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Türk Dil Kurumunun
her gün yeni hakikat ufukları açan,

ciddi ve devamlı mesaisini
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Türk Dil Kurumu, ilmî araştırmalar yürüterek; kitaplar ve süreli yayınlar 
çıkararak; kurultay, çalıştay, konferans, açık oturum ve benzeri toplantılar 
düzenleyerek, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini destekleyerek, 
Türkçenin geliştirilmesi, zenginleştirilmesi, özleştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Türk Dil Kurumunun öncelikli faaliyetlerinin başında ilmî çalışmalarının desteklenmesi; 
derleme, tarama ve terim çalışmalarının genişletilerek planlı bir şekilde sürdürülmesi; farklı 
bilim dallarından birçok uzmanın katıldığı bir Türkçe Sözlük Çalışma Kolu oluşturularak 
günlük ve tarihî metinlerin taranması ve tanımlamaya yönelik çalışmaların sürekliliğinin 
sağlanması öne çıkmaktadır. Ayrıca, Türk dilinin yapısını bütün incelikleriyle ortaya 
koyacak gramerinin çağdaş dil bilimi yöntemleriyle hazırlanması ile aynı coğrafyada 
kullanılan dillerin birbirleriyle etkileşme içine girmesinin kaçınılmaz olması sebebiyle 
Türkiye’de kullanılan öbür dillerin de araştırılması Türk Dil Kurumunun üstlendiği 
mühim sorumluluk alanlarıdır.

Yalnızca günümüz Türkçesini değil, Türk dilinin tarihî dönemlerini, kardeş Türk 
lehçelerini ilmî yöntemlerle araştıran, hemen her bilim dalında Türkçe terim türetme 
çalışmalarını yürüten; sözlükler, dil bilgisi kitapları ve yazım kılavuzları hazırlayan bir 
ARGE kurumudur. Türk Dil Kurumu geçen seksen beş yılda ortaya koyduğu bu eserlerle 
Türk dili araştırmalarının yalnızca ülkemizde değil dünyada da bilim merkezi olduğunu 
kanıtlamıştır.

Kurumda, 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiş olan görevleri yerine 
getirebilmek için kendisine tahsis edilen kamu kaynaklarının etkin ve verimli alanlarda 
kullanılmasına dikkat edilmektedir. Bu süreçte en önemli dayanağı 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’dur. Bu kapsamda Türk Dil Kurumu kaynaklarının 
tahsisini önceliklere dayandırarak gerçekleştirmekte ve hesap verme sorumluluğunu 
yerine getirmektedir. Türk Dil Kurumunun 2017 yılı Faaliyet Raporu da bu yönetim 
anlayışının sonuçlarının yer aldığı bir belgedir.

BAKAN
SUNUŞU
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Türk Dil Kurumunun 2017 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkili olarak hazırlanan 
İdare Faaliyet Raporu’nun kamu yönetiminde yeniden yapılanmanın temel ilkelerinden 
olan saydamlık anlayışının daha da güçlenmesine ve kamuoyunun bilgilenmesine 
katkıda bulunacaktır.

Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayan bilim insanlarına, söz konusu Faaliyet 
Raporu’nun hazırlanmasında emeği geçen bütün yöneticilerimize ve çalışanlarımıza 
en içten teşekkürlerimi sunarım.

	 Fikri	IŞIK
 Başbakan Yardımcısı
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Türk Dil Kurumu 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu 
ve 2 Kasım 2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 664 sayılı 
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname’nin kendisine verdiği vazifeler doğrultusunda 

Türkçenin geliştirilmesi, zenginleştirilmesi, özleştirilmesi ve yaygınlaştırılması uğrunda 
seksen beş yıldır çalışmalar yürütmektedir. Bu amaç, ilkeler ve vazifelerin yanı sıra 
geçmişinden kaynaklanan sorumluluk duygusu ve vazife anlayışıyla, geçen bir yılı en 
iyi biçimde değerlendiren Türk Dil Kurumu yine mühim çalışmalara imza atmıştır. 

Türk dilinin hemen her dönemine, her alanına ve her konusuna yönelik bilim çalışmalarını 
yürütmekte olan Türk Dil Kurumu, Kurum içerisinde gerekli ilmî çalışmalar gerçekleştirmiş; 
tamamlanan çalışmaları yayına dönüştürmüştür. Türk Dil Kurumu bir yandan da elde 
ettiği bulguları ve verileri ilmî toplantılar düzenleyerek bilim dünyasının yararlanmasına 
sunmuştur.

Her yıl Türk dilinin çeşitli konularına ve alanlarına yönelik çalışma toplantıları, bilgi 
şölenleri, açık oturumlar düzenleyen Türk Dil Kurumu, bu toplantılarda Türkçe ile 
dünyada Türk dili üzerine çalışan bilim adamlarının bilim çalışmalarının sonuçlarını 
bilim dünyasına sunmaları olanağını da sağlamıştır. 

Basılı yayınlarının yanı sıra ağ yayıncılığını da gerçekleştiren Türk Dil Kurumu, çalışmalarını 
haberleşme uygulamalarıyla sürdürmüş; ortaya koyduğu başvuru kaynaklarını yine 
haberleşme uygulamaları ile herkesin hizmetine sunmuş ve genel ağda üç yeni yazılımı 
kullanıma açmıştır. Eğitim-öğretim ve haberleşme araçları başta olmak üzere her 
düzlemde Türk dilinin doğru ve güzel kullanılması, halkın dil bilincinin geliştirilmesi 
Türk Dil Kurumunun üzerinde durduğu öncelikli konular olmuştur.

Kurultay, çalışma toplantısı, ihtisas toplantısı ve açık oturum gibi ilmî toplantılarının yanında 
halka, öncelikle de gençlere yönelik sohbetler, konferanslar düzenlenmekte; üniversitelerde 
kurulan Türkçe topluluklarının çalışmaları özendirilmekte ve desteklenmekte; böylece 

ÜST YÖNETİCİ
SUNUŞU
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halkın bütün kesimlerinde dil bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çaba 
harcanmaktadır.

Türkçenin beslendiği kaynakları, Türkçenin en güzel örneklerinin verildiği edebî ürünleri, 
Türk diliyle ilgili araştırma eserlerini toplayarak bir uzmanlık kütüphanesine sahip 
olan Türk Dil Kurumu, kültürel zenginliğimiz yazma eserleri tam metin olarak sayısal 
ve sanal ortama aktarmış bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu Kütüphanesindeki yazma 
eserler 12 Temmuz 2011 gününden itibaren sanal ortamda araştırmacıların hizmetine 
açılmıştır. Dünyanın her yerinden araştırmacılar Türk dilinin yazma eserlerine tam 
metin olarak ulaşabilmektedir. 

Gelecek yıl seksen altıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan Türk Dil Kurumu, 
kökleşmiş geleneğiyle bir bilim kurumu olarak Türkçenin geliştirilmesi, zenginleştirilmesi, 
özleştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarını sürdürme kararlılığındadır.

	 Prof.	Dr.	Mustafa	S.	KAÇALİN	
 Türk Dil Kurumu Başkanı
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GENEL BİLGİLER

A) MİSYON VE VİZYON

Görev (Misyon)

Türkçenin yazılı ve sözlü kaynakları üzerine bilimsel araştırmalar yapmak; Türkçenin 
bilim, sanat, edebiyat ve öğretim dili olarak özleşmesini, gelişmesini ve her alanda doğru, 
güzel ve etkili kullanılmasını sağlamaktır.

Hedef (Vizyon)

Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarıp onu yeryüzü dilleri arasında 
değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek ve Türk dünyasında ortak iletişim dili, dünyada 
ise yaygın ve geçerli bir dil konumuna getirmektir.

B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kurumun kuruluş amacı; Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, 
onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir.

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 tanınan kurulun resmî adı daima Dil Heyeti olmuştur. Millet 
olma döneminde tarih ve dil araştırmalarının önemini bilen Gazi Mustafa Kemal, Türk 
diliyle ilgili ilmî çalışmalar yapmak üzere Türk Dili Tetkik Cemiyetinin (TDTC) kuruluşuna 
öncülük ederek Cemiyetin, 12 Temmuz 1932’de kurulmasını sağlamıştır. 1934’te yapılan 
kurultayda Cemiyetin adı, Türk Dili Araştırma Kurumu; 1936’daki kurultayda ise Türk 
Dil Kurumu olmuştur.

Türk Dil Kurumunun Kurucu ve Koruyucu (hami) Başkanı ATATÜRK, 12 Temmuz 1932 
tarihinden itibaren ölünceye dek Türk Dil Kurumu ile yakından ilgilenmiş; çalışmalarını 
takip etmiş, uyarı ve tavsiyelerde bulunmuştur.

1982 Anayasası’nın 134. maddesinde; “Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk 
kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini ilmî yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar 
yapmak amacıyla; Ankara’da ATATÜRK’ün manevi himayelerinde, Cumhurbaşkanının 
gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, 
Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan kamu tüzel kişiliğine sahip, 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu kurulur.” ifadesi yer almaktadır.

Türk Dil Kurumu, Anayasa’nın bu maddesine dayanılarak 11/08/1983 tarihli ve 2876 
sayılı Kanun’la (Resmî Gazete: 17/08/1983-18138) tüzel kişiliğe sahip, ilmî hizmet ve 
faaliyetlerde bulunacak özel bütçeli bir kurum olarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumunun kuruluşuna dâhil edilmiş ve 2 Kasım 2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılmıştır.

I.
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Türk Dil Kurumunun Görevleri

Türk Dil Kurumunun kuruluş amacı; Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini mey- 
dana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir. 
Türk Dil Kurumunun bu amacı gerçekleştirmek üzere yürüteceği görevler de 2 Kasım 
2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 
10. maddesinde sıralanmıştır.

MADDE 10-(2) Bu Kanun’un ilkeleri doğrultusunda Türk Dil Kurumunun görevleri şunlardır.

a)  Türk dilinin kaynak eserlerini tespit ederek incelemek ve yayına hazırlamak, Türkçe 
ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında yapılan araştırmaları takip etmek; Bütünleşik Bilgi 
Sistemi dâhilinde arşiv ve dokümantasyon merkezi, bilgi bankaları ve veri tabanları 
oluşturmak.

b)  Türkçenin ticari hayatta, kitle haberleşme araçlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında 
ve sosyal hayatın diğer alanlarında doğru ve güzel kullanılması hususunda öncü 
görevi üstlenerek gerekli uyarıları yapmak, girişimlerde bulunmak, kamuoyunu, kurum 
ve kuruluşları bilgilendirmek, Türkçenin yozlaştırılmasına, yabancı kelimelerin ve 
yazış biçimlerinin yayılmasına karşı dil bilincini güçlendirmek.

c)  Türkçenin söz ve anlam yapısını korumak ve geliştirmek, yazılı ve sözlü kaynaklardan 
Türk dili ile ilgili derleme ve taramalar yapmak.

ç)  Türk dilinin zenginleşmesine yönelik inceleme ve araştırmalar yapmak; yazım 
kılavuzları ve sözlükler hazırlamak; ilim, sanat, spor terimleri ile teknik terim ve 
kavramları karşılayacak Türkçe terim ve kavramların bulunmasına yönelik  araştırma 
ve incelemelerde bulunmak.

d)  Türkçe dil bilgisi üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, buna dayalı olarak 
Türk dilinin yapısına ilişkin dil bilgileri ile Türkçenin tarihi ve karşılaştırmalı dil 
bilgilerini hazırlamak ve bunları yayımlamak.

e)  Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre, Türkçeyi dünya milletlerine tanıtacak 
ve kullanımını yaygınlaştıracak milletlerarası etkinlikler düzenlemek.

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 etkinlikleri desteklemek.

g)  Görevleri ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında yerli veya yabancı, gerçek ve 
tüzel kişiler; eğitim, ilim, kültür, sanat kurum ve kuruluşları; araştırma merkezleri; 
araştırmacı, yazar ve sanatkârlarla Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre iş 
birliğinde bulunmak.

ğ)  Görevleri ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışındaki yayımları izlemek, incelemek, 
değerlendirmek.

h)  Yabancıların Türkçeyi öğrenmesini kolaylaştırıcı ilmî çalışmalar yapmak.

ı)  Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre Türkçenin tanıtılması ve öğretilmesine 
yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yürütmek, bu alanda yurt içinde 
ve yurt dışında yürütülen çalışmaları desteklemek.
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i)  Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre Türk dili ve kültürüyle ilgili yerli ve 
yabancı esas eserler ile bu konulardaki tarihî, ilmî ve edebî değeri bulunan eserlerle 
ilgili çeviri, sadeleştirme ve tıpkıbasım çalışmaları ile içerik incelemelerini yürütmek, 
desteklemek ve bu çalışmaların sonuçlarını yayımlamak.

j)  Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre Türk dili ile ilgili olarak üniversiteler, 
eğitim ve araştırma kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yürütülen eğitim ve 
araştırma faaliyetlerini desteklemek.

k)  Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre görev alanına giren konularda bilim 
adamlarının ve araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkânlar 
sağlamak; bu amaçla ödüller ve burslar vermek, yurt içinde ve yurt dışında lisansüstü 
eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek.

l)  Diğer birimlerle eş güdüm içinde tespit edeceği ölü ya da yaşayan dünya dillerindeki 
klasikleşmiş ilim ve düşünce eserlerinin, Kurum bünyesinde veya üniversitelerde ya 
da kamu veya özel diğer araştırma kurumlarında, tercüme grupları oluşturmak veya 
hizmet satın almak suretiyle Türkçeye çevrilmesini sağlamak; bunun için yapay 
zekâya dayalı otomatik dil araçları geliştirmek veya geliştirilmesini desteklemek 
ve elde edilen sonuçları yayımlamak; basılan eserleri kütüphanelere göndermek.

m)  Yüksek Kurum bünyesinde ya da diğer araştırma kurumlarında üretilen özgün 
es- erlerden gerekli olanları, diğer birimlerle eş güdüm içinde tespit ederek süreli ve 
süresiz yayınlar yoluyla yabancı dillere aktarmak.

n)  Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, kendi çalışma alanlarıyla ilgili ve öncelikli konularda 
projeler hazırlamak veya hazırlatmak; Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre 
bu projelere katılacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yurt içi ve yurt dışı 
burslar vermek, üstün başarı gösterenleri ödüllendirmek.

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

C) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Fiziksel Yapı

Türk Dil Kurumu, Ankara ili, Çankaya ilçesi, 1. Bölge bucağı, Remzi Oğuz Mahallesi, Atatürk 
Bulvarı 2515 adada, 10 parsel, 813 m2 yüz ölçümlü, 215 numaralı kendisine ait ana bina 
ile 9 parsel, 794 m2 yüz ölçümlü ve 217 numaralı ek binada çalışmalarını yürütmektedir.

Binada; 225 kişilik konferans salonu ve araştırma kütüphanesi bulunmaktadır. Ana binanın 
kullanım alanı 1.680 m2, ek binanın kullanım alanı 4.864 m2 dir. Her iki binanın toplam 
kullanım alanı 6.544 m2 dir. (Ana bina ilmî çalışmalar için, ek bina da idari çalışmalar 
için kullanılmaktadır.)

Kurum personelinin kullanımına tahsis edilen lojman ve sosyal tesis bulunmamaktadır.
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ANA BİNA ADET

Birim arşivi 1

Çalışma odası 20

Kütüphane dergi deposu 2

Kütüphane gazete deposu 1

Kazan dairesi 1

Kütüphane kitap deposu 2

Kütüphane mikrofilm deposu 1

Kütüphane yirmilik kitap deposu 1

Müze ve toplantı odası 1

Kütüphane nadir eser deposu 1

Kütüphane okuyucu salonu 3

Muhasebe arşivi (Saymanlık) 2

Şoför odası 1

Temizlik malzemesi odası 1

Toplantı odası 4

Kütüphane tıpkıçekim (fotokopi odası) 1

Kurum yirmilik kitap deposu 3

Yük asansörü 1

TOPLAM 47

TABLO 1: Ana bina birimleri.

EK BİNA ADET

Çalışma odası 45

Evrak odası 1

Kazan dairesi 1

Kitap deposu 2

Kitap satış bürosu 1

Konferans salonu 1

Kurum arşivi 2

Nöbetçi memur odası 2

Santral 1

Toplantı odası 2

Yemekhane 1

Bilgisayar sistem odası 1

Yük asansörü 1

İnsan asansörü 1

Güvenlik kontrol odası 2

TOPLAM 64

TABLO 2: Ek bina birimleri.

ARACIN CİNSİ ADET

Binek otomobil 2

Kamyon (otobüs) 1

Kamyon 1

Minibüs 2

Toplam 6

TABLO 3: Taşıtların türlerine göre dağılımı.

ÇALIŞMA ODASI
% 42,5TOPLANTI ODASI

% 8,5

ÇALIŞMA ODASI
% 74

BİNEK OTOMOBİL
% 33,3

MİNİBÜS
% 33,3

KAMYON
% 16,6

KAMYON
% 16,6

GRAFİK 1

GRAFİK 2

GRAFİK 3
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GRAFİK 4: Türk Dil Kurumu kütüphanesinde bulunan materyallerin türlerine göre dağılımı.

MATERYAL TÜRLERİ SAYISI (Adet) Oranı (%)

Ansiklopediler 2.335 3,64

Arşivlenen kütüphane materyalleri 588 0,92

CD’ler ve DVD’ler 420 0,65

El Yazmaları 940 1,46

Gazeteler 1.660 2,59

Kitaplar 38.334 59,73

Mevzuat kitapları 109 0,17

Mikrofilm  makaraları (film şeritleri) 305 0,47

Nadir eserler 4.024 6,27

Plaklar 4 0,01

Sözlükler 4.894 7,63

Süreli yayınlar 9.363 14,59

Tezler 1.204 1,87

Toplam 64.180 100,000

TABLO 4: Türk Dil Kurumu kütüphanesinde bulunan materyallerin sayısı ve 
türlerine göre dağılımı.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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2. Örgüt Yapısı

Başkanlığımız; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurum Başkanlığına bağlı tüzel 
kişiliğe sahip özel bütçeli bir kuruluştur. Kurum merkezi Ankara olup taşra teşkilatı 
bulunmamaktadır. Teşkilatımız Başkan, Başkan Yardımcısı, Bilim Kurulu ve hizmet 
birimlerinden oluşmaktadır.

Bütçe Kanunlarında yer alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 10.07.2010 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5917 sayılı 
Kanun’un 47. maddesinin 15/a şıkkına göre ve 5018 sayılı Kanun’a ekli; II sayılı cetvelde, 
bütçeleri ayrılarak ayrı bir idare olarak yer almıştır.

KURUM TEŞKİLATI ŞEMASI

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Türk Dil Kurumu vermiş olduğu hizmetlerde haberleşme teknolojilerinden en üst düzeyde 
yararlanmayı amaçlamaktadır. Mevcut yapı korunarak güncelleme çalışmalarının 
kesintisiz yapılması sağlanmakta ve sağlanmaya devam edilmektedir. 

Bilgisayar alt yapımızda 2 adet fiziksel ve 10 adet sanal olmak üzere 12 adet sunucu 
hizmet vermektedir.

• Etki alanı yöneticisi.(Domain Controller)
• Genel ağ sunucusu.
• Veri tabanı sunucusu.
• Uygulama sunucusu.
• Kayıt yönetimi sunucusu (Log).
• El Yazmaları ve Nadir Eserler sunucusu. 
• Kütüphane genel ağ sunucusu.
• Anti virüs sunucusu.(Endpoint Security)
• Dosya sunucusu.
• Yedekleme sunucusu.

KURUM BAŞKANI

Bilim Kurulu

Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü

Kütüphane Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı
İç Denetçi



TÜRK DİL KURUMU      2017 YILI FAALİYET RAPORU 17

Kurum içerisinde genel ağ ortamında yayın yapabilmek için 3 adet kamera ve etkinliklerde 
kullanılmak amacıyla 3 adet fotoğraf makinesi mevcuttur. Genel ağ sayfamız, kullanıma 
açılan sözlüklerimizle her geçen gün daha da zenginleştirilmektedir.

Bilgisayar sistemimize zarar veren her türlü yazılımın tespiti, izinsiz ve lisanssız 
yazılımların kullanımının önlenmesi amacıyla genel ağ yönetim sistemi ve güvenlik 
duvarı oluşturulmuştur. Sisteme yapılan saldırılar tespit edilerek saldırıların yıkıcı 
etkilerinden sistem korunmaktadır.

Ambar ve kitap satma yazılımı ile Kurumumuzun ambarına gelen kitaplar sisteme 
girilmekte, kitap satma işlemleri sanal ortamda yürütülmektedir.

3.1. Sanal Ortamda Bilgi Hizmeti

Türk Dil Kurumu genel ağ ortamındaki http://tdk.gov.tr adresimizden Güncel Türkçe Sözlük, 
Büyük Türkçe Sözlük, Sesli Türkçe Sözlük, Türk Lehçeleri Sözlüğü, Türkçede Batı Kökenli 
Kelimeler Sözlüğü, Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, 
Terimler Sözlüğü, Ekonometri Terimleri Sözlüğü, Yazım Kılavuzu, Bilim ve Sanat Terimleri 
Sözlüğü, Tarama Sözlüğü, Kişi Adları Sözlüğü, Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular Kılavuzu, 
Sıkça Karıştırılan Sözler, İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü ve Hemşirelik Sözlüğü ile 
sanal ortamdaki Güncel Türkçe Sözlük’te bulunan her kelimenin Türk parmak alfabesi 
ile gösterilmesini sağlayan Türk İşaret Dili Sözlüğü’ne ulaşılabilmektedir.

Nutuk Veri Tabanı, Türk Dil Kurumu Elektronik Dil Yayımcılığı Araştırma ve Uygulama 
Çalışma Grubu tarafından genel ağ ortamına aktarılmış, 13.10.2011 tarihinde kullanıma 
açılmıştır.

Türk Dil Kurumu Kütüphanesinde bulunan yazma eserler de 12 Temmuz 2011 gününden 
itibaren “Türk Dil Kurumu El Yazması Eserleri Kitaplığı Veri Tabanı” olarak sanal ortamda 
araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

Sanal kitap mağazamız Türk Dil Kurumu yayınlarının satıldığı http://alisveris.tdk.org.tr 
adresi ve Türk Dili dergisi abonelik işlemlerinin yapıldığı https://emagaza-tdk.ayk.gov.
tr adresiyle hizmete girmiştir. 

Haberleşme uygulamalarının sağladığı yeni imkânlardan yararlanılarak kişilerin 
söz varlığını geliştirmelerine katkı sağlanmaya çalışılmaktadır. Sanal ortamdaki 
sözlüklerimizin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi amacıyla önceki yıllarda açtığımız 
e-posta birimimize (katki@tdk.gov.tr) her gün gönderilen çok sayıda iletiyle dilimizin 
söz varlığı imece usulü ile işlenmekte ve genişletilmektedir.

Kurumumuzun genel ağ sayfasında yer alan “Kamu Hizmet Standartları Tablosu”nda 
belirtilen işler elektronik ortamda yerine getirilmektedir.

3.2. Elektronik Belge Yönetim Sistemi

2009 yılında uygulamaya konulan EBAYS (Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi) 
ile Kurumumuza dışarıdan gelen ve Kurum içinde üretilen evraklar elektronik ortama 
aktarılarak evrak sistemine dâhil edilmiştir. Ayrıca bu sistem ile evraklar elektronik 
ortamda işlem sürecine dâhil edilerek kayıt sırasında evrakların kayıt tarihi, tarihi, 
numarası, konusu, geldiği/ gittiği yer, gizlilik derecesi vb. bilgiler kayıt altına alınmıştır. 
2013 yılında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde bulunan EBYS 
(elektronik yazışma) sistemine geçilmiştir.
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Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) teşkilatımızda yazışmalar ile ilgili bütün 
süreçlerin elektronik ortamında yapılmasına olanak sağlayan yazılımdır. Resmî belgelerin 
üretim, kayıt, erişim ve muhafaza işlemlerini belli bir plan dâhilinde yürütülerek, kayıtlı 
bilgilerin etkili bir biçimde işleme konmasını sağlamaktadır.

1. El Yazmaları ve Nadir Eserlerin sanal ortamda kullanıcılar www.tdk.gov.tr adresinde 
bulunan ‘’Kütüphane’’ menüsünden ve ‘’www.yazmalar.tdk.gov.tr’’ adresinden direkt 
olarak bağlantı sağlayabilirler.

2. Sanal ortamda e-posta yolu ile haberleşme sağlanmaktadır.

Kurumun genel ağ sayfasına beş yılda 48.846.841 (Kırk sekiz milyon sekiz yüz kırk altı 
bin sekiz yüz kırk bir) kez, yılda ortalama 4.040.570 (dört milyon kırk bin beş yüz yetmiş) 
kez giriş yapılmıştır. Kullanıcıların hizmetinde bulunan 15 sözlük ve süreli yayınlar veri 
tabanı, el yazması eserleri kitaplığı veri tabanı sayfası, Türk dili alanında bir başvuru 
kaynağı görevini üstlenmektedir.

4. İnsan Kaynakları

Kurumumuzun taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Teşkilatımızın toplam kadro sayısı 
149’dur. Bu kadroların 65 tanesi doludur. Dolu kadrolar; 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 
1 İç Denetçi, 6 Yüksek Kurum Uzmanı, 6 Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı, 16 Uzman, 
1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 1 Bilgisayar Programcısı, 9 Şef, 2 Kütüphaneci, 6 
Memur, 1 Santral Memuru, 1 Satın Alma Memuru, 1 Sekreter, 6 Bilgisayar İşletmeni, 3 Veri 
Hazırlama Kontrol İşletmeni, 2 Şoför, 1 Dağıtıcı olarak dağılmıştır.

Ayrıca, 7 Memur da Atatürk Yüksek Kurumu ve bağlı kurumlardan geçici görevli olarak 
Kurumumuzda çalışmaktadır. Toplam 72 çalışan mevcuttur.

ADI MİKTAR ADI MİKTAR

Barkod yazıcılar ve okuyucular, optik okuyucular 4 Modemler (erişim cihazları) 18

Belgegeçer 1 Mürekkep püskürtücü yazıcılar 1

Bilgisayarlar (kasa ve monitör dâhil) 153 Müzikçalarlar ve kaydedicilerle donanımları 1

Cep bilgisayarlar 1 Projeksiyon cihazları 9

Cep telefonları 4 Projeksiyon perdeleri 9

Dijital kayıt sistemleri (kameralar) 5 Routerler (yönlendirici cihazlar) 1

Dizüstü bilgisayarlar 42 Sabit telefonlar 135

Erişim denetim sistemleri 1 Santraller 1

Firewall cihazları 2 Sunucular 9

Fotoğraf makineleri 4 Tarayıcılar 21

Fotokopi makineleri 3 Televizyonlar 9

Hesap makineleri 26 Telsiz telefonlar 6

Kabin 1 Uydu alıcıları 3

Kesintisiz güç kaynakları 8 Videolar 1

Klimalar 70 Yangın söndürme cihazları 23

Lazer yazıcılar 41

TABLO 5: Kullanılan Teknolojik Alet ve Donanımlar Tablosu.
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PERSONEL SAYISI CİNSİYETİ EĞİTİM DURUMU
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Kurum Başkanı 1 1 1 1

Başkan Yardımcısı 1 1 1 1

İç Denetçi 3 1 1 1

İdari İşler Müdürü 2

Strateji Geliştirme Müdürü 1

Kütüphane Müdürü 1

Yüksek Kurum Uzmanı 12 6 1 5 4 2

Uzman 16 16 11 5 1 6 9

Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı 20 6 2 4 2 4

Mali Hizmetler Uzmanı 5

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 4 1 1 1

Avukat 1

Sayman (Muhasebe Yetkilisi) 1

Araştırmacı 5

Programcı 1 1 1 1

Muhasebeci 1

Şef 11 9 6 3 2 6 1

Bilgisayar İşletmeni 12 6 2 4 6

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 3 2 1 1 1 1

Daire Tabibi 1

Hemşire 1

Teknisyen 2

Ayniyat Saymanı 1

Kütüphaneci 5 2 2 2

Veznedar 1

Memur 23 6 4 2 4 1 1

Ambar Memuru 3

Satın Alma Memuru 1 1 1 1

Santral Memuru 2 1 1 1

Sekreter 1 1 1 1 

Şoför 4 2 2 2

Dağıtıcı 1 1 1 1

Toplam 149 65 32 33 3 16 37 3 5 1

TABLO 6: Türk Dil Kurumu Başkanlığı personelinin kadro durumuna göre unvanları ve eğitim durumları.
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Başkanlığımızda 65 kadrolu, 7 geçici görevli olmak üzere çalışan toplam 72 personelin 
cinsi ayırımı aşağıdaki şekildedir.

Cinsiyet Sayısı Oran %

Erkek 34 47,22

Kadın 38 52,78

TOPLAM 72 100

TABLO 7: Türk Dil Kurumu personelinin cinsiyetlerine göre sayısı. Geçici personel dâhildir. 

GRAFİK 5: Türk Dil Kurumu personelinin cinsiyetlerine göre dağılımı (%).

4.1. Personelin Eğitim Durumu

Başkanlığımızda 65 kadrolu, 7 geçici görevli olmak üzere çalışan toplam 72 personelin 
eğitim düzeyi olarak dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Eğitim Seviyesi Sayısı ORAN %

Doktora 3 4,17

İlköğretim 1 1,39

Lisans 39 54,17

Lise 8 11,11

Ön lisans 4 5,56

Yüksek lisans 17 23,61

TOPLAM 72 100

TABLO 8: Türk Dil Kurumu personelinin eğitim durumlarına göre sayısı. Geçici personel dâhildir.

GRAFİK 6: Türk Dil Kurumu personelinin eğitim durumuna göre dağılımı.

ERKEK
% 47,22

KADIN
% 52,78

LİSANS
% 58,67

ÖN LİSANS
% 6,67

LİSE
% 12

İLKÖĞRETİM
% 1,33

DOKTORA
% 4,17

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA
% 21,33
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5. Sunulan Hizmetler
5.1 Kurum Başkanının Görevleri
Başkan Yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Kuruma 664 sayılı KHK ve diğer mevzuat ile verilen görevlerin yerine getirilmesini 

sağlamak.
b) Yurt içinde ve yurt dışında Kurumu temsil etmek, toplantılara katılmak, temaslarda 

bulunmak.
c) Yönetim Kuruluna sunulacak Kurumu ile ilgili tüzük ve yönetmelik taslakları, bütçe 

taslakları, kısa ve uzun vadeli çalışma programları ile çalışma raporlarını hazırlatmak.
ç) Yönetim Kurulu gündemine alınacak Kurum faaliyetlerine ilişkin talepleri hazırlatmak.
d) Yönetim Kurulunun Kurum faaliyetlerine ilişkin kararlarını uygulamak ve/veya 

uygulanmasını sağlamak
e) Kurumun stratejik planını, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite 

standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak.
f) Kurumun belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak etkin ve verimli çalışmasına 

yönelik gerekli tedbirleri uygulamak.
g) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, ikincil mevzuatı ve diğer 

düzenlemelerde üst yöneticiye verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
ğ) Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek.
h) Kurumun her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili inceleme ve araştırma yaptırmak.
ı) Başbakan veya ilgili Bakan, Yönetim Kurulu ve Yüksek Kurum Başkanı tarafından 

verilen diğer görevleri yerine getirmek.
5.2 Başkan Yardımcısının Görevleri
Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Kuruma 664 sayılı KHK ve diğer mevzuat ile verilen görevlerin yürütülmesinde 

Başkana yardımcı olmak.
b) Müdürlükler tarafından yürütülen faaliyetleri yönlendirmek, müdürlüklerin iş birliği 

içinde çalışmalarını sağlayarak sevk ve idare etmek; bu hususlarla ilgili bilgileri 
Başkana sunmak.

c) Başkanın bilgisi dâhilinde yurt içinde ve yurt dışında Kurumu temsil etmek, toplantılara 
katılmak, iç ve dış temaslarda bulunmak.

ç) Müdürlüklerin faaliyetlerine ilişkin rapor ve yazışmaların hukuka uygun olarak 
düzenlenmesini ve gizliliğinin korunmasını sağlamak.

d) Kurumun faaliyetleri hakkında Başkana bilgi ve gerektiğinde rapor vermek.
e) Kurum Başkanlığına vekâlet ettiği durumlarda Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak 

ve oy kullanmak.
f) Kurum faaliyetleri ile ilgili toplantılara, başkanı veya üyesi olduğu Bilim Kurulu, 

çalışma grubu, kol ve komisyonlara katılmak.
g) Kurum dışından gelen yazıları ilgili müdürlüklere havale etmek ve gerekli talimatları 

vermek.
ğ) Milletvekilleri tarafından sorulan ve Kuruma intikal ettirilmiş olan yazılı ve sözlü soru 

önergelerini ilgili müdürlüklere yönlendirmek, soru önergelerinin takibini yaparak 
cevaplanmasını sağlamak.

h) Kurum faaliyetlerinin genel ağ üzerinden duyurulması, sayfaya girecek haber, duyuru 
vb. metinlerin hazırlatılmasını,  güncellenmesini ve sosyal medya hesaplarının 
yönetimini sağlamak.

ı) Yazılı ve görsel medyada yer alan Kurum ile ilgili haberleri iletişim personeli vasıtasıyla 
toplayıp, değerlendirerek üst yönetime sunmak. 

i) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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5.3 Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü
Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Kurumun görev alanına giren konularda bilimsel esaslar çerçevesinde Kurum içi 

araştırma ve çeviri projelerini öncelikli olarak hazırlamak veya hazırlatmak ve 
gerektiğinde diğer müdürlüklerin görüşünü alarak Yönetim Kuruluna sunulmak 
üzere Yüksek Kurum Başkanlığına göndermek.

b) Kurum dışından gelen araştırma ve çeviri proje başvurularını inceledikten sonra 
gerektiğinde diğer müdürlüklerin görüşünü alarak Yönetim Kuruluna sunulmak 
üzere Yüksek Kurum Başkanlığına göndermek.

c) Yönetim Kurulunca onaylanan Kurum içi ve dışı araştırma ve çeviri projeleriyle ilgili 
idari işlemleri yürütmek.

ç) Yönetim Kurulunca onaylanan Kurum içi ve dışı araştırma ve çeviri projelerinin 
gerçekleştirilmesini takip ederek tamamlanmış olan projelerin ödeme işlemlerinin 
yapılması için söz konusu projelerle ilgili belgeleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri 
Müdürlüğüne göndermek.

d) Basılması talebiyle teslim edilen eserleri (kitap, tez, araştırma, sayısal veri vb.) ve 
makaleleri teslim alarak kayıt altına almak ve bir nüshasını müdürlükte muhafaza 
etmek. 

e) Eserlerin ilk ve sonraki basımlarının yapılması teklif edilmeden önce yazarlarından/
mirasçılarından gerekli izinleri almak.

f) Basılması teklif edilen eserleri ve makaleleri, belirlenen ilke, esas, plan ve programlara 
uygunluk bakımından değerlendirmek, Yayın Komisyonuna iletmek, hakemlere 
incelettirilmesini sağlamak, gerekli belgeleri düzenlemek, basılması/basılmaması 
kararlaştırılanları Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Yüksek Kurum Başkanlığına 
göndermek.

g) Basılması veya basılmaması karar verilen eserlerin ve makalelerin 10.04.1985 tarihli 
ve 18721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği 
hükümlerine ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak inceleyici ücretlerini 
hesaplayarak İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmek.

ğ) Yönetim Kurulunca basılması uygun bulunan eserlerin sözleşme, temlikname, hesap 
pusulası vb. hazırlamak, yazarı ile gerekli yazışmaları yapmak ve diğer işlemleri 
yürütmek. 

h) Yönetim Kurulunca basılması uygun bulunan eserler ile makalelerin yayımlanacağı 
süreli yayınların teknik şartnamesini hazırlayarak basımı için İnsan Kaynakları ve 
Destek Hizmetleri Müdürlüğüne göndermek. 

ı) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünce satın alma işlemleri tamamlanarak 
sözleşmesi imzalanan eserlerin ve makalelerin basım sürecini ve TDK Yazım Kılavuzu 
esas alınarak tashih işlemlerini yürütmek. 

i) Baskısı tamamlanan eserlerin yayımlanmadan önce İLESAM numaralarını almak.
j) Baskısı tamamlanan eserlerin yayımlanmadan önce sanal ortamda ISBN, ISSN 

numaralarını almak.
k) Baskısı yapılan eserlerin Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği hükümlerine ve Yönetim 

Kurulu kararlarına uygun olarak telif ücretlerini hesaplayarak İnsan Kaynakları ve 
Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmek.

l) Yurt içi ve yurt dışı burslarının verilmesi ve takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
Her ay ödeme yapılacak veya bursu kesileceklerin listesini İnsan Kaynakları ve 
Destek Hizmetleri Müdürlüğüne göndermek.
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m) Kurumun amaçlarına ve planlarına uygun olarak düzenlenecek yurt içi ve yurt dışı 
konferans, seminer, panel, sempozyum, kongre, sergi, gezi vb. bilimsel etkinlikleri 
planlamak, hazırlık çalışmalarını yapmak, takip etmek, katılmak ve sonuçlarını 
raporlamak. 

n) Bilimsel etkinliklerin yürütülmesi ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle iş birliğinde 
bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlara duyurmak, basın ve yayın organları temsilcilerine 
tanıtım için gerekli bilgileri ve dokümanları vermek.

o) Kurumun görev alanında yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen bilimsel etkinliklere 
katılmak ve sonuçlarını raporlamak.

ö) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilikler arasında yapılan bilimsel toplantı 
düzenleme, kazı ve yüzey araştırmaları (TTK) ile araştırmacılar tarafından yapılan 
bilimsel etkinliğe katılım destek başvurularını inceledikten sonra diğer müdürlüklerin 
görüşünü alarak Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Yüksek Kurum Başkanlığına 
göndermek.

p) Yönetim Kurulunca onaylanan desteklerle ilgili idari işlemleri yürütmek.
r) Yönetim Kurulunca onaylanan desteklerle ilgili gerçekleşen faaliyetlerin belgelerini 

ödenmek üzere İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne göndermek.
s) YAYSİS, PROSİS, DESİS, BURSİS gibi Bütünleşik Bilgi Sisteminde yer alan müdürlüğü 

ilgilendiren sistemler üzerindeki işleri yürütmek.
ş) Ödüllerle ilgili işlemleri yürüterek ödenmek üzere İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri 

Müdürlüğüne göndermek.
t) Asli, şeref ve haberleşme üyelerinin seçimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
u) Bilim ve Uygulama Kolları, diğer Kol, Komisyon ve Çalışma Gruplarına üye seçimi 

ile ilgili işlemleri yürütmek.
ü) Bilim Kurulu, Bilim ve Uygulama Kolları, diğer Kol, Komisyon ve Çalışma Grupları 

çalışma programının ve gündeminin oluşturulması, kararların yazılması, ilgililere 
duyurulması, toplantılar için gerekli yazışmaların yapılması, evrakın arşivlenmesi 
vb. işleri yürütmek, alınan kararları uygulamak, ilgili müdürlüklerle paylaşmak.

v) Kitap fuarlarında tanıtımı ve satışı yapılacak yayınları İnsan Kaynakları ve Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte belirlemek. 

y) Yurt içi ve yurt dışı kitap fuarlarına katılım sağlayarak Kurum yayınlarının tanıtımını 
yapmak. 

z) Kurum Kütüphanesine kazandırılmasının uygun olacağı değerlendirilen yayın 
önerilerini Kütüphane Müdürlüğüne bildirmek. 

aa) Kurumun faaliyetlerinde kullanılacak bilişim sistemlerinin geliştirmesi çalışmalarını 
Yüksek Kurum Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığı eş güdümünde 
yürütmek.

bb) Özel ya da kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda Kurumun görev alanı ile ilgili 
olarak verilen konferans ve eğitim hizmetlerini yürütmek.  

cc) Yurt içi ve yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birliği çalışmalarını 
yürütmek.

çç) Yurt içinde ve yurt dışında Kurumun faaliyet alanlarında çalışmalar yapan kişi ve 
kuruluşların faaliyetlerini takip etmek, iletişim bilgilerini güncel olarak tutmak.

dd) Yapılan faaliyetlerle ilgili basın bültenleri hazırlamak ve basın-yayın kuruluşlarına 
ulaştırmak. 

ee) Diğer kamu kurum, kuruluş, basın ve yayın organlarının talepleri doğrultusunda 
görüş ve önerilerde bulunmak.
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ff) Üst yönetimin, Yüksek Kurum veya ilgili diğer makam ve kurumların, ihtiyaç duyduğu 
görev alanlarındaki her türlü verinin her an kullanılabilecek şekilde tam, doğru ve 
güncel olarak istatistiki bilgileri tutmak, yazılı ya da sözlü açıklamalar, bilgi notları 
ve sunumlar hazırlamak, gerektiğinde ilgili müdürlüklere göndermek.

gg) Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
5.4 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve Hükûmet Programı çerçevesinde 

idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak 
üzere gerekli çalışmaları yapmak.

b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve 
bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

c) İdarenin yönetimiyle hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri 
toplamak, analiz etmek, yorumlamak.

ç) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış etkenleri incelemek, 
kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini 
analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

d) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
e) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasının eş güdümünü 

sağlamak ve sonuçlarının birleştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
f) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık 

performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara 
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

g) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama 
programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili 
müdürlüklere gönderilmesini sağlamak.

ğ) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

h) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının 
takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

ı) Muhasebe hizmetlerini yürütmek.
i) Harcama müdürlükleri tarafından hazırlanan müdürlük faaliyet raporlarını da esas 

alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
j) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin 

icmal cetvellerini düzenlemek.
k) İdarenin yatırım programının hazırlanmasının eş güdümünü sağlamak, uygulama 

sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
l) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak.
m) Mali konulardaki kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst 

yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
n) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
o) İç Kontrol Sistemi'nin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini 
ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. 

