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Türk Dil Kurumunun
her gün yeni hakikat ufukları açan,

ciddi ve devamlı mesaisini
takdirle yâd etmek isterim.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli kültür kurumlarından biri olan Türk Dil Kurumu, 
Türkçenin son seksen altı yılındaki gelişmesinde belirleyici bir rol oynayan özel 
bütçeli bir kamu kurumudur ve harcamalarını Atatürk’ün mirasından aldığı 
paydan, Meclisimizce onaylanan bütçe rakam ve kalemleri doğrultusunda 

yapmaktadır.

Türk Dil Kurumu kuruluşundan beri çalışmalarını; Türk dili üzerinde araştırmalar 
yapmak, yaptırmak ve Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek onlara çözüm yolları 
bulmak şeklinde iki ana eksen üzerinde yürütmüştür.

Birikimi ve kökleşmiş geleneğiyle, Türkçenin geliştirilmesi, zenginleştirilmesi ve 
özleştirilmesi için çalışmalarını günümüz teknolojisinin bütün olanaklarından yararlanarak 
yürütmektedir. Türk dili araştırmaları kadar bu araştırmaların sonuçlarının paylaşılması 
da bilişim uygulamaları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Türk Dil Kurumu, 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiş olan görevleri 
yerine getirebilmek için kendisine tahsis edilen kamu kaynaklarını etkin ve verimli 
alanlarda kullanmaya dikkat etmektedir. 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. 2018 yılı Faaliyet Raporu da bu yönetim anlayışının sonuçlarının 
yer aldığı bir belgedir.

Türk Dil Kurumunun 2018 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin olarak hazırlanan 
İdare Faaliyet Raporu’nun kamu yönetiminde yeniden yapılanmanın temel ilkelerinden 
olan saydamlığın, hesap verilebilirlik anlayışının daha da güçlenmesine ve kamuoyunun 
bilgilenmesine katkıda bulunacağı açıktır.

Bu raporda Türk Dil Kurumunun gerçekleştirdiği faaliyetler özetlenmektedir. Raporun, kamu 
yönetiminde saydamlığın sağlanmasına katkı sağlamasını ve ilgililere faydalı olmasını 
temenni ediyor ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayan bilim insanlarına, söz 

BAKAN
SUNUŞU
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konusu Faaliyet Raporu’nun hazırlanmasında emeği geçen bütün yöneticilerimize ve 
çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

 Mehmet Nuri ERSOY
 Kültür ve Turizm Bakanı
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Türk Dil Kurumunun öncelikli faaliyetlerinin başında bilimsel çalışmaların 
desteklenmesi; derleme, tarama ve terim çalışmalarının genişletilerek planlı bir 
şekilde sürdürülmesi; farklı bilim dallarından birçok uzmanın katıldığı bir Türkçe 
Sözlük Çalışma Grubu oluşturularak günlük ve tarihî metinlerin taranması ve 

tanımlamaya yönelik çalışmaların sürekliliğinin sağlanması öne çıkmaktadır. Ayrıca, 
Türk dilinin yapısını tüm incelikleriyle ortaya koyacak gramerinin çağdaş dil bilimi 
yöntemleriyle hazırlanması ile aynı coğrafyada kullanılan dillerin birbirleriyle etkileşim 
içine girmesinin kaçınılmaz olması hasebiyle Türkiye’de kullanılan öbür dillerin de 
araştırılması Türk Dil Kurumunun üstlendiği önemli sorumluluk alanlarıdır.

Eğitim-öğretim ve haberleşme araçları başta olmak üzere her düzlemde Türk dilinin 
doğru kullanılması, halkın dil bilincinin geliştirilmesi Türk Dil Kurumunun üzerinde 
durduğu öncelikli konulardandır. Türk Dil Kurumu, Bilim Kurulu üyelerinin katılımıyla 
oluşturulan Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu, Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü 
Komisyonu, Etimolojik Sözlük Komisyonu, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü Komisyonu, Okul 
Sözlükleri Komisyonu, Terim Sözlükleri Komisyonu, Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
Komisyonu, Tarihî Türk Yazı Dilleri Bilim ve Uygulama Kolu, Çağdaş Türk Yazı Dilleri 
Bilim ve Uygulama Kolu, Dil Bilgisi ve Dil Bilimi Bilim ve Uygulama Kolu, Türkçenin 
Eğitimi ve Öğretimi Bilim ve Uygulama Kolu, Yazıt Bilimi Bilim ve Uygulama Kolu, 
Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolları ile teşkilat kanununda yer alan görev ve 
sorumluluklar, Stratejik Plan’da tespit edilen amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmalarını 
yürütmektedir.

