyeyöneliközendiricifaaliyetleryapılacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

22
Genel ağ ortamında, doğru ve güzel Türkçe kullanılmasına
yönelik olarak Türkçenin dil bilgisi kuralları ve güzel
örneklerininyeraldığısayfalarhazırlanacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

23
İşbirlikleri veyahizmetalımıyoluyla, eğitici kısaTV filmler
hazırlatılacak, millî ve mahalli yayın yapan televizyon
kuruluşlarındabunlarınyayımlatılmasısağlanacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

24
Doğru ve güzel Türkçe kullanılmasına yönelik olarak,
Türkçenindilbilgisikurallarıvegüzelörneklerinin işlendiği
afiş,takvimvb.basılımalzemehazırlanacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

25

GünlükhayattaTürkçenindoğrukullanılmasınayönelikolarak,
Türkçenindilbilgisikuralları ışığında,cep telefonlarıvecep
bilgisayarlarında kullanılacak veri tabanları oluşturulacak,
bu veri tabanları kullanılarak sözlük, çeviri vb. yazılım
programlarıhazırlatılacak,hazırlananprogramlarınbilgisayar
vb. cihazlarda kullanılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla
bilgiveprogrampaylaşımındabulunulacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

26 Dildeki yabancılaşmayı önlemek amacıyla halkı
bilinçlendirmeyeyöneliközendiricifaaliyetleryapılacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

Hedef 2.2. Türkçenin doğru ve güzel kullanılması konusunda kamu kurumlarının düzenlediği 
hizmet içi eğitimler desteklenecektir.

27 Türkçenindiğerdillerkarşısındazenginliğinivegücünüortaya
koyanbireğitim/seminerdersihazırlanacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

28

Kamu, kurum ve kuruluşları, üniversiteler, Millî Eğitim
Bakanlığıvebağlıherseviyedekieğitimkurumlarınınistekleri
doğrultusunda, yürüttükleri işlemler ile personelin kendi
aralarındavevatandaşlarla ilişkilerinde,Türkçenindoğruve
güzel kullanılması konusunda, Kurum uzmanları tarafından
eğitimlerveseminerlerverilecektir.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü
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Hedef 2.3. Türkçenin toplumun farklı kesimlerinde bilinçli kullanılmasına yönelik açık 
oturum, konferans, sergi vb. etkinlikler düzenlenecektir.

29

Kamu, kurum ve kuruluşları, üniversiteler, Millî Eğitim
Bakanlığı ve bağlı her seviyedeki eğitim kurumlarında
Türkçenin doğru kullanılması konusunda bilim adamları
ve Kurum uzmanları tarafından açık oturum, konferans, vb.
etkinliklerdüzenlenecektir.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

30
Yurtiçiveyurtdışıkitapfuarlarınakatılımsağlanarak,Kurum
yayınları tanıtılacak, kitap fuarları ve sergilerde Kurum
çalışmalarıveyayınlarlailgiliaçıkoturum,konferansveimza
günleridüzenlenecektir.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

Hedef 2.4. Türkçenin korunmasına katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar desteklenecek,
ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim öğrencileri arasında Türkçenin kullanılması 

konusunda yarışmalar düzenlenecek ve ödüller verilecektir.

31

Türkçenin korunmasına katkıda bulunan kişi, kurum ve
kuruluşları desteklenecek, belediye sınırları içinde yer
alan işyerlerinde Türkçe kullanılmasıyla ilgili karar veren
Belediyelere teşvik amacıyla onurluk, berat ve yayın
verilecektir.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

32 Dille ilgili yarışma programlarında mükâfat olarak kurum
yayınlarınınverilmesisağlanacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

33
Türkçenin korunması amacıyla valilikler, belediyeler, kamu
kurumvekuruluşları ilesivil toplumkuruluşlarıyla işbirliği
içerisindeçalışmalaryapılacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

34
Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını teşvik amacıyla,
ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim öğrencileri arasında
ödüllü yarışmalar düzenlenecek, şair, yazar, sunucu ve
sanatçılaraödüllerverilecektir.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

Hedef 2.5. Bilgi teknolojisi alanındaki uygulamaların Türkçenin özelliklerine ve gereklerine 
uyarlanmasıyla ilgili çalışmalar desteklenecektir.