ö) Üst yönetimin, Yüksek Kurum veya ilgili diğer makam ve kurumların, ihtiyaç duyduğu 
görev alanlarındaki her türlü verinin her an kullanılabilecek şekilde tam, doğru ve 
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güncel olarak istatistiki bilgileri tutmak, yazılı ya da sözlü açıklamalar, bilgi notları 
ve sunumlar hazırlamak, gerektiğinde ilgili müdürlüklere göndermek.

p) Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
5.5 İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İnsan kaynaklarının, etkin ve verimli biçimde yönetilmesiyle ilgili belirlenmiş hedef, 

ilke ve yöntemler doğrultusunda çalışmalar yapmak.
b) Kadrolu personelle ilgili atama, nakil, terfi, izin, görevlendirme, disiplin, maaş, emeklilik 

vb. özlük işlemlerini yürütmek.
c) Sözleşmeli personelle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ç) Yurt içi, yurt dışı görevlendirmelerini ve harcırah işlemlerini yürütmek.
d) Personelin arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması ile ilgili işlemleri yürütmek.
e) Aday memur işlemlerini yürütmek.
f) Vekâlet, ikinci görev ve tedviren görevlendirmelere ilişkin işlemleri yapmak.
g) Yönetim Kurulunca onaylanan asli, şeref ve haberleşme üyelerinin görevlendirilmesi 

ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ğ) Kurum dışından görevlendirmelerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
h) Personele ilişkin bilgileri ilgili Kurumlara bildirmek.
ı) Eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
i) Kurumun ihtiyacı olan her türlü araç, gereç ve malzemelerin temini ile ilgili hizmetleri 

yürütmek.
j) Kurumun ihtiyacı olan bina, depo, arazi vb. taşınmazların kiralama ve satın alma 

işlemlerini yürütmek.
k) Hizmet araçlarının sevk ve idaresini sağlamak, ihtiyaç hâlinde şoför ve araç 

görevlendirmelerini yapmak.
l) Hizmet binası ve çevresinin temizliğini sağlamak.
m) Kurumun tertip, düzen, temizlik, güvenlik ve taşıma işlerinin sevk ve idaresini 

yürütmek. 
n) Fizikî çalışma ortamlarını uygun ve standart hâle getirmek.
o) Personelin öğle yemeği hizmetlerini yürütmek.
ö) Üniversite, kütüphane, diğer kamu kurum, kuruluş ve kişilere ücretsiz dağıtılacak 

yayınları göndermek.
p) Kurum yayınlarının satış fiyatlarını Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği hükümlerine 

göre belirlemek, kitap satış bürosu ile e-mağazada satış ve dağıtımını yapmak. 
r) Ücret ve huzur haklarının ödenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.
s) Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğünce gönderilen listeler çerçevesinde bursların ödenmesi 

ile ilgili işlemleri yürütmek.
ş) Ödül ve desteklerin ödenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek. 
t) Bilimsel etkinliklerle ilgili olarak yapılan uçak, rezervasyon, otel, yolluk vb. organizasyon 

faaliyetlerinin satın alma ve ödenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.
u) Kurumun ihtiyaç duyduğu her türlü mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin satın alma 

işlemlerini yapmak ve ödenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.
ü) Kurum Başkanının lojman ihtiyacının karşılanması, tahsisi ve ödenmesi ile ilgili 

işlemleri yürütmek.
v) Baskısı yapılan eserlerin Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği hükümlerine ve Yönetim 

Kurulu kararlarına uygun olarak Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğünce hesaplanarak 
bildirilen telif ve inceleyici ücretlerinin ödenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.
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y) Harcama ve ihale yetkililiği işlemlerini yürütmek.
z) Taşınır ve taşınmazların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kayıt ve kontrol 

hizmetlerini yürütmek, her yıl taşınır mal yönetimi hesabı cetvellerini hazırlayarak 
Strateji Geliştirme Müdürlüğüne göndermek.

aa) Gelen ve giden evrak kayıtlarının tutulmasını, gelen evrakın ilgili bölümlere sevki 
ile gizli ve kişiye özel evrakın yetkililere dağıtımı ve teslimini sağlamak.

bb) Kurum genel arşiv hizmetlerini yürütmek.
cc) Kurum içinden ve dışından yapılan proje başvurularının maliyet ve harcama bilgilerinin 

ön incelenmesini Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü eş güdümünde yapmak.
çç) Yurt içi ve yurt dışı kitap fuarlarında stant açılması, kitapların taşınması ve satış 

işlemlerini yapmak.
dd) Yayımlanacak eserlerin bandrol işlemlerini yapmak.
ee) Personelin elektronik imza ile ilgili işlemlerini yapmak.
ff) Elektronik Belge Yönetim Sisteminin son kullanıcı desteği ile buna ilişkin idari 

işlemleri yürütmek. 
gg) Üst yönetimin, Yüksek Kurum veya ilgili diğer makam ve kurumların görev  

alanlarında ihtiyaç duyduğu her türlü verinin her an kullanılabilecek şekilde tam, 
doğru ve güncel olarak gerekli istatistiki bilgileri tutmak, yazılı ya da sözlü açıklamalar, 
bilgi notları ve sunumlar hazırlamak, bu bilgileri gerektiğinde ilgili müdürlüklere 
göndermek.

ğğ) Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
5.6 Kütüphane Müdürlüğü
Kütüphane Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Kurum kütüphanesinin hizmet alanlarını, hedeflerini ve ihtiyaçlarını belirleyerek 

bir kütüphane ve belge arşiv politikası oluşturmak.
b) Kütüphaneden yararlanan kullanıcıların bilgi ve belge ihtiyaçlarını en doğru, en hızlı 

ve en güvenilir biçimde karşılamak ve gerek fizikî olarak gerekse genel ağ aracılığıyla 
kütüphaneden yararlanılabilmesi için gerekli şartları sağlamak.

c) Kurumun hedef kitlesi ve kullanıcı profiline uygun olarak kütüphane dermesinin 
geliştirilmesi ve güncellenmesine yönelik, yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış olan 
kaynakları tespit ve takip etmek.

ç) Kurumun çalışma alanına ilişkin yurt içi ve yurt dışında yayımlanan bilgi kaynakları 
(kitap, süreli yayın, harita, vb.), belge ve malzemeyi bağış, değişim veya satın alma 
yoluyla sağlamak.

d) Yayın değişim programının; Kurumun çalışma alanlarında, yurt içinde ve yurt dışında 
faaliyet gösteren üniversite, enstitü, araştırma merkezi vb. kurum ve kuruluşlarla 
sağlıklı şekilde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

e) Araştırmacılardan gelen materyal taleplerini değerlendirmek.
f) Kütüphane Komisyonunun düzenli olarak toplanmasını, sekretarya işlerini yürütmek 

ve satın alma yoluyla temin edilmesi öngörülen bilgi kaynaklarını Komisyona sunmak.
g) Satın alınmasına karar verilen eserlerin sağlanması için gerekli işlemleri İnsan 

Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütmek.
ğ) Kütüphane ve arşiv koleksiyonlarında bulunan materyallerin kayıtlarını 18.01.2007 tarihli 

ve 26407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine 
uygun olarak tutmak ve her yıl müdürlük kütüphane/müze yönetimi hesabı cetvellerini 
hazırlayarak Strateji Geliştirme Müdürlüğüne göndermek.
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h) Kütüphane ve arşive sağlanan materyalleri uluslararası standartlara uygun şekilde 
kataloglamak; konu başlıkları ile anahtar kelimeleri tespit etmek ve bunlara ilişkin 
verilerin kütüphane ve arşiv otomasyon sistemlerine sağlıklı bir şekilde girişini 
yapmak.

ı) Kütüphane ve arşive sağlanan materyallerin diğer teknik (damgalamak, etiket, 
güvenlik çipi vb.) işlemlerini yapmak.

i) Süreli yayınlar koleksiyonundaki mevcut dergilerin aboneliklerini düzenli olarak 
takip etmek, varsa eksik sayılarını en kısa zamanda temin etmek ve cilt bütünlüğü 
sağlanan dergilerin cilt işlemlerini yürütmek.

j) Yıpranan eserlerin onarımıyla ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
k) Kullanıcıların ve dış faktörlerin (doğal afet, yangın, su, nem ve zararlı mikroorganizmalar 

gibi) kütüphane ve arşiv koleksiyonlarına verebileceği zararları önlenmek için gerekli 
önleyici ve etkin koruma tedbirlerini almak.

l) Üniversitelerin, Kurumun çalışma alanıyla ilgili bölümleri ile Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü öğrencilerinden zorunlu veya gönüllü olarak staj yapmak isteyenlerin çalışma, 
eğitim ve değerlendirme süreçlerini yürütmek.

m) Kurumun yayımlayacağı kitapların bibliyografik künyesini, uluslararası standartlara 
uygun olarak hazırlamak ve Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğüne göndermek.

n) Kütüphane ve arşiv hizmetlerini kolaylaştıracak teknolojik yeniliklerin kütüphaneye 
kazandırılması için gerekli çalışmaları yapmak. 

o) Araştırmacılara kütüphane kullanımı, bilgiye erişim, ikincil kaynaklar (bibliyografya, 
indeks, abstrakt), kütüphanenin abone olduğu veri tabanları ve elektronik dergiler, 
bilgisayarda katalog tarama, fotokopi makinası, kiosk vb. ekipmanların kullanımı 
konularında danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek.

ö) Kütüphane ve arşiv hizmetlerinde, güncel bilgi teknolojilerini kullanarak bilgi 
kaynaklarının elektronik ortamda araştırmacıların hizmetine sunulmasını sağlamak.

p) Kütüphane ve arşiv otomasyon programlarını yönetmek.
r) Gerçek ve tüzel kişilerin; resmî yazı, dilekçe, e-posta, faks ve telefonla gelen bilgi ve 

belge taleplerini kütüphane ve arşiv kaynaklarından karşılamak.
s) Kütüphane ve arşive bağışlanacak özel koleksiyonları bağış politikası çerçevesinde 

değerlendirmek.
ş) Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan Kurum çalışanları ile üyelerine ödünç verilen 

eserlerin zamanında teslim edilmesini sağlamak. 
t) Özel izin gerektiren kütüphane materyallerinin kullanımlarıyla ilgili talepleri, 

değerlendirmek üzere Kütüphane Komisyonuna sunmak.
u) Kurumun kütüphane ve arşivinde bulunan yayımlanmamış çalışmaların araştırmacılar 

tarafından yayına hazırlama taleplerini Kurum Başkanına sunmak.
ü) Kütüphane ve arşivin fizikî şartlarının iyileştirilmesi için gereken çalışmaları yapmak.
v) Kütüphane ve arşiv koleksiyonu ve kullanıcı istatistiklerini tutmak, değerlendirmek 

ve Strateji Geliştirme Müdürlüğüne göndermek.
y) Kurumun yayınladığı süreli yayınların, ulusal ve uluslararası veri tabanlarında 

indekslenmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirmek.
z) Üst yönetimin, Yüksek Kurum veya ilgili diğer makam ve kurumların görev  

alanlarında ihtiyaç duyduğu her türlü verinin her an kullanılabilecek şekilde tam, 
doğru ve güncel olarak gerekli istatistiki bilgileri tutmak, yazılı ya da sözlü açıklamalar, 
bilgi notları ve sunumlar hazırlamak, bu bilgileri gerektiğinde ilgili müdürlüklere 
göndermek.

aa) Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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5.7 Müdürlüklerin Ortak Görevleri
Müdürlüklerin ortak görevleri şunlardır:
a) Hazırlanacak kanun, KHK, tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, yönetmelik vb. idari 

düzenleme çalışmalarına katkı ve katılım sağlamak. 
b) Kanun, KHK, tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı ve yönetmelik taslaklarını inceleyerek 

bunlar hakkında Kurum görüşünün oluşturulmasına katkıda bulunmak.
c) Müdürlük faaliyetlerinin yürütülmesinde ilgili kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, genelge, 

kararname ve diğer mevzuatı uygulamak.
ç) Milletvekilleri tarafından sorulan ve müdürlüğe intikal ettirilmiş olan yazılı ve sözlü 

soru önergelerini cevaplandırmak.
d) Kurum stratejik planı ve performans programı, idare faaliyet raporu, iç kontrol ve 

bütçe çalışmalarına katkı ve katılım sağlamak. 
e) Müdürlükte etkili bir iç kontrol sistemi oluşturmak, uygulanmasını sağlamak ve 

sonuçlarıyla ilgili izleme raporlarını istenilen sürelerde hazırlayarak Strateji Geliştirme 
Müdürlüğüne göndermek.

f) Stratejik plan ve performans programında belirlenen amaç, hedef ve göstergelerden 
müdürlükle ilgili olanları gerçekleştirmek ve sonuçlarıyla ilgili izleme raporlarını 
istenilen sürelerde hazırlayarak Strateji Geliştirme Müdürlüğüne göndermek.

g) İdare bütçe teklifinin hazırlanması için gerekli bilgi ve belgeleri istenen sürelerde 
Strateji Geliştirme Müdürlüğüne göndermek.

ğ) İdare faaliyet raporu, kurumsal mali durum ve beklentiler raporu için gerekli olan 
bilgileri istenilen sürede Strateji Geliştirme Müdürlüğüne göndermek.

h) Kurumun Genel Ağ sayfasında görev alanıyla ilgili hususların yer almasını ve bilgilerin 
güncel tutulmasını sağlamak.

ı) Kurumun lehinde veya aleyhinde açılmış bulunan her türlü dava ile Sayıştay sorgularına 
ilişkin savunmalara esas olacak görüşlerini bildirmek, konu ile ilgili tüm bilgi ve 
belgeleri ilgili müdürlüğe göndermek.

i) Müdürlük çalışanlarının, mesleki yeterliliklerini geliştirmek, bilgi, beceri ve donanımlarını 
artırarak daha etkili ve verimli olmalarını, yeni gelişmeleri öğrenmelerini, teknoloji 
kullanma kapasitelerini artırmaları amacıyla eğitim programlarına ve etkinliklere 
katılmalarını, meslekî yayınları ve yeni bilgi kaynaklarını takip etmelerini sağlamak.

j) Yüksek Kurum ve müdürlüklerce yapılan toplantılara katılım sağlamak.
k) Kurum projelerine katkı ve katılım sağlamak.
l) Müdürlük hizmet envanterini ve hizmet standartlarını oluşturarak güncel tutulmasını 

sağlamak.
m) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde yapılan müracaatlar ile BİMER, 

CİMER, AKİM aracılığıyla gelen taleplerden görev alanına girenleri, Başkan Yardımcısı 
ve BİMER takip görevlisinin eş güdümünde cevaplandırmak.

n) Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilindeki uygulamaların müdürlükle ilgili veri girişlerinin 
doğru ve tam olarak yapılmasını, sürekli güncel tutulmasını ve güvenilirliğini sağlamak.

o) Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu satın alınacak mal, hizmet ve yapım işlerinin teknik 
şartnamesini hazırlayarak İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 
göndermek; işin İhale Komisyonu, Kontrol Teşkilatı, Muayene ve Kabul Komisyonlarında 
görev almak.

ö) Yönetim Kurulunun gündemine sunulması gerekli mali karar ve işlem ihtiva eden 
(mal, hizmet, yapım alımları, projeler vs.) konular için "Yönetim Kurulu Gündemine 
Alınması İstenen Mali Karar ve İşlemlere İlişkin Formu hazırlayarak, Harcama 
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Yetkilisinin imzasını takiben incelenmesi için Strateji Geliştirme Müdürlüğüne 
göndermek.

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
5018 sayılı Kanun’un 55’inci maddesinde iç kontrolün tanımı: “İdarenin amaçlarına, 
belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli 
bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının 
doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir 
olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem 
ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.”
Türk Dil Kurumu 5917 sayılı Kanun’un 47. maddesinin 15. fıkrası gereğince özel bütçeli 
idare olarak tanımlanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 
mali hizmetler başlıklı 60’ıncı maddesinin birinci fıkrası ile 5436 sayılı Kanun’un 15’inci 
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevlerin yerine getirildiği strateji geliştirme birimi 
01.01.2010 tarihinde oluşturulmuştur. Mali hizmetler biriminin görevleri arasında olan ön 
mali kontrol işleri, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Bu 
kapsamda, Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2005 tarihli ve 26040/3’üncü mükerrer sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslara Dair 
Yönetmelik ve bu Yönetmelik uyarınca üst yöneticinin tasdiki ile çıkartılan Kurumumuzun 
2016/1 sayılı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi ile ön mali denetime tabi taahhüt evrakı 
ve sözleşme tasarılarının tutarı “03.2 tüketime yönelik mal ve malzeme alımları 500.000 
TL ve üstü, 03.5 hizmet alımları 500.000 TL ve üstü, 03.7 menkul mal, gayri maddi hak 
alımları 500.000 TL ve üstü; 03.8 gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri 500.000 
TL ve üstü; 06 sermaye giderleri 1.000.000 TL ve üstü olarak belirtilen parasal tutarları 
aşanlar ön mali kontrole tabidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dâhil değildir” şeklinde 
belirtilmiştir.
Maliye Bakanlığı tarafından Kamu İç  Kontrol Standartları Tebliği hazırlanarak 26/12/2007 
tarihli ve 26738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğde kamu 
idarelerinin iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak 
üzere; yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için eylem planı 
oluşturulması, gerekli süreçler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarını 
yürütmeleri istenmiştir. Milletlerarası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, 
iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve haberleşme 
ile izleme bileşenleri esas alınarak ilk defa Kurumumuza ait 01.01.2015-31.12.2016 dönemini 
kapsayan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmış ve 01.01.2015 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
İç kontrol sisteminin ilk defa uygulanması çalışmalarıyla sistemin yönetim yapımız içinde 
uygulanabilirliği yanında mevcut şartlara uyum düzeyini ölçmek, Kurum çalışanlarında 
bu kavramlara yönelik farkındalık düzeyini görmek, bugüne kadar alınan mesafe 
sonrası sisteme yönelik güçlü ve zayıf yönlerin neler olduğunu bilmek, standartlara ait 
eylemlerin yerine getirilme derecesi ve kontrol mekanizmalarının oluşturulma düzeyini 
değerlendirmek, iç kontrol sisteminin kurulmasına ne derece katkı yaptığını ortaya 
çıkarmak ve elde edilen veriler ışığında iç kontrol sistemine yönelik tekliflerin sunulması 
sağlanacaktır. Öbür yandan gelecek yıllarda sisteme ilişkin izleme ve değerlendirme 
yoluyla iç kontrol standart ve prosedürlerinin Kurum genelinde uygulanma kabiliyetini 
görmeğe; elde edilen bilgi ve bulguların kullanılması yoluyla problemlerin çözümü 
sağlanacak, daha sonraki dönemde öngörülen eylemlerin yerine getirilmesi çalışmalarına 
önem verilecektir. 
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Bu kapsamda 2015-2016 dönemini kapsayan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem 
Planı Gerçekleşme Sonuç Raporu hazırlanmış, 30.12.2016 tarihli ve 691 sayılı Makam 
Oluru ile 02.01.2017 tarihli ve 15 sayılı yazı ekinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğüne gönderilmiş ve Strateji Geliştirme Birimleri Yönetim Bilgi Sistemine 
(e-SGB) yüklenmiştir.
Ayrıca 01.01.2017-31.12.2018 dönemini kapsayan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 
Eylem Planı hazırlanmış, 21.12.2016 tarihli ve 676 sayılı Makam Oluru ile 26.12.2016 tarihli 
ve 2627 sayılı yazı ekinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne 
gönderilmiş ve Strateji Geliştirme Birimleri Yönetim Bilgi Sistemine (e-SGB) yüklenmiş 
ve 01.01.2017 tarihinde 2017/1 sayılı iç genelge ile uygulamaya başlanmıştır.   
Bu çalışmalar kapsamında 2017–2018 yılı İç Kontrol Uyum Eylem Planına göre 5 bileşenin 
altında oluşan 48 adet gelen şart için eylem öngörülmüştür. Sorumlu birimler ön görülen 
48 eylemin 2017 yılı içerisinde %93,75’ine karşılık gelen 45 adedini gerçekleştirmiş olup 
% 6,25’ine karşılık gelen 3 adedi gerçekleştirmemiştir

Ç) DİĞER HUSUSLAR
Yeni kamu mali yönetim sisteminin kamu kurum ve kuruluşlarında tesisini öngördüğü iç 
kontrol standartlarına ilişkin yasal düzenleme temel olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu’nda yer almakta olup anılan Kanun’un İç Kontrolün Tanımı başlıklı 
55’inci maddesinde; “İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata 
uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık 
ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, 
mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak 
üzere idare tarafından oluşturulan teşkilat, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan 
mali ve diğer kontroller bütünüdür. Görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim ve iç 
kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime 
ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, 
geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu 
idarelerine rehberlik hizmeti verir.” hükmü gereğince, Maliye Bakanlığı tarafından Kamu 
İç Kontrol Standartları Tebliği hazırlanarak 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanmıştır.
Söz konusu tebliğde kamu idarelerinin iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol 
Standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, 
bu çalışmalar için eylem planı oluşturulması, gerekli süreçler ve ilgili düzenlemelerin 
hazırlanması çalışmalarını yürütmeleri istenmiştir. 
Milletlerarası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol 
ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve haberleşme ile izleme bileşenleri 
esas alınarak Kamu İç Kontrol Rehberinde istenilen süreç ve uygulamalar kapsamında 
Kurumumuza ait Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmış ve 
01/01/2015 tarihinden itibaren 65 (atmış beş) çalışan personel ile uygulanma çalışmaları 
yürütülmektedir.
Bu alandaki temel politikalarımız; Kurumun iş ve işleyişini yönetim sorumluluğu 
çerçevesinde yürütmek, faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlara dikkat 
etmek, mali ve mali olmayan bütün işlemleri yürütmek, düzenleme ve uygulamalarda 
mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verilebilirlik, ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi 
iyi mali yönetim ilkelerini esas almak, Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına 
sahip olmak, Mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yönetici ile personele vermek, 
Mevzuata aykırı faaliyetleri önlemektir.
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II. AMAÇ VE HEDEFLER
A) İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Ülkemizde kamu yönetiminin etkinlik düzeyinin yükseltilmesi amacıyla 2003 yılı sonunda 
yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca ülkedeki 
bütün kamu kurum ve kuruluşları, çalışmalarını stratejik planlama ve performans esaslı 
bütçeleme sistemi içinde planlamak ve gerçekleştirmekle yükümlü kılınmışlardır. Bu 
çerçevede stratejik planlama; kuruluşların politika oluşturma kapasitelerinin artırılması, 
kamu mali yönetiminin iyileştirilmesi, kuruluş performansının izlenmesi ve hesap verme 
sorumluluğunun değerlendirilmesinde temel araçlardan biri olarak kabul edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kalkınma Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik gereği, kamu idarelerine verilen geçiş takvimi doğrultusunda Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan kurumları (Atatürk Araştırma Merkezi, 
Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu) kapsayan 2008-2012 yıllarına 
ait Stratejik Plan hazırlanarak ilgili mercilere teslim edilmiştir. Ancak 10.07.2009 tarihinde 
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 
Araştırma Merkezi, 4) Atatürk Kültür Merkezi, 5) Türk Dil Kurumu, 6) Türk Tarih Kurumu 
ibaresi eklenmiştir. Bu sebeple 01.01.2010 tarihi itibarıyla adı sayılan kurumlar bütçeleri 
bakımından ayrı birer idareye dönüştürülmüştür.

Türk Dil Kurumu Başkanlığı 2013-2017 Stratejik Plan Belgesi, Kurumda yürütülen stratejik 
plan çalışmalarında ortaya konan çıktıları içermektedir. Belgenin birinci bölümünde 
stratejik planlama sürecinin örgütlenme ve yürütülmesine ilişkin açıklamalar getirilmiş, 
ikinci bölümde durum çözümlemesi (analizi) kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar 
özetlenmiştir. Kurum Kimliğinin Tanımlanması başlığı altında misyon, vizyon, temel 
değerler bildirimlerinin ve stratejik amaçlarının yer aldığı üçüncü bölümün ardından, 
dördüncü bölümde hedefler ile hedeflere ilişkin stratejiler ve performans göstergeleri 
sunulmuştur. Beşinci bölümde Türk Dil Kurumu Başkanlığı Stratejik Planı’nın üst politika 
belgeleriyle ilişkisi incelenmiştir. Altıncı bölüm ise amaçlar ve hedeflere ayrılması öngörülen 
kaynaklar ile 2013-2017 yılları arasındaki bütçe tahminlerinin yer aldığı maliyetlendirmeye 
ayrılmıştır. Stratejik plan belgesi, uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik 
çerçevenin çizildiği yedinci bölümle tamamlanmıştır.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda Kurumun genel ağ sayfası aracılığıyla 
kamuoyuna sunulan Türk Dil Kurumu Başkanlığı Stratejik Planı ile misyonuna, vizyonuna, 
çalışmalarında temel aldığı değerlere, amaçlarına, hedeflerine ve uygulayacağı stratejilerine 
ilişkin bilgilenmelerin sağlanması amaçlanmaktadır.

Türk Dil Kurumunun Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Bildirimleri ile Stratejik Amaçları 
ve Hedefleri şöyledir:
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Görev (Misyon) Bildirimi

Türkçenin yazılı ve sözlü kaynakları üzerine bilimsel araştırmalar yapmak; Türkçenin 
bilim, sanat, edebiyat ve öğretim dili olarak özleşmesini, gelişmesini ve her alanda doğru, 
güzel ve etkili kullanılmasını sağlamaktır.

Hedef (Vizyon) Bildirimi

Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarıp onu yeryüzü dilleri arasında 
değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek ve Türk dünyasında ortak iletişim dili, dünyada 
ise yaygın ve geçer bir dil konumuna getirmektir.

Stratejik Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaç 1:  Türkçeyi ilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

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

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

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

Hedef 1.4 Yurt içi ve yurt dışında yapılacak toplantılara ilim adamlarının katılması 
desteklenecek, ayrıca her yıl 10 adet ilim etkinliğine maddi destek sağlanacaktır.

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

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

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

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

Hedef 1.9 Türkiye Türkçesinin Köken Bilgisi Sözlüğü hazırlanacaktır.

Hedef 1.10 Uzaktan öğretim yoluyla yabancılara Türkçe öğretimi yazılımı tamamlanacaktır.

Hedef 1.11 Farklı kültürlerin temel düşünce, ilim ve sanat eserleri Türkçeye çevrilecektir.

Stratejik Amaç 2:  Türkçenin her alanda doğru, güzel ve etkili kullanılmasına katkıda 
bulunmak.

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

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

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



TÜRK DİL KURUMU      2017 YILI FAALİYET RAPORU 33

Hedef 2.4 Türkçenin korunmasına katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar desteklenecek, 
ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri arasında Türkçenin 
kullanılması konusunda yarışmalar düzenlenecek ve ödüller verilecektir.

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

Stratejik Amaç 3:  Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek gelecek kuşaklara 
aktarılmasını sağlamak.

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

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

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

Stratejik Amaç 4:  Akademik altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun 
Türk dili alanındaki ilmî yetkinliğini ortaya koymak.

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

Hedef 4.2 Kurumun insan kaynakları nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.
Hedef 4.3 Kurumun fiziksel ve teknolojik donanımı güçlendirilecektir.
Hedef 4.4 Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.
Hedef 4.5 Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı çalışma düzenine süreklilik 

kazandırılacaktır.

B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Türk Dil Kurumunun esas değeri Türkçedir. Dil yalnızca bir kurumun, bir bakanlığın değil 
bütün kurumların, bütün bireylerin duyarlı davranması gereken esas değerlerin başında 
gelmektedir. Türkçenin bütün güç kaynaklarıyla her ortamda etkili bir biçimde kullanımını 
sağlamak düşüncesiyle hareket eden Türk Dil Kurumu Türkçenin zenginliklerinin ortaya 
konularak hayatın her alanına yansıtılması, Türkçenin etkili bir biçimde kullanılması, 
yabancı kökenli sözlerin, terimlerin yerine Türkçelerinin teklif edilmesi ilkesini 
benimsemektedir. Türkçesi varken yabancı kökenli sözlerin ve terimlerin kullanılmaması; 
iş yerlerine, ürünlere Türkçe adlar verilmesi; Türkçenin eğitim, öğretim, bilim, kültür, 
sanat, edebiyat dili olarak yaygınlaştırılması; Türk dünyasında ortak haberleşme dili 
hâlini alması Türk Dil Kurumunun benimsediği ilkelerdir.
Çalışanlarının yazılı ve sözlü olarak Türkçeyi kamuoyuna örnek olacak bir biçimde 
kullanması bir gerekliliktir. Halkın bütün bireylerinin, kitle haberleşme araçlarının Türkçeyi 
doğru ve güzel bir biçimde kullanmasını amaçlayan Türk Dil Kurumu çalışanlarının 
örnek Türkçe kullanımını sergilemesi gerekmektedir.
Paydaşlarımızın da esas değeri Türkçedir. Bu bakımdan Türk Dil Kurumu esas değerleri 
ile paydaşlarının esas değerleri örtüşmektedir. Esas değerler açısından yönetim, karar 
alma, uygulama ve hizmet üretimi sürecinde ilmîlik, güvenilirlik, saydamlık, eleştiriye 
açıklık, katılımcılık Türk Dil Kurumunun öbür ilkeleridir. 
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Türk dili üzerine araştırmalar, Türkçenin karşı karşıya bulunduğu sorunların belirlenmesi ve 
çözümleri tamamen ilmî yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Türk Dil Kurumu güvenilirlik 
ilkesinin zedelenmemesi için ilmîlik ilkesinden asla ödün vermemektedir. Sözlüklerin, 
kılavuzun ve öbür kaynakların sanal ortamda kullanıma açılması; bu ürünlerin paydaşlara 
hızlı, ücretsiz ve kolay yolla ulaştırılmasının yanı sıra çalışmaları herkesin gözü önünde 
ve eleştiriye açık bir biçimde yürütmek de Türk Dil Kurumunun ilkeleri arasında yer 
almaktadır. Çalışmaların sanal ortamda yürütülmesi, bir bakıma paydaşların üretim 
aşamasına katılmasıdır. Sözlükler, kılavuz ve öbür eserler basılmadan sanal ortamda 
kullanıma sunulduğu için bu ürünleri kullanan paydaşlar, eleştirilerini, katkılarını 
e-posta yoluyla anında Türk Dil Kurumuna iletmektedir. Böylece gözden kaçan yanlışlar, 
eksiklikler eser basılmadan giderilmekte, yanlış eser basımı önlenmekte, bu yolla maddi 
kayıpların önü de alınmaktadır. Yakın zamanda sanal ortamda açılan Türkçe Tartışma 
Topluluğu da paydaşların dil bilgisi, yazım kuralları, yabancı kökenli kelime ve terimler 
ile ilgili konulardaki görüşlerinin alındığı yeni bir ortam olmuştur.
Paydaşların gerek e-posta, dilekçe, telefonla gerek Bilgi Edinme Yasası’na göre şahsen 
başvurarak Türkçe ile ilgili sorularına en kısa sürede yanıt vermek Türk Dil Kurumunun ve 
çalışanlarının ilkesidir. Ancak sosyal ve kültürel konularda gerçeklerin ilmî yollarla ortaya 
konulması, hem bilgi birikimini hem başvuru kaynaklarının zenginliğini gerektirmektedir. 
İstenilen bilgiye ulaşmak geniş bir araştırmayı ve zaman kavramını mühim kılmaktadır. 
Doğru bilgiye ulaşmak, esas değerlerimiz açısından zaman almaktadır. Yine de bu 
hizmetler olabildiğince en kısa süre içerisinde yerine getirilmeye çalışılmaktadır.
Türk Dil Kurumu, Türkçe konusunda paydaşlarının sorularına yanıt aradığı güvenilir 
bir bilim kurumu olma ilkesiyle hareket etmektedir.

Temel Değerler
 Doğru, güzel ve örnek Türkçe Paylaşımcılık
 İlmîlik Niteliklilik
 Uzmanlık Erişilebilirlik
 Güvenilirlik Katılımcılık
 Güncellik Eleştiriye açıklık
 Saydamlık

C) DİĞER HUSUSLAR
Türk dilinin hemen her dönemine, her alanına ve her konusuna yönelik ilmî çalışmalar 
yürüten ve destekleyen, Türkçenin karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözümler üreten 
Türk Dil Kurumu; yayımladığı eserlerle, düzenlediği başarılı etkinliklerle bir yılı daha geride 
bırakmanın sevincini ve gururunu taşımaktadır. Gerçekleştirilen bu etkinlikler, ortaya 
konulan yayınlar; Bu çalışmalarda görev alan bilim insanlarının ve en alt kademesinden 
en üst kademesine kadar Türk Dil Kurumunun yönetici, uzman, memur ve hizmetli 
kadrosundaki bütün çalışanlarının gayretleriyle gerçekleştirilmiştir.
Türk Dil Kurumu 2876 sayılı Kanunun 97’inci, 101’nci, 103’üncü ve 104’üncü maddeleri ile 
664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiş olan bu görevlerini yerine getirebilmek için 
kendisine tahsis edilen kamu kaynaklarının etkin ve verimli alanlarda kullanılmasına 
dikkat edilmektedir. Bu süreçte en önemli dayanağı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu’dur. Bu kapsamda kaynaklarının tahsisini önceliklere dayandırarak 
gerçekleştirmekte ve hesap verme sorumluluğunu yerine getirmektedir.
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER

A) MALİ BİLGİLER

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

Bütçe Kanunları ile Türk Dil Kurumu Başkanlığına tahsis edilen bütçe kaynağı özel 
bütçedir. Türk Dil Kurumu Başkanlığı giderleri için 2017 yılında 15.778.000.TL (On beş 
milyon yedi yüz yetmiş sekiz bin lira) ödenek ayrılmış olup yıl içinde 8.410.000 TL (Sekiz 
milyon dört yüz on bin lira) eklenerek toplam 24.188.000,00 TL ödenekten %76,50 oranında 
18.504.997,82 TL (on sekiz milyon beş yüz dört bin dokuz yüz doksan yedi lira seksen iki 
kuruş) harcama gerçekleşmiştir.

2017 yılı geliri olarak 160.074.250 TL (yüz atmış milyon yetmiş dört bin iki yüz elli lira) 
öngörülmüş, yılsonunda % 159,78 olan 255.763.882,84 TL (iki yüz elli beş milyon yedi yüz 
atmış üç bin sekiz yüz seksen iki lira seksen dört kuruş) kazanç gerçekleşmiştir.

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2017 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri

EK
O

. K
O

D
.

AÇIKLAMA

2016 YILI 2017 YILI

PLANLANAN
GELİR

GERÇEKLEŞEN
GELİR

PLANLANAN
GELİR

GERÇEKLEŞEN
GELİR

02 Vergi dışı gelirler - - - -

03
Teşebbüs ve mülkiyet 
gelirleri 94.721.500 108.618.614,78 100.034.000 148.389.923,98

04
Alınan bağış ve yardımlar 
ile özel gelirler

316.250 0 301.250 0

05 Diğer gelirler 52.630.000 77.831.377,39 59.733.500 107.408.407,44

06 Sermaye gelirleri 5.250 0 5.500 0

09 Ret ve iadeler (-) - 18.685 (-) - 34.448,58 (-)

GENEL TOPLAM 147.673.000,00 186.431.307,17 160.074.250,00 255.763.882,84
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2017 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri

EK
O

. K
O

D
.

AÇIKLAMA

2016 YILI 2017 YILI

PLANLANAN 
GELİR

GERÇEKLEŞEN 
GELİR

PLANLANAN 
GELİR

GERÇEKLEŞEN 
GELİR

03 Teşebbüs ve mülkiyet 
gelirleri 94.721.500 108.618.614,78 100.034.000 148.389.923,98

1 Mal ve hizmet satış gelirleri 2.719.500 16.607.054,47 31.750 1.987.068,14

2
Malların kullanma veya 
faaliyette bulunma izni 
gelirleri

- - - -

3
Kit ve kamu bankaları 
gelirleri

92.000.000 92.011.560,31 100.000.000 146.402.855,84

4 Kurumlar hasılatı - - - -

5 Kurumlar kârları - - - -

6 Kira gelirleri - - - -

9
Diğer teşebbüs ve mülkiyet 
gelirleri

2.000 0 2.250 0

04 Alınan bağış ve yardımlar 
ile özel gelirler 316.250 0 301.250 0

3
Diğer idarelerden alınan 
bağış ve yardımlar

- - - -

4
Kurumlardan ve kişilerden 
alınan yardım ve bağışlar

316.250 0 301.250 -

5 Proje yardımları - - - -

6 Özel gelirler - - - -

05 Diğer gelirler 52.630.000 77.831.377,39 59.733.500 107.408.407,44

1 Faiz gelirleri 52.617.000 73.798.412,12 59.718.000 107.353.038,72

2
Kişi ve kurumlardan alınan 
paylar

- - - 235,00

3 Para cezaları 1.000 0 1.500 20.807,52

9 Diğer çeşitli gelirler 12.000 4.032.965,27 14.000 34.326,20

06 Sermaye gelirleri 5.250 0 5.500 0

1 Taşınmaz satış gelirleri - - - -

2 Taşınır satış gelirleri 5.250 0 5.500 0

3
Menkul kıymet ve varlık 
satış gelirleri

- - - -

9
Diğer sermaye satış 
gelirleri

- - - -

08 Alacaklardan tahsilat - - - -

1
Yurt içi alacaklardan 
tahsilat

- - - -

2
Yurt dışı alacaklardan 
tahsilat

- - - -

09 Ret ve iadeler (-) - (-)18.685 - (-)34.448,58

Genel toplam 147.673.000 186.431.307,17 160.074.250 255.763.882,84

TABLO 9: Türk Dil Kurumu 2017 yılı bütçe gelirleri (TL).

2017 yılı geliri olarak 160.074.250 TL (yüz atmış milyon yetmiş dört bin iki yüz elli lira) 
öngörülmüş, yılsonunda % 159,78 olan 255.763.882,84 TL (iki yüz elli beş milyon yedi yüz 
atmış üç bin sekiz yüz seksen iki lira seksen dört kuruş) kazanç gerçekleşmiştir.
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2017 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

EK
O

. K
O

D
.

AÇIKLAMA

2017

BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ EKLENEN DÜŞÜLEN

TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA

01 Personel giderleri 3.092.000 150.000,00 0,00 3.242.000,00 3.027.403,61

02
Sosyal güvenlik 
kurumlarına devlet primi 
giderleri

493.000 50.000,00 0,00 543.000,00 506.662,78

03 Mal ve hizmet alımı giderleri 9.567.000 5.920.000,00 0,00 15.487.000,00 11.147.012,93

05 Cari transferler 918.000 1.340.000,00 0,00 2.258.000,00 1.863.926,19

06 Sermaye giderleri 1.708.000 950.000,00 0,00 2.658.000,00 1.959.992,31

Toplam 15.778.000 8.410.000,00 0,00 24.188.000,00 18.504.997,82

2017 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

EK
O

. K
O

D
.

AÇIKLAMA

2017

BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ EKLENEN DÜŞÜLEN

TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA

01 Personel giderleri 3.092.000 150.000,00 0,00 3.242.000 3.027.403,61

1 Memurlar 3.092.000 150.000,00 3.242.000 3.027.403,61

2 Sözleşmeli personel - - - - -

5 Diğer personel - - - - -

02
Sosyal güvenlik 
kurumlarına devlet primi 
giderleri

493.000 50.000,00 0,00 543.000 506.662,78

1 Memurlar 493.000 50.000,00 0,00 543.000 506.662,78

2 Sözleşmeli personel - - - - -

5 Diğer personel - - - - -

03 Mal ve hizmet alımı 
giderleri 9.567.000 5.920.000,00 0,00 15.487.000,00 11.147.012,93

2
Tüketime yönelik mal ve 
malzeme alımları

4.518.500 - 0,00 4.518.500 1.507.236,29

3 Yolluklar 508.000 - 0,00 508.000 209.495,81

4 Görev giderleri 35.000 1.000.000,00 0,00 1.035.000 829.173,29

5 Hizmet alımları 2.590.800 1.120.000,00 0,00 3.710.800 3.306.344,81

6 Temsil tanıtma 948.000 3.500.000,00 0,00 4.448.000 4.358.107,28



2017 YILI FAALİYET RAPORU      TÜRK DİL KURUMU38

7
Menkul mal, gayrimaddi 
hak alım, bakım ve onarım 
giderleri

894.000 250.000,00 0,00 1.144.000 842.849,96

8
Gayrimenkul mal bakım ve 
onarım giderleri

72.700 50.000,00 0,00 122.700 93.805,49

9 Tedavi ve cenaze giderleri - - - - -

05 Cari transferler 918.000 1.340.000,00 0,00 2.258.000 1.863.926,19

1 Görev zararları 200.000 - 0,00 200.000 98.600,00

3
Kâr amacı gütmeyen 
kuruluşlara yapılan 
transferler

30.000 90.000,00 0,00 120.000 84.426,19

4
Hane halkına yapılan 
transferler

688.000 1.250.000,00 0,00 1.938.000 1.680.900,00

06 Sermaye giderleri 1.708.000 950.000,00 0,00 2.658.000 1.959.992,31

1 Mamul mal alımları 1.138.000 500.000,00 0,00 1.638.000 1.310.048,31

2
Menkul sermaye üretim 
giderleri

- - - - -

3 Gayrimaddi hak alımları 309.000 450.000,00 0,00 759.000 584.076,40

4
Gayrimenkul alımları ve 
kamulaştırması

- - - - -

5
Gayrimenkul sermaye 
üretim giderleri

100.000 - 0,00 100.000 -

7
Gayrimenkul büyük onarım 
giderleri

161.000 - 0,00 161.000 65.867,60

Toplam 15.778.000 8.410.000,00 0,00 24.188.000 18.504.997,82

TABLO 10: Türk Dil Kurumu 2017 yılı bütçe gider sonuçları (TL).

KURUMSAL KOD BÜTÇE ÖDENEĞİ YIL SONU ÖDENEĞİ YIL SONU HARCAMA

40050036 15.778.000 24.188.000 18.504.997,82

Genel toplam 15.778.000 24.188.000 18.504.997,82

TABLO 11: Türk Dil Kurumu Başkanlığı 2017 mali yılı kurumsal kod ölçeğinde ödenek ve harcama miktarları.

KODU AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK BÜTÇE GİDERİ
(Avans Dâhil)

İPTAL EDİLEN 
ÖDENEK

03 Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri 443.000,00 438.866,69 4.133,31

08 Dinlenme, kültür ve din hizmetleri 23.745.000 18.066.131,13 5.678.868,87

Toplam 24.188.000 18.504.997,82 5.683.002,18

TABLO 12: 2017 mali yılı fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçe giderleri.

TERTİBİ TOPLAM ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 
ORANI %

01 PERSONEL GİDERLERİ 3.242.000,00 3.027.403,61 93,38

02 SOS. GÜV. KUR. PRİMİ 543.000,00 506.662,78 93,31

03 MAL VE HİZ. ALIMLARI 15.487.000,00 11.147.012,93 71,98

05 CARİ TRANSFERLER 2.258.000,00 1.863.926,19 82,55

06 SERMAYE GİDERLERİ 2.658.000,00 1.959.992,31 73,74

Toplam 24.188.000,00 18.504.997,82 76,50

TABLO 13: 2017 mali yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödeneklerinin gerçekleşme oranları.
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Personel giderleri için 3.242.000 TL (üç milyon iki yüz kırk iki bin TL) ödenek ayrılmış 
olup bu ödenekten % 93,38 oranında 3.027.403,61 TL (üç milyon yirmi yedi bin dört yüz 
üç bin lira atmış bir kuruş) harcama gerçekleşmiştir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 543.000 TL (beş yüz kırk üç bin 
TL)  ödenek ayrılmış olup bu ödenekten % 93,31 oranında 506.662,78 TL (beş yüz altı bin 
altı yüz atmış iki bin lira yetmiş sekiz kuruş) harcama gerçekleşmiştir.

Mal ve hizmet alımı giderleri için 15.487.000,00 TL (on beş milyon dört yüz seksen yedi 
bin TL) ödenek ayrılmış olup bu ödenekten % 71,98 oranında 11.147.012,93 TL (on bir milyon 
yüz kırk yedi bin on iki lira doksan üç kuruş) harcama gerçekleşmiştir.

Cari transferler için 2.258.000 TL (iki milyon iki yüz elli sekiz bin TL) ödenek ayrılmış 
olup bu ödenekten % 82,55 oranında 1.863.926,19 TL (bir milyon sekiz yüz atmış üç bin 
dokuz yüz yirmi altı lira on dokuz kuruş) harcama gerçekleşmiştir.

Sermaye giderleri için 2.658.000,00 TL (iki milyon altı yüz elli sekiz bin TL) ödenek 
ayrılmış olup bu ödenekten % 73,74 oranında. 1.959.992,31 TL (bir milyon dokuz yüz elli 
dokuz bin dokuz yüz doksan iki lira otuz bir kuruş) harcama gerçekleşmiştir.