Türkçenin sözlüklerini, yazım kılavuzunu ve çeşitli yazılımları herkesin yararlanmasına 
sunan Kurumumuz, dil bilimi araştırma ve çalışmalarını da bilgisayar destekli olarak 
yürütmektedir. Ayrıca bilim ve teknolojide ortaya çıkan yeni kavramları karşılamak 
üzere kelime ve adlandırma çalışmalarını alanla ilgili bilim adamlarının katkılarıyla 
sürdürmekte; halk içinde doğru ve örnek Türkçenin yaygınlaştırılması için basın yayın 
kuruluşlarıyla, kitle haberleşme araçlarıyla iş birliği içerisinde hareket etmektedir.

ÜST YÖNETİCİ
SUNUŞU
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Kurultay, çalışma toplantısı, sempozyum ve panel gibi bilim toplantılarının yanında halka, 
öncelikle de gençlere yönelik sohbetler, konferanslar düzenlenmekte; üniversitelerde 
kurulan Türkçe topluluklarının çalışmaları özendirilmekte ve desteklenmekte; böylece 
halkın bütün kesimlerinde dil bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çaba 
harcanmaktadır.

Bu bağlamda Millî Eğitim Bakanlığı, RTÜK, YÖK, ÖSYM, TİKA, TRT, kitle haberleşme 
araçları, üniversiteler ve ilgili sivil halk kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapılmakta, 
önemli ve anlamlı çalışmalara destek sağlanmaktadır.

Türk Dil Kurumu, bütün bu çalışmaları ve etkinlikleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu gereği kalkınma planları ve programları çerçevesinde belirlediği 
amaç ve hedefler doğrultusunda kaynaklarını etkili ve verimli bir biçimde kullanarak 
yürütmektedir. 

Bu kapsamda, 2018 yılı İdari Faaliyet Raporu’nun hazırlanmasında emeği geçen bütün 
yöneticilerimize ve çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım.

	 Prof.	Dr.	Gürer	GÜLSEVİN	
 Türk Dil Kurumu Başkanı
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GENEL BİLGİLER

A) MİSYON VE VİZYON

Görev (Misyon)

Türkçenin yazılı ve sözlü kaynakları üzerine bilime dayalı araştırmalar yapmak; Türkçenin 
bilim, sanat, edebiyat ve öğretim dili olarak gelişmesini ve her alanda doğru kullanılmasını 
sağlamaktır.

Hedef (Vizyon)

Türk dilinin zenginliğini meydana çıkarıp onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır 
yüksekliğe eriştirmek ve Türk dünyasında ortak anlaşma 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 Dönemi’ndeki 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, Kurumun 
çalışmalarını takip etmiş, Kuruma uyarı ve tavsiyelerde bulunmuştur.

1982 Anayasası’nın 134. maddesinde; “Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, 
Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak 
ve yayınlar yapmak amacıyla; Atatürk'ün manevi himayelerinde, Cumhurbaşkanının 
gözetim ve desteğinde, Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakana 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. 
Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen mali 
menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir.” 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 tarih ve 18138 sayılı) 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 tarih 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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10/05/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak Anayasa’da yapılan 
değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde 
değişiklik yapılması Bakanlar Kurulunca 02/07/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır. Buna 
binaen 703 sayılı KHK’nin 140’ıncı maddesinde, 664 sayılı KHK ile düzenlenen Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu’nun bazı maddelerinde yeniden düzenlemeye 
gidilmiştir. Bu düzenlemeye dayanarak Cumhurbaşkanlığının 2018/1 sayılı Genelgesi ile 
Bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar, Genelge ekinde yer alan listede 
gösterilmiştir. Bu listede Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Kültür 
ve Turizm Bakanlığının ilgili kurumu hâline getirilmiştir.

Türk Dil Kurumunun Görevleri

Türk Dil Kurumunun kuruluş amacı; Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana 
çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir. Türk 
Dil Kurumunun bu amacı gerçekleştirmek üzere yürüteceği görevleri de 2 Kasım 2011 
tarih 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 şöyle sıralanmıştır:

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 öbür 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 dair 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.
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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.