35

TDK tarafından müşteri olarak TÜBİTAK’a sunulan “Türkçe
ÜzerineÇalışmalarİçinKaynakOluşturulmasıProjesi”İstanbul
Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Dokuz Eylül
Üniversitesinin ilgili bölümleri tarafından hazırlanacaktır.
Proje sonunda elde edilecek çıktılar: esas derleme, büyük
derleme,dengeliderleme,cümlederlemesi,elektronikkitaplık,
kaynakvearaçdağıtmamerkezi,Türkçederlemeiçinstandart,
biçimbirimlikbelirsizliklerigidermeyazılımı,elleetiketleme
yazılımı,otomatiketiketlemeyazılımıdır.Tamamlanançıktılar
Kurumumuzateslimedilecektir.Teslimalınanprojeçıktıları,
oluşturulacak dağıtımmerkezi ile tabi dil üzerine araştırma
yapanaraştırmacılarınkullanımınasunulacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü
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36

Türk Dil Kurumu yayınlarının ve sözlüklerinden Kurum
tarafından belirlenenler elektronik ortama aktarılarak,
elektronik ortamda yazım denetimi yapacak bir program
hazırlatılacaktır.Yayınlarınelektronikortamdayazılıvesesli
olarakkullanımınısağlayacakyazılım,programlaraaktarılacak
ve ilgili üretici ve hizmet sağlayıcı firmalarla iş birliğine
girilerek,okuyucuvetüketicininkullanımınasunulacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

AMAÇ 3: TÜRK DİLİNİN ZENGİNLİKLERİNİN KORUNUP İŞLENEREK GELECEK KUŞAKLARA 
AKTARILMASINI SAĞLAMAK.

Hedef 3.1. Türk dili ve edebiyatına ait eski dönemlerde yayımlanan eserler,
belirlenen öncelikler doğrultusunda yeni Türk alfabesine aktarılacak ve yayımlanacaktır.

37

Türk dili ve edebiyatı alanında tarihî dönemlere ait farklı
alfabelerlehazırlanmışsözlüklerbelirlenerek,alanındauzman
bilim adamları tarafından yeni Türk alfabesine aktarılması
sağlanacaktır. Türk alfabesine aktarılan sözlükler elektronik
ortamdakullanımaaçılacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

38

Türk dili ve edebiyatı alanında tarihî dönemlere ait Türk
alfabesineaktarılacakgramerkitaplarıbelirlenerek,alanında
uzman bilim adamları tarafından yeni Türk alfabesine
aktarılması sağlanacak ve yayımlanacaktır. Böylelikle bu
alandayapılacakbilimçalışmalarıiçinönemlibirveritabanı
hazırlanması sağlanarak, Türkçenin tarihî dönemlerine
ait bu dil zenginliği, gelecek kuşaklarda Türkçe bilincinin
oluşturulmasındaönemliroloynayacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

Hedef 3.2. Türk dilinin gelişim sürecinde emeği geçen kişilerin ve yaşanan belli başlı olayların 
anılmasına yönelik etkinlikler yapılacaktır.

39

Her yıl için anılacak kişiler ve hadiselerle ilgili etkinlik
takvimibelirlenecektir.Belirlenentakvimeuygunolarak,Türk
diliningelişmesinekatkısağlamışşairveyazarlar içinanma
etkinlikleri düzenlenecektir. Türkçenin tarihî dönemlerinde
yaşanan belli başlı hadiselerin anlatılması ile düzenlenecek
etkinliklerebilimvekültürçevrelerindenkişilerinkonuşmacı
olarakkatılmasısağlanacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

Hedef 3.3. Dilimizin özelliklerini, tarihini, gücünü sonraki kuşaklara aktaracak dört belgesel 
hazırlattırılacaktır.

40 TürkDilKurumununkuruluşundanbugünetarihinikonualan
birbelgesel,hazırlatılacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

41 “TürkDilininKaynakları:DünyaKütüphaneveArşivlerindeki
YazmaEserler”belgeselihazırlatılacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü
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42 “OrhunYazıtları”belgeselihazırlatılacaktır. BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

43 “Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Gelişimi” belgeseli
hazırlatılacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

44

Belgeseller ile Türk dilinin zenginliklerini, tarihini ve
gücünüortaya koyanbilgi ve belgeler, günümüzbasın yayın
teknolojileri kullanılarak gelecek kuşaklara aktarılacaktır.
Yurt dışından konuyla ilgili kuruluş ve bilim adamlarının
katkılarıyla, çok dilli olarak hazırlatılması sağlanan
belgesellerin, millî ve milletlerarası yayın kuruluşlarında
yayımlatılması ve YD ortamında çoğaltılarak geniş kitlelere
ulaştırılmasısağlanacaktır.

BilimselÇalışmalar
Müdürlüğü

AMAÇ 4: AKADEMİK ALTYAPIYI VE KURUMSAL DONANIMI GÜÇLENDİREREK
KURUMUN TÜRK DİLİ ALANINDAKİ BİLİMSEL YETKİNLİĞİNİ ORTAYA KOYMAK

Hedef 4.1: Bilgi teknolojilerinin sağladığı imkânlardan da yararlanılarak Kütüphane 
hizmetlerinin etkinlik düzeyi yükseltilecektir.