3. Mali Denetim Sonuçları

Kurumumuzda bütçe işleri, Strateji Geliştirme Müdürlüğü; alım satım işleri, İnsan Kaynakları 
ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Kurumumuz    ön mali kontrol 
işlemleri; “Türk Dil Kurumu Başkanlığı Ön Mali Kontrol Usul ve Esasları Yönergesi”ne 
göre Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. 

Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2005 tarihli ve 26040/3’üncü mükerrer sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik 
ve bu Yönetmelik’in 27. maddesi uyarınca düzenlenen üst yöneticinin 04/01/2016 tarihli 
onayı ile çıkartılan Kurumumuzun 2016/1 sayılı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi ile 
ön mali denetime tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının tutarı “03.2 tüketime 
yönelik mal ve malzeme alımları 500.000 TL ve üstü, 03.5 hizmet alımları 500.000 TL ve 
üstü, 03.7 menkul mal, gayri maddi hak alımları 500.000 TL ve üstü; 03.8 gayrimenkul 
mal bakım ve onarım giderleri 500.000 TL ve üstü; 06 sermaye giderleri 1.000.000 TL ve 
üstü olarak belirtilen parasal tutarları aşanlar ön mali kontrole tabidir. Bu tutarlara katma 
değer vergisi dâhil değildir” şeklinde belirtilmiştir. Kurumumuzun gelir ve giderlerinin 
takibi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği 
muhasebe yetkilimiz tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca iç denetim ve dış denetime yönelik Kurumumuz ile ilgili mali denetim raporu 
bulunmamaktadır. 

4. Diğer Hususlar

2003 yılında kabul edilen ve 2006 yılında bütünüyle yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, mali 
saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde performans esaslı bütçeleme anlayışı 
benimsenmiştir. Maliye Bakanlığı, son yıllarda mevcut bütçe sistemini güçlendirmek 
amacıyla program bütçe anlayışının ve araçlarının sisteme dâhil edilmesine yönelik 
çalışmalar yürütmektedir.
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5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” gereğince 2017 yılı Merkezî Yönetim 
Bütçe Kanunu ile idaremizin harcama birimleri sınıflandırılmamış, ödeneklerimiz 
kurumsal sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde “Türk Dil Kurumu Başkanlığı Hizmet 
Birimleri” adı altında bütçeleştirilerek tek harcama yetkilisi ve çok sayıda gerçekleştirme 
görevlisi belirlemiştir. 

Bu kapsamda sürdürülebilir mali politikalarımızın temel amacı; Kurumumuzun gelir, 
gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, 
kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, her türlü mali karar 
ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, karar oluşturmak ve izlemek için 
düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, varlıkların kötüye kullanılması 
ve israfını önlenmek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak olarak belirtilmiştir.

B) PERFORMANS BİLGİLERİ

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1 İlmî Faaliyetler

Türk Dil Kurumunda ilmî etkinlikleri, görev alan bilim insanlarının ve en alt kademesinden 
en üst kademesine kadar Türk Dil Kurumunun yönetici, uzman, memur ve hizmetli 
kadrosundaki bütün çalışanlarının gayretleriyle gerçekleştirilmiştir.

664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname’nin Bilim Kurulları başlıklı 13’üncü maddesine dayanılarak 
hazırlanan Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönetmelik gereği Bilim ve Uygulama 
Kollarının görev ve çalışma usul ve esasları şöyledir:

1.2 Bilim ve Uygulama Kollarının Çalışmaları ile İlgili Değerlendirme

Bilim ve Uygulama Kollarının Kuruluşu

a)  Bilim ve Uygulama Kolları, Kurum Başkanının teklifi, Bilim Kurulunun uygun görüşü ve 
Yönetim Kurulu kararı ile kurulur, bir başkan ve en az iki üyeden oluşur. Çalışmalarından 
Bilim Kuruluna ve bağlı bulunduğu başkana karşı sorumludur. Bilim ve Uygulama 
Kollarının ilmî araştırmalarını desteklemek üzere yeter sayıda uzman ve uzman 
yardımcısı ile haberleşme üyesi görevlendirilebilir.

b)  Bilim ve Uygulama Kollarının başkan ve üyelerinin görev süreleri üç yıldır, süre sonunda 
tekrar seçilebilirler, görev süresi içerisinde herhangi bir sebeple üyeliğin sona ermesi 
durumunda aynı usulle seçim yapılır, bu şekilde seçilenlerin görev süresi de üç yıldır.

Bilim ve Uygulama Kolunun Görevleri

a) Görev alanlarıyla ilgili ilmî faaliyetleri yürütmek ve yönetmek.

b) Bilim Kurulu ve diğer karar organlarınca istenen araştırmaları yapmak.

c)  Konuları ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kaynakları, yayınları, belgeleri derlemek; konferans, 
seminer ve benzeri ilmî toplantıları takip etmek ve değerlendirmek.

ç)  Kurumca düzenlenecek konferans, panel, seminer, sempozyum, kongre gibi ilmî toplantı, 
kurs, gezi ve sergilerle ilgili çalışma ve planlamalarda verilecek görevleri yapmak.
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d)  Kurumun görev alanları ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçek veya tüzel 
kişilerle; eğitim, bilim, kültür, sanat kurum ve kuruluşlarıyla; araştırma merkezleri, 
araştırmacı ve sanatçılarla bağlantı kurmak ve iş birliği yapmak.

e)  Kendilerine bağlı çalışma gruplarının raporlarını değerlendirerek Kurum başkanına 
sunmak.

Bilim ve Uygulama Kolu Başkanlarının Görevleri

a)  Kendilerine verilen ilmî çalışmaları, hizmet ve görevleri çalışma grupları ve kollarla 
iş birliği içinde uyumlu bir şekilde yürütmek ve sonuçlandırmak.

b)  Bilim ve Uygulama Kolu faaliyetlerinin stratejik planda belirlenen amaç, ilke ve çalışma 
esasları doğrultusunda yapılmasını sağlamak; bu amaçla gerekli tedbirleri almak ve 
ilgili Kurum başkanlığına önerilerde bulunmak.

c)  Bilim ve Uygulama Kolu içinde iş bölümü yapmak, çalışmaları yürütmek ve çalışma 
konuları ile ilgili diğer birimlerle iş birliği ve yardımlaşmayı sağlamak.

ç)  Kurum Başkanına bilim ve uygulama kolu çalışmaları hakkında haziran ve aralık 
aylarında iki defa rapor vermek.

Bilim ve Uygulama Kolunun Çalışma Usul ve Esasları

a)  Bilim ve Uygulama Kolu, çalışmalarını Kurumca tahsis edilen yerlerde, belirlenecek 
düzen ve programa göre sürdürür.

b)  Bilim ve Uygulama Kolu, yıllık çalışma programını ve çalışma takvimini belirler ve 
Kurum Başkanlığına sunar.

c)  Bilim ve Uygulama Koluna verilen iş, belirlenen süre içinde bitirilemediği takdirde 
Yönetim Kurulunun kararı ile süre uzatılabilir. Hizmet, belirlendiği şekilde yerine 
getirilemediği takdirde Bilim Kurulunun kararı, Kurum başkanının teklifi ve Yönetim 
Kurulunun onayıyla görev süresini tamamlamaları beklenilmeden ilgili bilim ve 
uygulama kolunun başkan ve üyeleri yeniden belirlenir.

ç)  Bilim ve Uygulama Kolunun raporları varsa karşı görüşler de eklenerek Kurum 
Başkanlığına iletilir.

Çalışma gruplarında görev yapan ve 20 kişiden oluşan Bilim Kurulu üyelerinin, görev 
sürelerini dolduranların ve görevde olanların görevleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 29.07.2016 tarihli ve 726/1 sayılı kararı gereğince 
bilim adamlarının görevleri yeniden atama yapılmak üzere sonlandırılmıştır.

1.3 İlmî Toplantılar, Söyleşiler, Konferanslar

İlmî araştırma ve çalışmaları yayına dönüştüren Türk Dil Kurumu, bir yandan da elde 
ettiği bulgu ve verileri ilmî toplantılar düzenleyerek bilim dünyasına sunmakta, Türk 
dilinin kuşaklar arasında birleştirici ve bütünleştirici özelliklerini göz önünde tutarak 
özellikle de gençliğe yönelik söyleşilerle kamuoyunda Türkçe bilincinin yaygınlaşmasına 
katkıda bulunmaktadır.

Yeni nesillerde Türk dili sevgisini ve bilincini kökleştirecek, geliştirecek ve yaygın hâle 
getirecek her türlü tedbirleri alarak bunları kamu kurum ve kuruluşları ile resmî-özel 
eğitim-öğretim kurumları ve kuruluşlarının, basın ve yayın organlarının hizmet ve 
yararına sunarak bu konuda gerekli her türlü iş birliğinde bulunmaktadır.

Bu etkinlikler yalnızca Ankara’da değil yurdumuzun hemen her bölgesinde ve yurt 
dışında da düzenlenmektedir.
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Başbakanlık tarafından “2017 Türk Dili Yılı” ile ilgili 2017/9 sayılı Genelge Gazete’de 
yayımlandı.

17 Mayıs 2017 tarihli ve 30069 sayılı Resmi Gazetede’de 2017/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi 
ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek himayelerinde 15 Mart 
2017 tarihinde yapılan toplantıyla 2017 yılı “Dilimiz Kimliğimizdir” başlığıyla “Türk Dili 
Yılı” olarak ilan edilmiş ve http://turkdiliyili.com genel ağ sayfası kullanıma açılmıştır.

Düzenlenen etkinlikler şunlardır:

1.  1 Ocak 2017 tarihinde Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ECZACIBAŞI’na 
sorumluluğu altındaki kuruluşlarda Türkçenin doğru ve güzel kullanılması yönündeki 
çalışmalarından ötürü teşekkür ziyaretinde bulunulmuştur. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS’ün başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette 
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Mustafa S. KAÇALİN, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Bilal 
ÇAKICI ve Bilimsel Çalışmalar Müdürü V. Yaşar YILMAZ yer almıştır.

2.  19 Ocak 2017 tarihinde Türk Dil Kurumunda Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet 
Konservatuarı Çalgı Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülçin Yahya KAÇAR tarafından 
Türkçe Sözlük'te yer alan müzik terimlerini ele alan “Müzik Terimleri” başlıklı konferans 
verilmiştir. 

3.  2 Şubat 2017 tarihinde Türk Dil Kurumunda Oyuncu ve Seslendirme Sanatçısı Levent 
DÖNMEZ tarafından “Ustadan Çırağa Mikrofondan Kulağa Doğru Türkçe” başlıklı 
konferans verilmiştir.

4.  23 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da Esenler Belediyesi tarafından “Türk Dillerinin 
Divanı Paneli” düzenlenmiş, panele Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. 
KAÇALİN katılmıştır.

5.  24 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul’da İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından “Hoca Ahmet 
Yesevi'den Fuat Köprülü'ye Türk Düşüncesi Sempozyumu” düzenlenmiş, sempozyuma 
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN katılmıştır.

6.  3-5 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul’da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “III. Millî 
Kültür Şurası” düzenlenmiş, şûraya Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. 
KAÇALİN katılmıştır.

7.  10 Mart 2017 tarihinde Ankara’da Türk Dil Kurumu ve Hacettepe Üniversitesi iş birliği 
ile “Uluslararası Talât TEKİN Sempozyumu” düzenlenmiştir.

8.  15 Mart 2017 tarihinde Türk Dil Kurumunda Prof. Dr. Süer EKER ve Prof. Dr. Ülkü ÇELİK 
ŞAVK editörlüğünde hazırlanan ve Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Uluslararası Türk 
Akademisi tarafından neşredilen 4 ciltlik Tehlikedeki Türk Dilleri kitabının tanıtma 
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toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Uluslararası Türk Akademisi 
ve Türk Dil Kurumu iş birliğinde düzenlenen program, Yesevi Sanat Topluluğu tarafından 
icra edilen Türk halk şarkılarıyla başlamıştır. Sonrasında kitabın editörleri, naşir 
kuruluşların başkanları ve toplantıya ev sahipliği yapan Türk Dil Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN ile Yüksek Kurum Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS birer 
konuşma yapmışlardır.

9.  15 Mart 2017 tarihinde Ankara’da “2017 Türk Dili Yılı-Dilimiz Kimliğimizdir” konulu 
tanıtma toplantısı düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yüksek himayelerine aldıkları bir kampanyayla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu ile Türk Dil Kurumunun öncülüğünde 2017 yılının “Türk Dili Yılı” ilan edilmesi 
amacıyla gerçekleştirilen tanıtma toplantısına başta Başbakan Yardımcısı Yıldırım 
Tuğrul TÜRKEŞ, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
Mehmet AKARCA, Danıştay Başkanı Zerrin GÜNGÖR’ün yanı sıra üniversite rektörleri, 
kamu kurumu yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, öğretim üyeleri, 
öğretmenler ve öğrenciler olmak üzere çok sayıda davetli katılmıştır.

10.  21 Mart 2017 tarihinde Kazakistan’da Türkistan Hükûmeti tarafından “Türkistan 2017 
Türk Dünyası Kültür Başkenti” açılış töreni düzenlenmiş, törene Türk Dil Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN katılmıştır.

11.  22 Mart 2017 tarihinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yöneticileri ve yetkilileri Türk 
Dil Kurumunu ziyaret etmişlerdir. RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Dr. 
Mehmet ÇAKIRTAŞ, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı F. İnci ÖZKAN ve 
çalışma arkadaşlarının yer aldığı heyetle Türk Dil Kurumundan Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr. Bilal ÇAKICI, Bilimsel Çalışmalar Müdür Vekili Uzm. Yaşar YILMAZ, Uzm. 
Betül YILMAZ ve Uzm. Hatice YAZICI MALKOÇ'un yer aldığı bir toplantı düzenlenmiş; 
toplantıda “2017 Türk Dili Yılı-Dilimiz Kimliğimizdir” çalışmaları kapsamında neler 
yapılabileceği konuşulmuştur.

12.  27-28 Mart 2017 tarihleri arasında Bakü’de (Azerbaycan) Bayburt Üniversitesi tarafından 
“Korkut Ata'dan Günümüze Âşıklık Geleneği Sempozyumu” düzenlenmiş, Sempozyum’a 
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN katılmıştır.

13.  4 Nisan 2017 tarihinde Türk Dil Kurumu tarafından Ankara’da “Hikmet DİZDAROĞLU’nun 
Doğumunun 100. Yıl Dönümü Anma Toplantısı” düzenlenmiştir.

14.  12 Nisan 2017 tarihinde Yalova’da Türk Dil Kurumu ve Yalova Anadolu İmam Hatip 
Lisesi iş birliğinde “2017 Türk Dili Yılı-Dilimiz Kimliğimizdir” çalışmaları kapsamında 
“Güzel Türkçemizi Güzel Konuşalım Yarışması”  düzenlenmiştir. Yarışmaya katılan 
öğrencilerin Türkçeyi kullanma becerileri, konuya hâkimiyetleri ve zamanı verimli 
kullanma kabiliyetleri ölçüldükten sonra dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler 
verilmiştir. 

15.  17-19 Nisan 2017 tarihleri arasında Türk Dil Kurumunun katkıları ve Bakü Slavyan 
Üniversitesi ile Gazi Üniversitesinin iş birliğiyle Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı ev sahipliğinde “Prof. Dr. M. Fuad 
KÖPRÜLÜ Anısına II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu” 
gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Türkmenistan, Afganistan, İran, Polonya, Yemen ve Batı Trakya’dan 28, Türkiye’nin 
çeşitli üniversitelerinden 130 bilim adamı katılmıştır. Türkiye ve Türkiye dışı Türk 
dili ve edebiyatı öğretimi, sorunları ve çözüm yollarının tartışıldığı sempozyumun 
dışarıdan dinleyici katılımına açık olarak gerçekleştirilmesi, geniş bir öğrenci, eğitimci 
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ve akademisyen kitlesine ulaşmasını sağlamış; TRT Avaz Televizyonu ve TRT İstanbul 
Radyosu da sempozyumu yakından takip etmişlerdir. Sempozyuma Gazi Üniversitesi 
Rektörlüğü, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Türk Dil Kurumu, TÜRKSOY, TİKA, 
Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Nobel Yayıncılık 
da katkı sağlamıştır.

16.  21-22 Nisan 2017 tarihleri arasında Çin’de Çin Qinghai Üniversitesi tarafından “Türkmen 
Çalışmaları Konferansı” düzenlenmiş, konferansa Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa S. KAÇALİN katılmıştır.

17.  25 Nisan 2017 tarihinde Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesince düzenlenen ve Türk Dil 
Kurumu tarafından desteklenen “7. Türkçe Günleri” Cumhuriyet Üniversitesi Kültür 
Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Programa Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Âlim YILDIZ, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Bilâl ÇAKICI, 
Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZAYDIN, Rektör Danışmanı ve Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Recep TOPARLI, Türk Dil Kurumu Bilimsel 
Çalışmalar Müdür Vekili Uzm. Yaşar YILMAZ, Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Bilal YÜCEL, Doç. Dr. Emin EMİNOĞLU, Doç. Dr. Hakan YEKBAŞ, Okt. Halim 
GÖKÇE, Okt. Mahmut İNAT ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katılmıştır.

18.  25-26 Nisan 2017 tarihleri arasında Niğde’de Ömer Halis Demir Üniversitesi tarafından 
“IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu” düzenlenmiş, sempozyuma 
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN katılmıştır.

19.  27-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Çanakkale’de 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü 
tarafından “VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi” düzenlenmiş, kongreye 
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN katılmıştır.

20.  3 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da Türk Dil Kurumu ve Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi iş birliği ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda 
“Vefatının 40. Yıl Dönümünde Kemal Edip KÜRKÇÜOĞLU’nu Anma Toplantısı” 
düzenlenmiştir. Toplantıya Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 
katılmıştır.

21.  12 Mayıs 2017 tarihinde Karaman’da Türkçe Öğretimi Uygulama Merkezleri ile Necmettin 
Erbakan Üniversitesi tarafından “Karamanoğlu Mehmet Bey’i Anma Toplantısı ve 
Türkçe Konuşma Yarışması” düzenlenmiştir. Programa Türk Dil Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN katılmıştır.

22.  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek himayelerinde 15 Mart 
2017 tarihinde yapılan toplantıyla 2017 yılı “Dilimiz Kimliğimizdir” başlığıyla “Türk 
Dili Yılı” olarak ilan edildiği duyurulmuştur. Ayrıca 17 Mayıs 2017 tarihli ve 30069 
sayılı Resmî Gazete’de yer alan 2017/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.

23.  15 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da TRT İstanbul Radyosunda “İnsan ve Medeniyet” 
programına Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN katılmıştır.

24.  22 Mayıs 2017 tarihinde Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, TRT 
Kent Radyoda “Başkent Güncesi” programında Dr. Yakup ÖMEROĞLU'nun konuğu 
olmuştur. Programda Kurumun tarihçesinden kısaca bahseden KAÇALİN, “2017 Türk 
Dili Yılı-Dilimiz Kimliğimizdir” faaliyetlerinin başlatılması, duyurulması ve bu konuda 
yapılan çalışmalar hakkında dinleyicileri bilgilendirmiştir. KAÇALİN ayrıca TRT'ye 
ve TRT Kent Radyoya “Türk Dili Yılı” çalışmalarının duyurulması için göstermiş 
oldukları ilgiden dolayı teşekkür etmiştir.
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25.  22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 
yüksek himayelerinde “2017 Yılı Türk Dili Yılı-Dilimiz Kimliğimizdir” başlığı ile 
Ankara’da “VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı” düzenlenmiştir. Açılışı 23 Mayıs 
2017 tarihinde yapılan kurultaya yurt içinden ve yurt dışından birçok bilim adamı 
katılmıştır.  8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nın kültür programları kapsamında ise 
25 Mayıs 2017 tarihinde  “Türkçe Aşkı, Vatan Aşkı Gösterisi” Büyük Sahnede Türkçe 
sevdalılarıyla buluşturulmuştur. Aynı programlar kapsamında Orhon Kitabeleri’nden 
günümüze kadar Türkçe ile can bulan eserler ve Türkçeye can verenler; tiyatro, musiki, 
şiir ve halk oyunları eşliğinde sahnelenmiştir. 

26.  23 Mayıs 2017 tarihinde “VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nın Açış ve Türk Diline 
Hizmet Ödülü Töreni”, Cumhurbaşkanımız Sayın Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, 
devlet erkânı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bağlı Kurum Başkanları 
ve Başkan Yardımcıları, bilim adamları, öğretmen ve öğrencilerin iştirakiyle Beştepe 
Millet Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’yla başlayan program “2017 Türk Dili Yılı Tanıtma Filmi”nin gösterilmesinden 
sonra sırasıyla Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS, Başbakan Yardımcısı 
Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 
konuşmalarıyla devam etmiştir. Programın sonunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN tarafından Türkiye ve yurt dışından 12 bilim adamına “Türk Diline 
Üstün Hizmet Ödülü” verilmiştir.

Ödül alan bilim adamları : 

 1. Dr. Yong-Sŏng LI (Güney Kore) 

 2. Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN (Türkiye)

 3. Doç. Dr. Burul SAGINBAEVA (Kırgızistan)

 4. Prof. Dr. Gulbanu KOSSYMOVA (Kazakistan) 

 5. Prof. Dr. Marcel ERDAL (İsrail)

 6. Prof. Dr. Hamza ZÜFİKAR (Türkiye)

 7. Dr. Yusuf AZMUN (İran Türkmenlerinden) 

 8. Prof. Dr. İgor Valentinoviç KORMUSHİN (Rusya Federasyonu)

 9. Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN (Türkiye)

10. Prof. Dr. Efrasiyap GEMALMAZ (Türkiye)

11. Prof. Dr. Kemal ERASLAN (Türkiye) 

12. Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ (Türkiye) 

27.  19 Haziran 2017 tarihinde Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Bilal ÇAKICI, 
TRT Radyo 1'de “Hayatın Sesi” programında Bilge DEMİRAĞ'ın konuğu olmuştur. 
Programda Kurumun tarihçesinden kısaca bahseden ÇAKICI, dinleyicilere 1951'den 
bu yana kesintisiz yayımlanan Türk Dili dergisi hakkında bilgiler vermiştir. “2017 
Türk Dili Yılı-Dilimiz Kimliğimizdir” faaliyetlerinin başlatılması, duyurulması ve 
bu konuda yapılan çalışmalar hakkında konuşan ÇAKICI, TRT'ye ve TRT Radyo 1'e 
“Türk Dili Yılı” çalışmalarının duyurulması için göstermiş oldukları ilgiden dolayı da 
teşekkür etmiştir.
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28.  12 Temmuz 2017 tarihinde Niksar’da (Tokat) Türk Dil Kurumu, Niksar Belediyesi ve 
Niksar Kaymakamlığı iş birliği ile “Kurumumuzun 85. Yıl Dönümü Kutlaması ve 
Doğumunun 100. Yıl Dönümünde Cahit KÜLEBİ’yi Anma Toplantısı” düzenlenmiştir. 

29.  14 Temmuz 2017 tarihinde “2017 Türk Dili Yılı” dolayısıyla TRT Radyo 1’de yayımlanan 
“Tarih Atlası” programına Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 
katılmıştır. 30. 31 Temmuz 2017 tarihinde Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde 
Şakir BAYHAN tarafından hazırlanan ve Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan 
Boşnakça-Türkçe Sözlük’ün tanıtma toplantısı yapılmıştır.

31.  31 Temmuz-4 Ağustos 2017 tarihleri arasında “2017 Türk Dili Yılı” dolayısıyla Türk Dil 
Kurumu ve Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfedarasyonu iş birliği ile Bosna Hersek'in 
Saraybosna şehrinde “Türk dilinin farklı coğrafyalardaki varlığını fark etmek, Bosna 
Hersek'teki macerasını kavramak, sahada dil üzerine çalışmalar yapmak; tarih, 
kültür bakımından akraba olan Boşnak halkı ile bağları kuvvetlendirmek; Türk 
dünyası ve akraba toplulukları arasında, genç araştırmacıları buluşturarak iş birliği 
imkânları yakalamak ve onları bilimsel çalışmalar bakımından teşvik etmek.” amacıyla 
“Uluslararası Genç Türkologlar Dil Sempozyumu” ve “Biz Aynı Hikâyenin Çocuklarıyız 
Şenliği” gerçekleştirilmiştir.

32.  31 Temmuz 2017 tarihinde “2017 Türk Dili Yılı” Konulu Sürekli Posta Pulu ile İlk Gün 
Zarfı satışa sunulmuştur.

33.  8 Ağustos 2017 tarihinde Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, 
Bengütürk TV’de “Ankara’dan Canlı Yayın” adlı programa konuk olmuştur. Programda 
Türk Dil Kurumunun kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmalara değinen KAÇALİN 
“2017 Türk Dili Yılı” çerçevesinde bu faaliyetlerin daha da ehemmiyet kazandığına 
dikkat çekmiş; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumunun 
öncülüğünde Türkçenin güzel ve doğru kullanılması, yabancı söz ve unsurlardan 
dilimizin arındırılması için seferberlik başlattıklarını belirterek bu hususta halkımızın 
desteğini beklediklerini ifade etmiştir.

34.  11 Ağustos 2017 tarihinde Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, 
Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem KINIK'ı ziyaret etmiştir. Bu ziyaret sırasında 
“2017 Türk Dili Yılı” dolayısıyla iki kurumun iş birliğiyle bu zamana kadar yapılan 
faaliyetler ile bundan sonra yapılabilecekler üzerinde durulmuştur.

35.  21 Ağustos 2017 tarihinde Karaman’da “2017 Türk Dili Yılı” etkinlikleri kapsamında 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, TÜBA ve Türk Dil Kurumu iş birliği ile Karamanoğlu 
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Mehmet Bey Üniversitesinin ev sahipliğiyle “Bilim ve Eğitim-Öğretim Dili Türkçe” 
başlıklı konferans ve panel düzenlenmiştir. KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans 
Salonu’nda yapılan konferansa Karaman Valisi Fahri MERAL, Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS, KMÜ Rektörü Mehmet AKGÜL, 
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, TÜBA Şeref Üyesi ve İbn-i 
Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Teoman DURALI, Yükseköğretim Yürütme 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN, daire başkanları, akademisyenler ve davetliler 
katılmıştır.

36.  24 Ağustos 2017 tarihinde  “2017 Türk Dili Yılı” çalışmaları çerçevesinde Türk Dil 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
Başkanı Dr. Ömer Fatih SAYAN’ı ziyaret etmiştir. Ziyaret kapsamında iki kurumun 
yetkililerinin de katıldığı toplantıda bilişim ve ağ alanında Türkçenin daha doğru ve 
güzel kullanılması konusunda yapılabilecekler görüşülmüştür.

37.  18 Eylül 2017 tarihinde Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, Kanal 
A televizyonunda katıldığı “2’den 4’e” programında Türkçenin güncel meselelerine 
ilişkin soruları cevaplamış ve “2017 Türk Dili Yılı”nı anlatmıştır.

38.  20 Eylül 2017 tarihinde İstanbul’da Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
koordinasyonunda “İnternet ve Sosyal Medyada Türk Dilinin Kullanımının Artırılması” 
konulu toplantı yapılmış, toplantıya Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. 
KAÇALİN katılmıştır.

39.  20 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 
yüksek himayelerinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumu 
öncülüğünde başlatılan “2017 Türk Dili Yılı” çalışmaları kapsamında RTÜK, TDK, TRT 
ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün proje ortağı olduğu “Radyo ve 
Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması 
Projesi” hayata geçirilmiştir. Proje; yayın tarama, değerlendirme ve eğitim bölümlerinden 
oluşmaktadır. İlk olarak TDK tarafından radyo ve televizyon kanalları taranarak 
Türkçenin kullanılma durumu tespit edilecek, sonrasında taramaların neticesi 
raporlaştırılarak kamuoyuyla paylaşılacak ve belirlenen meselelerin çözüm yolları 
üzerinde çalışılacaktır. Projenin son safhasındaysa bölge yayın kuruluşlarına güzel ve 
doğru konuşma ile sunuculuk eğitimleri verilecektir. Programda Başbakan Yardımcısı 
Sayın Fikri IŞIK ve RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA, MEB Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza ALTUNEL’in yanı sıra Türk Dil Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN birer konuşma yapmıştır.     

40.  25-30 Eylül 2017 tarihleri arasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 
yüksek himayelerinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil 
Kurumu öncülüğünde başlatılan “2017 Türk Dili Yılı” çalışmaları kapsamında Türk Dil 
Kurumu ve Millî Kütüphane Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen “Tarih Boyunca Türkçe 
Sözlükler Sergisi” ziyarete açılmıştır. Millî Kütüphane Başkanlığı binasındaki sergide 
çoğu Türk Dil Kurumu yayını olmak üzere yaklaşık 160 Türkçe sözlük sergilenmiştir.

41.  26 Eylül 2017 tarihinde Amasya’da Türk Dil Kurumu, Amasya Belediyesi ve Amasya 
Üniversitesi iş birliği ile “85. Dil Bayramı” kutlanmıştır. Programa birçok bilim adamı, 
kamu kurumu yöneticisi, öğrenci ve öğretmen katılmıştır. Bu seneki Dil Bayramı’nda 
geçtiğimiz yıllardakinden farklı olarak lise öğrencileri bildiri sunmuştur. Birçok 
etkinliğin gerçekleştirildiği Dil Bayramı’da son olarak “Türkçeye Can Verenler, Türkçe ile 
Can Bulanlar” gösterisi sahnelenmiştir. Gösteride Türk dili ve edebiyatının geçmişten 
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bugüne önde gelen simalarının eserlerinden, halk oyunlarından ve türkülerden 
numuneler sahnelenmiştir.

42.  26 Eylül 2017 tarihinde “2017 Türk Dili Yılı” dolayısıyla Türk Dil Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, TRT Antalya Radyosu yayınına telefonla bağlanarak 
“Akdeniz’in Sesi” programına konuk olmuş; programda ağırlıklı olarak “26 Eylül Dil 
Bayramı” ve gençlerin Türkçe bilinci konuşulmuştur.    

43.  1-5 Ekim 2017 tarihinde Moldova Gagavuz Yeri Özerk Bölgesinin başkenti Komrat’ta 
“Uluslararası Gagavuz Yeri ve Oğuzlar Bilgi Şöleni” düzenlenmiştir. Doç. Dr. Bilal 
ÇAKICI katılmıştır.

44.  7-8 Ekim 2017 tarihinde Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesinde “21. İslam 
Dünyası Bilimler Akademisi Milletlerarası Konferansı” düzenlenmiştir. Konferansa 
Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN katılmıştır.

45.  08-11 Ekim 2017 tarihleri arasında Konya’da Türk Dil Kurumu Başkanı ve Türkiye 
Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, “Küresel Barış 
ve Refah İçin Bilim, Teknoloji ve Yenilik Konferansı”nın açılışına katılmıştır. TÜBA, 
İslam Dünyası Bilimler Akademisi ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin ortaklaşa 
düzenlediği konferansta üniversitelerdeki gelişmeler, İslam dünyasında sosyal bilimler, 
tıp eğitiminin geleceği, Orta Doğu'da AR-GE, teknoloji ve yenilikçilik, bilim kültürü, 
Mevlânâ konuları altı oturum ve iki atölye çalışmasında ele alınmıştır.

46.  16 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da Eski Kültür ve Turizm Bakanı, Ak Parti Eskişehir 
Milletvekili Prof. Dr. Nabi AVCI, “2017 Türk Dili Yılı” münasebetiyle İstanbul Üniversitesinin 
Beyazıt Yerleşkesi’nde “Dilimiz Kimliğimizdir” başlıklı bir konferans vermiştir. 
Konferans, Türk Dil Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Kültür Dil 
ve Edebiyat Derneği iş birliğiyle “2017 Türk Dili Yılı” çalışmaları kapsamında yurdun 
yedi bölgesinde düzenlenecek “Dilimiz Kimliğimizdir” başlıklı konferanslar dizisinin 
ilkidir.  

47.  17 Ekim 2017 tarihinde Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan “Kitap Kafe”nin ismi 
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN’in de katıldığı bir törenle 
“Kitap Otağı” olarak değiştirilmiştir. Törende Prof. Dr. KAÇALİN, Sivas Belediye 
Başkanı Sami AYDIN’ı tebrik ederek kendisine teşekkür belgesi takdim etmiştir. 
Ayrıca  Cumhuriyet Üniversitesindeki “Hobi Bahçeleri”nin ismi yine Türk Dil Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN’in katıldığı bir programla “Uğraşı Bahçeleri” 
biçiminde Türkçeleştirilmiştir. 

48.  18 Ekim 2017 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek 
himayelerinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumu 
öncülüğünde başlatılan “2017 Türk Dili Yılı” çalışmaları kapsamında Türk Dil Kurumu 
ve Millî Kütüphane Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen “Dil Bilgisi Kitapları Sergisi” 
ziyarete açılmıştır. Millî Kütüphane Başkanlığındaki sergide bir kısmı Türk Dil Kurumu 
yayını olmak üzere yüzün üzerinde dil bilgisi kitabı sergilenmiştir. Sergi, 22 Ekim 
günü sona ermiştir. 

49.  18 Ekim 2017 tarihinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Derya ÖRS ile Başkan Yardımcısı Zeki ERASLAN ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa S. KAÇALİN, Millî Kütüphane Başkanı Zülfi TOMAN’a teşekkür ziyaretinde 
bulunmuştur. Ziyarette, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek 
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himayelerinde AYK ve TDK öncülüğünde başlatılan “2017 Türk Dili Yılı” çalışmalarına 
verdikleri destekten ötürü Millî Kütüphane Başkanlığına teşekkür edilmiştir.

50.  20 Ekim 2017 tarihinde Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, 
“Türkçeye Vefa Gecesi” programına katılmıştır. Atatürk Kültür Merkezindeki program 
Cumhuriyet Üniversitesi, Kangal Vefa Derneği, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanmıştır. Programın sonunda Prof. Dr. KAÇALİN’e 
katkılarından ötürü şeref armağanı verilmiştir.

51.  20 Ekim 2017 tarihinde Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, 
Afyon Kocatepe Üniversitesinin “2017 Türk Dili Yılı” münasebetiyle düzenlediği “Türk 
Dili Çalıştayı”nın açılışına katılmıştır. Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar 
Belediyesinin desteğiyle düzenlenen ve Türkçenin güncel meselelerinin ilmî 
oturumlarda konuşulduğu program 21 Ekim’de sona ermiştir.

52.  23-24 Ekim 2017 tarihinde Bilecik’te Türk Dil Kurumu ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
iş birliğiyle “Uluslararası Dil, Tarih ve Kültür Bağlamında Türklerde Devlet Yönetimi 
ve Algısı Sempozyumu” düzenlenmiştir. Sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından 
birçok bilim adamı katılmıştır.

53.  23 Ekim 2017  tarihinde Eskişehir’de; “2017 Türk Dili Yılı” münasebetiyle Türk Dil 
Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği iş 
birliğiyle yurdun farklı şehirlerinde düzenlenen “Dilimiz Kimliğimizdir” konferansları 
çerçevesinde Prof. Dr. Ferruh AĞCA tarafından Anadolu Üniversitesinde bir konferans 
verilmiştir. 

54.  27 Ekim 2017  tarihinde Muğla’da; “2017 Türk Dili Yılı” münasebetiyle Türk Dil 
Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği iş 
birliğiyle yurdun farklı şehirlerinde düzenlenen “Dilimiz Kimliğimizdir” konferansları 
çerçevesinde Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde 
bir konferans verilmiştir. 

55.  27 Ekim 2017  tarihinde Ankara’da; “2017 Türk Dili Yılı” münasebetiyle Türk Dil 
Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği iş 
birliğiyle yurdun farklı şehirlerinde düzenlenen “Dilimiz Kimliğimizdir” konferansları 
çerçevesinde Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR tarafından Hacettepe Üniversitesinde bir 
konferans verilmiştir. 

56.  31 Ekim 2017  tarihinde İzmir’de; “2017 Türk Dili Yılı” münasebetiyle Türk Dil Kurumu, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğiyle yurdun 
farklı şehirlerinde düzenlenen “Dilimiz Kimliğimizdir” konferansları çerçevesinde 
Prof. Dr. Ayşe İLKER tarafından Dokuz Eylül Üniversitesinde bir konferans verilmiştir. 

57.  2-4 Kasım 2017 tarihlerinde Kurumumuzun desteğiyle İnönü Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ve TÖMER iş birliği ile Malatya’da “IX. Uluslararası 
Dünya Dili Türkçe Sempozyumu” düzenlenmiştir. Sempozyumda 78 oturumda toplam 
312 bildiri sunulmuştur.

58.  3-5 Kasım tarihlerinde “2017 Türk Dili Yılı” çalışmaları kapsamında Türk Dil Kurumu 
ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliği ile Bandırma’da “I. Uluslararası Eğitim 
Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu” düzenlenmiştir. 

59.  7 Kasım Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Millî Eğitim 
Bakanlığı iş birliği ile “2017 Türk Dili Yılı”  kapsamında “Dilimiz Kimliğimizdir” üst başlığı 
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ile öğretmenler ve ortaöğretim öğrencileri arası “Makale ve deneme yarışması”nın 
sonuçları açıklanmıştır. 

60.  13-16 Kasım “2017 Türk Dili Yılı” çalışmaları kapsamında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yeni Türkiye Stratejik 
Araştırma Merkezi iş birliğiyle Ankara’da “Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı” 
düzenlenmiştir. 

61.  15 Kasım 2017 tarihinde “Kelime Oyunu Yarışması”nın final bölümü “2017 Türk Dili 
Yılı” çalışmaları kapsamında Türk Dil Kurumunda gerçekleştirilerek, “Kelime Oyunu 
Yarışması”na ve yarışmacılara “2017 Türk Dili Yılı”nın duyurulmasına katkılarından 
dolayı çeşitli armağanlar verilmiştir.

62.  20 Kasım 2017  tarihinde Erzurum’da; “2017 Türk Dili Yılı” münasebetiyle Türk Dil 
Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği iş 
birliğiyle yurdun farklı şehirlerinde düzenlenen “Dilimiz Kimliğimizdir” konferansları 
çerçevesinde Prof. Dr. Ceval KAYA tarafından Atatürk Üniversitesinde bir konferans 
verilmiştir. 

63.  21 Kasım 2017  tarihinde Çanakkale’de; “2017 Türk Dili Yılı” münasebetiyle Türk Dil 
Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği iş 
birliğiyle yurdun farklı şehirlerinde düzenlenen “Dilimiz Kimliğimizdir” konferansları 
çerçevesinde Prof. Dr. Mustafa ÖNER tarafından Onsekiz Mart Üniversitesinde bir 
konferans verilmiştir. 

64.  24 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da Akdeniz Üniversitesi tarafından “Eğitimin Dili” 
konulu panel düzenlenmiştir. Panele Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN katılmıştır.

65.  27 Kasım 2017  tarihinde Antalya’da; “2017 Türk Dili Yılı” münasebetiyle Türk Dil 
Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği iş 
birliğiyle yurdun farklı şehirlerinde düzenlenen “Dilimiz Kimliğimizdir” konferansları 
çerçevesinde TRT Spikeri Zafer KİRAZ tarafından Akdeniz Üniversitesinde bir konferans 
verilmiştir. 

66.  27 Kasım 2017 tarihinde Erzincan’da; “2017 Türk Dili Yılı” münasebetiyle Türk Dil 
Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği iş 
birliğiyle yurdun farklı şehirlerinde düzenlenen “Dilimiz Kimliğimizdir” konferansları 
çerçevesinde Prof. Dr. Kâzım KÖKTEKİN tarafından Erzincan Üniversitesinde bir 
konferans verilmiştir.

67.  28 Kasım 2017 tarihinde Samsun’da; “2017 Türk Dili Yılı” münasebetiyle Türk Dil 
Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği iş 
birliğiyle yurdun farklı şehirlerinde düzenlenen “Dilimiz Kimliğimizdir” konferansları 
çerçevesinde Doç. Dr. Mahir KALFA tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesinde bir 
konferans verilmiştir.

68.  30 Kasım 2017 tarihinde Mersin’de; “2017 Türk Dili Yılı” münasebetiyle Türk Dil 
Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği iş 
birliğiyle yurdun farklı şehirlerinde düzenlenen “Dilimiz Kimliğimizdir” konferansları 
çerçevesinde Prof. Dr. Zafer ÖNLER tarafından Mersin Üniversitesinde bir konferans 
verilmiştir.

69.  30 Kasım 2017 tarihinde Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından yayımlanan Kırgızca-Türkçe 
Sözlük’ün tanıtma toplantısına katılmıştır. Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU, Dr. Cıldız 
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ALİMOVA, Rahat ASKAROVA, Dr. Bilge Kağan SELÇUK ve Bakıt ŞARŞENBAYEV 
tarafından hazırlanan sözlük 75 bin kelime içermektedir. Sözlüğün elektronik sürümü 
de bulunmaktadır. Programda konuşan Prof. Dr. KAÇALİN, sözlük hazırlamanın zor 
bir iş olduğuna dikkat çekerek Türk Dil Kurumunun çok sayıda sözlük neşrettiğini ve 
bundan sonra da sözlük çalışmalarının destekleyeceklerini belirtmiştir.

70.  6 Aralık 2017 tarihinde Trabzon’da “2017 Türk Dili Yılı” münasebetiyle Türk Dil 
Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği iş 
birliğiyle yurdun farklı şehirlerinde düzenlenen “Dilimiz Kimliğimizdir” konferansları 
çerçevesinde Doç. Dr. Özay KARADAĞ tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesinde 
bir konferans verilmiştir.

71.  7 Aralık 2017  tarihinde Gaziantep’te “2017 Türk Dili Yılı” münasebetiyle Türk Dil 
Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği iş 
birliğiyle yurdun farklı şehirlerinde düzenlenen “Dilimiz Kimliğimizdir” konferansları 
çerçevesinde Prof. Dr. Ahmet BURAN tarafından Gaziantep Üniversitesinde bir konferans 
verilmiştir. 

72.  7 Aralık 2017 tarihinde Rize’de “2017 Türk Dili Yılı” münasebetiyle Türk Dil Kurumu, Rize 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlik çerçevesinde 
Recep Tayip Erdoğan Üniversitesinde Doç. Dr. Özay KARADAĞ tarafından “2017 Türk 
Dili Yılı ve Türkçemiz” başlıklı bir konferans verilmiştir.

73.  8 Aralık 2017  tarihinde Şanlıurfa’da; “2017 Türk Dili Yılı” münasebetiyle Türk Dil 
Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği iş 
birliğiyle yurdun farklı şehirlerinde düzenlenen “Dilimiz Kimliğimizdir” konferansları 
çerçevesinde Prof. Dr. Mesut ŞEN tarafından Harran Üniversitesinde bir konferans 
verilmiştir. 

74.  15 Aralık 2017 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek 
himayelerinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumu 
öncülüğünde başlatılan “2017 Türk Dili Yılı” çalışmaları sebebiyle Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Vakıfbank iş birliğiyle düzenlenen 
“Dilimiz Kimliğimizdir- Karikatür, Ası ve Fotoğraf Yarışması”nın duyurusu yapılmıştır. 

75.  19-20 Aralık 2017 tarihlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 
yüksek himayelerinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumu 
öncülüğünde başlatılan “2017 Türk Dili Yılı” çalışmaları kapsamında Türk Dil Kurumu 
ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile İstanbul’da “Türkçenin Yazım Sorunları Çalışma 
Toplantısı” düzenlenmiştir.

76.  27-29 Aralık 2017 tarihlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 
yüksek himayelerinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumu 
öncülüğünde başlatılan “2017 Türk Dili Yılı” çalışmaları sebebiyle Türk Dil Kurumu ve 
Millî Kütüphane Başkanlığı iş birliğiyle “Edebiyat Kitapları Sergisi” düzenlenmiştir. 

77.  25 Aralık 2017 tarihinde Türk Dil Kurumu ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi iş birliğiyle 
“2017 Türk Dili Yılı” kapsamında düzenlenen “Dünya Dili Türkçe” temalı Uluslararası 
Öğrenciler Kısa Film Yarışmasının ödül töreni, sergi açılışı ve dereceye giren kısa 
filmlerin gösterimi yapılmıştır.

78.  27 Aralık 2017 tarihinde Türk Dil Kurumu ve Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
iş birliğiyle “2017 Türk Dili Yılı” kapsamında, Ankara’daki yirmi beş ve Ankara dışındaki 
iki yurtta kalan öğrencilere yönelik Türk dilinin doğru ve güzel kullanılması yönünde 
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bilgi ve bilinç oluşturulması amacıyla düzenlenecek konferans, bilgi yarışması ve 
Türkçe çalıştaylarını kapsayan etkinliklerle ilgili protokol metni imzalanıp etkinlikler 
başlatılmıştır.

79.  29 Aralık 2017 tarihinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu ve 
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle “2017 Türk Dili Yılı” kapsamında 
düzenlenen “Kimliğimiz Türkçemiz” başlıklı Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması’nın 
sonuçları açıklanarak, aynı günlerde yarışmanın ödül töreni düzenlenmiştir.

İdarece Düzenlenen Başka Kurumlarla
Ortaklaşa Düzenlenen
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Açık oturum (Panel) 1 11 2 2

Bilgi şöleni (Sempozyum) 1 1 1 19 4 411 3 3

Çalıştay 1 22 1 1

Konferans 2 2 15 15 2 11 3 3

Kongre 1 1

Kurultay 1 253 1 255

Diğer 1 4 1 3 4 18 1 4 12 25 2 2

TABLO 14: 2017 yılında yapılan ilmî etkinlikler ve katılımcıların sayıları.

1.4. Yayın faaliyetleri
İlmî araştırma ve çalışmalarını ilmî etkinliklerle ve söyleşilerle bilim dünyasının hizmetine 
sunan Türk Dil Kurumu, bu araştırma ve çalışmaların sonuçlarını yayına da dönüştürerek 
kalıcı duruma getirmektedir.

2016 yılında baskısı ilk kez yapılan kitap sayısı 23 adettir. Destanlar projesi yayını 1, 
tıpkıbaskı 12 ve süreli yayın sayısı ise 25 olup toplam 61 eser basılmıştır. Basım aşamasında 
91 eser bulunmaktadır.

Kurumumuzca basımı yapılan yeni yayınlarımız; 

1.  Gufran Risalesi (çeviri eser)

2.  Ahmet Hikmet MÜFTÜOĞLU (Türkçeye Emek Verenler Dizisi)

3.  Arif Nihat ASYA (Türkçeye Emek Verenler Dizisi)

4.  C. BROCKELMANN’ın “Doğu Türkçesi Grameri” Dizini 

5.  Çağatayca El Kitabı (çeviri eser)
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6.  Doğumunun 400. Yılı Dolayısıyla Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatname’si Toplantısı 
Bildirileri (İstanbul, 26-30 Eylül 2011)

7.  Garp’tan Şark’a Seyyâle-yi Edebiyye: Fransız Edebiyatı’nın Nümune ve Tarihi

8.  Gülistan Tercümesi (Giriş-Dil İncelemesi-Metin-Çeviri-Dizinlerı)

9.  Istılâhât-ı Edebiyye

10.  Kırgız Türkçesi Grameri (Ses ve Şekil Bilgisi)

11.  Mecâlisü’n-Nefâis I-II Herâtî ve Hekîmşâh Çevirisi Mülhakâtı (çeviri eser)

12.  Nehcü’l-Ferâdîs, Cennetlerin Açık Yolu

13.  Ölümünün 100. Yılında ÁRMIN VÁMBÉRY Anma Toplantısı Bildirileri (Ankara, 6-7 
Eylül 2013)

14.  Samih RİFAT (Türkçeye Emek Verenler Dizisi)

15.  Seyfü’l-Mülûk ile Bedi’ül-Cemâl Hikâyesi (Kırım Karay Rivayeti)

16.  Türk Dil Bilgisi Toplantıları -1 “Birleşik Fiil” Bildiriler ve Tartışmalar (6 Haziran 2014 
Ankara)

17.  Türkçe-Moğolca İncelemeleri (çeviri eser) 

18.  Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni Bildirileri (Vefatının 30. Yılında Prof. Dr. 
Faruk Kadri TİMURTAŞ Hatırasına) (30 Mayıs-1 Haziran 2012 İstanbul)

19.  Kırgız Destanları XIV: Coodarbeşim 

20.  Özbek Destanları 6: Dallı 

21.  Bahşayiş Lügati

22.  Karşılaştırmalı Türkmen Atasözleri (Türkmence-Türkçe)

23.  Başkurt Türkçesi Sözlüğü

24.  Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı

25.  Göz Bilimi Sözlüğü

26.  Marzubân-nâme Tercümesi (Destûr-ı Şâhî) 

27.  Ahlat Ağzı Söz Varlığı

28.  Antalya İli Korkuteli İlçesi ve Yöresi Ağızları

29.  Eski Türkçenin Deyim Varlığı

30.  Yenisey Eski Türk Mezar Yazıtları (Metinler ve İncelemeler) (çeviri eser)

31.  XVII. Yüzyıl Batı Rumeli Türkçesi Ağızları

32.   Solgun Çiçekler

33.  Çuvaş Türkçesi Grameri

34.  Türk Dil Bilgisi Toplantıları 2: Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi Bildirileri

35.  Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Çalışma Toplantısı Bildirileri

36.  Çağdaş Türkçede Cümle (çeviri eser)

37.  Satıraltı Tercümeli Fıkıh Kitabı

38.  Kazak Atasözleri

39.  İbrahim Necmi DİLMEN (Türkçeye Emek Verenler Dizisi)

40.  Polonya'da Türkoloji
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41.  Mebde-yi Nûr

42.  Eski Uygurca Gramer Terimleri vibakti-samaz

43.  Irk Bitig ve Runik Harfli Metinlerin Dili

44.  Kaşkay Türklerinin Dili

45.  Kaşkay Türklerinin Edebiyatı

46.  Kırım Yurtına ve Ol Taraflarga Dair Bolgan Yarlıglar ve Hatlar

47.  Manisa Ağızları

48.  Riyâzü'l-Cinân

49.  Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu

50.  XI.  Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Bilgi Şöleni (Sempozyumu)

51.  Türk Dili İçin

52.  Kırgız Destanları 15: Manas Destanı Cusup Mamay Varyantı

Kurumumuzca tıpkı basımı yapılan yayınlarımız;

 1. Divan (Metin-Gramer-Tıpkıbasım) (tıpkıbaskı)

 2. Irk Bitig (tıpkıbaskı)

 3. Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürü ile İlgili Tespit ve Tahliller (tıpkıbaskı)

 4. SAMİPAŞAZADE Sezai (Bütün Eserleri) (birleştirilmiş tıpkıbaskı)

 5. Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları (tıpkıbaskı)

 6. XI. Yüzyıl Türk Şiiri (tıpkıbaskı)

 7. İrşâdü'l-Mülûk ve's Selâtîn (gözden geçirilmiş baskı)

 8. Ahterî-yi Kebir (tıpkıbaskı)

 9. Mukaddimetü’l-Edeb(Moğolca-Çağatayca Çevirinin Sözlüğü) (tıpkıbaskı) (çeviri eser)

10. Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü (tıpkıbaskı)

11. Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi) (tıpkıbaskı)

12. Şair Ömer Seyfettin Bütün Şiirleriyle (tıpkıbaskı)

13. Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü  (gözden geçirilmiş ve genişletilmiş baskı)

14. Moğolca-Türkçe Sözlük (çeviri eser)

15. Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu

16. Türkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzu

17. Türk Dili Üzerine Araştırmalar I-II (birleştirilmiş baskı)

18. Okullar İçin Türkçe Sözlük

19. Acâyib-i Âlem

20. Dürdane Hanım

21. Henüz 17 Yaşında

22. Paris’te Bir Türk

23. Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması

24. Halk Hikâyeleri



TÜRK DİL KURUMU      2017 YILI FAALİYET RAPORU 55

25. Binyıl Önce Binyıl Sonra Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugâti't-Türk

26. Eski Anadolu Türkçesinde Ekler

27. Eski Türk Edebiyatı Makaleleri

28. Geometri

29. Güzel Yazılar Gezi-Hatıra

30. Güzel Yazılar Kısa Oyunlar

31. Güzel Yazılar Mektuplar

32. Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar

33. Özbek Türkçesi Grameri

34. Türk Boylarının Destanları

Kurumumuzca basımı yapılan süreli yayınlarımız; 

 1. Türk Dil Kurumu, Türk Dili Roman Özel Sayısı (154-159)  (birleştirilmiş baskı)

 2. Türk Dil Kurumu, Türk Dünyası 42. Sayı

 3. Türk Dil Kurumu, Türk Dili Dergisi 781. Sayı (Ocak 2017)

 4. Türk Dil Kurumu, Türk Dili Dergisi 782. Sayı (Şubat 2017)

 5. Türk Dil Kurumu, Türk Dili Dergisi 783. Sayı (Mart 2017)

 6. Türk Dil Kurumu, Türk Dili Dergisi Deneme Özel Sayısı

 7. Türk Dil Kurumu, Türk Dili Dergisi 784. Sayı (Nisan 2017)

 8. Türk Dil Kurumu, Türk Dili Dergisi 785. Sayı (Mayıs 2017)

 9. Türk Dil Kurumu, Türk Dili Dergisi 786. Sayı (Haziran 2017)

10. Türk Dil Kurumu, Türk Dili Dergisi 787. Sayı (Temmuz 2017)

11. Türk Dil Kurumu, Türk Dili Dergisi 788. Sayı (Ağustos 2017)

12. Türk Dil Kurumu, Türk Dili Dergisi 789. Sayı (Eylül 2017)

13. Türk Dil Kurumu, Türk Dili Dergisi 790. Sayı (Ekim 2017)

14. Türk Dil Kurumu, Türk Dili Dergisi 791. Sayı (Kasım 2017)

15. Türk Dil Kurumu, Türk Dili Dergisi 792. Sayı (Aralık 2017)

16. Türk Dili dergisi Türk Şiiri Özel Sayısı IV: Çağdaş Türk Şiiri 

17. Türk Dili dergisi Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı

18. Türk Dili dergisi Dilin Perdeleri

19. Türk Dili dergisi Mektup Özel Sayısı

20. Türk Dili dergisi Türk Şiiri Özel Sayısı II: Divan Şiiri 

21. BELLETEN dergisi 2016 / I

22. BELLETEN dergisi 2016 / II

23. BELLETEN dergisi 2017/ I

24. BELLETEN dergisi 2017/ II

25. Türk Dünyası dergisi 43. Sayı (Bahar 2017)
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a) İlk Kez Basılan Eserler:

1. Göz Bilimi Sözlüğü
 Ömer Faruk RECEP

Göz Bilimi Sözlüğü iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
insan gözünün yapısı, işleyişi, bozuklukları, hastalıkları ve 
tedavileriyle ilgili terimler verilmekte; bunların açıklamaları 
yapılmakta; yer yer örnek cümlelerle bu terimlerin daha kolay 
anlaşılması sağlanmakta ve terime ait alt başlıklar açıklamalarıyla 
birlikte sıralanmaktadır. İkinci bölümde İngilizce göz bilimi 
terimleri ve bunların Türkçe karşılıkları bulunmaktadır. 

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1222,	Ankara)

2. Başkurt Türkçesi Sözlüğü
 Murat ÖZŞAHİN

Bu sözlük genç bir yazı dili olan Başkurt Türkçesinin 27.260 madde 
başı ve 1.000’in üzerinde alt madde başı olmak üzere toplam 
29.000 civarında söz malzemesini içermektedir. Ayrıca çağdaş 
Başkurt edebiyatından ve halk yaratılarından 2.000‘in üzerinde 
örnek verilmiştir. Alıntılanan sözlerin kaynak dili de parantez 
içerisinde gösterilmiştir. 

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1224,	Ankara)

3. Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı 
 Mustafa S. KAÇALİN

Dedem Korkudun Kitabı Türk nesrinin zirve eserlerindendir. Emîr 
Nizâmeddîn ‘Alî Şêr-i Nevâyî [1441-1501]’nin Nesâyimü’l-Mahabbe 
min Şemâyimi’l-Fütüvve (Herat 1496) adlı eserinde Korkut Ata 
için şu ifadeler geçmektedir: “Türk ulusu arasında şöhreti, şöhrete 
ihtiyacı olandan daha çoktur. Kendisinden yıllar önceki geçmişi 
ve yıllar sonraki geleceği bilmesiyle meşhurdur. Öğüt karışık özlü 
sözleri halk arasındadır.”
‘Atebetü’l-Hakâyık gibi kendisi dışındaki eserlerde kendisinden 
iz yazarından kayıt yok. Yazarının doğduğu yerin adı açık yeri 
seçik değil. Eser ortada yılı yazılı değil. Sanki nüfus kâğıdı kayıp 
bir insan. Kütüphanenizde bir yere koyuyorsunuz, ama tarih 
içinde bir yere koyamıyorsunuz. İçinize siniyor oturtacak yer 
bulamıyorsunuz.
Bu kitabın içerisindeki metinlerin coğrafyası var mekânı yok. 
Zamanı var tarihi yok. Yaşanmışsa belgeleyemiyorsunuz 
yaşanmamıştır diyemiyorsunuz. Artık bu birikimlik hafızada 
bir kimlik olmuş.
Kişisi belli yeri belli zamanı belli ağıtlar gibi. Bir ateş topu olarak 
doğuyor, yanıyor yakıyor. Sonra belge kısmı unutuluyor ama 
insanın gönlünü efkârlandırıp yandırması içini aydınlatıp 
ferahlatması devam ediyor. Gönülden dile, hafızadan kulaklara 
akıp gidiyor. Sahipliyken sahipsiz kalmış gibi gözüküyor ama 
herkesin malı oluyor.
Elinizdeki kitapta; karar ve hükümlerin Korkut Ata’nın hikmetleriyle 
dile getirildiği Kazan Bey Oğuz-nâmesi’nin ve Kitâbı Dedem Korkud 
‘alâ lisânı Tâife-yi Oğuzân’ın metni yer almakta ve bu metin 
etrafında Türkbilimiyle ilgili 400’ün üzerinde mesele ele alınıp 
tartışılmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1225,	Ankara)
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4. Satıraltı Tercümeli Fıkıh Kitabı
 Hazırlayan: Yakup KARASOY

Türklerin İslam’ı kabulünden sonra yeni dinin kurallarını 
kendi dilleriyle öğrenebilmeleri maksadıyla dinî içerikli birçok 
eser Türkçeye tercüme edilmiştir. İbnü’s-Sayın adıyla tanınan 
Muhammed b. Sıdık b. Ali tarafından yazılan “Satıraltı Tercümeli 
Fıkıh Kitabı” yapı, sözvarlığı ve yazılış özellikleri ile tarihî Türk 
dil bilgisi araştırmalarına önemli katkılarda bulunacak karışık 
dilli bir eserdir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1240,	Ankara)
 
5. Polonya’da Türkoloji 
 Öztürk EMİROĞLU

Polonya, Avrupa’da Türkolojinin eski merkezlerinden biridir. 
Buna rağmen Polonya’da Türkolojinin gelişimini başlangıçtan 
günümüze  bütünlüklü bir şeklide ortaya konulmamıştır. Ancak 
Varşova, Krakov veya Poznan Türkoloji bölümleri üzerine ve 
Tadeusz KOWALSKI, Ananiasz ZAJACZKOWSKI, Jan REYCHMAN 
gibi meşhur Türkologlar hakkında kısa makaleler yazılmış ve 
bildiriler sunulmuştur. Bu çalışma ile en geniş şekilde Polonya’daki 
Türkolojinin gelişimi kronolojik olarak başlangıçtan günümüze ele 
alınmış, Türkolojiye emek vermiş bütün Türkologlar biyografileri ve 
bibliyografyalaryla birlikte dikkatlere sunulmuştur. Çalışmanın giriş 
bölümünde Polonya’da Kraliyet Sarayında XVI. yüzyıldan itibaren 
öğretilen Türkçe, meşhur tercümanlar ve Türkçe öğretiminde 
önemli çevreler, Vilnüs’ten Lviv’e, Krakov’dan Varşova’ya ve 
Poznan’a bütün Türkolojinin gelişimi önemli şahıslar üzerinden 
incelenmiştir. İki bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde 
Polonyalı Türkologlar Türkolojiye katkıları yönünden biyografik 
ve bibliyografik yönden tanıtılmıştır. İkinci bölümde ise Türkolog 
olmayan, Türkoloji eğitimi almamış araştırmacıların Türkiye ve 
Türk dünyası üzerine yaptıkları çalışmalar yer almaktadır. Böylece, 
ilk kez bir ülkenin Türkoloji envanteri çıkarılmaya çalışılmıştır. 
Bu çalışma, dünya Türkoloji külliyatının çıkarılmasına örnek 
teşkil eder ise hedefine ulaşmış sayılır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1239,	Ankara)

6. İbrahim Necmi Dilmen  
 Celal DEMİR

İbrahim Necmi DİLMEN (1887-1945), Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
kurulduğunda Kurumun ilk sekreteri olarak göreve başlamış 
ve vefatına kadar buradaki görevine devam etmiştir. Türkçenin 
sadeleştirilmesi ve özüne döndürülmesi çalışmalarında daima 
Atatürk’ün yanında ve yakınında yer almıştır. Türk dilinin 
keşfedilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili pek çok projeyi Atatürk’le 
birlikte planlamış ve hayata geçirmişlerdir. Türkiye Türkçesi yazı 
dilinin oluşması ve kurallarının belirlenmesi konusunda hem 
Türk Dil Kurumu yöneticisi hem de Türkçeye gönül vermiş bir 
araştırmacı olarak önemli hizmetlerde bulunmuştur. Bu kitapta 
İbrahim Necmi DİLMEN’in kişiliği ve çalışmalarıyla birlikte Türkiye 
Türkçesi yazı dilinin oluşma süreci üzerinde de durulmuştur.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1238,	Ankara)
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7.  Yaşayan Türkiye Türkçesi Ağızlarının Tarihî Dönemlerini Belirleyebilmek İçin Bir 
Yöntem Denemesi Örneği XVII. Yüzyıl Batı Rumeli Türkçesi Ağızları

 Gürer GÜLSEVİN
Türkiye Türkçesi ağızları hakkında çok ayrıntılı incelemelere 
dayanan yeni bilgiler ortaya konulabiliyorsa da, bugün yaşayan 
herhangi bir ağzın, tarihin herhangi bir döneminde nasıl özelliklere 
sahip olduğunu belirleyebilmek oldukça zordur. Bunun hangi 
yollarla belirleneceği üzerine de “önerilmiş, tartışılmış, denenmiş, 
kabul edilmiş bir yöntem, teknik” ortaya konulmuş değildir. Bu 
çalışmada, yukarıda bahsedilen ihtiyaçtan hareketle, günümüz 
Batı Rumeli Türkçesinin XVII. yüzyıldaki durumunu belirlemek 
için yollar aranmıştır. XVII. yüzyılda yazılmış kaynaklar edebî 
Osmanlı Türkçesinin ürünü olduğu için, bize veri sunmazlar. 
İlgili dönemin özelliklerini belirleyebilmek için çalışmada şu 
yollar kullanılmıştır:
1. XVII. yüzyılda yazılmış eserlerden ağız özellikleri gösterebilecek 
olan metinler (Bunlar: 1. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 2. Latin 
harfli transkripsiyon metinleri).
2. Komşu dillere (Sırpça, Arnavutça, Makedonca) geçmiş Türkçe 
kelimeler.
3. Rumelili şair ve yazarların eserleri.
4. Tarihî ve yaşayan Türk yazı dilleri ve ağızlarının karşılaştırılması 
yoluyla ulaşılabilecek arkaik-periferik özellikler.
Bu dört yolla toplanan veriler değerlendirildiğinde, Batı Rumeli 
Türkçesi ağızlarının XVII. yüzyıldaki birçok ses bilgisi ve şekil 
bilgisi özelliği belirlenmiş oldu. Ayrıca o dönemde Batı Rumeli 
Türkçesi ağızlarında kullanılmış olduğuna hükmedilen 848 madde 
başının olduğu bir sözlük de verildi.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1231,	Ankara)

8. Çuvaş Türkçesi Grameri
 Feyzi ERSOY

Çuvaş Türkçesi Grameri adlı bu çalışma,  “Giriş”, “Ses Bilgisi”, “Şekil 
Bilgisi”, “Söz Dizimi”, “Metinler” ve “Kaynakça” bölümlerinden 
meydana gelmiştir. “Giriş” bölümünde Çuvaşistan coğrafyası, Çuvaş 
tarihi ve Çuvaşların dinleri gibi konular işlenmiş; ayrıca Çuvaş 
Türkçesi ile Çuvaşça için hazırlanmış olan gramer kitapları üzerinde 
durulmuştur. Son olarak Çuvaş alfabesi de “Giriş” bölümünde ele 
alınmıştır. İkinci bölüm olan “Ses Bilgisi” bahsinde temel olarak 
Çuvaşçanın ünlüleri ve ünsüzleri üzerinde durulmuştur. Burada 
Çuvaşçadaki seslerin özellikleri anlatılmış; ayrıca ünlülerin ve 
ünsüzlerin Eski Türkçeye göre durumları örnekler yardımıyla 
gösterilmeye çalışılmıştır.“Şekil Bilgisi” bölümünde ilk olarak 
yapı bakımından isimler üzerinde durulmuştur. Yapım eklerinin 
anlatıldığı bölüm, bu kısımdan sonra gelmektedir.  “Şekil Bilgisi”nin 
“Kelime Türleri” adlı alt bölümünde önce isimler ve isim çekimi 
incelenmiştir.  İsimlerden sonra sıfatlar, zarflar, zamirler ve 
fiiller de aynı yöntemle ayrı ayrı ele alınmıştır. Fiil bahsinde fiil 
çekimleri yine örnek cümleler yardımıyla anlatılmıştır. İsim-fiil, 
sıfat-fiil, zarf-fiil ekleri ile bağlaçlar ve ünlemler “Şekil Bilgisi” 
bölümünün sonunda yer almışlardır. “Söz Dizimi” bölümünde 
Çuvaşçanın Türkiye Türkçesinden kullanımda farklılık gösteren 
özelliklerinin işlenmesi tercih edilmiştir. “Metinler” bölümünde 
ise, Çuvaş edebî dili ile konuşma dilinden seçilen metinlere yer 
verilmiş ve bunların Türkiye Türkçesindeki karşılıkları da ayrıca 
gösterilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1237,	Ankara)
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9.  Türk Dil Bilgisi Toplantıları 2: Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi Bildiriler
 Türk Dil Kurumu

Bu eser, 31 Ekim-1 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 
Türk Dil Bilgisi Toplantıları’nda sunulan 17 bildiriden oluşmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1236,	Ankara) 

10.  Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi Ve Öğretimi Çalışma Toplantısı Bildirileri
 Türk Dil Kurumu

Bu kitap, 30-31 Ekim 2014 tarihlerinde Sivas’ta düzenlenen Ana 
Dili Olarak Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Çalışma Toplantısı’nda 
sunulan 19 bildiriden oluşmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1235,	Ankara) 

11. Çağdaş Türkçede Cümle
 A. N. BASKAKOV, 
 Çeviren: Oktay Selim KARACA

A. N. BASKAKOV, “Çağdaş Türkçede Kelime Grupları” adlı 
monografisini tamamlayan bu çalışmasında, Türkiye Türkçesinde 
basit ve birleşik cümle konusunu incelemiş, basit ve birleşik cümle 
yapı tiplerini semantik özelliklerine göre tasnif etmiştir. Sentaksın 
muhtelif meseleleriyle ilgili önemli teorik bilgilere yer verilen bu 
eser, lisans ve lisansüstü öğretimde yarar sağlayacak niteliktedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1234,	Ankara)

12. Solgun Çiçekler
 M.Ş. YALTKAYA
 Hazırlayan: Adnan AKGÜN

İlmî Alandaki eserleriyle tanınan M. Ş. YALTKAYA’nın dergilerde 
çıkan birkaç şiiri ve İbnülemin’e verdiği bilgiler dışında şairliğiyle 
ilgili herhangi bir kayıt yoktur. Kendisinin sözünü ettiği Solgun 
Çiçekler adını verdiği şiir kitabı ise bir bütün hâlinde ilk defa ilmî 
bir çalışmayla ortaya konulmaktadır. Kitabın giriş bölümünde 
M. Ş. YALTKAYA’nın hayatı ve eserlerine yer verilmiştir. Eserleri 
kısmında M. Ş. YALTKAYA’nın yirmi iki kitabı ve yüz kırk iki 
makalesine ait bibliyografik künye bulunmaktadır. Değerlendirme 
bölümünde Solgun Çiçekler şekil ve muhteva özellikleri açısından 
incelenmiştir. Kitabın şiir metinleri bölümü dinî, şiirler, gazeller, 
kıtalar-beyitler, şarkılar, tercümeler ve ek kısımlarından 
oluşmaktadır. Eserin sonuna araştırıcıların dikkatlerine sunulmak 
üzere hayatı bölümünde yararlanılan belgelerin orijinalleri ve 
yazarın Osmanlıca ile yazılmış şiirlerin metinleri eklenmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1233,	Ankara)

13. Yenisey Eski Türk Mezar Yazıtları
 Igor Valentinoviç KORMUŞİN
 Çeviren: Rysbek ALİMOV

Batılı kâşiflerce ortaya çıkartılan eski Türklere özgü ‘runik 
[esrarengiz]’ harflerle yazılmış ilk yazıtlar Yenisey Yazıtlarıdır. 
Rusya’da bu yazıtların araştırılma tarihi 1890’lardan günümüze 
uzanan geleneğe sahiptir. Bu gelenek, W. RADLOFF ile başlar ve 
S. Ye. MALOV, S. KLYAŞTORNIY, D. VASİL’YEV, İ. A. BATMANOV, 
İ. L. KIZLASOV ve öteki araştırmacılar ile sürer. Geleneğin 
sürdürücülerinden İgor V. KORMUŞİN, uzun yıllar özellikle 
Tuva’da yazıtları hem arazide hem de müzelerde tek tek, harf 
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harf inceleyip önceki yayınlarla karşılaştırarak konuyla ilgili 
muazzam çalışmasını günümüzden tam 20 yıl önce, 1997’de 
yayımlamıştır. 20 yıllık gecikmeyle de olsa bu mühim kaynak 
Türkçeye kazandırılmıştır. İ. V. KORMUŞİN’in çalışmasında 
yazıtlar, üstlerindeki aile damgalarına göre tasnif edilmiş ve bu 
sıraya göre değerlendirilmişlerdir. Bugün Tuva’da (Kızıl Müzesi) 
ve Abakan yakınlarındaki Minusisnk Müzesinde korunmakta 
olan çok sayıdaki yazıt ilk kez bu kitapta bulunuş tarihleri, runik 
harfli metni, harf çevrimi, yazı çevrimi, çevirisi ve açıklamalar 
kısmıyla ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1232,	Ankara)

14. Kazak Atasözleri
 Uğur GÜRSU

Kazak Atasözleri adlı çalışmamızda farklı konulara göre tasnif 
edilmiş 10.000 civarında atasözü yer almaktadır. Çalışmada bu 
atasözleri Latin harfleriyle verildikten sonra Türkiye Türkçesine 
aktarılmış ve açıklanmıştır. Çalışmamızda iki Türk lehçesindeki 
atasözlerine ilişkin karşılaştırma bölümü ile Kazak Türkçesindeki 
atasözlerinin söz varlığını yansıtan sözlük kısımları da 
bulunmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1230,	Ankara)

15. Ahlat Ağzı Söz Varlığı 
 Servet ERTEKİNOĞLU

Ahlat’ın Anadolu’ya Türklerin giriş kapısı olması ve bir geçiş bölgesi 
üzerinde bulunması sebebiyle Ahlat Ağzı’nda Arapça, Farsça ve 
Ermenice pek çok alıntı sözcük ve az sayıda da olsa Moğolca ve 
Rumca alıntı sözcük bulunmaktadır. Bunun yanında Eski Türkçe 
sözcükler de varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu eser bu sözcükleri 
tespit amacıyla hazırlanmıştır. Her sözcüğün etimolojisine, 
sözcüklerin geçtiği metin ve satır numaralarına yer verilmiştir. 
Derlenen metinlerdeki her sözcüğe kolayca ulaşılabilmesi için 
ayrıntılı bir dizin hazırlanmıştır. Eserde asıl amaç söz varlığını 
belirlemek olmakla birlikte yörenin ağız özellikleri de tespit edilip 
incelenmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1229,	Ankara)

16. Antalya İli Korkuteli İlçesi ve Yöresi Ağızları
 Emine ATMACA

Bu çalışma, genel olarak giriş, inceleme (ses bilgisi, şekil 
bilgisi), sonuç, metinler sözlük ve kalıp ifadeler bölümlerinden 
oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmayla ilgili temel konular 
yörenin tarihi, coğrafyası, kültürü, eğitimi, ekonomisi, sanayisi 
ve sosyal yaşantısı hakkında genel bilgilere yer verildikten sonra 
yörenin etnik yapısı üzerinde durulmuştur. Yöreye yerleşmiş 
oymak, aşiret ve boylar ile ağız yapısı arasındaki ilişkiler üzerinde 
detaylı bilgi verilmeye gayret edilmiştir. İnceleme bölümünde ise 
ses ve şekil bilgisi bölümleri, metinlere dayalı ayrıntılı olarak 
örnekler eşliğinde incelenmiştir. Çalışmada metinler bölümü 
büyük bir titizlikle incelenmiş ve metinlerden yöre ağzını tam ve 
doğru olarak yansıtmayan kısımlar çıkartılmıştır. Ancak kayıt 
dışı derlenen metinlerden tespit edilen kelime ve kalıp ifadeler 
de çalışmanın sonunda ayrıca yer verilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1228,	Ankara)
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17. Eski Türkçenin Deyim Varlığı 
 Serkan ŞEN

Türklük bilimi araştırmalarında Eski Türkçe metinleri üç kısımda 
değerlendirmek ağırlıklı görüş hâlini almıştır. Gök Tanrı inancı 
çevresindeki yazıtlar Türk Runik harfli metinleri; Manihaist, 
Budist, Hristiyan Türk çevreleriyle din dışı alanlardaki yazmalar 
Eski Uygur Türkçesi metinlerini; İslami Türk çevresinin ilk 
eserleri de Karahanlı Türkçesi metinlerini oluşturur. Bu çalışma 
değinilen çevrelere ait Türk dil yadigârlarında geçen deyimleri 
konu edinmektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1227,	Ankara)

18. Marzubân-Nâme Tercümesi
 Marzubân BİN RÜSTEM, 
 Tercüme Eden: ŞEYHOĞLU Sadre’d-dîn Mustafâ, 
 Hazırlayan: Zeynep KORKMAZ

Marzubân-nâme Tercümesi, dili ve içeriği bakımından Eski 
Anadolu Türkçesinin mühim eserlerinden biridir. XIV. yüzyılın 
ikinci yarısında Germiyan Beyi Süleyman Şah adına Farsçadan 
aktarılmış bir eser olduğu hâlde, Sadre’d-dîn Şeyhoğlu’nun çeviri 
gücü ve dile hâkimiyeti sayesinde, telif eserlerde görülen özellikleri 
üzerinde toplayabilmiş; böylece hayvan hikâyelerine dayanan 
konusu ile olduğu kadar, akıcı, etkileyici sade dil ve üslubu ile de 
Türk Dili ve Edebiyatı’nın üstün nitelikli eserleri arasına girmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1226,	Ankara,	gözden	geçirilmiş	ve	
genişletilmiş	baskı)

19. Karşılaştırmalı Türkmen Atasözleri
 Gurbandurdı GELDİYEV, Yaşar KARAYUNUSOĞLU

Eser hazırlanırken Türkmen atasözlerinin araştırmacı ve okurlara 
ulaştırılması hedeflendi. Eserde Türkmen atasözleri bir sütunda 
verilirken karşı sütunda varsa Türk atasözlerindeki tam karşılığı 
yoksa anlamı karşı sütuna yazıldı.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1223,	Ankara)

20. Bahşayiş Lügati
 Bahşāyiş BİN ÇALIÇA, 
 Hazırlayan: Fikret TURAN

Bahşayiş Lügati, Anadolu çevresinde gelişen Oğuz Türkçesinin 
kelime varlığına dair özgün ve önemli veriler sunan tematik 
bir sözlüktür. Bir Arapça-Farsça sözlüğün satır arası Eski Oğuz 
Türkçesi tercümesi olan eserdeki söz varlığı, gramer yapıları 
ve imla özellikleri Oğuz Türkçesinin Anadolu ve çevresinde 
şekillenecek olan yazı dilinin ilk dönemine dair isabetli tespitlerde 
bulunmamıza imkân sağlayan nadir kaynaklardan birisidir. 

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1207,	Ankara)

21. Gufran Risalesi
 Ebu’l-Alâ el-MAARRÎ, 
 Çevirenler: Nevzat H. YANIK, Selami BAKIRCI

Arap edebiyatında hayalî yolculuk konusunu işleyen önemli 
eserlerinden biri, Risâletu’l-ğufrân (Bağışlanma Risalesi) adıyla 
tanınan eserdir. 11. yüzyıl Arap edebiyatının şaheserlerinden 
olan bu eser, kısaca Ebu’l-Alâ el-Maarrî olarak tanınan Suriyeli 
şair ve edebiyatçı Ebu’l-‘Alâ Ahmed b. ‘Abdillah b. Süleyman el-
Ma‘arrî (öl. 449/1057) tarafından kaleme alınmıştır. Arapçadan 
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Türkçeye çevirisinin yapıldığı bu risale, yine Arap edebiyatının 
ünlü simalarından, Bedî‘u’z-zamân el-Hemedânî’nin (öl. 398/1008) 
el-Makâmetu’l-İblîsiyye adlı eserinden kısa bir süre sonra; Bedî‘u’z-
zamân el-Hemedânî’nin bu eserinden etkilendiği izlenimini veren 
ve edebiyat ağırlıklı bir çalışma olan Endülüslü yazar İbn Şüheyd’in 
(öl. 426/1035) et-Tevâbi‘ ve’z-zevâbi‘ adlı risalesinden yaklaşık 20 
yıl sonra; benzer türde Batı edebiyatında İlahi Komedya adıyla 
kaleme alınmış olan eserin yazarı Dante’nin doğumundan da 
207 yıl önce kaleme alınmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1221,	Ankara)

22. Gülistan Tercümesi
 SADÎ, 
 Çeviren: SİBÎCÂBÎ, 
 Hazırlayan: Oğuz ERGENE

Sibîcâbî’nin H. 800 (1397-1398) yılında Doğu Türkçesine yaptığı 
çeviri, Gülistan’ın bu yazı diline yapılan ilk çevirisi olarak 
bilinmektedir. Çalışmada, bilinen tek nüshası British Library’de 
Or. 11685 numara ile kayıtlı olan el yazması metnin taranarak 
oluşturulan ve söz konusu kütüphaneden sağlanan yoğun diske 
kayıtlı kopyası kullanılmıştır. Eser; giriş, dil incelemesi, metin, 
çeviri, notlar, dizinler ve tıpkıbasım olmak üzere yedi ana bölümden 
oluşmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1211	Ankara)

23. Istılâhât-ı Edebiyye, 
 Muallim Naci
 Hazırlayan: M. A. Yekta SARAÇ

Ahmet Hamdi TANPINAR’ın “eski belagatin bizde en iyi eseri” olarak 
nitelendirdiği Istılâhât-ı Edebiyye, Türk edebiyatının yenileşme 
dönemi için olduğu kadar klasik dönemi için de önemli bir eserdir. 
Yazarının edebî zevk sahibi bir şair ve münekkit kimliklerine sahip 
olması ehemmiyetini artırmaktadır. Özellikle, bazı maddelerde 
ve örnek şiir metinlerinde bu durum bariz bir şekilde kendini 
göstermektedir. Eser edebiyat tarihimiz, edebiyat eleştirisi, edebiyat 
kuramı ve terminolojisi için vazgeçilmez bir eser niteliğindedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1210,	Ankara)

24.  Mecâlisü’n-Nefâis I-II Herâtî ve Hekîmşâh Çevirisi Mülhakâtı [Herâtî ve Hekîmşâh 
Tezkiresi],

 ALİ ŞÎR-İ NEVÂÎ, 
 Çeviren: A. Naci TOKMAK

Herâtî Tezkiresi, ‘ALİŞÎR-İ NEVÂÎ’nin Mecâlisü’n-Nefâis adlı 
tezkiresini Letâyif-nâme adıyla Farsçaya çeviren Sultan 
Muhammed Fahrî-yi Herâtî’nin tezkireye yaptığı ilavelerle, kitabın 
sonuna IX. Meclis adıyla dokuz kısım ve bir hâtimden oluşan 
ve NEVÂÎ’nin tezkiresine almadığı, sâdat, ulemâ, fuzalâ, erbâb-ı 
hüner, avâm, vuzerâ, ünlü ümerâ ve sultanlar olmak üzere 188 
kişi hakkındaki bilgileri içerir.
Hekîmşâh Tezkiresi ise ‘ALİŞÎR-İ NEVÂÎ’nin Mecâlisü’n-Nefâis adlı 
tezkiresini Farsçaya çeviren Hekîmşâh Mubârek-i Kazvînî’nin, 
NEVÂÎ’nin eserine almadığı Akkoyunlulardan Sultan Ya’kûb’un 
sarayına mensup kırk şair ile daha da önemlisi, Ravza-yı Dovvom’da 
Yavuz Sultan Selim dönemi saray şairleri ile başka tezkirelerde 
haklarında bilgi bulunmayan, seksen bir şairin tercüme-i hâli ile 
şiirlerinden örnekleri içine alan bir tezkiredir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1217,	Ankara)
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25. Özbek Destanları 6: DALLİ
 Anlatan: Ergaş CUMANBULBULOĞLİ, 
 Hazırlayan: Cabbar EŞANKUL, 
 Türkiye Türkçesine Aktaran: Dilek SEZER

Dalli, Köroğlu dairesine mensup geleneksel Özbek halk destanıdır. 
Kaynak kişisi Ergaş CUMANBULBULOĞLİ, neşre hazırlayan Cabbar 
EŞANKUL’dur. Babasının emriyle Hasanhan’ın kardeşi Avazhan’a 
eş olması için Erzurum padişahının kızı Dalli’yi kaçırmak üzere 
tek başına çıktığı yolculuk ve Kubadşah ordusuyla mücadelesi 
anlatılmaktadır. Nazım-nesir karışık yapıya sahiptir, ismini 
destanın kadın kahramnanı Dalli’den almaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1216	Ankara)

26. Kırgız Türkçesi Grameri (Ses ve Şekil Bilgisi), 
 Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL

Kırgız Türkçesi Grameri, Türkiye’deki Türkoloji çevrelerinin ve 
Kırgızcaya ilgi duyanların yararlanması amacıyla hazırlanmıştır. 
Kırgız edebî dilinin esas alındığı bu kitapta Giriş, İnceleme, Kiril 
alfabeli ve çeviri yazılı metin ve aktarma, Dizin olmak üzere dört 
ana bölüm bulunmaktadır. Ses ve şekil bilgisinin yer aldığı inceleme 
bölümüne Kırgız sözlük ve gramerleri, Kırgız edebiyatından 
örnekler kaynaklık etmiştir. Gramer bölümünden sonra başta 
Çıngız AYTMATOV olmak üzere Tölögön KASIMBEKOV, Kasım 
TINISTANAOV, Aalı TOKOMBAYEV, Alıkul OSMONOV, Süyünbay 
ERALİYEV, Keŋeş CUSUPOV vb. seçkin Kırgız şair ve yazarlarına 
ait metinlerle okuyucuyu buluşturan eser, Kırgızca ek dizini ve 
gramer terimleri dizini ile sona ermektedir.  

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1209,	Ankara) 

27.  Garp’tan Şark’a Seyyâle-yi Edebiyye Fransız Edebiyatının Nümune ve Tarihi
 Halid Ziya UŞAKLIGİL, 
 Hazırlayan: Rafet ŞİMŞEK

Türk edebiyatı tarihçiliğinde ilk telif Batı edebiyatı tarihi olarak 
kabul gören Fransız Edebiyatının Nümune ve Tarihi adlı yarım kalan 
bu eser, 17. yüzyıla kadar olan Fransız edebiyatı tarihini inceler. 
Halid Ziya’nın da ifade ettiği gibi bu eser Fransız edebiyatının en 
parlak devri olan 17. yüzyıl bir medhâl niteliğindedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1206,	Ankara)

28.  Seyfü’l-Mülûk İle Bediü’l-Cemâl Hikâyesi (Kırım Karay Rivayeti)
 Hazırlayan: Tülay ÇULHA

Eser, Feodosya Eski Eserler Müzesi’nin Kütüphanesinde bulunan 
mecmuanın baskıya hazırlanmış şeklidir. Kırım Karay Türkçesine 
ait bu mecmuada 1001 gece masallarından Seyfü’l-Mülûk ile 
Bediü’l-Cemâl Hikâyesi bulunmaktadır. İbrani harfleriyle kaleme 
alınmış el yazması Babay Cumuk tarafından 1888’de daha eski 
bir mecmuadan kopyalanmıştır. Çalışma yazı çevrimi ve dizin-
sözlük bölümlerinden oluşmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1205,	Ankara)

29.  Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni Bildirileri
 Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile Vefatının 
30. yılında Prof. Dr. Faruk Kadri TIMURTAŞ hatırısına 30 Mayıs-1 
Haziran 2012 tarihleri arasında düzenlenen bilgi şöleninde sunulan 
51 bildiriden oluşmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1200,	Ankara)
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30. Samih Rifat 
 Ayşegül CELEPOĞLU

1874’te İstanbul’da doğan Samih RİFAT, Millî Mücadele’ye destek 
vermek üzere Anadolu’ya geçer ve bu esnada Türk dili ve tarihi 
üzerine yapmış olduğu çalışmaları Mustafa Kemal’in dikkatini 
çeker. İstanbul’dan getirtilen kitapları ile çalışmalarını hızlandırır. 
1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyetinin kuruluşunda yer alır ve 
Cemiyetin ilk reisi olur. Geride Türk dili ile ilgili çalışmalar 
bırakarak aynı yıl vefat eder. 

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1220,	Ankara)

31. Arif Nihat Asya
 Yavuz Bülent BÂKİLER

Arif Nihat ASYA, Cumhuriyet devri edebiyatımızın hem nesirde hem 
de şiirde muhteşem kalemlerinden biri. Türkçeyi onun zenginliği 
ve kıvraklığıyla, şaşırtan güzellikleriyle kullanan ediplerimiz çok 
az! Onun nesri, Mimar Sinan’ın eserlerine benziyor. Muhteşem 
ve hikmet yüklü ifadeler silsilesi. Şiirleri ise üç ayrı kaynaktan 
süzülüp gelen, yani bize aruzdan, heceden ve serbest vezinden 
ürpertili güzellikler getiren sihirli kelimeler dünyası. Arif Nihat 
bazen ceylan yürekli, bazen aslan yeleli şiirlerle karşımıza çıkan 
müstesna bir şair. 