45

Türk Dil Kurumu Kütüphanesinde bulunan nadir eserler
sayısallaştırılarak elektronik ortama aktarılacak, künye
bilgileri düzenlenerek, taranabilir bir yapıda bir sunucu
bilgisayar üzerinde depolanacak, görüntülerle eşleştirilecek
vebusistemkredikartlıbiraltsistemvasıtasıylakullanıcıların
hizmetinesunulacaktır.

KütüphaneMüdürlüğü

46 Türk Dil Kurumu Kütüphanesi uzaktan erişim veri tabanı
oluşturulacaktır. KütüphaneMüdürlüğü

Hedef 4.2. Kurumun insan kaynakları nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.

47

Personelin eğitim ihtiyaçları düzenli olarak belirlenerek,
eğitim ihtiyaçları tahlil edilecektir. Yıllık hizmet içi eğitim
programları hazırlanacak, eğitim için gerekli alt yapı temin
edilecektir. Hizmet içi eğitimlere ilişkin değerlendirmeler
yapılacaktır.

İnsanKaynaklarıveDestek
HizmetleriMüdürlüğü

48

Teknik ve akademik altyapının oluşturulmasına yönelik
belirlenenihtiyacauygunTürkdili,lehçeleri,dilbilimi,yabancı
diller,bilgisayar,grafikvemusahhihlikkonularındapersonel
istihdam edilecek ve yürütülen projelerde yer almak üzere
üniversitelerdenbilimadamlarıgörevlendirilecektir.

İnsanKaynaklarıveDestek
HizmetleriMüdürlüğü

Hedef 4.3.  Kurumun fiziksel ve teknolojik donanımı güçlendirilecektir.

49 Kurum hizmet binasının bakım, onarımı ve ısı yalıtımı
yaptırılarak,fizikiçalışmaortamıiyileştirilecektir.

İnsanKaynaklarıveDestek
HizmetleriMüdürlüğü
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50
Personelin hizmet sunumunda bilgi ve haberleşme
teknolojilerinden azami ölçüde yararlanmasının sağlanması
amacıyla, bilgi işlem alt yapısı güçlendirilecek, teknolojideki
gelişmelereparalelolarakdonanımlariyileştirilecektir.

İnsanKaynaklarıveDestek
HizmetleriMüdürlüğü

51

TürkDilKurumuarşivindebulunanmalzemelere,kullanıcıların
daharahatulaşabilmesinisağlayacakkataloghazırlanacaktır.
SeslivegörüntülümalzemelerTRTveilgiliyapımcıfirmaların
teknikdesteğiyleçözülerek,yazılımetinhâlinegetirilecektir.
Yazılı, sesli ve görüntülü malzemeler elektronik ortamda
kullanılabilir duruma getirilerek, sistem düzenli aralıklarla
güncellenecektir.

İnsanKaynaklarıveDestek
HizmetleriMüdürlüğü

Hedef 4.4. Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.

52

Kurumyayınlarımızınhalkıngenişkesimlerinetanıtılmasıve
ulaştırılmasıiçinKurumyayınkataloglarıGenelAğortamında
kullanıma açılacak, yayınlar e-kitap olarak hazırlatılacaktır.
Yayınlarınkünyebilgileridüzenlenerek,taranabilirbiryapıda
bir sunucu bilgisayar üzerinde depolanacak, görüntülerle
eşleştirilecekvebusistemkredikartlıbiraltsistemvasıtasıyla
kullanıcılarınhizmetinesunulacaktır.

İnsanKaynaklarıveDestek
HizmetleriMüdürlüğü

53 Kurumyayınlarıüniversitelervekitapfuarlarındakitapsatış
aracıilesatışasunulacaktır.

İnsanKaynaklarıveDestek
HizmetleriMüdürlüğü

54
Kurum yayınlarının Türkiye’deki üniversite ve halk
kütüphanelerine Yüksek Kurum eşgüdümünde ücretsiz
dağıtılmasısağlanacaktır.

İnsanKaynaklarıveDestek
HizmetleriMüdürlüğü

Hedef 4.5: Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı çalışma düzenine süreklilik 
kazandırılacaktır.

55
Stratejik plan belgesinin sistematik bir şekilde izlenmesi
ve değerlendirilmesi için gerekli altyapı çalışmaları
tamamlanacaktır.

StratejiGeliştirme
Müdürlüğü

56 Bütçeninhazırlanmasürecindekatılımcılıkarttırılacaktır. StratejiGeliştirme
Müdürlüğü

57 İçkontrol,performansesaslıbütçeleme,raporlamagibimali
vegenelyönetimaraçlarınınkurumsallaşmasısağlanacaktır.

StratejiGeliştirme
Müdürlüğü