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1218,	Ankara)

32. Kırgız Destanları XIV Coodarbeşim Destanı 
 Hazırlayan: Cıldız ALİMOVA

Coodarbeşim Destanı, Kırgız Destan geleneği içinde önemli bir 
yere sahip olan Er Töştük Destanı’nın devamıdır. Destanda, bir 
zamanlar babası Er Töştük’ün yapamadığı işleri yapmak üzere 
yola çıkıp çeşitli maceralar yaşayarak ve kahramanlıklar yaparak 
evine, yurduna dönen Coodarbeşim’in hikâyesi anlatılır. Ayrıca 
kitapta destanının varyantları karşılaştırılmış epizot yapısı 
üzerinde durulmuş ve Oruzbay URMANBETOV’un varyantının 
metni verilmiştir. 

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1215,	Ankara)

33.  Doğumunun 400. Yılı Dolayısıyla Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatname’si Toplantısı 
Bildirileri

 Türk Dil Kurumu
26-30 Eylül 2011 tarihleri arasında Türk Dil Kurumu tarafından 
düzenlenen toplantıya ait Evliya Çelebi ve Seyahatname’sini 
çeşitli yönleriyle ele alan 20 bildiriden oluşmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1214,	Ankara)

34.  Ölümünün 100. Yılında Ármın Vámbéry Anma Toplantısı Bildirileri 
 Türk Dil Kurumu

6-7 Eylül 2013 tarihleri arasında Türk Dil Kurumu tarafından 
düzenlenen toplantıya ait Ármin VÁMBÉRY’yi ve Ármin 
VÁMBÉRY’nin Macar ve Türk dillerine katkılarını çeşitli yönleriyle 
ele alan 16 bildiriden oluşmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1208,	Ankara)
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35. Nehcü’l-Ferâdîs Cennetlerin Açık Yolu
 Kerderli Mahmud, 
 Aktaran: Bilâl AKTAN

Nehcü’l-Ferâdîs 1357 yılında Harezm Türkçesi ile yazılmış 
bir eserdir. Dört bölüm üzere düzenlenmiştir. Sırasıyla, Hz. 
Peygamber’in hayatı, ilk dört halife ve dört mezhep imamı, insanı 
Allah’a yaklaştıran hayırlı ameller, Allah’tan uzaklaştıran kötü 
ameller ele alınmıştır. Eser hakkında János ECKMANN, “bugünkü 
dile çevrilseydi, şüphe yok ki, halk arasında yine rağbet görürdü” 
demiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1204,	Ankara)

36. Çağatayca El Kitabı
 János ECKMANN, 
 Çeviren: Günay KARAAĞAÇ

Türk dilleri ailesinin Karluk veya doğu kolu olan Çağatayca, 
Karahanlı (11.-13. yüzyıllar) ve Harezm (14. yüzyıl) yazı dillerinin 
devamı olarak Timurlular (1405-1506) idaresi altında gelişip ortaya 
çıkmıştır. Çağatayca, 15. yüzyıl başından 20. yüzyılın başına 
kadar kullanılmış ve zamanla bütün Orta Asya Türklerinin yazı 
dili hâline gelmiştir. 

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1202,	Ankara)

37. Türkçe-Moğolca Çalışmaları
 Sir Gerard CLAUSON
 Çeviren: Fatma KÖMÜRCÜ

Türkçe-Moğolca ilişkilerini, karşılıklı kelime alışverişlerini Sir 
G. CLAUSON birbirinden farklı dönemlerde, devirlerde ele alır. 
Kısaca bu ilişkileri ikiye ayırabiliriz: 1. Çingiz Kağanın 1206’daki 
Büyük Kurultay’ı sonrası ortaya çıkan Moğol hâkimiyeti ve bunun 
sonucunda Moğolcanın birkaç yüzyıl Orta Asya’dan Rusya’ya, 
Kıpçak bozkırlarına yayılımı; 2. 1206 öncesi, Kitanlar ve Kitan 
öncesi karşılıklı ilişkiler.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1201,	Ankara)

38. Türk Dil Bilgisi Toplantıları-I: Birleşik Fiil Bildiriler ve Tartışmalar
 Türk Dil Kurumu

6 Haziran 2014 tarihinde Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen 
toplantı dört oturum altında gerçekleştirilmiştir. Birinci oturumda, 
Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK’in açış konuşması, Yrd. Doç. Dr. 
Abdullah DEMİRAL ve Prof. Dr. H. İbrahim DELİCE’nin bildirileri 
yer almaktadır. İkinci, üçüncü ve dördüncü oturumlar ise “Birleşik 
Fiil” başlığı altında bilim adamlarının katılımıyla gerçekleştirilen 
tartışmalardan oluşmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1198,	Ankara)

39. C. Brockelmann’ın “Doğu Türkçesi Grameri” Dizini
 Yong-Sŏng Lİ

20. yüzyılın en önemli doğu bilimcilerinden ve Sâmi dilleri 
bilgini olan Carl BROCKELMANN’ın Osttürkische Grammatik 
der islamischen Litteratursprachen Mittelasiens, “Orta Asya’nın 
İslâmî Doğu Türk Edebiyat Dillerinin Grameri” adlı eserinin dizin 
çalışmasıdır. Bu çalışma sonucunda kitaptaki dizgi hataları ve 
tutarsızlıklar tespit edilmiş ayrıca bütün bunlar liste hâlinde 
verilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1212,	Ankara)
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40. Mebde-Yi Nûr, Meşreb
 Baba RAHÎM
 Hazırlayan: Sadi GEDİK

XV. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar Türkistan’da Çağatay Türkçesi 
ile pek çok edebî eser yazılmıştır. Bu eserlerden biri de MEŞREB 
(Baba RAHÎM)’in Mebde-yi Nûr adlı eseridir. Mebde-yi Nûr, Anadolu 
coğrafyası ile Türkistan coğrafyası arasındaki edebî ilişkileri 
göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Türkistan’da yazılan 
Mebde-yi Nûr, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Mesnevi’sinin 
etkisinde telif-tercüme şeklinde yazılmış tasavvufi bir mesnevidir.
XVII. yüzyılın sonları ile XVIII. yüzyılın başlarında yazıldığı 
tahmin edilen Mebde-yi Nûr, son dönem Çağatay Türkçesine ait 
zengin bir dil ürünüdür. Üç bölümden oluşan eserde 7909 beyit 
bulunmaktadır. Pek çok hikâye ve gazeli de içerisinde barındıran 
Mebde-yi Nûr’un Türk dünyasında –özellikle tasavvufi çevrelerde- 
çok okunan bir eser olduğu anlaşılmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1213,	Ankara)

41. Ahmet Hikmet Müftüoğlu 
 Hüseyin TUNCER

Ahmet Hikmet MÜFTÜOĞLU iyi bir eğitim alır, Fransızca öğrenir. 
Batı edebiyatını tanımaya başlar ve çeviriler yapar. Mühim 
görevlerde bulunur. Aynı zamanda Türk-Macar dostluğunu 
pekiştirmeye çalışır. Önce Servet-i Fünûn topluluğuna daha sonra 
Millî Edebiyat hareketine katılır. Yeni Lisan anlayışına bağlı kalır, 
sade dille mensur şiir kutbunda başarılı eserler verir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1219,	Ankara)

42. Eski Uygurca Dil Bilgisi Terimleri vibakti-samaz 
 Murat ELMALI

Çalışmada Eski Uygurca belgelerde yer alan sekiz hâl çekimi 
(vibakti/sav evrişi) ve altı söz öbeği (samaz) oldukça ayrıntılı bir 
şekilde ele alınmıştır ve gerek isim çekimi gerekse söz öbeklerinin 
kullanımı ile ilgili farklı örnekler sunulmuştur. Gramer terimlerinin 
yer aldığı belglerin çoğunluğunu Abhidharmakośabhāsỵa-tị̄kā 
Tattvārthā-nāma belgeleri oluşturmaktadır. Eski Uygurca Gramer 
Terimleri vibakti-samaz çalışması ile Eski Uygurların yüksek bir 
Budist felsefî düşünceye sahio oldukları kadar gramer ve dil bilimi 
konularına da hâkim oldukları ortaya konulmaya ve dil bilgisi 
tarihimize küçük de olsa bir katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1247,	Ankara	2017)

43. Irk Bitig ve Orhon Yazılı Metinlerin Dili 
 Fikret YILDIRIM

Eski Türkçe çalışmalarında Runik alfabe denince ilk olarak akla 
yazıtlar -yani, başta Moğolistan’da bulunan Orhon Yazıtları olmak 
üzere Türklerin dikmiş oldukları yazıtlar- gelmektedir. Maalesef, 
bu alfabe ile kâğıda yazılmış olan metinler -belki Irk Bitig hariç- 
hep arka planda kalmıştır. Kâğıda yazılı Runik harfli metinlerin 
ilk kez toplu olarak çalışıldığı bu eserde başta Irk Bitig olmak 
üzere toplam 46 adet katalog numaralı yazma ele alınmıştır. 
Bu çalışmamızda, bilinen kâğıt yazılı Eski Türkçe Runik harfli 
metinlerin tamamının işlenmesi bize bu metinlerin bir sözlüğünü 
de hazırlama imkânı vermiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1244	Ankara	2017)
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44. Kaşkay Türklerinin Edebiyatı
 Farzaneh DOULATABADİ

Kaşkaylar İran’ın merkezinde İran’ın diğer halklarıyla kuşatılmış 
ve iki dilli (Türkçe-Farsça) bir topluluk olarak yaşamakta ve sağlam 
bir şekilde il mensubiyeti şuurunu sürdürmektedirler. Kaşkay 
Türkleri, İran’da her zaman büyük bir nüfuza sahip olmuşlardır.
Kaşkay Türklerinin edebiyatı, İran’ın diğer Türk halklarının 
edebiyatı gibi iki ana koldan oluşmaktadır. Bunlardan ilki sözlü 
ve diğeri yazılı edebiyattır. Kaşkay Türklerinde yazılı edebiyat, 
yok denecek kadar azdır. Buna karşılık sözlü edebiyat ve âşıklık 
geleneği oldukça güçlüdür. 
Kaşkay Türkçesinde yazılan eserler, genellikle halk şiiri özellikleri 
taşıyan manzum eserlerdir. Diğer edebî türlerden, özellikle modern 
türlerden söz etmek mümkün değildir.
Kaşkay şiiri ve onunla birlikte Kaşkay müziği, Kaşkay Türk 
toplumunun ve halkının nice acılarını ve mutluluklarını; değerlerini 
ve doğrularını içinde barındırarak ve besleyerek günümüze kadar 
ulaştırmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1251	Ankara	2017)

45. Kaşkay Türklerinin Dili 
 Dilek Erenoğlu ATAİZİ

Miladın ilk yıllarından bugüne yeryüzünün her yerine yayılmış 
olan Türkler dillerini de kimlikleri gibi korumuşlardır. Eski göç 
dönemlerinden taşıdıkları sosyal sistemleri yürürlükte tutmuşlar 
ve genetik hafızalarını, söz varlıklarını iç içe oldukları dillere 
rağmen mümkün olduğunca korumuşlardır. Türk lehçelerinin 
söz varlıkları, birbirinden uzak coğrafyalarda yaşayan Türklerin 
zamandaki yankıları olmuştur. İran sınırları içindeki Kaşkay 
Türkleri de bu halklardan biridir. Bu çalışmada Kaşkay Türklerinin 
dili saha araştırmasına dayalı olarak incelenmiştir.
Kaşkay Türkçesi İran sınırları içinde, Vilayet-i Kaşkayi adı verilen 
bölgede yaşayan yarı göçebe halkın dilidir. Kaşkay Türkçesi, 
Oğuz grubu içinde yer almaktadır. Bununla birlikte aynı dil grubu 
içinde ve aynı coğrafyada yer alan Azerbaycan, Türkmen, Hamse, 
Horasan lehçelerinden farklılıklar göstermektedir.
İlhanlık sisteminin izlerini taşıyan Kaşkay bölgesinde Türkçe-
Farsça dil alışverişi ile şekillenmiş farklı bir etnolinguistik yapı 
gözlenmektedir. İki dilli bir halk olan Kaşkaylar, Fars eyaletinde 
Araplar ve Lorlarla komşuluklarından dolayı dillerinden de 
etkilenmişlerdir. Devlet dili Farsçanın da etkisiyle yarı göçebelerin 
aksine yerleşik yaşayan Kaşkayların dilinde yoğun Farsça etkiler 
bulunmaktadır.
Kaşkay Türklerinin dili iç içe yaşadıkları Azerbaycan Türklerinin 
dili ile büyük benzerlik göstermektedir. Bu sebeple Kaşkay Türkçesi, 
Azerbaycan Türkçesinin bir ağzı gibi görünmektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1250	Ankara	2017)

46.  Kırım Yurtına ve Ol Taraflarga Dair Bolgan Yarlıglar ve Hatlar (1520-1742 Kırım 
Tatarcasıyla Yarlıklar ve Mektuplar) Metin-Dizin

 Faysal Okan ATASOY
Kırım Yurtına ve Ol Taraflarga Dair Bolgan Yarlıglar ve Hatlar 
adlı eserin çeviri yazı (transkripsiyon) ve dizininden oluşan 
bu eser, giriş, metin ve dizin bölümlerinden oluşur. Eserde yer 
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alan, Kırım Hanlığı’nın 1520-1742 yılları arasında gönderdiği ve 
komşu devletlerinden aldığı resmî mektuplar Hanlığın tarihi 
ve Kırım Tatarcası üzerine yapılacak araştırmalar için temel 
kaynaklardandır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1252	Ankara	2017)

47.  Manisa Ağızları
 Ayşe İLKER

Manisa Ağızları adıyla hazırlanan çalışma, Manisa’nın bütün 
ilçelerinden ve bu ilçelere bağlı belirli köylerden toplanmış 
dil malzemesine dayanmaktadır. Bu dil malzemesi, bilimsel 
yollarla işlenmiş ve Manisa Ağızlarının ayrıntılı bir grameri 
ortaya çıkarılmıştır. Değerlendirilen dil malzemesine göre, Manisa 
bölgesi, iki ağız grubuna ayrılmıştır. Bunlar, yükleme hâli ekiyle 
yönelme hâli ekini birbiriyle değiştirenler ve değiştirmeyenler 
şeklinde gösterilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1245	Ankara	2017)

48.  Riyâżu’l-Cinân [Cennetlerin Bahçeleri] 
 CİNÂNÎ 
 Hazırlayan: Mahmut ŞARLI

III. Murad devrinin önde gelen şairlerinden olan Bursalı Cinânî’nin 
Riyâzu’l-Cinân’ı, devrinde oldukça rağbet görmüş ve çok okunmuş 
bir mesnevidir. Son derece canlı, renkli ve akıcı bir üsluba sahip 
olan Riyâzu’l-Cinân, klasik mazmunların yanı sıra bolca mahallî 
deyimlere, atasözlerine, ayet ve hadislere yer vermek suretiyle 
kuru, eğitici mesnevilerden ayrı bir özellik gösterir. Mahallî, millî 
ve folklorik bilgiler ile bazı çağdaşı şairlerin hayatları hakkında 
mühim bilgiler ihtiva etmesi yanında verilen siyasî ve genel 
ahlaka ait bilgilerin günümüz için de geçerli olması bakımından 
Riyâzu’l-Cinân; eski edebiyatımızın sosyal meselelere ilgisiz 
kaldığı iddiasını çürüten, mahallileşme eğiliminin bu yüzyıldaki 
örneklerinden olan bir eserdir.
Dört bölümden oluşan çalışmamızın birinci bölümü Cinânî’nin 
hayatı, edebî kişiliği, dünya ve hayat görüşü ile eserleri 
oluşturmaktadır. Metnin geniş bir tahlili mahiyetindeki ikinci 
bölüm; sonuç, kaynaklar, metinin kuruluşunda tutulan yol, 
nüshaların tanıtılması ve metin tespitinde gözetilen esaslardan 
meydana gelmektedir. Üçüncü bölüm, metindir. Dördüncü bölüm, 
eserin günümüz Türkçesine nesir çevirisidir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1246	Ankara	2017)

49. Kırgız Destanları 15: Manas Destanı Cusup Mamay Varyantı
 Türkiye Türkçesine aktaran: Alimcan İNAYET

Bu eser Şincang El Basması (Sincan Halk Basımevi) tarafından 
1984-1995 yılları arasında Urumçi’de yayımlanan 18 ciltli “Manas” 
destanının 1. Cilt 1. Kitabı’nın Türkiye Türkçesine aktarımından 
ibarettir. Söz konusu destan ise Doğu Türkistan Kırgız Türkleri 
arasında yetişmiş büyük Manasçı Cusup Mamay tarafından 
söylenmiş, Kırgız ve Çinli bilim adamlarının büyük çabalarıyla 
kayda geçirilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1253	Ankara	2017)
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50. Dil-Yazın-Deyişbilim Bilgi Şöleni (Gönüllülük ve Hoşgörü)
  Yayıma hazırlayanlar: İlyas ÖZTÜRK, Filiz ŞAN, Elif AKKAN, S. Kürşad KOCA, Şaban 

KÖKTÜRK, M. Zahit CAN
Bu çalışma, UNESCO’nun “Gönüllülük Yılı” olarak ilan ettiği 2011 
yılında Sakarya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen XI. 
Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu’nda dil, yazın, 
kültür, kültürler arasılık, eğitim, deyişbilim ve çeviri alanlarında 
bilimsel araştırma, bilgi toplumu oluşturma ana başlıkları 
çerçevesindeki makalelerden oluşmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1248	Ankara	2017)

51.  Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Bilgi Şöleni: “Teknoloji Tabanlı 
Öğretim”  

 Türk Dil Kurumu
 Yayıma hazırlayanlar: Reşide GÜRSES, R. Burçak OKKALI, Emine SARIKAYA

Kitap, Türk Dil Kurumu ve Yunus Emre Enstitüsünün iş birliğinde 
gerçekleşen ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini konu alan 
<<Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: 
“Teknoloji Tabanlı Öğretim/ International Symposium on Teaching 
Turkish as a Foreign Language: “Technology-Based Teaching”>> 
konulu toplantının bildirileri ile “Teknoloji Tabanlı Dil Öğretimi/
Techology-Based Language Teaching” konulu paneli içermektedir. 
Türkçenin yabancılara öğretiminin teknolojik yönünün; teori, 
metot, müfredat, malzeme, öğretim, öğretici, uzaktan öğretim, akıllı 
tahta, dijital sölükler vb. açılardan değerlendirildiği bildirilerle bir 
panelden oluşan kitap, yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine 
ışık tutmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1249	Ankara	2017)

52. Türk Dili İçin 
 Sadri Maksudi ARSAL

Bu eser, “ Türk dilindeki sözleri toplama, dizme, Türk dilini 
ayırtlama, türkce sözlerden bilgi sözleri yaratma işi üzerine 
düşünceler” alt başlığı ile  Sadri Maksudi [ARSAL] tarafından 
hazırlanmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1254	Ankara	2017)

b) Tıpkıbaskı Yapılan Kitaplar:

1. Türk Dili Üzerine Araştırmalar 1-2
 Zeynep KORKMAZ

Türk Dili Üzerine Araştırmalar 1-2 adlı eser, Zeynep KORKMAZ’ın 
1945-1995 yılları arasında her biri birer bilimsel dergide yayımlanmış 
olan makalelerinden oluşmaktadır. Bir araya toplanmış olan bu 
yazılar, Eski Türkçeden günümüze kadar uzanan zaman sureci 
içinde, dil ve kültür tarihimizin farklı konularına, farklı yazı 
dillerine ve lehçelerine ilişkin araştırmaları içermektedir. Eserde 
makaleler yazılış tarihlerine göre değil, konularına ve kronolojik 
sıraya göre sekiz ayrı bölümde toplanmıştır. İki cilt hâlinde olan 
eserin üçüncü baskısı birleştirilerek gerçekleştirilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	629/	1-2,	Ankara,	3.	baskı)
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2. Türkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzu 
 Türk Dil Kurumu

Türkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzu adlı eser, 1934 yılında 
yayımlanan “Tarama Dergisi”nde kelimelere bulunan karşılıkların 
sayısının fazla olması nedeniyle oluşan kargaşayı gidermek ve 
söz konusu kelimelerin kullanımında bir birlik sağlamak amacıyla 
yayımlanan bir kitaptır. Eserde 8.752 kelime yer almaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	11,	Ankara,	2.	baskı)

3. Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu
 Türk Dil Kurumu

1934 yılında yayımlanan “Tarama Dergisi”nde kelimelere bulunan 
karşılıkların sayısının fazla olması birçok sorunla karşı karşıya 
kalınmasına sebep olmuştur. Bir kelime için farklı kişiler 
tarafından farklı karşılıkların kullanılması sebebiyle ortaya 
çıkan sıkıntıların ortadan kaldırılabilmesi amacıyla 1935 yılında 
Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu yayınlanmıştır. Elinizdeki 
eser bu kılavuzun ikinci baskısıdır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	10,	Ankara,	2.	baskı)

4. Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü
 Zeynep KORKMAZ

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ tarafından hazırlanan Dil Bilgisi 
Terimleri Sözlüğü’nün ilk baskısı 1992 yılında gerçekleştirilmiştir. 
Türk dili alanında yazılmış bütün gramerler ve 200’ün üzerindeki 
makale taranarak mevcut terimler ortaya çıkarılmıştır. Her 
terimin tanımlama ve açıklaması yapılmış, yapılan açıklamalarda 
tamamen Türkçedeki olaylara bağlı kalınarak Türkçe terimler ile 
bunların batı dillerindeki karşılıkları arasında bir uyum bulunup 
bulunmadığı, Türkçedeki durum ve olaylar ile bu dillerdeki durum 
ve olayların karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca karşılığı olmayan 
terimlere Türkçe karşılıklar önerilmiştir. Edebi eserlerden taranan 
örnek cümlelerle maddeler daha iyi açıklanmaya çalışılmıştır. 
Eserde ayrıca Almanca, Fransızca, İngilizce ve Osmanlıca dizinler 
verilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	575,	Ankara,	gözden	geçirilmiş	ve	
genişletilmiş	5.	baskı)

5. Moğolca-Türkçe Sözlük
 Ferdinand D. LESSING, 
 Çeviren: Günay KARAAĞAÇ

1960 yılının sonunda LESSING tarafından hazırlanan bu sözlük; 
sözlerin tarihteki ve bugünkü biçimlerini aynı madde başında 
vermesiyle de ünlüdür. Eserde, 13. yüzyıl başlarından 1940 yıllarına 
kadar kullanılan Soğd ve Uygur kaynaklı eski Moğol alfabesi ve 
bunun Latin çeviri yazısı, sözlerin eski biçimleri belirtilirken; Kiril 
harfleri, Rusların Moğolistan’a girmelerini (1937) izleyen yıllarda, 
konuşma dilinin yazı dili hâline getirilmesi ve Kiril alfabesine 
geçmesiyle ortaya çıkan yeni Moğolca biçimleri gösterilmektedir. 
Sözlüğün İngilizce son baskısı (1995) İki “Giriş”, “Sözlük”, “Kiril-
Latin” ve Moğol-Latin” olarak hazırlanmış iki dizin, “Budizm Terim 
ve Deyimleri” ile “Eklemeler ve Düzeltmeler” başlığı altında üç ek 
dizinden oluşmaktadır. Sözlüğün genişletilmesi ve geliştirilmesinde 
eserin on yıldan daha fazla bir süreyle kullanımından derlenmiş 
basit notlarla “Budizm Terimleri” ve “Eklemeler” bölümlerinden 
sonra üçüncü eklemeler dizini oluşturulmuştur.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	829,	Ankara,	gözden	geçirilmiş	2.	baskı)
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6. Mukaddimetü’l-Edeb
 Zemahşerî, 
 Hazırlayan: N. N. POPPE, 
 Çeviren: Mustafa S. KAÇALİN

Zemahşerî’nin Mukaddimetü’l Edeb’i Kâşgarî’nin Divanü Lugati’t 
Türk’ünden sonra gelen mühim bir sözlüktür. Bu eser N. N. POPPE 
[1897-1991]’nin Mongol’skiy slovar’ Mukaddimat al-adab çast I-II 
(Moskova-Leningrad 1938, 93-451 s. Akademiya Nauk SSSR. Trudi 
İnstituta Vostokovedeniya XIV)adlı eserinin sözlük kısmının 
çevirisidir. 

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	976,	Ankara,	2.	baskı)

7. Ahterî-yi Kebir
 Ahterî Mustafa Muslihuddin el-Karahisarî, 
 Hazırlayanlar: Ahmet KIRKKILIÇ, Yusuf SANCAK

 Muslihuddin Mustafa el-Karahisarî tarafından kaleme alınan 
Ahterî-yi Kebir Arapca-Türkçe orta ölçekte bir sözlüktür. Eser, 
çeşitli Arapça sözlüklere müracaat edilip bu kelimelere karşılıklar 
bulmak suretiyle oluşturulmuştur. Ahterî-yi Kebir’de 24.497 madde 
başı bulunmaktadır. Günümüzde kullanılmayan birçok kelime ve 
deyimin yer alması eserin önemini artırmaktadır. Eklenen Osmanlı 
Türkçesi Alfabesi Dizini eserden istifadeyi kolaylaştırmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	975,	Ankara,	gözden	geçirilmiş	2.	baskı)

8. Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü
 Veteriner Hekimliği Terimleri Çalışma Grubu

Veteriner hekimliği mesleğinde terimler, genellikle Latince, 
İngilizce ve Fransızca gibi yaygın olarak orijinal hâlleriyle 
kullanılagelmiştir. Türkçe karşılığı bulunan terimler bile yabancı 
dil şekli ile kullanılmıştır. Bu çalışmada 30.000’i aşkın terim 
tanımlanmıştır. Terimlerin yazılışlarında, varsa Türkçeleri tercih 
edilmiş yoksa mesleki söylenişleri kullanılmıştır. 

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	954,	Ankara,	gözden	geçirilmiş	ve	
genişletilmiş	2.	baskı) 

9. Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi
 Zeynep KORKMAZ

Bu eser tasvirci gramer yöntemi ile hazırlanmış bir araştırma ve 
inceleme ürünüdür. Eserde Türk dilinin kendi yapı ve işleyişiyle 
ilgili kurallar ortaya konulmuştur. Böylece Türkçenin grameriyle 
ilgili yanlış sınıflandırmalar temizlenerek tutarlı ve geçerli bir 
bütün içerisinde bir gramer kitabı ortaya çıkarılmıştır. Eserin 
ayrıntılı ve kapsamlı yapısı onu temel eser konumuna getirmiştir. 

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	827,	Ankara,	5.	baskı)

10. İrşâdü’l-Mülûk Ve’s-Selâtin
 Hazırlayan: Recep TOPARLI

 Karadeniz’in kuzeyinden Mısır’a getirilen Kıpçak Türkleri 
hakimiyeti ellerine geçirdikten sonra Memlük Devletini 
kurmuşlardır. Bu tarihten sonra Mısır’da Türkçe önem kazanmış, 
birçok lûgat, gramer kitapları yazılmış, dini ve edebi kitaplar 
tercüme edilmiştir. İşte ne müellifi, ne de tercüme yapanı 
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bilinmeyen İrşâdü’l-Mülûk ve’s-Selâtin bunlardan biridir. Recep 
TOPARLI, önce Memlük-Kıpçak şivesi yadigarları ve bunlar üzerine 
yapılan çalışmaları tanıtmıştır. Çalışmanın en önemli tarafı ise 
eserin yazılış, ses ve şekil bilgisi bakımından taşıdığı özellikler 
üzerinde durulmasıdır. Daha sonra metnin transkripsiyonu 
verilmiş, ayrıca metinde gecen bütün kelimeleri içine alan bir 
sözlük meydana getirilmiştir. 

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	555,	Ankara,	gözden	geçirilmiş	2.	baskı)

11. Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürü İle İlgili Tespit ve Tahliller
 Hazırlayan: Naciye YILDIZ

Orta Asya Türk boylarından olan Kırgızlara ait Manas Destanı’nın, 
yaklaşık elli varyantı bulunmaktadır. Bir milyona yakın 
mısrayı içeren bu destan günümüze kadar ulaşmıştır. Bu eser, 
Manas Destanı’nın günümüze kadar derlenmiş ve yayımlamış 
varyantlarından, Wilhelm RADLOFF’un, Isık Göl civarında 
yaşayan sarı Bağış, Solto ve Bugu boyları destancılarından 1862-
69 yılları arasında derlediği metin üzerinden hazırlanmıştır. 
Manas Destanı’nın yer aldığı, RADLOFF’un Proben adlı eserinin 
beşinci cildi Karakırgızlara ayrılmıştır ve 599 sayfadır. “Manas” 
başlığı altındaki birinci bölüm 1-369, sayfalar arasındadır. Naciye 
YILDIZ’ın bu çalışması, destanın ana bölümü olarak kabul 
edilen birinci bölüm üzerinden hazırlanmıştır. Eser, “Ön Söz” 
ve “Giriş” bölümünden sonra: “1. Manas Destanının Tahlili; 2. 
Manas Destanına Yansıyan Kültür Birikimi; 3. Metin ve Aktarma” 
başlıkları altında incelenmiştir. Kitabın sonunda “Sözlük”, “Dizin” 
ve “Kaynakça” yer almaktadır. 

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	623,	Ankara,	2.	baskı)

12. Irk Bitig
 Talat TEKİN, 
 Yayıma Hazırlayanlar: Emine YILMAZ, Nurettin DEMİR

Dokuzuncu yüzyıl başlarından kalma, runik yazılı en eski metin 
olan Irk Bitig üzerine hazırlanmış bu çalışmanın İngilizce bir 
versiyonu,1993 yılında Turcologica dizisinden Irk Bitig, The Book 
of Omens adıyla yayımlanmıştı. Çalışma, bu yayını esas almakla 
birlikte birçok değişikliği de içermektedir. Her şeyden önce İngilizce 
yayında rastlanan pek çok dizgi yanlışı düzeltilmiş özellikle de 
sözlük-dizinin alfabetik sıralanmasında görülen aksaklıklar 
giderilmiştir. Yine İngilizce yayının sözlük-dizin bölümündeki 50. 
ve 51. sayfalar, 48. ve 49. sayfaların tekrarı olduğu için çıkarılmıştır. 
Son olarak, Irk Bitig’in İngilizce yayınında metin içinde kullanılan 
fakat ayrı bir bölüm olarak yer almayan kısaltmalar bu çalışmada 
bir liste halinde gösterilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1059,	Ankara,	2.	baskı)

13. Samipaşazade Sezai Bütün Eserleri I-II
 Hazırlayan: Zeynep KERMAN

Eser, Tanzimat’tan sonra yetişen ikinci edebî neslin en kuvvetli 
yazarlarından biri olan Samipaşazade Sezai’ye ait roman, hikâye, 
hatıra ve gezi başlığı altında yer alan eserlerinden oluşmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	831,	Ankara,	2.	baskı)
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14. Divan, 
 Ahmed-i Dâ’î, 
 Hazırlayan: Mehmet ÖZMEN

Divan Edebiyatı’nın kuruluşunda büyük emeği olan XIV.-XV. 
yüzyılın önde gelen şairlerinden Ahmed-i Dâ’î’nin Divan’ı ilk kez 
bu yayınla günümüzün okuyucu kitlesiyle buluşmaktadır. Eserde, 
Eski Anadolu Türkçesinin dil özelliklerini geniş ölçüde yansıtan ve 
zengin bir söz varlığına sahip olan divanın karşılaştırmalı metnine, 
dizinine yer verilmiş ve gramer özelliklerine değinilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	775,	Ankara,	birleştirilmiş	baskı)

15. Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları, 
 Ertuğrul YAMAN

Eserin konusunu, bildirme kipleriyle çekimlenmiş fiillerdeki 
zaman kaymaları ve işlev değişmeleri oluşturmaktadır. 
Türkiye Türkçesinin 1960-1990 dönemini içine alan mensur ve 
manzum eserlerden alınan örnek cümlelerle dergi, gazete ve TV 
yayınlarından tespit edilen cümle örneklerinden yola çıkılarak 
konu ele alınmıştır. Bir taraftan cümledeki zaman kayması 
üzerinde durulurken öbür taraftan fiillerdeki işlev değişikliği de 
değerlendirilmiştir. Bazılarının zaman kaymasına, bazılarının 
işlev, bazılarının da hem işlev hem zaman kaymasına uğramasına 
göre malzeme kendi içinde sınıflandırılmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	730,	Ankara)	(gözden	geçirilmiş	2.	baskı)

16. XI. Yüzyıl Türk Şiiri
 Talât TEKİN

Eser Divân u Lügâti’t-Turk’teki manzum parçalardan meydana 
gelmektedir. Önce Alp Er Tunga ağıtından parçalar verilmekte 
daha sonra Divân u Lügâti’t-Turk’te geçen manzum parçaların 
aslı ve çevirisi yer almaktadır. “Açıklamalar” adı altında, manzum 
parçalar hakkında açıklayıcı bilgiler verilmektedir. Eserin sonunda 
geniş bir “Sözlük” de bulunmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	541,	Ankara,	2.	baskı)

17. Okullar İçin Türkçe Sözlük 
 Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumunun kuruluşundan bu yana yayımlanmakta 
olan 11. baskı Türkçe Sözlük esas alınarak gözden geçirilip 
genişletilen bu sözlük, okul müfredatına göre seçilen tanımları ve 
anlamları öğrencilerin yaş düzeyine göre yeniden düzenlenmiştir. 
Anlamlarının verilmesinde de hem okul ders içerikleri hem de 
öğrencilerin söz varlığı göz önünde bulundurulmuştur. Bu sözlükte 
madde başı olarak 12.624 söz yer almaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	857,	Ankara)

18. Şair Ömer Seyfettin Bütün Şiirleriyle
 Hazırlayan: Nâzım Hikmet POLAT

Ömer SEYFETTİN, Türk edebiyatının en önemli hikâyecilerindendir. 
Bu türün sevilmesinde büyük katkısı vardır. Fakat onun 
hikâyecilikteki başarısı, şairliğini gölgede bırakmıştır. Hâlbuki 
o, önce Edebiyat-ı Cedide zevkiyle, daha sonra Millî Edebiyat 
hareketinin ve Şairler Derneği’nin tercihleriyle, hem manzum hem 
mensur şiirler yazmıştır. Çokça takma ad ve rumuz kullanması, 
şiirleri üzerinde çalışanları zaman zaman yanıltmış, başkasının 
şiirleri Ömer SEYFETTİN’in sanılmıştır. Bu kitapta, onun şiirdeki 
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serüveni akademik boyutta incelenmiş ve manzum (86), mensur 
(21) bütün şiirleri bir arada verilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1107,	Ankara)

19. Acâyib-i Âlem
 Ahmet Midhat Efendi
 Hazırlayan: Kâzım YETİŞ

Eser, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren batı etkisinde 
değişmeye başlayan edebiyatımızın önde gelen isimlerinden biri 
olan Ahmet Midhat Efendi’nin Acâyib-i Âlem adlı romanının Latin 
harflerine aktarımını içermektedir. Şiir haricinde hikâye, tiyatro, 
anı, seyahat vb. edebi türlerde pek çok eser veren Ahmet Midhat 
Efendi’nin en çok roman türünde eser verdiği görülmektedir. 
Romanlarında tarihi olaylar, aşk, macera, polisiye, fen, ahlak vb. 
konulara yer veren Ahmet Midhat, Afrika’dan Güney Amerika 
içlerine, uzak diyarın insanlarından yerli hayatın ayrıntılarına 
sakin mahallelere kadar pek çok alanı mekân olarak kullanır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	757/2	Ankara	2017,	2.	baskı)

20. Dürdane Hanım
 Ahmet Midhat Efendi
 Hazırlayan: M. Fatih ANDI 

Eser, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren batı etkisinde 
değişmeye başlayan edebiyatımızın önde gelen isimlerinden biri 
olan Ahmet Midhat Efendi’nin Dürdane Hanım adlı romanının 
Latin harflerine aktarımını içermektedir. Şiir haricinde hikâye, 
tiyatro, anı, seyahat vb. edebi türlerde pek çok eser veren Ahmet 
Midhat Efendi’nin en çok roman türünde eser verdiği görülmektedir. 
Romanlarında tarihi olaylar, aşk, macera, polisiye, fen, ahlak vb. 
konulara yer veren Ahmet Midhat, Afrika’dan Güney Amerika 
içlerine, uzak diyarın insanlarından yerli hayatın ayrıntılarına 
sakin mahallelere kadar pek çok alanı mekân olarak kullanır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	757/3	Ankara	2017,	2.	baskı)

21. Paris’te Bir Türk 
 Ahmet Midhat Efendi 
 Hazırlayan: Erol ÜLGEN

Eser, Ahmet Mithat Efendi’nin Paris’te Bir Türk adlı romanlarının 
Latin harflerine aktarımını içermektedir. Ahmet Mithat Efendi, şiir 
haricinde hikâye, tiyatro, anı, seyahat vb. edebi türlerde pek çok eser 
vermiştir. En çok da roman türünde eserler vermiştir. Romanlarının 
konusu tarihî olaylardan aşk, macera, polisiye, fen, ahlak vb. 
konulara yer veren Ahmet Midhat, Afrika’dan Guney Amerika 
içlerine, uzak diyarın insanlarından yerli hayatın ayrıntılarına 
sakin mahallelere kadar pek çok alanı mekan olarak kullanır. 
Bu romanında konu Paris’te geçer. Eserin önsözünde Ahmet 
Midhat’ın romancılığından kısaca bahsedilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	776	Ankara	2017,	2.	baskı)

22. Henüz 17 Yaşında
 Ahmet Midhat Efendi
 Hazırlayan: Nuri SAĞLAM

Eser, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren batı etkisinde 
değişmeye başlayan edebiyatımızın önde gelen isimlerinden biri 
olan Ahmet Midhat Efendi’nin Henüz 17 Yaşında adlı romanının 
Latin harflerine aktarımını içermektedir. Şiir haricinde hikâye, 
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tiyatro, anı, seyahat vb. edebi türlerde pek çok eser veren Ahmet 
Midhat Efendi’nin en çok roman türünde eser verdiği görülmektedir. 
Romanlarında tarihi olaylar, aşk, macera, polisiye, fen, ahlak vb. 
konulara yer veren Ahmet Midhat, Afrika’dan Güney Amerika 
içlerine, uzak diyarın insanlarından yerli hayatın ayrıntılarına 
sakin mahallelere kadar pek çok alanı mekân olarak kullanır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	757/1	Ankara	2017,	2.	baskı)

23. Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması 
 Leyla KARAHAN

Eser, çok sayıda derleme ve incelemenin kaynaklık ettiği bir 
sınıflandırma çalışmasıdır. Kullanılan malzemenin hazırlanış 
tarihi 1989 yılı öncesidir. Çalışma iki bölümden meydana 
gelmiştir. “Giriş” bölümünde, Anadolu ağızlarının bir kısmının ele 
alındığı sınıflandırmalara değinilmekte, “İnceleme” bölümünde, 
ağız grupları ve bu grupların ayırıcı özellikleri belirtilerek 
örneklendirilmekte ve bu özelliklerin coğrafi dağılımı haritalar 
üzerinde gösterilmektedir. Kitabın sonunda örneklerin alındığı 
yazılı kaynaklar, bantlar ve haritalar verilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	630	Ankara	2017,	4.	baskı)

24. Halk Hikâyeleri
 Âşık Şeref TAŞLIOVA
 Hazırlayanlar: Fikret TÜRKMEN, Nail TAN, M. Mete TAŞLIOVA

Âşık Şeref TAŞLIOVA, hem iyi bir şair hem de halk hikâyesi 
anlatıcısıdır. Kitapta; hayatı, şairliği, hikâyeciliği ile ilgili bilgiler 
yanında altı usta malı, altı kendi tasnifi halk hikâyesi ile on kısa 
serancam tipi halk hikâyesi metni yer almaktadır. Âşığın kendi 
tasnifi halk hikâyeleriyle hayatı çevresinde oluşmuş serencamlar 
eserin değerini artırmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	931	Ankara	2017,	3.	baskı)

25.  Binyıl Önce Binyıl Sonra Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugâti’t-Türk
 Şükrü Halûk AKALIN

İlk dil bilginimiz Kaşgarlı Mahmud ve eseri Divanu Lugati’t-Türk’ü 
çeşitli yönleriyle tanıtan, Divanu Lugati’t-Türk’ten seçmeler 
sunan kitapta yaklaşık bin yıl önceki Türklerin söz varlığından 
yararlanılarak Türk kültürünün ve uygarlığının kökleri ortaya 
konulmaktadır. Beş bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde 
Kaşgarlı Mahmud’un hayatı, ikinci bölümde Divanu Lugati’t-Türk 
ele alınmaktadır. Söz Varlığından Kültür Dünyamıza başlıklı 
üçüncü bölümde ise Divanu Lugati’t-Türk’ün sözlük bölümündeki 
bilgilerden yola çıkılarak bin yıl öncesi Türk kültüründen kesitler 
sunulmaktadır. Divanu Lugati’t-Türk’ten seçmelerin yer aldığı 
dördüncü bölümde ise eserin söz varlığı konusunda bilgi verebilecek 
sözcük, deyim, atasözü örnekleri yer almaktadır. Kaşgarlı 
Mahmud’un sözcükleri tanımlarken Türk edebiyatından verdiği 
manzum parçaların da sunulduğu bu bölümün ardından beşinci 
ve son bölümde Divanu Lugati’t-Türk’ün elimizdeki tek nushasının 
Ali Emiri Efendi tarafından bulunuşu, yayımlanışı ve Türkçeye 
çevrilmesi öyküsü anlatılmaktadır. Kitapta yaklaşık 200 fotoğraf, 
resim ve haritadan oluşan görsel malzeme de bulunmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	945	Ankara	2017,	2.	baskı)
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26. Eski Anadolu Türkçesinde Ekler 
 Gürer GÜLSEVİN

Türkiye Türkçesinin ilk dönemi, 13-15. yüzyılları içine alan Eski 
Anadolu Türkçesi dönemidir. Gürer Gülsevin, bu dönemle ilgili 
pek çok metin ve araştırmayı tarayarak çekim ve yapım eklerini 
tespit etmiştir. Eserde eklerin ses yapıları, işlevleri ve kullanılış 
özellikleri örneklere dayalı olarak verilmiştir. Böylece eser ekler 
konusundaki en ayrıntılı çalışmalardan biri olmuştur.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	673	Ankara	2017,	4.	baskı)

27. Eski Türk Edebiyatı Makaleleri
 Hasibe MAZIOĞLU

Eser, Prof. Dr. Hasibe MAZIOĞLU’nun Eski Türk Edebiyatı alanında 
kaleme almış olduğu makalelerinden meydana gelmektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	947	Ankara	2017,	3.	baskı)

28. Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar
 János ECKMANN
 Yayıma hazırlayan: Osman Fikri SERTKAYA

János ECKMANN, özellikle Orta-Türkçe, Karahanlı, Harezm, 
Kıpçak ve Çağatay Türkçesi ile Rumeli ve Anadolu ağızları 
üzerinde çalışmaları ile tanınmış Macar Türkologdur. Eser; János 
ECKMANN’ın tarihî Türk lehçelerinden Harezm, Kıpçak ve Çağatay 
Türkçesi üzerine yazmış olduğu 17 araştırması ile Nevaî, Gedaî, 
Sekkâkî ve Ubaydullah Han’ın eserlerinden seçmelerin bulunduğu 
dört derlemesinin, toplam yirmi bir makalesinin tıpkıbasımıdır. 
Osman F. SERTKAYA, çeşitli kaynaklarda yayımlanmış olan bu 
yirmi bir makaleyi bir kitapta toplayarak, ilim âlemine sunmuş 
bulunmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	635	Ankara	2017,	5.	baskı)

29. Türk Boylarının Destanları
 Karl REICHL
 Çeviren: Metin EKİCİ

Eser, Türk boylarının millî hafızası niteliğinde olan Türk destanları 
üzerine incelemeleri içermektedir. Türk Boylarının Destanları, 
on bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler, “Türk Boyları”, “En 
Eski Belgeler”, “Destan Anlatıcısı, Şaman, Âşık, Şair”, “Anlatım”, 
“Tür”, “Hikâye Kalıpları”, “Destanî Şiirde Formel İfade ve İfade 
Çeşitliği”, “Retorik Stil” ve “Anlatım Tekniği ve Zaman”, “Yere Göre 
Değişmeler” biçiminde sıralanmıştır. “Türk Dünyası Destanlarının 
Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi 
Yayınları”nın ikinci kitabını oluşturan eser, bu sahadaki büyük 
bir boşluğu doldurmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	805	Ankara	2017,	4.	baskı)

30. Geometri
 Mustafa Kemal ATATÜRK

Türk Dil Kurumunun kurucusu yüce Atatürk’ün ölümünden bir 
buçuk yıl önce, 3. Türk Dil Kurultayından hemen sonra 1936-1937 
yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayı’nda yazdığı Geometri kitabı 
Dil İnkılabı’nın kaynak eserlerinden biridir. Ulu önder eserinde, 
geometri alanındaki terimleri Türkçeleştirmiştir. Yıllardır eski 
baskıların tıpkı baskısı yapılarak çoğaltılan ve Türk dili tarihinde 
çok önemli bir yeri bulunan Geometri’nin bu baskısında çizimler, 
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sayfa yapısı yeniden düzenlenmiş, yüksek baskı kalitesine 
kavuşturulmuştur.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	905	Ankara	2017,	6.	baskı)

31. Güzel Yazılar Kısa Oyunlar
 Türk Dil Kurumu

Kitap, Türk Dil Kurumunun dilimizin en güzel eserlerinden 
seçilmiş parçalar aracılığıyla başlattığı Güzel Yazılar adlı dizinin 
dördüncü kitabıdır. Bu antolojide kısa oyun türünde eser vermiş 
olan yazarlarımızdan bir derleme yapılmıştır. Derlemede, bu 
türün ilk örneklerini vermiş olan “Şinasi, Âli Bey ve İbnürrefik 
Ahmet Nuri Sekizinci”nin birer kısa oyunundan sonra, günümüz 
tiyatrosunun bu türde eser vermiş yazarlarından oyunlar yer 
almaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	643	Ankara	2017,	5.	baskı)

32. Güzel Yazılar Mektuplar
 Türk Dil Kurumu

Edebî bir tür olarak çok uzun bir geçmişe sahip olan mektubun 
devletler arası ilişkilerden kişilerin kendi aralarındaki alışverişe 
kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır. Yelpazenin bu kadar 
açılmayıp edebiyatımıza mal olmuş kişilerin mektuplarıyla 
sınırlandırılmış bu çalışmada, daha çok Cumhuriyet dönemine 
dâhil kırk beş önemli şahsiyetin özel mektupları yer almaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	647	Ankara	2017,	4.	baskı)

33. Güzel Yazılar Gezi-Hatıra
 Türk Dil Kurumu

Bir edebi türün genel adı olan hatıranın Türkçedeki ilk örneği 
Orhun Yazıtları sayılabilir. Türk edebiyatında, bu alandaki ilk ve en 
önemli eseri ise Babur Şah’ın Vekayi ve Babürname adlı eseridir. 
Hatıra türünun alt bölümlerinden biri olan gezi yazılarının Türk 
edebiyatındaki en önemli örneği ise Evliya Çelebi’nin Seyahatname 
adlı eseridir.
Bu çalışmada gezi ve hatıra ayrımı yapılmaksızın yazarların 
doğum tarihlerinin esas alınarak yapılan kronolojik bir sıra ile gezi 
ve hatıra türündeki eserlerde Tanzimat’tan sonra bir zenginleşme 
görülür. Bu kitapta, Cumhuriyet Devri’nde gezi ve hatıra türünde 
kaleme alınmış olan eserlerden bir seçme yapılmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	646	Ankara	2017,	5.	baskı)

34. Özbek Türkçesi Grameri
 Mustafa Volkan COŞKUN

1925 yılından itibaren Çağataycanın bir devamı olarak Türkistan’da, 
Özbekistan ve Özbekistan’ın dışında 20 milyondan fazla insanın 
konuştuğu Özbek Türkçesinin yapısının incelendiği eserde, 
Özbek Türkçesinde yazılmış roman, hikâye ve şiir kitaplarının 
taranmasından elde edilen malzemelerden yararlanılmıştır. Eser, 
“Ses”, “Şekil” ve “Cümle Bilgisi” olmak üzere üç ana bölümden 
meydana gelmektedir. Eserde Latin ve Kiril harfli olarak yazılmış 
Özbekçe metinlerden birkaç örnek “Metinler” başlığı altında 
verilmiştir. Eserin sonunda kaynaklara yer verilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	752	Ankara	2017,	3.	baskı)
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c) Süreli Yayınlar

1. Türk Dili dergisi Roman Özel Sayısı I-II
Temmuz 1964 ve Aralık 1964 yıllarında ilk baskıları gerçekleştirilen 
Roman Özel Sayısı I ve Roman Özel Sayısı II adlı Türk Dili 
dergilerinin özel sayılarının birleştirilmiş tıpkıbasımıdır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	154	D-159	D,	Ankara,	2.	baskı)

2. Türk Dili dergisi Dilin Perdeleri Özel Sayısı
 Türk Dil Kurumu

Dil üzerine bir düşünme denemesi diye özetleyebileceğimiz bu 
özel sayı, “Kuramsal Yaklaşımlar”, “Dilin Hâlleri” ve “Metinler 
Dükkânı” olarak adlandırdığımız üç bölümden oluşuyor. Her üç 
bölümde de birbirinden değerli yazar ve akademisyenlerimizin 
dilin perdeleri bağlamında inceleme ve değerlendirmelerini içeren 
kuramsal yazıları ve metin odaklı çalışmaları bulunmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	767-768	Ankara,	2.	baskı)

3. Türk Dili dergisi Mektup Özel Sayısı
 Türk Dil Kurumu

Bu tür yazıların dağınıklığı, daha önce yayımlanmamış olması 
ve kişiselliği çalışmaları güçleştirdiği gibi eksiksiz bir derlemeye 
de imkân vermemektedir. Bununla birlikte, elden geldiği ölçüde, 
temsil edici nitelikte ve çok sayıda örnekler verilmesine çaba 
gösterilmiştir. Kimi yazarların mektuplarının azlığına karşın 
kimilerinin mektuplarının çokluğu dikkat çekebilir. Bunun 
nedeni, aha önce yayımlanmış mektupların bırakılmasına 
kıyılamaması ve bir bölüm mektupların ise yazınımızın evrelerini 
ve sanatçılarımızın kişiliklerini aydınlatıcı nitelikte görülmesidir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	274	Ankara,	3.	baskı)

4. Türk Dili dergisi Türk Şiiri Özel Sayısı IV: Çağdaş Türk Şiiri
 Türk Dil Kurumu

Türk Dili dergisi Türk Şiiri Özel Sayısı IV Çağdaş Türk Şiiri adlı özel 
sayıda; Prof. Dr. İsmail PARLATIR’ın “XIX. Yüzyıl Yeni Türk Şiiri”, Prof. 
Dr. M. Orhan OKAY’ın “XX. Yüzyılın Başından Cumhuriyete Yeni 
Türk Şiiri (1900-1923)” ve Prof. Dr. İnci ENGİNÜN’ün “Cumhuriyet 
Dönemi Türk Şiiri” başlıklı yazılarından ve bu dönemlerin şiirlerden 
örneklere yer verilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	Ankara,	4.	baskı)

5. Türk Dili dergisi Türk Şiiri Özel Sayısı II: Divan Şiiri
 Türk Dil Kurumu

Türk Dili dergisi Türk Şiiri Özel Sayısı II Divan Şiiri adlı özel 
sayıda; Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu’nun “Divan Şiiri” ve “Kasîde”, 
Dr. Cem DİLÇİN’in “Gazel”, Prof. Dr. Ali ALPARSLAN’ın “Gazel Şerhi 
Örnekleri I”, Doç. Dr. Haluk İPEKTEN’in “Gazel Şerhi Örnekleri II”, 
Halil Erdoğan CENGİZ’in “Divan Şiirinde Musammatlar”, Doç. 
Dr. İsmail ÜNVER’in “Mesnevî” ve Prof. Dr. Kemal ERASLAN’ın 
“Çağatay Şiiri” başlıklı yazılarından oluşmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	481-482	Ankara,	3.	baskı)

6. Türk Dili dergisi Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı
 Türk Dil Kurumu

Türk Dili dergisinin Aralık  2014’te yayımlanan Çocuk ve İlk 
Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı’nda dünyadaki yaygın kullanımı olan 
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gençlik yerine ilk gençlik kavramı tercih edilmiştir. Türkçenin dil 
imkânı bakımından okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatına 
nasıl yansıdığını belirlemek hedeflenmiştir. Bu çalışma, beş ay 
süren hazırlık sürecinde çocuklarla ve 291 yazar, çize, editör, 
yayıncı, araştırmacı, eleştirmen ve çevirmen ile iletişim kurularak 
meydana getirilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	756	Ankara,	2.	baskı)

 7. Türk Dili dergisi Deneme Özel Sayısı
 Türk Dil Kurumu

Temmuz 1961 tarihinde ilk baskısı ggerçekleştirilen Deneme Özel 
Sayısının ikinci baskısıdır.
 (Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	118	Ankara	2017)

 8. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Güz 2016/42 
 Türk Dil Kurumu

 (Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1194/2	Ankara	2017)

 9. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Bahar 2017/43 
 Türk Dil Kurumu

 (Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1243	Ankara	2017)

10. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 64. Cilt-1. Sayı 2016/Yaz
 Türk Dil Kurumu 

 (Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1241	Ankara	2017)

11. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 64. Cilt-2. Sayı 2016/Kış
 Türk Dil Kurumu

 (Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1242	Ankara	2017)

12. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 65. Cilt-1. Sayı 2017/Yaz
 Türk Dil Kurumu

 (Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1243	Ankara	2017)

13. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 65. Cilt-2. Sayı 2017/Kış
 Türk Dil Kurumu

 (Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1242/2	Ankara	2017)

Eser Türü Adet %

Süreli Yayınlar 25 22,52

Tıpkıbaskısı yapılan eserler 34 30,63

Yeni basılan eserler 52 46,85

Basımı yapılan toplam eser sayısı 111 100

TABLO 15: 2017 yılında basılan eserlerin türlerine göre sayıları.

GRAFİK 4: 2017 yılında basılan eserlerin türlerine göre dağılımı.
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ç) Türk Dili Dergisi
Yayın hayatına 1951 yılının Ekim ayında başlayan Türk Dili, 
yayın hayatı boyunca ülkemizin sanat, dil, edebiyat ve düşünce 
hayatının şekillenmesinde belirleyici bir rol üstlenmiş, dil ve 
edebiyat dergiciliği içerisinde etkili ve önemli bir yere sahip 
olmuş ve yayın dünyasında kalıcı izler bırakmıştır.

Başlangıcından bugüne her ay okuyucusuna ulaşan Türk 
Dili, alanında yayımlanan en uzun soluklu dergilerin başında 
gelmektedir.

Türk Dili, sayfalarında yer verdiği Türk edebiyatının seçkin 
yazar ve şairlerinin edebî ürünleri başta olmak üzere Türk 
dilinin ve edebiyatının her alanı ve sorunuyla ilgili tartışmalar, 
soruşturmalar ve söyleşilerle gerek konulu gerek yazar 
merkezli hazırlanan özel bölüm ve dosyalarla yayımlandıkları 
dönemde alanında çoğu ilk olan ve hâlâ aranan özel sayılarla 
yayıncılığımız ve dergiciliğimiz içerisinde değerli bir yer işgal 
etmektedir.

2017 Yılında Türk Dili

Dergi

Dil ve 
Edebiyat 
Yazıları 

(İnceleme,	
söyleşi,	
gündem	

vb.)

Öykü/
Deneme Şiir Günlük Kitap 

Tanıtım Gündem Söyleşi

Ocak 781. Sayı 7 6 8 3 1

Şubat 782. Sayı 17 10 4 5 1

Mart 783. Sayı 8 2 5 1 1 1 1

Nisan 784. Sayı 5 6 6 2 1

Mayıs 785. Sayı 8 5 7 2 1

Haziran 786. Sayı 6 5 8 2 1

Temmuz 787. Sayı 7 7 8 2 3

Ağustos 788. Sayı 7 7 7 1 2

Eylül 789. Sayı 7 7 6 3 2

Ekim 790. Sayı 9 6 7 1

Kasım 791. Sayı 8 6 8 2 1

Aralık 792. Sayı 17 5 6 3

Toplam 106 72 80 2 27 12 2

TABLO 16: 2017 yılının yazılarının sayılara göre dağılım tablosu.
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Türkçe hassasiyeti olmak kaydıyla her türde edebî eserin yayımlanmasına imkân sağlayan 
Türk Dili’nde; birçok yazar, şair ve araştırmacı eserlerini, çalışmalarını yayımlama imkânı 
bulmuş, bunun yanı sıra Türk edebiyatına yeni şair ve yazarların kazandırılmasına da 
aracılık etmiştir.

Hazırlanan özel bölüm ve özel sayılarla bir kaynak eser olma niteliği kazanan Türk 
Dili’nde 2017 yılında iki özel bölüm hazırlanmıştır.

• Doğumunun 100. Yılında Kerime NADİR

• Doğumunun 100. Yılında İlhan GEÇER

Türk Dili’nde öykülerin, şiirlerin, günlük ve deneme türlerine ait örneklerin, çeşitli konular 
üzerine hazırlanmış yazıların yanı sıra söyleşilere de yer verilmiştir. Türk edebiyatında 
seçkin bir yere sahip şair ve yazarlarla yapılan söyleşiler, derginin güncelle olan bağını 
güçlendirirken okurların birçok konuda istifade edebileceği bilgiler de sunmaktadır. Bu 
amaçla 2017 yılı içinde birçok kişiyle söyleşi yapılmıştır. Bu yıl kendisiyle söyleşi yapılan 
şair ve yazarlar şunlardır:

• Nurcan TOPRAK ile eserleri üzerine

• Jale BİRSEL ile Salâh BİRSEL üzerine

Türk Dili’nde okuyucu ve araştırmacılara kolaylık sağlamak amacıyla gelenek hâline gelen 
6 aylık dizin çalışması 2017 yılı için haziran ve aralık aylarında iki kez hazırlanmıştır.

d) Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

1933’te yayın dünyasına Türk Dili Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
Bülteni adıyla kazandırılan bu süreli yayın, 1937’de Türk Dili 
Türkçe Fransızca Belleten adıyla yayımlanmıştır. Derginin 
1940’tan itibaren 20 sayı sürecek II. serisinin çıkarılmasına 
başlanmış ve adı da Türk Dili – Belleten olmuştur.

1951 yılından itibaren bu süreli yayın Türk Dili olarak aylık ve Türk 
Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten olarak yıllık yayımlanmaya 
başlayan iki bağımsız dergi olmuştur. Türkiye’nin yıllık ilk 
akademik dergisi olan Türk Dili Araştırmaları – Belleten 
1952’den beri kesintisiz olarak yayımlanmaktadır.

1984 sonrasında dergi ve Kurum yönetimindeki değişikliklerden sonra derginin yayımında 
bazı gecikmeler olmuşsa da bir süre sonra bu gecikmeler giderilmiş ve dergi olağan 
yayımına devam etmiştir. 1998 yılından itibaren yılda iki sayı yayımlanma kararı alınan 
dergide Türk dilinin tarihi, günümüzdeki durumu, grameri ve güncel sorunlarını ele alan 
ilmî yazılara yer verilmektedir.

2 Kasım 2011’de çıkan 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile TDK’nin yapısı yeniden 
şekillenmiş, 2013 yılının ortasında 20 kişilik yeni Bilim Kurulu atanmış, 2013 yılının 
sonunda da Belleten’in yeni Yazı Kurulu oluşturulmuştur. Kurul, 2014 Ocak ayından 
itibaren çalışmalarına başlamıştır. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten dergisinin 
geciken 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 ciltleri 2016 yılında ikişer sayı (toplam 10 sayı) olarak 
basılmıştır. 2016 yılının Aralık ayında geciken bu dergiler okuyucuyla buluşmuş olup 
2017 yılı 2017/I ve 2017/II sayıları yayımlanmıştır.
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e) Türk Dünyası
Yirminci yüzyılın sonlarında Türk dünyasıyla ilişkilerin yeni bir 
yönde gelişmeye başlamasıyla birlikte, Türkiye ile Türk cumhuriyetleri 
arasında Türk dünyasının dili, edebiyatı ve tarihi konularında 
çalışmalar artmıştır. Bu dönemde Türk Dil Kurumu da Türk dünyasına 
yönelik çalışmalarını sözlük, dil bilgisi ve metin yayınları üzerinde 
yoğunlaştırmış, alanla ilgili eserler yayımlamıştır. Türk dünyasıyla 
ilgili benzer çalışmaların süreli bir yayın içerisinde değerlendirilmesi 
amacıyla 1996 yılının Nisan ayında Türk Dünyası dergisi yayın hayatına 
girmiştir.

Türk Dünyası dergisi, çok geniş bir coğrafyaya yayılan Türklerin dil, tarih ve kültürel iş 
birliğine yönelik ilmî ve edebî çalışmaları okuyucusuna duyurmayı ilke edinmiştir. Dergide 
bu doğrultuda Türk dünyasının dili, tarihi ve edebiyatına ilişkin inceleme yazıları, etkinlik 
haberleri, duyurular ve edebî metinlere yer verilmektedir. Dergi yazı kurulu, derginin 
düzenli bir biçimde ve yayımcılık ilkeleri doğrultusunda yayın hayatını sürdürmesi 
amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Kurul, gönderilen yazıları değerlendirmekte, hakemlere 
göndermekte, gelen raporlar doğrultusunda makalelerin yayımı konusunda kararlar 
vermekte, böylece derginin sayılarının içeriğini belirlemektedir.
Dergimizin 2015 Bahar (39) ve 2016 Güz (40) sayıları Türk Dil Kurumunun ağ sayfasında 
daha önce yayımlansa da 2016 yılı içerisinde basılmıştır. Bu yıl içerisinde 2016 Bahar 
(41) sayısı da basılmış, 2016 Güz (42) sayısı ise önce Türk Dil Kurumunun ağ sayfasında 
yayımlanmış ve 2017 yılında da baskısı gerçekleşmiştir.  
2017 yılına ait 43. sayı (Bahar 2017) ağ sayfamızda yayımlanmış ve basılmıştır. 2017 
yılının 44. sayısı (Güz 2017) ise genel ağ sayfasında yayımlanmış olup 2018 yılında 
baskısı yapılacaktır.
Dergimizin alan indekslerinde taranabilmesi için girişimler yapılmıştır. ULAKBİM’in 
sayfasında hizmet veren Dergipark’a başvurulmuş ve bu başvurumuz kabul edilmiştir. 
ULAKBİM’in sayfasındaki http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tdded/ adresinde dergimiz 
yerini almıştır.
Taranmak için EBSCO, MLA ve ASOS’a başvurular yapılmıştır. En önemli alan indekslerinden 
MLA da olumlu cevap vermiş ve bazı bilgiler istemiştir. O bilgiler de MLA’ya gönderilmiştir. 
ASOS ise başvurumuzu kabul ettiğini bildirmiştir. 
Google Scholar tarafından taranan dergimizin taranması için SOBIAD adlı “Sosyal 
Bilimler Atıf Dizini”ne de başvuru yapılmıştır. Başvurumuz kabul edilmiş ve dergimiz 
taranmaya başlanmıştır. 
http://atif.sobiad.com/taranan.jsp adresinde dergimiz yerini almıştır.

Türk Dili Dergisi Abonelik Sistemi Hakkında
Türk Dili dergisi aboneliği için https://emagaza-tdk.ayk.gov.tr/ adresi kullanılmaktadır. 
E-mağaza sisteminin içinde yer alan abonelik sisteminin üyelik üzerinden kullanılması 
tavsiye edilmektedir.
Abonelik işlemleri tercihe göre üyelik üzerinden veya üyelik dışı yapılabilir. Üyelik dışı 
yapılan aboneliklerde indirimsiz fiyat geçerli olup abonelere herhangi bir bilgilendirme 
yapılamamaktadır. 
Tavsiye edilen abonelik şekli: Abone olacak kişinin üyeliği varsa üyeliğini kullanması, 
yoksa önce bir üyelik yapması ve indirimden yararlanması tavsiye edilir. Öğrenci, öğretmen 
ve öğretim üyelerinden indirimli abonelik yaptıkları takdirde durumlarını gösterir bir 
belgeyi abonelik@tdk.gov.tr adresine göndermeleri beklenmektedir. 
Üyelik üzerinden abonelik işlemi yapanlar hesaplarında aboneliklerim bölümüne girerek 
adres bilgilerini güncelleyebilirler.
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1.5. Kütüphane faaliyetleri

Türk dili alanında ülkemizdeki en büyük ihtisas kütüphanesi olan Türk Dil Kurumu 
Kütüphanesinin 2017 yılına ait yıllık çalışma raporu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Kütüphanemize yurt içi ve yurt dışı yayın katalogları izlenerek ve okuyucularımızdan 
gelen yayın istekleri değerlendirilerek Kütüphane Komisyonumuzca uygun görülen 
yayınlar satın alınmıştır. Yayın değişimi yaptığımız kuruluşlardan gelen yayın teklif 
listeleri incelenerek Kütüphane Komisyonumuzca uygun görülen yayınlar temin edilmiştir. 
Ayrıca kütüphane kullanıcılarımızdan gelen bağışlar da kütüphanemize büyük katkı 
sağlamıştır.

2017 yılında kütüphane demirbaşına bağış, değişim ve satın alma yoluyla 749 adet 
kitap, 192 adet süreli yayın, 10 adet ansiklopedi, 24 adet el yazması, 2 adet nadir eser, 110 
adet sözlük, 1 adet plak ve 28 adet tez olmak üzere toplam 1116 yayın kütüphanemize 
kazandırılmıştır. Demirbaş kayıtlarının ayrıntısı aşağıdaki gibidir.

Tür Kurumca Basılan Satın Alma Bağış ve Değişim Toplam

Ansiklopediler - 9 1 10

CD’ler ve DVD’ler - - - -

El Yazmaları - 24 - 24

Kitaplar 234 258 257 749

Nadir Eserler - 2 - 2

Süreli Yayınlar 23 38 131 192

Sözlükler 26 50 34 110

Tezler - - 28 28

Plaklar - 1 - 1

TOPLAM 283 382 451 1116

TABLO 17: Kütüphane demirbaş listesi.

Koleksiyona katılan yayınların kütüphaneye giriş işlemleri yapılmış; Anglo-Amerikan 
Kataloglama Kuralları’na göre katalog fişleri hazırlanmış; Dewey sınıflandırma sistemine 
göre sistematik konu numaraları verilip bibliyografik künyeleri hazırlanarak kütüphane 
veri tabanına aktarılmıştır.

Kütüphanemize satılmak istenen el yazması ve nadir eserler için, Kurumumuz Yazma 
ve Nadir Eserler Komisyonu toplanmış ve kütüphane koleksiyonumuza uygun olan 24 
el yazması satın alınmasına karar verilmiştir.

2017 yılı içerisinde kütüphanemizden 478 öğrenci, 1779 araştırmacı, 46 diğerleri olmak 
üzere toplam 2303 kişi yararlanmıştır.
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Öğrenci Araştırmacı Diğer

Ocak 32 171 4

Şubat 17 144 5

Mart 103 207 14

Nisan 55 159 4

Mayıs 20 155 9

Haziran 12 138 2

Temmuz 19 140 0

Ağustos 15 92 3

Eylül 4 150 0

Ekim 80 201 1

Kasım 60 106 3

Aralık 61 116 1

TABLO 18: Kütüphaneden yararlananların sayısı.

Bu okuyucular için toplam 23.299 kitap, 38.910 süreli yayın hizmete sunulmuştur. 
Okuyucularımıza verilen fotokopi hizmetine devam edilmiş, bu dönemde 6.030 sayfa 
fotokopi çekilmiştir.

Kütüphane yönergesinin ilgili maddesi uyarınca ödünç verilen kitap sayısı 824’tür. El 
Yazması ve Nadir Eserler Veri Tabanına 194 yeni üye kayıt olmuştur. El yazması ve nadir 
eserler veri tabanından 3.083 adet görüntü kullanılmıştır. 

Kütüphanemize yazılı olarak başvurmak suretiyle kütüphanemiz ve koleksiyonumuz 
hakkında bilgi isteyen 54 kişinin bilgi isteğine, 320 kişinin fotokopi isteğine cevap 
verilmiştir.

Kütüphanemizce 2017 yılı içerisinde 50 kurum içi, 2 kurum dışı olmak üzere toplam 52 
yazışma yapılmıştır.

Kütüphanemizde güncel olarak 198 adet süreli yayının aboneliği devam etmektedir. 
Bunların 46 adedi satın alma yoluyla, 152 adedi ise bağış ve değişim yoluyla sağlanmaktadır. 
Kütüphanemizde bulunan süreli yayınların eksik sayıları tespit edilerek eksik sayılar 
sağlanmış, abonelik yenileme işlemleri yapılmıştır.

Kütüphanemizdeki yayınların eskimiş ve yıpranmış olanları tespit edilerek 33 adet yayın 
cilde gönderilmiştir. Ayrıca kütüphanemizde bulunan etütler özel olarak ciltlenmiştir.

Yıllık sayım yapılarak kütüphane demirbaş kayıtları kontrol edilmiş, depolardaki kitapların 
temizliği yapılmıştır.

Kütüphanemizde bulunan eserlerin bilgisayar ortamına geçirilmesi için çalışmalar 
sürdürülmüş 445 kitap, 73 süreli yayın ve 967 adet makalenin bilgisayar ortamına giriş 
işlemi yapılmıştır. 

Süreli yayınların içindekiler sayfasının genel ağ sayfamıza aktarılması çalışmalarına 
devam edilmiştir.
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Kütüphanemize yeni gelen yayınların duyurusu genel ağ sayfamızdan duyurulmaya 
devam edilmiştir.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla kütüphane demirbaşımızda toplam 64.178 adet yayın 
bulunmaktadır.

Kütüphanemize yeni gelen yayınların listesi aylık olarak hazırlanarak ağ sayfamızda 
duyurulmaya devam edilmiştir. Kitaplığımızdaki bütün yayınların kataloğu sanal ortamda 
taranabilmekte, istenilen eserlerin tıpkıçekimleri e-posta veya dilekçe ile Kurumumuza 
gelmeden de sağlanabilmektedir.

Materyal Türleri Sayısı (Adet) Oranı (%)

Ansiklopediler 2.335 3,64

Arşivlenen kütüphane materyalleri 588 0,92

CD’ler ve DVD’ler 420 0,65

El Yazmaları 940 1,46

Gazeteler 1.660 2,59

Kitaplar 38.334 59,73

Mevzuat kitapları 109 0,17

Mikrofilm makaraları 305 0,47

Nadir eserler 4.024 6,27

Plaklar 4 0,01

Sözlükler 4.894 7,63

Süreli yayınlar 9.363 14,59

Tezler 1.204 1,87

TOPLAM 64.180 100,000

TABLO 19: Türk Dil Kurumu Kütüphanesinde bulunan materyallerin sayısı ve türlerine göre dağılımı.

 

GRAFİK 5: Türk Dil Kurumu Kütüphanesinde bulunan materyallerin türlerine göre dağılımı.
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Okuma Salonu (Ansiklopediler kısmı)

a) Türk Dil Kurumu El Yazması ve Nadir Eserler Veri Tabanı Kitaplığı

Türk kültürünün zenginliklerinden biri de yüzyıllar boyunca binbir emek ve göz nuru 
ile ortaya konulan yazma eserlerdir. Türk yazı dilinin başlangıcında kayalara, taşlara, 
ağaç kabuklarına Türkçe sözleri kazıyan atalarımız; en eski dönemlerden matbaanın 
kullanılışına ve yaygınlaşmasına kadar geçen yüzlerce yıllık dönemde edebî ürünlerini, 
bilim ve sanat eserlerini el yazılarıyla kâğıda dökerek ölümsüzleştirmişler ve bizlere 
miras bırakmışlardır. Bu eserlerle yazı, Türklerde geleneksel bir sanata dönüşmüştür. 
Şairlerin, yazarların, bilginlerin kaleme aldığı eserler, hattatların usta elinden çıkan her 
nüshada can bulmuş; kâğıdıyla, minyatürleriyle, süslemeleriyle, cildiyle büyük bir kültür 
ve sanat hazinesi oluşmuştur.

Hemen her konuda yazılan bu eserler, kültürümüzün zenginliği kadar dilimizin de tarihsel 
dönemlerini, yaşadığı gelişmeleri somut bir biçimde gözler önüne seren ve söz varlığını, 
anlatım gücünü gösteren en mühim kaynaklarımızdır.

Türkçenin beslendiği kaynakları, Türkçenin en güzel örneklerinin verildiği edebî ürünleri, 
Türk diliyle ilgili araştırma eserlerini toplayarak bir uzmanlık kütüphanesi kuran Türk 
Dil Kurumu; satın alma, bağış, açık artırma yoluyla raflarını yazmalarla, nadir basma 
eserlerle zenginleştirmektedir. Bu eserler bir yandan Türk Dil Kurumunun yürüttüğü 
ilmî araştırmalara konu ve malzeme olarak işlenirken bir yandan da araştırmacıların 
yararlanmasına sunulmaktadır.

Kuruluşundan bu yana araştırmacıların kütüphaneye gelerek yararlandığı, daha sonra 
posta yoluyla mikrofilmlerini veya tıpkıçekimlerini getirterek edindiği yazma eserler, 
artık tam metin olarak sayısal ve sanal ortama aktarılmış bulunmaktadır. Türk Dil 
Kurumu kütüphanesindeki yazma eserler, 12 Temmuz 2011 gününden itibaren sanal 
ortamda araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. 1 Ekim 2013 gününden itibaren de 
nadir eserler sanal ortama aktarılmaya başlanmıştır.
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Okuma Salonu (Ansiklopediler kısmı)

Sunulan Hizmet Sayısı

Bilgi isteği 54

Tıpkıçekim 6030

Elektronik ortamda kullanılan görüntü sayısı (sayfa) -

Elektronik ortamdaki yazma eserlerden yararlananlar 194

Verilen ödünç kitap 824

Verilen yayın hizmeti (kitap) 23.299

Verilen yayın hizmeti (süreli) 38.910

TABLO 20: Türk Dil Kurumu kütüphanesinde sunulan hizmetlerin türlerine göre sayısı.

Kullanıcı Sayısı

Araştırmacı 1689

Diğer 46

Öğrenci 478

TABLO 21: Türk Dil Kurumu kütüphanesinde yararlanan kullanıcı sayısı.
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1.6. Eğitim Faaliyetleri

2017 yılında Türk dili alanında lisans ve lisansüstü düzeylerinde öğrenim gören 202 
öğrenciye (130 lisans, 67 yüksek lisans ve 5 doktora) burs verilmiştir. Burs verilerek 
öğrenciler desteklenmeye devam edilecektir.

Eğitim Seviyesi Kişi Sayısı Miktarı (TL)

Lisans 130 700

Yüksek lisans 67 1000

Doktora 5 1500

Toplam 202

TABLO 22: Türk Dil Kurumu tarafından eğitim gören öğrencilere 2017 yılında ödenen maddi destek sayıları ve miktarları.

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen hizmet içi eğitim istekleri doğrultusunda 
Uzmanlarımız; Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları, "Günümüz Türkçesinin Kelime 
Sıklığı Sözlüğü ve Düşündürdükleri" konulu sunum, Türk Dilinin Doğru Kullanımı, "2017 
Türk Dili Yılı" Semineri, Harf İnkılabı, Türk Dilinin Doğru Kullanımı, Türkçe Dil Bilgisi 
Kuralları vb. toplam 29 seminer ve eğitimi başarıyla vermişlerdir.

Eğitim Verilen Kurum Konusu Tarihler

1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 24 Şubat 2017

2 TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı Türk Dilinin Doğru Kullanımı Eğitimi 16 Mart 2017 

3 TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı Türk Dilinin Doğru Kullanımı Eğitimi 14 Nisan 2017

4 ELGİNKAN Vakfı
"Günümüz Türkçesinin Kelime Sıklığı 
Sözlüğü ve Düşündürdükleri" konulu 
sunum

19-21 Nisan 2017

5
Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel 
Müdürlüğü

Türk Dilinin Doğru Kullanımı Eğitimi 17-18 Nisan 2017

6 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 26 Nisan 2017

7 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 24-26 Nisan 2017

8 Rekabet Kurulu Başkanlığı Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 29-30 Mayıs 2017

9 Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 7 Haziran 2017

10 Anadolu Ajansı Türkçenin Doğru ve Etkili Kullanımı 7-8 Haziran 2017

11
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı

Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 7-8 Haziran 2017

12 İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 4-5 Temmuz 2017

13 Tekirdağ Valiliği Harf İnkılabı 23 Ağustos 2017

14 Kızılay Genel Müdürlüğü "2017 Türk Dili Yılı" Semineri 14 Ağustos 2017

15 Kızılay Genel Müdürlüğü "2017 Türk Dili Yılı" Semineri 21 Ağustos 2017

16
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı

Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları 25 Ağustos 2017

17 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 25 Eylül 2017

18 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 26 Eylül 2017

19 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 29 Eylül 2017

20 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 2 Ekim 2017

21 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 3 Ekim 2017
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22 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 4 Ekim 2017

23 Yüksek Kurum Başkanlığı Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 10-11 Ekim 2017

24 Karayolları Genel Müdürlüğü Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 09 Ekim-03 Kasım 2017

25 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları 10 Kasım 2017

26 Karayolları Genel Müdürlüğü Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları 16 Kasım 2017

27 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları 15-16 Kasım 2017

28 Ekonomi Bakanlığı Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları 29 Kasım 2017

29 Gelir İdaresi Başkanlığı Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları 07-08 Aralık 2017

TABLO 23: Türk Dil Kurumu tarafından 2017 yılında verilen eğitimlerin kurumlara göre konuları ve günleri.

1.7. Diğer faaliyetler

Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını yaygınlaştırmak amacıyla yurt içi ve yurt 
dışındaki üniversite kütüphaneleri ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına Kurumumuz 
yayınları ücretsiz gönderilerek yayın desteğinde bulunulmaktadır.

Armağan Yayınları

Gönderilen yer
Yurt içi sayısı Yurt dışı sayısı

Kitap Süreli	yayın YD
(yoğun	disk) Kitap Süreli	yayın YD

(yoğun	disk)

Diğer kamu, kurum ve 
kuruluşlar ile kişiler

16.637 23.582 - 2.443 2.171 -

Kütüphaneler 3.240 426 - 281 - -

Üniversiteler 1.189 13 - 165 43 -

TOPLAM 21.066 24.021 - 2.889 2.214 -

TABLO 24: Armağan yayın çizelgesi.

2017 Yılı Kitap Satışı Yapılan Fuarlar Ve Üniversiteler

Kurum yayınlarının satışı, iki satış biriminin yanında sanal mağaza aracılığıyla 
yürütülmektedir. Kurum yayın satış aracı üniversitelere gönderilerek yurt içi ve yurt 
dışı kitap fuarlarına katılarak yayınların tanıtımı yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu 
2017 yılında toplamda 33 defa kitap satış aracı ile çeşitli üniversitelere gitmiş ve kitap 
fuarlarına katılmıştır.

Katılım sağlanan yerler Tarihler

1 Adana Tüyap Kitap Fuarı 07.01.2017

2 Samsun Tüyap Kitap Fuarı 19.02.2017

3 İstanbul CNR Kitap Fuarı 24.02.2017

4 Isparta Kitap Fuarı 03.03.2017

5 Kilis Araç Satış 08.03.2017

6 Bursa Tüyap Kitap Fuarı 18.03.2017
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7 İzmir Fuarı (Türk Tarih Kurumu fuarı) 18.03.2017

8 Rize Üniversitesi Araç Satış 28.03.2017

9 Denizli Kitap Fuarı 31.03.2017

10 Muğla Araç Satış 13.04.2017

11 Sivas Araç Satış 24.04.2017

12 İzmir Tüyap Kitap Fuarı 22.04.2017

13 Erzurum Kitap Fuarı 28.04.2017

14 Trabzon Kitap Fuarı 28.04.2017

15 Gaziantep Tüyap Kitap Fuarı 02.05.2017

16 Malatya Kitap Fuarı 05.05.2017

17 Gazi Üniversitesi Araç Satış 09.05.2017

18 Hatay Kitap Fuarı 12.05.2017

19 Kocaeli Kitap Fuarı 13.05.2017

20 Ankara VIII. Türk Dil Kurultayı satışları 22.05.2017

21 Bodrum Kitap Fuarı 27.06.2017

22 Sivas Kitap Fuarı 08.09.2017

23 Amasya Araç Satış 26.09.2017

24 Çanakkale Araç Satış 02.10.2017

25 Eskişehir Kitap Fuarı 06.10.2017

26 Kahramanmaraş Kitap Fuarı 13.10.2017

27 Kayseri Kitap Fuarı 14.10.2017

28 Afyon Araç Satış 18.10.2017

29 Van Kitap Fuarı 20.10.2017

30 İstanbul Tüyap Kitap fuarı 03.11.2017

31 Sakarya Araç satış 20.11.2017

32 Antalya Konyaaltı kitap fuarı 24.11.2017

33 Mersin Kitap fuarı 25.11.2017

TABLO 25: Türk Dil Kurumunun 2017 yılında katıldığı fuarlar ve gittiği üniversitelere ait tablosu.

Türk Dil Kurumu yayınlarını okuyucu ve öğrencilere ulaştırmak için 2017 yılı içinde 
değişik illerde 23 kitap satış fuarında, 9 üniversite yerleşkesinde ve 1 VIII. Uluslararası 
Türk Dili Kurultayında yayınlarını okuyucusuyla buluşturmuştur.
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1.7.1 Evrak işleri

2009 yılında hizmete giren Elektronik Bilgi Arşiv Yönetimi Sistemi’nden Yüksek Kurum 
ve bağlı kuruluşlar için yeni oluşturulan Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne geçilmiştir. 
Kurumun organizasyon şemasına uygun olup “İş Akış Sistemi”ne göre çalışmaktadır. Bu 
sistem kurum içi ve kurum dışı “Genel Yazışma Kuralları”na uygun olup evraklar otomatik 
numaralama sistemi ile tutulmaktadır. Numaranın yeniden kullanımını önleyecek 
mekanizmalar mevcut olup, sistemden kayıt silinmeyip, silinmesi gereken kayıt pasif 
hâle getirilmektedir. EBYS, istenilen boyutlarda taranan belgeleri Tiff/ Tiff Grup IV, JPEG, 
kelime işlemci, metin gibi düzenlerde saklama desteğine sahiptir.
Kullanıcı, EBYS ile yöneticinin vereceği kararlar doğrultusunda Kurumun defter 
kayıtlarında kullanılacak olan tarih ve evrak sayısını otomatik olarak kayda alma işlemi 
gerçekleştirmektedir. Evrak kayıt numarasında tekrara yer verilmemektedir. Bununla 
birlikte bir evrak üzerinde (Örneğin A kullanıcısı evrakı sorgularken B kullanıcısı evrakın 
eklerine bakıyor olabilir.) bu sistemden Kurumun isteyeceği defter ve raporlar (Çıkan 
Evrak-Giren Evrak Kayıt Defteri, Zimmet Defteri vb.) alınabilmektedir. Sistemde dolaşan 
evraklar, evrak kayıt bilgileri üzerinden (konu, gelen evrak sayısı, tarihi, evrak içinde 
geçen kelime gibi) sorgulanabilmektedir.
EBYS sisteminden evrakın defter kaydı sırasında; evrakın kayıt tarihi, evrak tarihi, 
gelen evrak numarası, konusu, geldiği/gittiği yer, geliş biçimi, gizlilik derecesi bilgileri 
tutulmaktadır. Gelen ve giden evraklara, ilgi tutulan evraklardan da ulaşılabilmektedir. 
Evrak, ilgili tarafından yetkisi dâhilinde bir birimden öbür birime havale edilebilmekte, 
öbür kurum ve kişilere ise posta veya e-posta ile evrak gönderilmektedir. 2013 yılında 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde bulunan EBYS (elektronik 
yazışma) sistemine geçilmiştir.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) teşkilatımızda yazışmalar ile ilgili bütün 
süreçlerin elektronik ortamında yapılmasına olanak sağlayan yazılımdır. Resmi belgelerin 
üretim, kayıt, erişim ve muhafaza işlemlerini belli bir plan dâhilinde yürütülerek kayıtlı 
bilgilerin etkili bir biçimde işleme konmasını sağlamaktadır.
Başkanlığımızın bütün birimlerine gelen evrakların dağıtımı yapıldıktan sonra evraklar 
asıllarıyla birlikte ilgili birimlere gönderilmektedir. Başkanlığımıza 2017 yılında gelen 
evrak sayısı 2468 giden evrak sayısı 2069 adettir.

Açıklama Sayısı

Gelen evrak sayısı 2468

Giden evrak sayısı 2069

Toplam 4537

TABLO 26: Evrak durum tablosu.

1.7.2 Bilgi edinme

Dilekçe veya e-posta iletisi göndererek, telefon ederek, bilgi edinme belgesi doldurarak Türk 
dili ile ilgili sorularını Kurumumuza ulaştıran herkese en kısa süre içerisinde istedikleri 
bilgiler iletilmektedir. Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğüne 2017 yılı içerisinde EBYS yoluyla 
farklı amaçlarla toplam 358 başvuru yapılmış, bunlardan 290 adedine cevap verilmiş, 4982 
sayılı Kanun’un ve ilgili Yönetmelik’in 9, 10, 11 ve 14’üncü maddelerinde belirtilen şekil 
şartlarını taşımayan 5 adedi bilgi edinme mevzuatına uymadığından cevaplanmamıştır. 
Gelen taleplerden 63 adedi ise inceleme ve cevaplandırma aşamasındadır. Ayrıca, aynı 
yıl içerisinde Yüksek Kurum aracılığıyla 47 adet BİMER ve CİMER başvurusu ulaşmış, 
bunlardan 46'sına cevap verilmiştir. Başvurulardan 1 adedi ise inceleme aşamasındadır.
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1.7.3. Bütçe, muhasebe ve ihale işleri

Tür Sayı

Açık ihale sayısı 2

Doğrudan temin ihale sayısı 2300

Pazarlık usulü ihale sayısı 3

Yevmiye sayısı 3.475

TABLO 27: Gerçekleştirilen ihale ve hazırlanan yevmiye durum tablosu.

Hizmet binaları

Türk Dil Kurumu kullanım alanı 4.864 m² olan ek bina ile kullanım alanı 1.680 m² olan 
ana binada (toplam 6.544 m²) çalışmalarını yürütmektedir. Binalarda 225 kişilik konferans 
salonu ve araştırma kütüphanesi bulunmaktadır. Ana bina ilmî çalışmalar için, ek bina 
ise idari çalışmalar için kullanılmaktadır.

Taşıt durumu

Açıklama Sayısı

Demirbaşa kayıtlı araç sayısı 6

Kiralanan araç sayısı 1

Toplam 7

TABLO 28: Taşıt durumu.

Açıklama Sayısı

Hizmette kullanılan araç sayısı 6

Makamda kullanılan araç sayısı 1

Toplam 7

TABLO 29: Kullanım durumu.

Açıklama Tutarı (TL)

Akaryakıt ve yağ alımları 51.178,85

Taşıt bakım ve onarım giderleri 29.733,79

Toplam 80.912,64

TABLO 30: Yıllık akaryakıt yedek parça ve öbür giderler.

Açıklama Tutarı (TL)

Hizmet alınan araçların kiraları 107.146,36

TABLO 31: Hizmet alınan araçlara yapılan kiralama giderleri.
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Ayniyat işlemleri

Açıklama Adet

Demirbaş malzeme 1

Tüketim malları 1.468.293

TABLO 32: Demirbaş ve tüketim malları ambar toplam çıkışları.

Açıklama Tutarı (TL)

Mamul Mal Alımları 1.310.048,31

TABLO 33: Mamul mal alımları.

Açıklama Tutarı (TL)

Büro Malzemesi Alımları 1.515,12

Büro ve İş Yeri Makine ve Teçhizat Alımları 5.427,90

Baskı ve Cilt Giderleri 1.078.515,22

Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 1.591,82

Diğer Özel Malzeme Alımları 0

Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 2.697,55

Elektrik Alımları 103.103,47

İçecek Alımları 7.013,50

Kırtasiye Alımları 126.228,89

Su Alımları 5.000,00

Temizlik Malzemesi Alımları 12.333,41

Yakacak Alımları 115.000,00

Toplam 1.458.426,88

TABLO 34: Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları.

Açıklama Tutarı (TL)

Demirbaşlar için ayniyat girişi yapılan harcama 3.693.377,64

Tüketim malları için ayniyat girişi yapılan harcama 6.416.634,23

Toplam harcama 10.110.011,87

TABLO 35: Demirbaş ve tüketim malları ambar girişleri.
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Bilgisayarlar

Açıklama Sayısı

Cep bilgisayarı 1

Dizüstü bilgisayar 42

Kişisel bilgisayar 153

Sunucu kabini 3

Sunucular 9

Tarayıcı 21

Yazıcı 41

Yazıcı-belge tarayıcı-tıpkıçekim (fotokopi) 3

TABLO 36: Kurumumuz birimlerinde kullanılan bilgisayar ve öbür malzemeler.

Açıklama Tutarı (TL)

Bilgiye abonelik ve genel ağ (internet) gideri 41.230,96

TABLO 37: İnternet giderleri.

Tıpkıçekim (fotokopi) ve belgegeçer (faks) makineleri

Açıklama Sayısı

Tıpkıçekim (fotokopi) makinesi 3

TABLO 38: Kurumumuz birimlerinde kullanılan tıpkıçekim makineleri.

Açıklama Sayısı

Belgegeçer makineleri sayısı 3

TABLO 39: Kurumumuz birimlerinde kullanılan belgegeçer makineleri.

GSM hattı

Açıklama Sayısı

GSM hat sayısı 1

TABLO 40: GSM hat sayısı.

Sabit telefon hattı

Açıklama Sayısı

Belgegeçer hattı sayısı 3

Dâhili hat sayısı 155

GSM hat sayısı 1

Telefon hattı sayısı 25

TTNET Fiber optik (Metroeternet) özel devre 30 Mb. 1

TABLO 41: Birimlerde kullanılan haberleşme hatları sayısı.
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Açıklama Tutarı (TL)

Telefon abonelik ve kullanım ücretleri 27.196,88

Posta ve telgraf giderleri 130.191,97

Toplam 157.388,85

TABLO 42: Yıllık toplam haberleşme giderleri.

Elektrik

Açıklama Tutarı (TL)

Elektrik tüketim bedeli 103.103,47

TABLO 43: Kurumumuz hizmet binasının yıllık elektrik giderleri.

Su

Açıklama Tutarı (TL)

İçme suyu dâhil su tüketim bedeli 12.013,50

TABLO 44: Kurumumuz hizmet binasının yıllık su giderleri.

Doğal gaz

Açıklama Tutarı (TL)

Doğal gaz tüketim bedeli 115.000

TABLO 45: Kurumumuz hizmet binasının yıllık doğal gaz giderleri.

Yurt içi ve yurt dışı görevler

Açıklama Tutarı (TL)

Yurt içi geçici görev yollukları 177.487,97

Yurt dışı sürekli görev yollukları 3.300,87

Yurt dışı geçici görev yollukları 28.706,97

Toplam ödenen harcırah miktarı 209.495,81

TABLO 46: Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler.

Basılı yayın

Açıklama Tutarı (TL)

Basılı yayın alımları ve yapımları 68.139,36

El yazması alımları 90.500,00

Periyodik ve diğer yayın alımları 3.058,46

Toplam 161.697,82

TABLO 47: Kurumumuz hizmetleri için alınan basılı yayın.
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Satın alma hizmetleri

Açıklama Sayısı

Pazarlık usulü ihale 3

Yıllık yapılan ilanlı açık ihale 2

Yıllık yapılan ilansız doğrudan temin ihale 2300

Toplam 2305

TABLO 48: İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yapılan ihalelerin sayısı.

Burslar ve harçlıklar

Açıklama Tutarı (TL)

Diğer transferler 8.600,00

Yurt içi burslar ve harçlıklar 1.668.300,00

Yurt dışı burslar 0

Toplam 1.676.900

TABLO 49: Yurt içi, yurt dışı ve yabancı uyruklu kişilere verilen burslar ve harçlıklar.

1.7.4. Proje Bilgileri

Türk Dil Kurumunun Türk dilinin çeşitli alanlarına, dönemlerine ve konularına yönelik ilmî 

araştırmaları bilim ve uygulama kolları ile sınırlı değildir. Bilim ve uygulama kollarının 

yanı sıra Türk Dil Kurumunun desteklediği projelerle Türk dili ile ilgili bazı alanlarda ve 

konularda da araştırmalar yürütülmesi, bu araştırmaların yayına dönüştürülmesi ile 

bilim dünyamıza yeni yayınlar kazandırılması amaçlanmaktadır.

Türkiye Türkçesi Köken Bilgisi (Etimolojik) Sözlüğü’nün Hazırlanması

Bu çalışma Türkiye Türkçesinin güncel söz varlığında yer alan kelimelerin köken bilgisi 

araştırmasını kapsayacaktır. Sözlük çalışmasında madde başlarını, Türkiye Türkçesinin 

ölçünlü biçiminde kullanılan kelimeler oluşturacaktır. Bunun için gerekli veri tabanı 

Türk Dil Kurumunun yayını olan Türkçe Sözlük’e dayanacaktır.

Söz konusu proje Kurumumuzun 27.11.2015 tarihli ve 06 sayılı Proje Değerlendirme 

Komisyonunda görüşülmüştür. Görüşmelerde projenin çalışma usulü, ücretlendirme 

ve proje ekibinin görev tanımlarının ele alındığı Türkçenin Köken Bilgisi (Etimoloji) 

Sözlüğü Projesi Proje Hazırlama Raporu, projenin özünü teşkil eden Türkçenin Köken 

Bilgisi (Etimoloji) Sözlüğü Projesi Proje Bilgileri ve 100 farklı bilim insanından mürekkep 
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proje ekibini içeren Türkçenin Köken Bilgisi (Etimoloji) Sözlüğü Projesi Proje Ekibi başlıklı 
hazırlık çalışmaları değerlendirilmiştir.

Proje Eşgüdüm Komisyonunun 01/01/2016 tarihli ve 6 sayılı kararın 24. Maddesinde yer 
alan Türkçenin Köken Bilgisi (Etimolojisi) Sözlüğü Projesi kabul edilmiş ve Yönetim 
Kurulunun 717-1 sayılı kararı ile onaylanarak proje fiilî olarak hayata geçmiştir. Bu 
aşamada yazar, danışman ve asistan görevlerinde tanımlanan proje ekibiyle sözleşmeler 
imzalanarak sözlükte yayımlanması öngörülen maddeler hazırlatılacaktır. Ancak 
maddelerin hazırlanmasında gerek çağın bir gereği olarak gerekse de büyük çaplı bir 
sözlük çalışması için en uygun usul olduğu varsayılan genel ağ temelli veri girişi ve 
saklama sisteminin teknik altyapısı hazırlanmaktadır. İçereceği zengin ve gelişmiş 
uygulamalar sebebiyle hazırlanması biraz zaman alacak olan sistemin tamamlanmasıyla 
farklı mekânlardaki proje ekibi aynı iş üzerinde kolaylıkla çalışma imkânı bulacaktır. 
Böylece girilen verilerin toplanması, denetlenmesi ve yayımlanması oldukça düzenli ve 
hatasız bir şekilde gerçekleşecektir.

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Kampüs yapımı projesi

Hizmet binasının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilmesi için 
protokol yapılmış, Kampus Projesinin Master Planı Konsept Tasarımı ve Avam Projesi 
çizdirilmiş, bütün uygulama projesi, detay projesi, yangın tahliye projesi ve raporu, 
mahal listeleri, hizmet alım işine ait mimari kesin proje ve 3D perspektifleri uygun 
olarak hazırlanmış, Başbakanlık, ilgili Kamu Kurum ve kuruluşlardan projeye ait binanın 
yapılması için onay ve uygunluk alınmıştır.

Bu kapsamda Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 06 Aralık 
2017 tarih ve saat 14.30’da 2017/526949 ihale numarası ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Kampüs Yerleşkesi inşaatları 
ile alt yapı ve çevre düzenlemesi yapım işi ihalesi yapılmıştır. 

Kurum Tarafından Desteklenen Proje

Karaçay-Balkarca: Derlem Tabanlı Bir İnceleme (Metin-İnceleme) Projesi 

Bu proje çalışması; Karaçay-Balkarcanın konuşulduğu bölgeden yapılacak dil derlemesi 
esas alınarak Çağdaş Karaçay-Balkarcadaki fonetik, morfolojik, söz dizimsel ve söz 
varlığına ait özellikler ortaya konmaya çalışılacaktır. Buna ilaveten yerel varyant olan 
ve Kafkas Dil ailesine mensup Herkesçe ile ilgili de çeşitli çalışmalar yapılarak bu iki 
farklı grup arasındaki dil ilişkilerinin sonuçları belirlenmeye çalışılacaktır.

Yapılacak genel amaçlı bu derlem için Karaçay-Balkar bölgesinde (Rusya) alan araştırması 
yapılarak çeşitli konularda ses kayıtları yapılacak ve elde edilen metinler incelenecektir. 
Derlenecek metinlerin transkripsiyonu yapılacak ve fonetik, morfolojik, söz dizimsel ve 
söz varlığı açılarından değerlendirilecektir. Bu verilerle Karaçay-Balkarcanın Kıpçak kolu 
içindeki yeri belirlenerek diğer Kıpçak dilleri ile karşılaştırılacaktır. Çağdaş Karaçay-
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Balkarcanın bir sözlüğü oluşturulacaktır. Art zamanlı incelemesi de yapılarak sözcüklerin 
kökenine de bakılacaktır. Bu şekilde Karaçay-Balkarcanın güncel bir derlemi elde edilecek 
olup dilbilimsel açıdan Türkiye'de henüz ele alınmamış Kafkasya yerel varyantlarından 
Herkesçe ile de karşılaştırma yapılacaktır.

Kafkaslarda alan araştırması yapılarak kayıt altına alınması gereken lehçelerden biri 
de Karaçay-Balkarcadır. Bu çalışma ile Karaçay-Balkarcanın alan araştırması ile kayıt 
altına alınması amaçlanmaktadır. Kafkasya Bölgesi’nin karışık etnik yapısından dolayı dil 
ilişkileri bağlamında Türkoloji çalışmaları açısından büyük bir kaynak niteliği taşıyacaktır.
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2. Performans Sonuçları Tablosu 

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1

İDARENİN ADI Türk Dil Kurumu Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ
Stratejik Amaç 1
Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

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

PERFORMANS 
HEDEFİ

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

AÇIKLAMA

Türk dilinin tarihî (Eski, Orta, Yeni Türkçe) ve çağdaş (Türk yazı dilleri, Türkiye 
Türkçesi) dönemlerine ait kaynak eserler ve bu eserler üzerinde yapılan 
incelemeler, araştırmalar ile genel Türk dil bilimi konularında hazırlanan eserler 
belirlenen düzende basılacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşme Oran %

1 Yayımlanan eser sayısı/yıl Adet 40 52 130

1.  Yayımlanan eser sayısı
Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik, 2013-2017 dönemine ait Stratejik 
Plan’ımızda beş yıllık süre için 200 adet eserin baskısının yapılacağı planlanmış olup 
her yıl için 40 adet eserin baskısının gerçekleştirileceği planlanmıştır. 2017 yılında 
ilk kez baskısı yapılan kitap sayısı 52 adettir. Performans göstergesi % 130 oranında 
gerçekleşmiştir.
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PERFORMANS HEDEF TABLOSU 2

İDARENİN ADI Türk Dil Kurumu Başkanlığı

STRATEJİK
AMAÇ

Stratejik Amaç 1 
Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

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

PERFORMANS 
HEDEFİ

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

AÇIKLAMA

Üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı, çağdaş Türk lehçeleri, Türkçenin eğitimi 
öğretimi ve dil bilim bölümleri başta olmak üzere bilim adamları ile yeter sayıdaki 
uzman ve idari personelden oluşacak çalışma grupları tarafından terim sözlükleri 
hazırlanacaktır. İlgili terim çalışma gruplarınca kurum ve kuruluşlar tarafından 
hazırlanan sözlüklerin baskı işlemleri gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşme Oran %

1 Hazırlanan sözlük sayısı/yıl Adet 2 8 400

1.  Hazırlanan sözlük sayısı
2013-2017 dönemine ait Stratejik Plan’ımızda beş yıllık süre için 10 adet sözlüğün baskısının 
yapılacağı planlanmış olup her yıl için 2 adet sözlük basılması kararlaştırılmıştır. 
Önceki yıllarda yapılan çalışmaların tamamlanması sebebiyle baskıya hazır olan 
sözlüklerden 2017 yılı içinde 8 adedinin baskısı yapılmış olup performans hedefin 
üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.
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PERFORMANS HEDEF TABLOSU 3

İDARENİN ADI Türk Dil Kurumu Başkanlığı

STRATEJİK
AMAÇ

Stratejik Amaç 1 
Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

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

PERFORMANS 
HEDEFİ

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

AÇIKLAMA

Türk Diliyle İlgili Etimolojik Araştırmalar ve Sözlükler, Türkoloji Araştırmalarında 
Yöntem, Türk Dünyasında Türk Dilinde Kullanılan Ortak Terimler, Eski Türkçe 
Araştırmaları ve Ağız Araştırmaları konularında yurt içi ve yurt dışından ilgili 
bilim insanlarının katılacağı çalışma toplantıları düzenlenecektir. Edebî türlerden 
biri (Roman, Şiir, Hikâye, Deneme, Gezi, Hatıra, Günlük, Fıkra) üzerine ve Türk Dili 
üzerine güncel konularda yurt içi ve yurt dışından ilgili bilim insanlarının katılacağı 
ulusal ve uluslararası bilim etkinliği düzenlenecektir. Bilim adamlarının katılımıyla 
düzenlenecek toplantılarla, akademik iş birliğinin oluşturularak süreklilik 
kazandırılması düşünülmektedir. Yürütülmekte olan ve planlanan bilimsel 
çalışmalarla ilgili olarak, ortak araştırma yöntemlerinin oluşturulması ve aynı 
konu üzerine tekrar çalışmaların yapılmasının önüne geçilecektir. Toplantılarda 
bilim adamları tarafından sunulan bildiriler basılarak bilim dünyasına 
kazandırılacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 Gerçekleşme Oran %

1
Etimolojik Araştırmalar ve 
Sözlük toplantısı sayısı/yıl

Adet 2 2 100

2
Türk Dünyasında Ortak Terim 
kullanılması toplantısı sayısı/
yıl

Adet 2 10 500

3
Eski Türkçe Araştırmaları 
toplantısı sayısı/yıl

Adet 2 3 150

4
Türk Ağız Araştırmaları 
toplantısı sayısı/yıl

Adet 2 1 50

5
Bir edebî türle ilgili düzenlenen 
açık oturum sayısı/yıl

Adet 1 5 500

6
Güncel konularda düzenlenen 
bilimsel etkinlik sayısı/yıl

Adet 3 14 467



2017 YILI FAALİYET RAPORU      TÜRK DİL KURUMU102

1. Etimolojik Araştırmalar ve Sözlük Toplantısı sayısı
2017 yılında performans göstergesi hedefine 2 toplantı düzenlenerek başarılı seviyede 
performans göstergesine ulaşılması sağlanmıştır.

2. Türk Dünyasında Ortak Terim Kullanılması Toplantısı sayısı
2017 yılında Türk dünyasında bulunan ülkelerden ortak terim kullanılması ile ilgili 
10 adet çalışma toplantısı düzenlenerek performans göstergesi üzerinde gerçekleşme 
sağlanmıştır.

3. Eski Türkçe Araştırmaları Toplantısı sayısı
Eski Türkçe Araştırmaları Toplantısı faaliyeti 2017 yılı içerisinde 3 adet gerçekleştirilmiş, 
bu sebeple hedeflenen gösterge rakamının üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.

4. Türk Ağız Araştırmaları toplantısı sayısı
Türk Ağızları Araştırmaları Toplantısı faaliyeti 2017 yılı içerisinde 1 adet gerçekleşmiştir. 
Bu sebeple hedeflenen performans göstergesi makul seviyede gerçekleşme sağlanmıştır.

5. Bir Edebî Türle İlgili Düzenlenen Açık Oturum sayısı
Performans göstergesi doğrultusunda 2017 yılında bu faaliyet 5 adet gerçekleştirilmiş, 
bu sebeple hedeflenen gösterge rakamının üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.

6. Güncel Konularda Düzenlenen Bilimsel Etkinlik sayısı
Kurumumuz tarafından 2017 yılı içerisinde performans faaliyeti için 3 adet toplantı 
öngörülmüş ancak üniversitelerden gelen yoğun talep üzerine 14 adet toplantı 
düzenlenmiştir. Bu sebeple hedefin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.
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PERFORMANS HEDEF TABLOSU 4

İDARENİN ADI Türk Dil Kurumu Başkanlığı

STRATEJİK
AMAÇ

Stratejik Amaç 1 
Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

STRATEJİK HEDEF
Hedef 1.4 
Yurt içi ve yurt dışında yapılacak toplantılara bilim adamlarının katılması 
desteklenecek, ayrıca her yıl 10 adet bilim etkinliğine maddi destek sağlanacaktır.

PERFORMANS 
HEDEFİ

Hedef 1.4 
Yurt içi ve yurt dışında yapılacak toplantılara bilim adamlarının katılması 
desteklenecek, ayrıca her yıl 10 adet bilim etkinliğine maddi destek sağlanacaktır.

AÇIKLAMA

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 katıldıkları 
bilim toplantılarıyla ilgili değerlendirme raporları hazırlayacaktır.  Türkçenin 
bir bilim dili olarak yurt dışında incelenmesi ve araştırılması çalışmalarının 
desteklenmesi amacıyla, yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile Türkoloji 
enstitülerinin düzenlediği bilimsel toplantılara yapılacak protokol çerçevesinde 
maddi destek sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşme Oran %

1
Bilim etkinliklerine katılması 
sağlanan bilim insanı sayısı/yıl

Adet 10 801 8010

2
Maddi destek sağlanan 
bilimsel etkinlik sayısı/yıl

Adet 10 27 270

1. Bilim etkinliklerine katılması sağlanan bilim insanı sayısı
Türkçenin bir bilim dili olarak incelenmesi ve araştırılması çalışmalarına Kurumun 
sağlayacağı destek, yurt içinde ve yurt dışındaki Türkoloji araştırmalarına ivme 
kazandıracaktır. Bu sebeple 2017 yılı içinde Kurum tarafından ve de ortaklaşa yapılan 
ilmî çalışma toplantılarına öngörülenin üzerinde bilim adamının katılması sebebiyle 
performans göstergesinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.

2. Maddi destek sağlanan bilimsel etkinlik sayısı
Türkçenin bir bilim dili olarak yurt içinde ve yurt dışında incelenmesi ve araştırılması 
çalışmaları, Türk dilinin saygın bir dünya dili olmasına katkı sağlayacaktır. Bu sebeple 
Kurumumuz, 2017 yılı içinde bu konuyla ilgili üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından 
gelen maddi destek talepleri çerçevesinde öngörülen faaliyetin performans göstergesinin 
27 adedini gerçekleştirerek performans göstergesinin üzerinde gerçekleşme sağlamıştır.
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PERFORMANS HEDEF TABLOSU 5

İDARENİN ADI Türk Dil Kurumu Başkanlığı

STRATEJİK
AMAÇ

Stratejik Amaç 1
Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

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

PERFORMANS 
HEDEFİ

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

AÇIKLAMA
Yurt içi ve yurt dışındaki ilmî araştırmalar desteklenerek, Türkolojinin gelişimi ve
Türk dilinin nüfuz alanının genişlemesine katkı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 Gerçekleşme Oran %

1

Desteklenen bilimsel 
araştırma sonucu basılacak 
eser sayısı/yıl

Adet 4 8 200

2
Desteklenen bilimsel 
araştırma sayısı/yıl

Adet 5 6 120

1. Desteklenen bilimsel araştırma sonucu basılacak eser sayısı
Kurumsal desteğin verilmesiyle Türkolojinin gelişimi desteklenerek Türk dilinin 
nüfuz alanının genişlemesine katkı sağlanacaktır. Kurumumuz tarafından 2017 
yılında desteklenen ilmî çalışmalar sonunda 8 adet eser baskısı gerçekleştirildiğinden 
hedeflenen performans göstergesi üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.

2. Desteklenen bilimsel araştırma sayısı
2017 yılı içerisinde Türk dili alanında Kurum dışından 6 adet ilmî araştırma desteklenerek 
hedeflenen faaliyetin performans gösterge sayısının üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.
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PERFORMANS HEDEF TABLOSU 6

İDARENİN ADI Türk Dil Kurumu Başkanlığı

STRATEJİK
AMAÇ

Stratejik Amaç 1 
Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

STRATEJİK HEDEF

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.

PERFORMANS 
HEDEFİ

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.

AÇIKLAMA

Türk dili alanında yüksek lisans ve doktora yapmakta olan öğrenciler arasından, 
belirlenen alan ve konularda tez yapan veya yapacaklar ile yurt içinde ve yurt 
dışında araştırma yapan veya yapacak doktorasını tamamlamış araştırmacılara 
Yüksek Kurum eşgüdümünde burs verilecektir. Türk dili alanında öğrenim gören 
lisans öğrencilerine karşılıksız burs verilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 Gerçekleşme Oran %

1
Lisans düzeyinde destek 
sağlanan kişi sayısı/yıl

Adet 130 130 100

2
Lisansüstü düzeyinde destek 
sağlanan kişi sayısı/yıl

Adet 65 67 103

3
Doktora sonrası araştırmalar 
için maddi destek sağlanan 
kişi

Adet 5 5 100

1.  Lisans düzeyinde destek sağlanan kişi sayısı
2013-2017 dönemine ait Stratejik Plan’ımızda beş yıllık süre içinde 1000 öğrenciye 
maddi destek sağlanması ve yılda 200 öğrencinin desteklenmesi karara bağlanmıştır. 
Bu sebeple Türk dili alanında lisans düzeyinde her yıl öğrenim gören 130 öğrenciye 
maddi destek sağlanması öngörülmüş olup 2017 yılında 130 lisans düzeyinde öğrenciye 
her ay maddi destek sağlanmış hedeflenen performans göstergesine ulaşılmış olduğu 
görülmektedir.

2.  Lisansüstü düzeyinde destek sağlanan kişi sayısı
Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden 2017 yılı içerisinde 65 öğrenciye maddi 
destek sağlanması stratejik planda karara bağlanmıştır. Ancak 2017 yılında belirlenen 
seviyenin üzerinde müracaat olması sebebiyle 67 öğrenciye maddi destek sağlanmış 
olup performans göstergesinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. 

3.  Doktora sonrası araştırmalar için maddi destek sağlanan kişi sayısı
Doktora sonrası ilmî araştırmalar yapan öğrencilere 2017 yılı için 5 öğrenciye maddi 
destek sağlanması planlanmıştır. 2017 yılı içerisinde 5 öğrenciye maddi destek sağlandığı 
ve başarılı seviyede performans göstergesine ulaşıldığı görülmektedir.
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PERFORMANS HEDEF TABLOSU 7

İDARENİN ADI Türk Dil Kurumu Başkanlığı

STRATEJİK
AMAÇ

Stratejik Amaç 1 
Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

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

PERFORMANS 
HEDEFİ

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

AÇIKLAMA

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 
ve dilin gündelik konularıyla ilgili yazılara da yer verilecektir. 

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşme Oran

1
Yayımlanan Türk Dili dergisi 
sayısı/yıl

Adet 12 12 100

2 Türk Dili Dergisi baskı sayısı Adet 36.000 36.000 100

3

Yayımlanan Türk Dili 
Araştırmaları Yıllığı Belleten 
sayısı/yıl

Adet 2 4 200

4
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı 
Belleten baskı sayısı

Adet 1.000 2.000 200

5
Yayımlanan Türk Dünyası 
Dergisi sayısı/yıl

Adet 2 3 150

6
Türk Dünyası Dergisi baskı 
sayısı

Adet 1.000 1.500 150
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1.  Yayımlanan Türk Dili dergisi sayısı
Dergide yayımlanmak üzere toplumun çeşitli kesimleri tarafından gönderilen 
edebî türlerde ve dilin güncel konularıyla ilgili yazıların, Yazı Kurulu tarafından 
değerlendirilmesi sonucunda Türk Dili dergisinde yayımlanmasına karar verilmektedir. 
2017 yılı içinde her ay bir sayı olmak üzere toplam 12 sayı dergi yayımlanarak öngörülen 
performans hedefi gerçekleşmiştir.

2.  Türk Dili dergisi baskı sayısı
Her yıl on iki sayı yayımlanan Türk Dili dergisinin aylık olarak abonelere, dağıtımcılara, 
yayınevlerine gönderilmesi için 2017 yılı içinde her ay için 3.000 adet basılması 
öngörülmüş ve performans hedefi gerçekleşmiştir.

3.  Yayımlanan Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten sayısı
Kurumun ilmî yazıların ve araştırmaların yayımlandığı dergisidir. 2017 yılı içerisinde 
iki adet basımının yapılması öngörülmüş fakat ilmî içerikli yazı ve raporlarla ilgili 
çalışmalar tamamlandığından 2017 yılı içerisinde 4 sayının baskısı gerçekleşmiştir. 
Bu sebeple öngörülen performans hedefi üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.

4.  Yayımlanan Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten sayısı
2017 yılı içinde Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten dergisinin her sayısı için 500 
adet baskısı yapılmış olup toplam 2.000 adet baskı sayısı gerçekleşmiştir. Bu sebeple 
performans hedefi üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.

5.  Yayımlanan Türk Dünyası dergisi sayısı
Türk dünyasının dili, edebiyatı ve tarihi konularında Türk dünyası ile ilgili benzer 
çalışmaların süreli bir yayın içerisinde değerlendirilmesi amacıyla yayımlanmaktadır. 
2017 yılı içinde Türk Dünyası dergisinin 3 sayısı yayımlanmıştır. Bu sebeple performans 
hedefi üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.

6.  Türk Dünyası dergisi baskı sayısı
Türk Dünyası dergisinin 2017 yılı içinde üç sayısı basılmış, her sayı için 500 adet 
baskı öngörülmüş toplamda 1.500 adet dergi basılarak performans hedefi üzerinde 
gerçekleşme sağlanmıştır.
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PERFORMANS HEDEF TABLOSU 8

İDARENİN ADI Türk Dil Kurumu Başkanlığı

STRATEJİK
AMAÇ

Stratejik Amaç 1 
Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

STRATEJİK HEDEF
Hedef 1.9 
Türkiye Türkçesinin Köken Bilgisi Sözlüğü hazırlanacaktır.

PERFORMANS 
HEDEFİ

Hedef 1.9 
Türkiye Türkçesinin Köken Bilgisi Sözlüğü hazırlanacaktır.

AÇIKLAMA

Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışındaki dergilerde Türk dilinin etimolojisine yönelik 
yazılmış bütün makalelerin olduğu bir kitaplık çalışması yapılarak, bu makalelerin 
yer aldığı bir veri tabanı oluşturulacaktır. Köken bilgisi ile ilgili çalışma prensipleri 
belirlenerek, bilgisayar ortamında malzemenin değerlendirilmesine yönelik 
yazılımlar hazırlanacaktır. Sözlükte madde başı olan sözcükler, Güncel Türkçe 
Sözlük veri tabanından seçilerek belirlenecek ve bilgisayar ortamına 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 Türkiye Türkçesinin Köken Bilgisi Sözlüğü ortaya çıkacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 Gerçekleşme Oran %

1
Türkiye Türkçesi Köken Bilgisi 
Sözlüğü’nün tamamlanma 
oranı

Yüzde 20 20 100

1.  Türkiye Türkçesinin Köken Bilgisi Sözlüğü’nün tamamlanma oranı
Türkiye Türkçesinin güncel söz varlığında yer alan kelimelerinin köken bilgisi 
araştırmalarını yapmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında kelimelerin kökenleri; 
eldeki en eski kaynaklardaki biçimlerine, bunların tarih boyunca geçirdikleri değişmelere, 
varsa ilişkide bulunulan dillerdeki biçimlerine kadar uzanılarak değerlendirilecektir, 
aynı gelişmeleri gösteren benzer yapıdaki öğelerle paralellik kurularak temel sözcüğün 
kökeninin aydınlatılması hedeflenmektedir.
Yönetim Kurulu Kararı ile beraber proje fiili olarak hayata geçmiştir. Bu aşamada yazar, 
danışman ve asistan görevlerinde tanımlanan proje ekibiyle sözleşmeler imzalanarak 
sözlükte yayımlanması öngörülen maddeler hazırlatılacaktır. Ancak maddelerin 
hazırlanmasında gerek çağın bir gereği olarak gerekse de büyük çaplı bir sözlük 
çalışması için en uygun usul olduğu varsayılan genel ağ temelli veri girişi ve saklama 
sisteminin teknik altyapısı hazırlanmaktadır. 
İçereceği zengin ve gelişmiş uygulamalar sebebiyle hazırlanması biraz zaman 
alacak olan sistemin tamamlanmasıyla farklı mekânlardaki proje ekibi aynı iş 
üzerinde kolaylıkla çalışma imkânı bulacaktır. Böylece girilen verilerin toplanması, 
denetlenmesi ve yayımlanması oldukça düzenli ve hatasız bir şekilde gerçekleşecektir. 
Proje yürütme komisyonunun kurulmasıyla projenin çalışma usulünün gözden 
geçirilip güncellemelerin yapılması, ödemelerin onaylanması, değerlendirme ve takip 
aşamalarının yürütülmesi, karar alınması ve uygulamaya geçilmesi vb. süreçlerin 
işlerlik kazanacağı düşünülmüştür. Bu kapsamda Proje Ekibi, Proje Yürütme Komisyonu 
oluşturulmuş, sözleşmeler hazırlanmış ve hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.
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PERFORMANS HEDEF TABLOSU 9

İDARENİN ADI Türk Dil Kurumu Başkanlığı

STRATEJİK
AMAÇ

Stratejik Amaç 1 
Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

STRATEJİK HEDEF
Hedef 1.11 
Farklı kültürlerin temel düşünce, bilim ve sanat eserleri Türkçeye çevrilecektir.

PERFORMANS 
HEDEFİ

Hedef 1.11 
Dünyada ana eserlerin verildiği dillerden Türkçeye çevirisi yapılacakların 
belirlenmesi, belirlenen eserlerin, sahasında uzman kişiler tarafından 
çevrilmesinin sağlanması amacıyla, alanında uzman bilim adamlarından oluşan 
bir seçici kurul oluşturulacaktır.

AÇIKLAMA

Dildeki yabancılaşmayı önlemek amacıyla toplumu bilinçlendirmeye yönelik 
kampanyalar ve özendirici faaliyetler yapılması, genel ağ ortamında, doğru ve 
güzel Türkçe kullanımına yönelik olarak Türkçenin dil bilgisi kuralları ve güzel 
örneklerinin yer aldığı sayfaların hazırlanması, bu faaliyetle, günlük yaşamda 
Türkçenin doğru kullanımı konusunda bilinç oluşturulması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 Gerçekleşme Oran %

1 Çevirisi yapılan eser sayısı/yıl Adet 150 8 5.33

2 Basılan eser sayısı Adet 100 8 8

1. Çevirisi yapılan eser sayısı/yıl
Dünyada ana eserlerin verildiği dillerden Türkçeye çevirisi yapılacakların belirlenmesi, 
belirlenen eserlerin, sahasında uzman kişiler tarafından çevrilmesinin sağlanması 
kapsamında 2017 yılında 8 eserin çevirisi yapılmış olup performans hedefine 
ulaşılamamıştır.

2. Basılan eser sayısı
Dünyada ana eserlerin verildiği dillerden Türkçeye çevirisi yapılan 8 eserin basımı 
yapılmış olup 2017 yılında performans hedefine ulaşılamamıştır.
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PERFORMANS HEDEF TABLOSU 10

İDARENİN ADI Türk Dil Kurumu Başkanlığı

STRATEJİK
AMAÇ

Stratejik Amaç 2 
Türkçenin her alanda doğru, güzel ve etkili kullanılmasına katkıda bulunmak.

STRATEJİK HEDEF
Hedef 2.1 
Halkın her kesiminin günlük hayatta dili doğru kullanmasıyla ilgili çalışmalar 
yapılacaktır.

PERFORMANS 
HEDEFİ

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

AÇIKLAMA

Dildeki yabancılaşmayı önlemek amacıyla halkı bilinçlendirmeye yönelik özendirici 
faaliyetler yapılacaktır. Genel ağ ortamında, doğru ve güzel Türkçe kullanılmasına 
yönelik olarak Türkçenin dil bilgisi kuralları ve güzel örneklerinin yer aldığı 
sayfalar hazırlanacaktır. İş birlikleri veya hizmet alımı yoluyla, eğitici kısa TV 
filmler hazırlatılacak, millî ve mahalli yayın yapan televizyon kuruluşlarında 
bunların yayımlatılması sağlanacaktır. Doğru ve güzel Türkçe kullanılmasına 
yönelik olarak, Türkçenin dil bilgisi kuralları ve güzel örneklerinin işlendiği 
afiş, takvim vb. basılı malzeme hazırlanacaktır. Günlük hayatta Türkçenin 
doğru kullanılmasına yönelik olarak, Türkçenin dil bilgisi kuralları ışığında, cep 
telefonları ve cep bilgisayarlarında kullanılacak veri tabanları oluşturulacak, bu 
veritabanları kullanılarak sözlük, çeviri vb. yazılım programları hazırlatılacak, 
hazırlanan programların bilgisayar vb. cihazlarda kullanılması için ilgili kurum ve 
kuruluşlarla bilgi ve program paylaşımında bulunulacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 Gerçekleşme Oran %

1

Türkçenin dil bilgisi kuralları 
ve güzel örneklerinin yer 
aldığı genel ağ sayfalarının 
hazırlanma sıklığı/yıl

Adet 1 1 100

2
Hazırlanan eğitici kısa TV filmi 
sayısı/yıl

Adet 1 1 100

3
Hazırlanacak eğitici nitelikte 
afiş, takvim vb. basılı materyal 
sayısı/yıl

Adet 25 26 104

4
Hazırlanacak eğitici nitelikte 
afiş, takvim vb. basılı materyal 
baskı sayısı/yıl

Adet 5.000 26.510 530
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1.  Türkçenin dil bilgisi kuralları ve güzel örneklerinin yer aldığı genel ağ sayfalarının 
hazırlanma sıklığı
Genel ağ ortamında, doğru ve güzel Türkçe kullanılmasına yönelik olarak Türkçenin dil 
bilgisi kuralları ve güzel örneklerinin yer aldığı sayfalar 2017 yılında 1 defa yenilenmiş 
ve performans göstergesine ulaşılmıştır.

2. Hazırlanan eğitici kısa TV filmi sayısı
Türkçenin dil bilgisi kuralları ve güzel örneklerinin yer aldığı, günlük yaşamda Türkçenin 
doğru kullanımı konusunda bilinç oluşturulması ve dildeki yabancılaşmayı önlemek 
amacıyla toplumu bilinçlendirmeye yönelik kampanyalar ve özendirici faaliyetler 
yapılması ile ilgili kısa TV filmi 2017 yılında 1 adet yapılmış olup performans göstergesine 
ulaşılmıştır.

3. Hazırlanacak eğitici nitelikte afiş, takvim vb. basılı materyal sayısı
Kurumun amaç, hedef ve faaliyetleri çerçevesinde yapılan çalışma toplantısı, sempozyum, 
konferans ve kongre çalışmaları çerçevesinde 2017 yılı içinde eğitici ve bilgilendirme 
amaçlı afiş vb. materyalin 2017 Türk Dili Yılı olması sebebiyle  performans hedefi 
üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.

4. Hazırlanacak eğitici nitelikte afiş, takvim vb. basılı materyal baskı sayısı
Yapılan çalışma toplantısı, sempozyum, konferans ve kongre çalışmaları çerçevesinde 
2017 yılı içinde eğitici ve bilgilendirme amaçlı afiş vb. materyalin baskı adedi 2017 Türk 
Dili Yılı olması, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa yapılan çalışmalar 
çerçevesinde ulaşan talepler sebebi ile hedefin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.
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PERFORMANS HEDEF TABLOSU 11

İDARENİN ADI Türk Dil Kurumu Başkanlığı

STRATEJİK
AMAÇ

Stratejik Amaç 2 
Türkçenin her alanda doğru, güzel ve etkili kullanılmasına katkıda bulunmak.

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

PERFORMANS 
HEDEFİ

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

AÇIKLAMA

Kamu, kurum ve kuruluşları, üniversiteler, Millî Eğitim Bakanlığı ve bağlı her 
seviyedeki eğitim kurumlarının istekleri doğrultusunda, yürüttükleri işlemler 
ile personelin kendi aralarında ve vatandaşlarla ilişkilerinde, Türkçenin doğru 
ve güzel kullanılması konusunda, Kurum Uzmanları tarafından eğitimler ve 
seminerler verilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 Gerçekleşme Oran %

1
TDK çalışanlarının kamu 
kurumlarında verdiği eğitim 
sayısı/yıl.

Adet 20 29 145

1. Türk Dil Kurumu çalışanlarının kamu kurumlarında verdiği eğitim sayısı
Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen hizmet içi eğitim istekleri doğrultusunda 
Uzmanlarımız, 2017 yılı içerisinde Türkçe Dil Bilgisi Kuralları, Harf İnkılabı, Türkçe Dil 
Bilgisi ve Yazım Kuralları, 2017 Türk Dili Yılı Semineri, vb. toplam 29 semineri başarıyla 
vermişlerdir. Kurumumuza ulaşan talepler çerçevesinde performans hedefin üzerinde 
gerçekleşme sağlanmıştır.
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PERFORMANS HEDEF TABLOSU 12

İDARENİN ADI Türk Dil Kurumu Başkanlığı

STRATEJİK
AMAÇ

Stratejik Amaç 2 
Türkçenin her alanda doğru, güzel ve etkili kullanılmasına katkıda bulunmak.

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

PERFORMANS 
HEDEFİ

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

AÇIKLAMA

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. etkinlikler 
düzenlenecektir. Yurt içi ve yurt dışı kitap fuarlarına katılım sağlanarak, Kurum 
yayınları tanıtılacak, kitap fuarları ve sergilerde Kurum çalışmaları ve yayınlarla 
ilgili açık oturum, konferans ve imza günleri düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 Gerçekleşme Oran %

1 Düzenlenen etkinlik sayısı/yıl Adet 5 33 660

2
Yurt içinde katıldığımız fuar ve 
sergi sayısı/yıl

Adet 8 33 413

3
Yurt dışında katıldığımız fuar 
ve sergi sayısı/yıl

Adet 2 1 50

1. Düzenlenen etkinlik sayısı
Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, Millî Eğitim Bakanlığı ve bağlı her seviyedeki 
eğitim kurumlarında Türkçenin doğru kullanılması konusunda bilim insanları ve 
Kurum Uzmanları tarafından açık oturum, konferans, vb. 33 etkinlik düzenlenmiştir. 
2017 yılı içinde eğitim kurumlarından gelen talepler çerçevesinde hedefin üzerinde 
gerçekleşme sağlanmıştır.

2. Yurt içinde katıldığımız fuar ve sergi sayısı
Yurt içinde düzenlenen kitap fuarlarında ve üniversitelerden gelen talepler üzerine 
Kurum yayınlarının 33 il ve fuarlarda tanıtımı yapılmıştır. 2017 yılında taleplerin 
yoğun olması sebebiyle hedefin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.

3. Yurt dışında katıldığımız fuar ve sergi sayısı
Kurum yayınlarının sergilenmesi ve tanıtımın yapılması için yurt dışında düzenlenen 
fuarlardan katılım teklifi gelmemesi ve 2017 yılında 1 adet sergi düzenlenmesi sebebiyle 
öngörülen performans hedefi gerçekleşmemiştir.
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PERFORMANS HEDEF TABLOSU 13

İDARENİN ADI Türk Dil Kurumu Başkanlığı

STRATEJİK
AMAÇ

Stratejik Amaç 2 
Türkçenin her alanda doğru, güzel ve etkili kullanılmasına katkıda bulunmak.

STRATEJİK HEDEF

Hedef 2.4 
Türkçenin korunmasına katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar 
desteklenecek, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri 
arasında Türkçenin kullanılması konusunda yarışmalar düzenlenecek ve 
ödüller verilecektir.

PERFORMANS HEDEFİ

Hedef 2.4 
Türkçenin korunmasına katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar 
desteklenecek, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri 
arasında Türkçenin kullanılması konusunda yarışmalar düzenlenecek ve 
ödüller verilecektir.

AÇIKLAMA

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. Dille ilgili yarışma programlarında ödül olarak kurum 
yayınlarının verilmesi
sağlanacaktır.  Türkçenin korunması amacıyla valilikler, belediyeler, kamu 
kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde 
çalışmalar yapılacaktır. Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını teşvik 
amacıyla, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim öğrencileri arasında 
ödüllü yarışmalar düzenlenecek, şair, yazar, sunucu ve sanatçılara ödüller 
verilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 Gerçekleşme Oran %

1
Türkçenin korunmasına katkıda 
bulunanlara sağlanan destek sayısı/yıl

Adet 3 20 667

2
Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını 
teşvik amacıyla düzenlenecek 
yarışmalara sağlanan destek sayısı/yıl

Adet 3 6 200

3
Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını 
teşvik amacıyla verilen ödüllere 
sağlanan destek sayısı/yıl

Adet 3 5 167

1. Türkçenin korunmasına katkıda bulunanlara sağlanan destek sayısı
Türkçenin korunmasına katkıda bulunan tüzel ve gerçek kişilerin desteklenmesi 
amacıyla konferans, seminer, çalışma toplantısı vb. etkinliklere maddi destek sağlanmış 
olup 2017 yılında Kurumumuza ulaşan talepler doğrultusunda performans hedefi 
üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.
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2.  Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını teşvik amacıyla düzenlenecek yarışmalara 
sağlanan destek sayısı
Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını teşvik amacıyla, ilköğretim, ortaöğretim, 
yükseköğretim öğrencileri arasında ödüllü yarışmalar düzenlenerek, şair, yazar, sunucu 
ve sanatçılara 2017 yılında 6 adet ödül verilmiş ve performans hedefinin üzerinde 
gerçekleşme sağlanmıştır.

3.  Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını teşvik amacıyla verilen ödüllere sağlanan 
destek sayısı
Türkçenin doğru ve güzel kullanımını teşvik amacıyla ilköğretim, ortaöğretim, 
yükseköğretim öğrencileri arasında ödüllü yarışmalar düzenlenmiş ve 2017 yılı içinde 5 
adet yarışmaya destek sağlanmış olup performans göstergesinin üzerinde gerçekleşme 
sağlanmıştır.
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PERFORMANS HEDEF TABLOSU 14

İDARENİN ADI Türk Dil Kurumu Başkanlığı

STRATEJİK
AMAÇ

Stratejik Amaç 2 
Türkçenin her alanda doğru, güzel ve etkili kullanılmasına katkıda bulunmak.

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

PERFORMANS 
HEDEFİ

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

AÇIKLAMA

Türk Dil Kurumu yayınlarının ve sözlüklerinden Kurum tarafından belirlenenler 
elektronik ortama aktarılarak, elektronik ortamda yazım denetimi yapacak bir 
program hazırlatılacaktır. Yayınların elektronik ortamda yazılı ve sesli olarak 
kullanımını sağlayacak yazılım, programlara aktarılacak ve ilgili üretici ve hizmet 
sağlayıcı firmalarla iş birliğine girilerek, okuyucu ve tüketicinin kullanımına 
sunulacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 Gerçekleşme Oran %

1
Elektronik ortamda yazım 
denetimi yapacak programın 
tamamlanma oranı/yıl.

Adet 100 0 0

1. Elektronik ortamda yazım denetimi yapacak programın hazırlatılma tarihi
Kurum yayınların elektronik ortamda yazılı ve sesli olarak kullanımını sağlayacak 
yazılım, programlara aktarılacak ve ilgili üretici ve hizmet sağlayıcı firmalarla iş birliğine 
girilerek, okuyucu ve tüketicinin kullanımına sunulacaktır. Bu kapsamda elektronik 
ortamda yazım denetimi çalışmaları devam etmektedir. Bu sebeple performans 
göstergesinde gerçekleşme sağlanamamıştır.
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PERFORMANS HEDEF TABLOSU 15

İDARENİN ADI Türk Dil Kurumu Başkanlığı

STRATEJİK
AMAÇ

Stratejik Amaç 3 
Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek gelecek kuşaklara aktarılmasını 
sağlamak.

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

PERFORMANS 
HEDEFİ

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

AÇIKLAMA

Türk dili ve edebiyatı alanında tarihî dönemlere ait farklı alfabelerle hazırlanmış 
eserler ve sözlükler belirlenerek, alanında uzman bilim adamları tarafından yeni 
Türk alfabesine aktarılması sağlanacaktır. Türk alfabesine aktarılan sözlükler 
elektronik ortamda kullanıma açılacaktır. Türk dili ve edebiyatı alanında tarihî 
dönemlere ait Türk alfabesine aktarılacak gramer kitapları belirlenerek, alanında 
uzman bilim adamları tarafından yeni Türk alfabesine aktarılması sağlanacak 
ve yayımlanacaktır. Böylelikle bu alanda yapılacak bilim çalışmaları için önemli 
bir veri tabanı hazırlanması sağlanarak, Türkçenin tarihî dönemlerine ait bu dil 
zenginliği, gelecek kuşaklarda Türkçe bilincinin oluşturulmasında önemli rol 
oynayacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 Gerçekleşme Oran %

1
Yeni Türk alfabesine aktarılan 
eser sayısı/yıl

Adet 1 8 800

2
Yeni Türk alfabesine 
aktarılarak yayımlanan eser 
sayısı/yıl

Adet 1 8 800

1.  Yeni Türk alfabesine aktarılan eser sayısı
Türk dili ve edebiyatı alanında tarihî dönemlere ait Türk alfabesine aktarılacak eserler 
belirlenmiş olup 2017 yılı içerisinde 8 eserin yeni Türk alfabesi ve günümüz Türkçesine 
aktarılması yapılmış olup performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.

2.  Yeni Türk alfabesine aktarılarak yayımlanan eser sayısı
Türk alfabesine aktarılan eserin baskısının yapılması, eserin telif hesaplama işleminin 
tamamlanması ile günümüz Türkçesine aktarılan bilimsel çalışmalar, Türkçenin 
tarihî dönemlerine ait bu dil zenginliğini gelecek kuşaklarda Türkçe bilincinin 
oluşturulmasında önemli rol oynayacaktır. Bu sebeple 2017 yılı içinde 8 eserin baskısı 
yapılarak performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.
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PERFORMANS HEDEF TABLOSU 16

İDARENİN ADI Türk Dil Kurumu Başkanlığı

STRATEJİK
AMAÇ

Stratejik Amaç 3 
Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek gelecek kuşaklara aktarılmasını 
sağlamak.

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

PERFORMANS 
HEDEFİ

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

AÇIKLAMA

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 hadiselerin anlatılması ile düzenlenecek etkinliklere bilim ve 
kültür çevrelerinden kişilerin konuşmacı olarak katılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 Gerçekleşme Oran %

1 Yapılan anma etkinlikleri/yıl. Adet 3 4 133

1.  Yapılan anma etkinlikleri sayısı
Seçkin eserler ortaya koyarak Türk dilinin gelişimine katkı sağlamış şair ve yazarlar 
ile Türkçenin tarihî dönemlerinde yaşanan belli başlı olayların anlatılması, bilim ve 
kültür çevrelerinden konu ile ilgili kişilerin konuşmacı olarak katılımı sağlanarak anma 
etkinliklerinin yapılması hedeflenmiştir. 2017 yılı içerisinde performans hedefinin 
üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.
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PERFORMANS HEDEF TABLOSU 17

İDARENİN ADI Türk Dil Kurumu Başkanlığı

STRATEJİK
AMAÇ

Stratejik Amaç 3 
Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek gelecek kuşaklara aktarılmasını 
sağlamak.

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

PERFORMANS 
HEDEFİ

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

AÇIKLAMA

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

• “Türk Dilinin Kaynakları: Dünya Kütüphane ve Arşivlerindeki Yazma Eserler” 
belgeseli hazırlatılacaktır.

• “Orhun Yazıtları” belgeseli hazırlatılacaktır. “Anadolu’da Türk Yazı Dilinin 
Gelişimi” belgeseli hazırlatılacaktır.

• Belgeseller ile Türk dilinin zenginliklerini, tarihini ve gücünü ortaya koyan bilgi 
ve belgeler, günümüz basın 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 ulaştırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 Gerçekleşme Oran %

1

Türk Dil Kurumunun tarihini 
konu alan belgeselin 
tamamlanma oranı/yıl

Yüzde 100 0 0

2

“Türk Dilinin Kaynakları: Dünya 
Kütüphane ve Arşivlerindeki 
Yazma Eserler” belgeselinin 
tamamlanma oranı/yıl

Yüzde 100 0 0

3
“Orhun Yazıtları” belgeselinin 
tamamlanma oranı/yıl

Yüzde 100 0 0

4

“Anadolu’da Türk Yazı 
Dilinin Gelişimi” belgeselinin 
tamamlanma oranı/yıl

Yüzde 100 0 0
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1.  Türk Dil Kurumunun tarihini konu alan belgeselin tamamlanma oranı
Türk Dil Kurumunun kuruluşundan bugüne tarihini konu alan bir belgeselin uzman 
kişilere hazırlatılması hususunda çalışma olmadığı için 2017 yılı içinde performans 
hedefinde gerçekleşme sağlanmamıştır.

2.  Türk Dilinin Kaynakları: Dünya Kütüphane ve Arşivlerindeki Yazma Eserler belgeselinin 
tamamlanma oranı
“Türk Dilinin Kaynakları: Dünya Kütüphane ve Arşivlerindeki Yazma Eserler belgeselinin” 
kapsamında herhangi bir çalışma olmadığı için 2017 yılı için performans göstergesinde 
gerçekleşme sağlanamamıştır.

3.  “Orhon Yazıtları” belgeselinin tamamlanma oranı
Dilimizin özelliklerini, tarihini, gücünü sonraki kuşaklara aktarmak amacıyla Orhon 
Yazıtları Belgeseli hazırlama kapsamında herhangi bir çalışma olmadığı için  2017 yılı 
içinde performans hedefinde gerçekleşme sağlanamamıştır.

4.  “Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Gelişimi” belgeselinin tamamlanma oranı
“Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Gelişimi” belgesellerinin hazırlatılması, Türk dilinin 
zenginliklerini, tarihini ve gücünü ortaya koyan bilgi ve belgelerin gelecek kuşaklara, 
günümüz basın yayın teknolojileri kullanılarak aktarılması, YD ortamında çoğaltılarak 
geniş kitlelere ulaştırılması, çok dilli olarak hazırlatılan belgeselin millî ve milletlerarası 
yayın kuruluşlarında yayımlatılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede 2017 yılında 
herhangi bir çalışma olmadığı için performans hedefinde gerçekleşme sağlanamamıştır.
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PERFORMANS HEDEF TABLOSU 18

İDARENİN ADI Türk Dil Kurumu Başkanlığı

STRATEJİK
AMAÇ

Stratejik Amaç 4
Akademik altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun Türk dili 
alanındaki bilimsel yetkinliğini ortaya koymak.

STRATEJİK HEDEF
Hedef 4.1 
Bilgi teknolojilerinin sağladığı imkânlardan da yararlanılarak kütüphane 
hizmetlerinin etkinlik düzeyi yükseltilecektir.

PERFORMANS 
HEDEFİ

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

AÇIKLAMA

Türk Dil Kurumu Kütüphanesinde bulunan nadir eserler sayısallaştırılarak 
elektronik ortama aktarılacak, künye bilgileri düzenlenerek, taranabilir bir yapıda 
bir sunucu bilgisayar üzerinde depolanacak, görüntülerle eşleştirilecek ve bu 
sistem kredi kartlı bir alt sistem vasıtasıyla kullanıcıların hizmetine sunulacaktır. 
Türk Dil Kurumu Kütüphanesi uzaktan erişim veri tabanı oluşturulacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 Gerçekleşme Oran %

1
Sayısal hâle getirilen nadir 
eser sayısı

Adet 200 200 100

2

TDK Kütüphanesine uzaktan 
erişim veri tabanının 
tamamlanma oranı

Yüzde 100 100 100

1.  Sayısal hâle getirilen nadir eser sayısı
Türk Dil Kurumu kütüphanesindeki yazma eserler 12 Temmuz 2011 tarihinden itibaren 
sanal ortamda araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. 1 Ekim 2013 tarihinden 
itibaren de nadir eserler sanal ortama aktarılmaya başlanmıştır. Daha önceki yıllarda 
başlayan çalışmalar sebebiyle sayısal hâle getirilen nadir eser sayısında stratejik 
plandaki hedeflenenin üzerinde gerçekleşme sağlanmış olup önceki yıllarda yapılan 
çalışmalar sebebiyle 2017 yılında performans hedefinde gerçekleşme sağlanmıştır.

2.  Türk Dil Kurumu Kütüphanesi’ne uzaktan erişim veri tabanının tamamlanma oranı
Yazma eserler tam metin olarak sayısal ve sanal ortama aktarılmış bulunmaktadır 
(Yazma ve nadir eserler veri tabanı dâhil). Bu alandaki çalışmalar daha önceki yıllarda 
başlanmış olması sebebiyle uzaktan erişim veri tabanının kullanıma sunulması 
hususundaki teknolojik çalışmalar tamamlanmıştır.
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PERFORMANS HEDEF TABLOSU 19

İDARENİN ADI Türk Dil Kurumu Başkanlığı

STRATEJİK
AMAÇ

Stratejik Amaç 4 
Akademik altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun Türk dili 
alanındaki bilimsel yetkinliğini ortaya koymak.

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

PERFORMANS 
HEDEFİ

Hedef 4.2 
Kurumun insan kaynakları nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.

AÇIKLAMA

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

Teknik ve akademik altyapının oluşturulmasına yönelik belirlenen ihtiyaca uygun 
Türk dili, lehçeleri, dil bilimi, yabancı diller, bilgisayar, grafik ve musahhihlik 
konularında personel istihdam edilecek ve yürütülen projelerde yer almak üzere 
üniversitelerden bilim adamları görevlendirilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 Gerçekleşme Oran %

1
Personelin eğitim ihtiyaçlarının 
belirlenme sıklığı/yıl.

Adet 1 1 100

2

Personel başına sağlanan 
hizmet içi eğitim süresi 
(personel/gün. 

Adet 5 69 1380

3
İstihdam edilen uzman 
personel sayısı

Adet 3 0 0

4
Üniversitelerin ilgili 
bölümlerinden görevlendirilen 
bilim insanı/uzman sayısı/yıl

Adet 20 0 0

1.  Personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenme sıklığı
Teknik ve akademik altyapının oluşturulmasına yönelik olarak personel istihdam 
edilmesi ve uzman personel görevlendirilmesi, personel gereksiniminin belirlenmesi, 
yasal mevzuat hükümlerine göre personel alımıyla ilgili işlemlerin yürütülmesi ve 
bunların hizmet içi eğitim ihtiyacının yerine getirilmesi için 2017 yılında mevzuat 
gereği hizmet içi eğitim programı hazırlanarak bütün personele duyurulmuştur. Bu 
sebeple hedeflenen gerçekleşme sağlanmıştır.
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2. Personel başına sağlanan hizmet içi eğitim süresi (personel/gün)
Personelin eğitim ihtiyaçları düzenli olarak belirlenerek, eğitim ihtiyaçları tahlil 
edilecektir. Gerekli olduğu süre içinde personelin eğitime katılmaları sağlanacaktır. 
Bu kapsamda 2017 yılı içinde 9 personel 69 gün eğitim almıştır. Bu sebeple performans 
göstergesi hedeflenenin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.

3. İstihdam edilen uzman personel sayısı
Türk dili, lehçeleri, dil bilimi, yabancı diller, bilgisayar, grafik ve musahhihlik konularında 
personel istihdam edilecektir. Çerçevesinde 2017 yılında uzman personel istihdam 
edilememiştir. Bu sebeple hedeflenen performans göstergesinde gerçekleşme 
sağlanamamıştır.

4. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden görevlendirilen bilim insanı
Üniversitelerden bilim insanlarının, Bilim Kurulunda ve Türk Dil Kurumunda yürütülen 
projelerde yer almak üzere görevlendirilmelerinin sağlanması, Türk dili, lehçeleri, 
dil bilimi, yabancı diller, konularında uzman personelin istihdam edilmesi, Kurum 
bünyesinde yürütülen proje ve araştırmaların niteliğinin artırılmasının sağlanması 
ve Kurum hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat 
hükümlerine göre yetişmiş uzman personelin görevlendirilmesi hedeflenmektedir. İlgili 
mevzuat çerçevesinde üniversitelerde görevli bilim adamlarından görevlendirilmemesi 
sebebiyle öngörülen performans hedefi gerçekleşmemiştir.
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PERFORMANS HEDEF TABLOSU 20

İDARENİN ADI Türk Dil Kurumu Başkanlığı

STRATEJİK
AMAÇ

Stratejik Amaç 4 
Akademik altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun Türk dili 
alanındaki bilimsel yetkinliğini ortaya koymak.

STRATEJİK HEDEF
Hedef 4.3 
Kurumun fiziksel ve teknolojik donanımı güçlendirilecektir.

PERFORMANS 
HEDEFİ

Hedef 4.3 
Kurumun fiziksel ve teknolojik donanımı güçlendirilecektir.

AÇIKLAMA

Kurum hizmet binasının bakım, onarımı ve ısı yalıtımı yaptırılarak fiziki çalışma 
ortamı iyileştirilecektir. Personelin hizmet sunumunda bilgi ve haberleşme 
teknolojilerinden azami ölçüde yararlanmasının sağlanması amacıyla, bilgi işlem 
alt yapısı güçlendirilecek, teknolojideki gelişmelere paralel olarak donanımlar 
iyileştirilecektir.

Türk Dil Kurumu arşivinde bulunan malzemelere, kullanıcıların daha rahat 
ulaşabilmesini sağlayacak katalog hazırlanacaktır. Sesli ve görüntülü malzemeler 
TRT ve ilgili yapımcı firmaların teknik desteğiyle çözülerek, yazılı metin 
hâline getirilecektir. Yazılı, sesli ve görüntülü malzemeler elektronik ortamda 
kullanılabilir duruma getirilerek, sistem düzenli aralıklarla güncellenecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 Gerçekleşme Oran %

1
Kurum binasının onarımının 
tamamlanma oranı/yıl

Yüzde 100 85 85

2

Kurumun yıllık fiziksel 
donanım ve altyapı 
ihtiyaçlarının karşılanma oranı

Yüzde 100 100 100

3

Kurumun yıllık teknolojik 
donanım ihtiyacının 
karşılanma oranı

Yüzde 100 100 100

1.  Kurum binasının onarımının tamamlanma tarihi
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu kararı ve 4734 ve 4735 
sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Kurum hizmet binasının boya, badana, 
çatının bakım ve onarımı yapılmış, fiziki ortam iyileştirilmiş, Kurum hizmetleri 
yürütülürken dış etkenlerin olumsuz etkileri giderilmiştir. 2017 yılı içinde Kurum 
binasının elektrik işlerinin bakım ve onarımının yapılmaması ve fiziki ortamın 
yeterli seviyede iyileştirilmemesi sebebiyle performans hedefinde gerçekleşme makul 
seviyede sağlanmıştır.

2.  Kurumun yıllık fiziksel donanım ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanma oranı
2017 yılı içerisinde çalışma ortamının iyileştirilmesi hususunda gerekli fiziki ve altyapı 
çalışmaları yerine getirilmiş olup hedeflenen seviyede gerçekleşme sağlanmıştır.

3.  Kurumun yıllık teknolojik donanım ihtiyacının karşılanma oranı
2017 yılı içerisinde personelin hizmet sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
azami ölçüde yararlanmasının sağlanması amacıyla bilgi işlem altyapısı güçlendirilmiş, 
hizmet gereksinimleri doğrultusunda mal ve hizmet alımları yapılarak iş ve işlemlerin 
hızlı ve etkin yürütülmesi sağlanmış olup ihtiyacın hedeflenen seviyede gerçekleşme 
sağlanmıştır.
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PERFORMANS HEDEF TABLOSU 21

İDARENİN ADI Türk Dil Kurumu Başkanlığı

STRATEJİK
AMAÇ

Stratejik Amaç 4 
Akademik altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun Türk dili 
alanındaki bilimsel yetkinliğini ortaya koymak.

STRATEJİK HEDEF
Hedef 4.4 
Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.

PERFORMANS 
HEDEFİ

Hedef 4.4 
Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.

AÇIKLAMA

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 bilgisayar 
üzerinde depolanacak, görüntülerle eşleştirilecek ve bu sistem kredi kartlı bir alt 
sistem vasıtasıyla kullanıcıların hizmetine sunulacaktır.
Kurum yayınları üniversiteler ve kitap fuarlarında kitap satış aracı ile satışa 
sunulacaktır.

Kurum yayınlarının Türkiye’deki üniversite ve halk kütüphanelerine Yüksek Kurum 
eşgüdümünde ücretsiz dağıtılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 Gerçekleşme Oran %

1
E-kitap olarak satışa sunulan 
toplam yayın sayısı

Adet 80 0 0

2
Kitap satış aracıyla ziyaret 
edilen yer sayısı/yıl

Adet 5 9 180

1.  E-kitap olarak satışa sunulan toplam yayın sayısı
Kurum yayınlarımızın toplumun geniş kesimlerine tanıtılması ve ulaştırılması için 
Kurum yayın katalogları genel ağ ortamında kullanıma açılmıştır. Kurum 2017 yılı 
içerisinde e-kitap olarak değil ancak yayını internet üzerinden satışa sunmakta olup 
performans hedefinde gerçekleşme sağlanmamıştır.

2.  Kitap satış aracıyla ziyaret edilen yer sayısı
Kuruma gelen talepler üzerine 2017 yılında toplam 9 defa kitap satış aracı ile çeşitli 
üniversite ve illere gidilerek tanıtma ve satış yapılmıştır. Bu sebeple performans 
hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.
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PERFORMANS HEDEF TABLOSU 21

İDARENİN ADI Türk Dil Kurumu Başkanlığı

STRATEJİK
AMAÇ

StratejikAmaç 4 
Akademik altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun Türk dili 
alanındaki bilimsel yetkinliğini ortaya koymak.

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

PERFORMANS 
HEDEFİ

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

AÇIKLAMA

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

Bütçenin hazırlanma sürecinde katılımcılık arttırılacaktır.

İç kontrol, performans esaslı bütçeleme, raporlama gibi mali ve genel yönetim 
araçlarının kurumsallaşması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 Gerçekleşme Oran %

1
Stratejik Plan Uygulama, 
İzleme ve Değerlendirme 
Sisteminin oluşturulma tarihi

Yıl 1 1 100

2
İç kontrol sisteminin Kamu 
İç Kontrol Standartlarına 
uyumunun sağlanma tarihi

Yıl 1 1 94

3
2018-2022 Stratejik Planı’nın 
hazırlanma tarihi

Yıl 1 1 100

1. Stratejik Plan Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Sisteminin oluşturulma tarihi
2013-2017 dönemini kapsayan stratejik planımızın izleme ve değerlendirmesi çalışmaları 
tamamlanmış olup üst yöneticinin onayı ile (Maliye Bakanlığı) e-sgb sistemine 
yüklenecektir.

2. İç kontrol sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunun sağlanma tarihi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer alan Kanun’un İç Kontrol 
Tanımı başlıklı 55’inci maddesine dayanılarak hazırlanan, Maliye Bakanlığı tarafından 
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İç Kontrol 
Standartları Tebliği çerçevesinde 2014 yılı içerisinde Kurumumuza ait 01.01.2015-
31.12.2016 dönemini kapsayan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 
hazırlanmış ve 2015 yılından itibaren uygulamaya geçilmiştir. 2017-2018 dönemi 
içerisinde yapılan çalışmalar çerçevesinde Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 
Eylem Planı’nda belirlenen eylemlerin % 94’ü oranındaki kısmı yerine getirilmiş olup 
performans hedefinde makul seviyede gerçekleşme sağlanmıştır.
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3. 2018-2022 Stratejik Planı’nın hazırlanma tarihi

Ülkemizde kamu yönetiminin etkinlik düzeyinin yükseltilmesi amacıyla 2003 yıl 
sonunda yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, 
Kurumumuzun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve 
önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile 
kaynak dağılımını içeren 2018-2022 dönemini kapsayan Stratejik Plan hazırlık çalışmaları 
aşağıdaki şekilde yürütülmüştür.

Türk Dil Kurumu 2018-2022 Stratejik Planı’nın hazırlanması çalışmalarına Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 19.04.2016 tarihli ve 
460.490.24661.02E 166 sayılı Bakan oluru ve Yüksek Kurum Başkanlığının 29.04.2016 tarihli 
ve 517 sayılı yazı ekinde gönderilen 2016/2 sayılı İç Genelge doğrultusunda başlanmıştır.

Strateji Geliştirme Biriminin eş güdümünde, çalışmaların yürütülmesi için 04.05.2016 
tarihli ve 327 sayılı Üst Yönetici oluru ile de Yönlendirme Kurulu 04.05.2016 tarihli ve 328 
sayılı makam oluru ile “Stratejik Planlama Ekibi” oluşturulmuş ve bu çalışmalar,  Başkanlık 
makamının 09.05.2016 tarihli ve 35267974–602.04-E.330 sayılı İç Genelgesi (2016/2) ile 
2018-2022 dönemini kapsayacak Stratejik Plan hazırlık çalışmaları program dâhilinde 
başlatılmış ve bütün personelin katılımının sağlanması için personele duyurulmuştur.

Ayrıca stratejik planlama sürecinin iyi yürütülmesi amacıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının koordinatörlüğünde, 13–15 
Mayıs 2016 tarihleri arasında Ankara’da (Kızılcahamam) Yüksek Kurum ve bünyesindeki 
Kurumlarda (84 kişi) oluşturulan Stratejik Planlama Ekibi, Yönlendirme Kurulu ve Kalkınma 
Bakanlığı Uzmanının katılımıyla stratejik plan hazırlama çalışmalarını kapsayan çalışma 
toplantısı düzenlenmiştir. 

Uygulamalı eğitim programında Kalkınma Bakanlığı Uzmanı tarafından yapılan sunumlar 
çerçevesinde Kurumun misyon ve vizyonu görüşülerek yeni misyon ve vizyon önerileri 
getirilmiş; 2013-2017 dönemi stratejik planı gerçekleşmeleri değerlendirilmiş; PESTLE, 
GZFT ve Kurumların birbirleri hakkındaki görüşlerini paylaştığı Dış Paydaş Analizi ile 
yeni planın temeli oluşturulmuştur.

Kurumun tarihçesi, görevleri, teşkilat yapısı, ilgili mevzuatlar ile birlikte insan kaynakları, 
mali kaynaklar, bilgi iletişim teknolojileri, taşınır ve taşınmaz varlıkları, gerçekleştirilen 
ve yürütülen projeler incelenmiş ve Kurumsal yapı analizi çalışmaları yapılmıştır.

İç ve dış paydaşların görüşlerinin plana yansıtılması amacıyla 45 sorudan oluşan iç 
paydaş ve 55 sorudan oluşan dış paydaş anketi düzenlenmiştir.

Kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerinin yanı sıra stratejik amaçları, hedefleri, 
performans göstergeleri ve faaliyetleri, yöneticilerin ve çalışanların görüş ve önerileriyle 
katılımcı bir yaklaşımla belirlenmiş ve üst yönetim tarafından değerlendirilmiştir.

Stratejik hedefler kapsamında belirlenen faaliyetler dikkate alınarak her bir stratejik 
hedefe ait tahmini bütçe oluşturulmuştur.

Yapılan bu çalışmalarla Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan Merkezi Kamu 
İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu doğrultusunda Stratejik Plan hazırlanmış ve 
üst yöneticinin onayına sunularak nihai hâlini almıştır.
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3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kurumumuzun performans programı bilindiği üzere, performans esaslı bütçelemenin 
ana unsurlarından performans programları, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans 
Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi çerçevesinde 
hazırlanmıştır.

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanması amacıyla 
mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde performans esaslı bütçelemeye 
geçilmiştir. Söz konusu bütçeleme anlayışıyla, üst düzey politika belgelerinde yer alan 
hükûmet önceliklerinin kurum düzeyine taşınması, tahsis edilen kurum kaynağı ile 
elde edilecek çıktı ve sonuçların ilişkilendirilmiş, harcama önceliğine ve performans 
bilgisine dayalı bütçe karar mekanizması oluşturulmuş ve böylece plan, program ve 
bütçe bağlantısı güçlendirilmiştir.  

Performans değerlendirilmesi yoluyla; kamusal politikaların seçimi ve uygulanması 
sonucunda oluşan başarı ve başarısızlığın ortaya çıkarılması, başarısızlık ile karşılaşılması 
durumunda sebeplerinin araştırılarak gerekiyorsa devam eden faaliyet ve proje 
uygulamalarına son verilmesi, geleceğe dönük politikaların doğru bir şekilde oluşturulması 
amacıyla karar vericilere gerekli bilgileri sağlanması amaçlanmaktadır.

Faaliyetlerimizin temelini performans değerlendirmesi oluşturmaktadır. Kullandığımız 
temel kaynaklar harcama birimi tarafından üretilen performans bilgisidir. Amaç-Hedef 
uyumunun olduğu ve performans göstergelerinin faaliyetleri ölçmede yeterli bilgiyi 
sağladığı görülmektedir.

Performans programında yer alan hedef, göstergeler ve faaliyetler üçer aylık dönemler 
halinde ilgili birimlerden elde edilen uygulama sonuçlarına göre göstergeler seviyesinde 
izlenmiş ve sonuçları üst yönetime sunulmuştur.

2013 yılı Performans Programı’nda, 24 stratejik hedefe ait 62 performans göstergesi 
belirlenmiştir. Bu göstergelerden 19 adedinin % 30,65’i hedef değerlerine tam olarak ulaşmış, 
18 adedinin % 29,03’ü belirlenen hedef değerlerini aşmış, Performans göstergelerinin 4 
adedi % 6,45’i hedef değerlerinin altında kalmış ve 21 adedin % 33,87’si olan kısmının 
performans gösterge verilerine ulaşılamamıştır.

2014 yılı Performans Programı’nda, 24 stratejik hedefe ait 58 performans göstergesi 
belirlenmiştir. Bu göstergelerden 9 adedinin % 15,52’si hedef değerlerine tam olarak ulaşmış, 
33 adedinin % 56,90’ı belirlenen hedef değerlerini aşmış, performans göstergelerinin 6 
adedi % 10,34’ü hedef değerlerinin altında kalmış ve 10 adedin % 17,24’ü olan kısmının 
performans gösterge verilerine ulaşılamamıştır.

2015 yılı Performans Programı’nda, 24 stratejik hedefe ait 57 performans göstergesi 
belirlenmiştir. 2015 yılı sonunda bu göstergelerden 13 adedinin % 22,81’i hedef değerlerine 
tam olarak ulaşmış, 17 adedinin % 29,82’si belirlenen hedef değerlerini aşmış, performans 
göstergelerinin 11 adedi % 19,30’u hedef değerlerinin altında kalmış ve 16 adedin % 28,07’si 
olan kısmının performans gösterge verilerine ulaşılamamıştır.

2016 yılı Performans Programı’nda, 21 stratejik hedefe ait 54 performans göstergesi 
belirlenmiştir. Bu göstergelerden 8 adedinin % 14,81’i hedef değerlerine tam olarak 
ulaşmış, 21 adedinin % 38,89’u belirlenen hedef değerlerini aşmıştır. Toplamda 29 adet 
hedefin % 53,70’i performans göstergeleri hedefine ulaşılmış olup 10 adedi % 18,52’si hedef 
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değerlerinin altında kalmış ve 15 adedin % 27,78’i olan kısmının performans gösterge 
verilerine ulaşılamamıştır.

2017 yılı Performans Programı'nda, uygulamaya konulan ve bütçe ile ilişkilendirilen 
24 stratejik hedefe ait 58 performans göstergesi belirlenmiştir. 2017 yılı sonunda bu 
göstergelerden 15 adedinin (%25,86) hedef değerlerine tam olarak ulaşılmış, 29 adedi 
(%50) belirlenen hedef değeri aşmıştır. Bazı faaliyetlerin üzerinde daha çok çalışılması 
sebebiyle performans göstergelerinin 14 adedi (%24,14) hedef değerlerin altında kalmıştır..

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali saydamlık ve hesap verebilirlik 
ilkeleri çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanması 
amacıyla performans yönetimi anlayışını getirmektedir.

Bilindiği üzere, performans esaslı bütçelemenin ana unsurlarından performans programları, 
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan 
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve 
Performans Programı Hazırlama Rehberi çerçevesinden hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, performans programlarının izleme, değerlendirme ve raporlanması sürecine 
altyapı sağlamak amacıyla e-bütçede Performans Bütçe Modülü altında Performans 
İzleme ve Değerlendirme Bölümü oluşturularak, idarelerin kullanımına açılmıştır. 

Performans yönetimi, performansın sürekli iyileştirilmesini amaçlayan sonuç odaklı 
bir yönetim anlayışıdır. Performans yönetiminin en mühim bileşenlerinden biri de 
performans değerlendirmesidir. Performans değerlendirmesi, program değerlendirmesi, 
performans yönetimi, performans esaslı bütçe, bütçe sistemleri, performans ölçümü, 
performans denetimi, 5018 sayılı Kanun.

Değerlendirmenin etkili bir araç olabilmesi için politika oluşturulması ve uygulanması 
sürecinin ayrılmaz bir parçası olması gerekmektedir. Buna karşın uygulamada Stratejik 
Plan, Bütçe ve Performans Programının denetim ve değerlendirme (maliyetlendirme) 
arasındaki ilişkinin tam olarak kurulmadığı görülmektedir. Değerlendirme sonucunda 
elde edilen bulguların bütçe sürecinde kullanılması ile ilgili beklentiler gerçekçi bir şekilde 
oluşturulamamaktadır. Sonuçta bütçeleme politik tercihleri içerir ve değerlendirme ise 
bu tercihleri etkileyen pek çok faktörden sadece bir tanesidir.

Performans değerlendirilmesi yoluyla; kamusal politikaların seçimi ve uygulanması 
sonucunda oluşan başarı ve başarısızlığın ortaya çıkarılması, başarısızlık ile karşılaşılması 
durumunda sebeplerinin araştırılarak gerekiyorsa devam eden faaliyet ve proje 
uygulamalarına son verilmesi, geleceğe dönük politikaların doğru bir şekilde oluşturulması 
amacıyla karar vericilere gerekli bilgileri sağlanması amaçlanmaktadır.

5. Diğer Hususlar

Başkanlığımız yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık 
yatırım değerlendirme raporu hazırlayarak Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına 
ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.

17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu 
İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in 11’inci maddesi 
gereğince hazırlanan ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporu kamuoyuna açıklanmak 
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üzere genel ağ sayfasında yayımlanmış ve raporun birer örneği Sayıştay ve Maliye 
Bakanlığına gönderilmiştir.

2017 Yılı Programı’nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar İzleme 
ve Değerlendirme Raporu

25/b maddesi gereğince; Yıllık Program İzleme ve Değerlendirme Raporu: 2017 Yılı 
Programında yer alan tedbirlerin gerçekleşme durumları yılın ilk üç ayı için Mart 
sonunu takip eden, yılın ilk altı ayı için Haziran sonunu takip eden yılın ilk dokuz ayı 
için Eylül sonunu takip eden ve yılın tamamı için Aralık sonunu takip eden 15 gün içinde 
Kurumumuzun sorumlu Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından Kalkınma Bakanlığı 
internet sayfasında yer alan YPİS’e sayfasına kaydedilmiştir.

26/a maddesi gereğince; Yatırım Uygulama Raporu: Kurumumuzun projeleri yılı yatırım 
programında yer alan yatırım projeleri Yatırım Uygulama Raporunda her yatırım projesinin, 
uygulama yılı başından dönem sonuna kadar ve dönem içinde harcama ve gerçekleşme 
durumları bunların finansman ayrıntısı belirtilmiştir.

2017 Yılı Programı’nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar’ın 26/a 
maddesi gereğince; Yatırım Programı’nda yer alan projelere ilişkin Yatırım Uygulama 
Raporları:

1 Ocak 31 Mart

1 Nisan 30 Haziran

1 Temmuz 30 Eylül

1 Ekim 31 Aralık 

dönemlerini kapsayacak şekilde hazırlanarak dönem sonlarını takip eden en geç 15 
gün içinde, 1 Ekim-31 Aralık dönem raporu ise Mart ayı sonunda Kalkınma Bakanlığına 
gönderilmiştir.

Mali işlemler, yapılan duyurular ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak yerine 
getirilmiştir. (Ayrıntılı finansman ve harcama programlarının hazırlanması, ödenek 
gönderme, tenkis, ekleme ve aktarma işlemleri, kesin hesabın hazırlanması, yıl sonu 
işlemlerinin yapılması vb.)

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına 
İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği Kurumumuza yapılan bilgi edinme 
başvuruları öbür birimlerle irtibat kurulmak suretiyle cevaplandırılmıştır.

Kurumumuzun genel ağ sayfasının teknik altyapısı ve sayfada yer alan bilgi ve haberlerin 
öbür birimlerden gelen bilgiler çerçevesinde güncellenmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir.

2017 yılına ait personel taşıma işlemleri hizmet satın alma yöntemiyle Kamu İhale 
Kanunu hükümlerine uygun biçimde sonuçlandırılmıştır.
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KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

2013-2017 dönemini kapsayan stratejik plan çalışmalarında, Kurum yöneticileri ve çalışan 
temsilcilerinden oluşan bir çalışma kuruluyla ve danışmanların kolaylaştırıcılığında 
gerçekleştirilen çözümlemeyle, kurumun mevcut durumdaki güçlü ve zayıf yönleri ile 
karşı karşıya olduğu fırsatlar ve tehditler ortaya konmaya çalışılmıştır. GZFT çözümlemesi 
sonucunda öne çıkan belli başlı maddeler aşağıda başlıklar hâlinde yer almaktadır.

A) ÜSTÜNLÜKLER

Güçlü Yönler
1.  Kurumun Cumhurbaşkanlığının gözetiminde ve Başbakanlığa bağlı Anayasal Kurum 

olması.

2.  Kurumun akademik bir kimliğinin olması.

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

4.  Bilimsel eser ve süreli yayıncılık alanlarında, TDK’nin güçlü bir birikim ve deneyime 
sahip olması.

5.  Kurumun, birçok farklı disiplinle ortak çalışmalar yapma yetisine sahip olması.

6.  Türk dili alanında çok güçlü bir ihtisas Kütüphanesinin olması.

7.  Kurumun, Türkoloji alanındaki ulusal ve uluslararası her türlü uzman desteğini talep 
edebilecek bir konumda olması.

8.  Kurumun, yalnızca Türkiye’ye yönelik olarak değil, ülke dışına yönelik olarak da 
etkinliklerde bulunması.

Fırsatlar
1.  Dünya ölçeğinde, Türkçenin öğrenilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılması.

2.  Türk dünyası içindeki akademisyenlerin, iletişim dili olarak Türkiye Türkçesini 
benimsemiş olmaları.

3.  Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin sözlük, çeviri, tarama vs. çalışmaları 
hızlandırması.

4.  Üniversitelerin Türkoloji, Dil bilimi, Felsefe vb. ilgili bölümlerindeki araştırmacıların, 
TDK ile ortak çalışmalar yapmaya eğilimli olması.

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

IV.
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B) ZAYIFLIKLAR

Zayıf Yönler
1.  TDK’nin bölge teşkilatı olmaması; özellikle İstanbul’da herhangi bir temsilciliğin 

bulunmaması nedeniyle, iş ve işlemlerde güçlükler yaşanması.

2.  Geçmişte hem dil hem edebiyat alanında belirli bir işlev ve konum üstlenmiş olan 
TDK’nin, bugün yalnızca dil alanında kalmış olması.

Tehditler
1.  Küreselleşme olgusunun tek kültürlülük ve tek dillilik (İngilizce) gibi dayatmaları 

olması, eğitim ve öğretim dili olarak İngilizcenin günden güne daha fazla geçerli 
kabul ediliyor olması.

2.  Bilgi teknolojileri ve yaygın medyanın da etkisiyle, dil konusundaki bilinç düzeyinin 
günden güne düşmesi. 

3.  Dil gibi çok geniş bir alanda etkinlik gösteriliyor olmasının Kurumdan aşırı beklentiler 
içine girilmesine yol açması.

4.  TDK’nin sözcük türetme çalışmalarına ilişkin olarak birtakım temelsiz ve yerleşik 
ön yargılar olması.

C) DEĞERLENDİRME
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 10/03/2016 tarihli ve 717-
1 sayılı kararı gereğince Türkiye Türkçesinin Köken Bilgisi Sözlüğü Projesi, ile Yönetim 
Kurulunun 29/01/2015 tarihli ve 697-1 sayılı kararı gereğince Türk Dil Kurumu ve Türk 
Tarih Kurumu Kampüs Projesi, uygulama çalışmaları tasarlanmaktadır.

Bu olumlu gelişmelere rağmen Türkçenin kullanımında yaşanan olumsuzluklara da 
değinmek gerekmektedir. Binlerce yıllık geçmişiyle, 12 milyon kilometrekarelik geniş bir 
coğrafya parçasında çeşitli lehçeleriyle ve yaklaşık 220 milyon konuşuruyla; mükemmel 
ses, biçim ve söz dizimi özellikleriyle; geniş söz varlığıyla yeryüzünün en güçlü dillerinden 
biri olan Türkçe, hiç de hak etmediği olumsuzluklarla karşı karşıyadır. Hayatın çeşitli 
alanlarında yaşanan yabancılaşma akımı içerisinde yabancı kaynaklı sözlerin olur 
olmaz her yerde kullanılması; iş yerlerine, ürünlere yabancı kaynaklı adlar verilmesi ve 
kitle iletişim araçlarında Türkçenin yanlış ve bozuk kullanılması karşısında birtakım 
kanuni düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir.

Türkçenin kullanımı konusunda yaşanan başıboşlukları giderecek kanuni düzenlemelerin 
yapılması gereğine inanıyoruz. Bu kanuni düzenlemelerin yapılmasına kadar geçecek 
zaman içerisinde Türk Dil Kurumu boş durmamakta, iş yerlerinde Türkçe ad kullanılması 
yolunda belediyelerimizle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmektedir.

Bütün bu çalışmalar ilmî yapılanmanın ve kurumsal kimliğin sonucunda gerçekleştirilmiştir. 
Yöneticilerinden Uzmanlarına, ilim kadrosundan bütün çalışanlarına kadar herkesin bu 
üretimde payı bulunmaktadır. Kurumumuz zayıf yönlerimizde belirtilen olumsuzluklara 
rağmen elinde bulundurduğu kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak 
hedeflerine ulaşma yolunda azami gayreti göstermiştir.

Türk Dil Kurumu olarak bütün çalışanlarımızla Türk dilinin hizmetindeyiz...



TÜRK DİL KURUMU      2017 YILI FAALİYET RAPORU 133

ÖNERİ VE TEDBİRLER
Kurum çalışmalarının daha verimli ve istenilen düzeyde yürütülebilmesi amacıyla; 
kamu yönetiminde son yıllarda meydana gelen köklü ve reform niteliğindeki mevzuat 
değişikliklerinin tam olarak uygulanabilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla hizmet 
içi eğitimlere daha çok zaman ve kaynak ayrılarak bu eğitimlerin çeşitlendirilmesi, 
gerekli görülmektedir.

V.
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EKLER

Ek-1: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda 
açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar 
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol 
sisteminin, işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını 
bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller 
ile Sayıştay raporları gibi benden önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler dâhilindeki 
hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 
bilgim olmadığını beyan ederim. (31.12.2017, Ankara)

 Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN
 Türk Dil Kurumu Başkanı
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Ek-2: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin 
yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde 
süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, 
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 
bilgim olmadığını beyan ederim. (31.12.2017, Ankara)

 
 Özge BAŞIBÜYÜK 
 İdari İşler Müdürü V.
 (İnsan Kaynakları ve
 Destek Hizmetleri)
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Ek-3: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve denetim mevzuatı ile öbür mevzuata uygun 
olarak yürütüldüğünü; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini; izlendiğini ve 
gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve tekliflerinin zamanında üst yöneticiye 
raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin “2017 Yılı Faaliyet Raporu”nun III/A Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin 
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (31.12.2017, Ankara)

 Hüseyin DOĞANAY
 Strateji Geliştirme Müdürü V.