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)  Öbür birimlerle koordinasyon içinde tespit edeceği ölü ya da yaşayan dünya dillerindeki 
klasikleşmiş ilim ve düşünce eserlerinin, Kurum bünyesinde veya üniversitelerde ya 
da kamu veya özel öbür 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.

l)  Yüksek Kurum bünyesinde ya da öbür araştırma kurumlarında üretilen özgün 
eserlerden gerekli olanları, öbür birimlerle koordinasyon içinde tespit ederek süreli 
ve süresiz yayınlar yoluyla yabancı dillere aktarmak.

m)  Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, kendi çalışma alanlarıyla ilgili ve öncelikli konularda 
projeler hazırlamak ya da 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.

n)  Cumhurbaşkanı veya ilgili Bakan ve Yönetim Kurulunca verilen öbür görevleri yerine 
getirmek.

C) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Fiziksel Yapı

Türk Dil Kurumu, Ankara ili, Çankaya ilçesi, 1. Bölge bucağı, Remzi Oğuz Arık 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; 245 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 22

Kütüphane dergi deposu 2

Kütüphane gazete deposu 1

Kazan dairesi 1

Kütüphane kitap deposu 3

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) 1

Şoför odası 1

Temizlik malzemesi odası 1

Toplantı odası 4

Kütüphane tıpkıçekim (fotokopi odası) 1

Kurum yirmilik kitap deposu 3

Yük asansörü 1

TOPLAMM 49

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
% 44,89TOPLANTI ODASI

% 8,16

ÇALIŞMA ODASI
% 70,3

BİNEK OTOMOBİL
% 33,3

MİNİBÜS
% 33,3

KAMYON
% 16,6

KAMYON (otobüs)
% 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 2.359 3,54

Arşivlenen kütüphane materyalleri 588 0,88

CD’ler ve DVD’ler 437 0,66

El Yazmaları 1.079 1,62

Gazeteler 1.662 2,49

Kitaplar 40.075 60,09

Mevzuat kitapları 110 0,16

Mikrofilm makaraları 305 0,46

Nadir eserler 4.038 6,06

Diğer Görsel ve Plaklar 4 0,006

Sözlükler 5.164 7,74

Süreli yayınlar 9.645 14,46

Tezler ve Araştırmalar 1.226 1,84

TOPLAM 66.692 100

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 Kurumu 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.

10/07/2010 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan 
Bazı Hükümlerin İlgili Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun’un 47. maddesinin 15. Maddesini a fıkrasına 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

Tür 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. 
• Etimolojik Sözlük sunucusu.
• Kütüphane (Librid) sunucusu.

KURUM BAŞKANI

Bilim Kurulu

Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü

Kütüphane Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı
İç Denetçi
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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) hergün 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.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) teşkilatımızda yazışmalar ile ilgili bütün 
süreçlerin elektronik ortamında yapılmasına olanak sağlayan yazılımdır. Resmî belgelerin 
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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 ortamdaki hâllerine kullanıcılar www.tdk.gov.tr 
adresinde bulunan ‘’Kütüphane’’ menüsünden ve ‘’www.yazmalar.tdk.gov.tr’’ adresinden 
doğrudan bağlantı sağlayabilirler.

2. Türk Dil Kurumu Kütüphane Katalog Tarama Sistemi bu yıl içerisinde yenilenmiştir.  
“http://katalog.tdk.gov.tr/’’ adresinden erişim sağlanıp, katalog tarama işlemi yapılmaktadır.

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

4. Kurumun genel ağ sayfasına altı yılda 63.232.703 (altmış üç milyon iki yüz otuz iki 
bin yedi yüz üç) kez, yılda ortalama 10.538.783 (on milyon beş yüz otuz sekiz bin yedi 
yüz seksen üç) kez giriş yapılmıştır. Kullanıcıların hizmetinde bulunan 15 sözlük, süreli 
yayınlar veri tabanı ve 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 63 tanesi doludur. Dolu kadrolar; 1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 
1 iç denetçi, 2 uzman, 22 yüksek kurum uzmanı, 3 yüksek kurum uzman yardımcısı, 1 
mali hizmetler uzman yardımcısı, 1 bilgisayar programcısı, 9 şef, 7 bilgisayar işletmeni, 
4 veri hazırlama kontrol işletmeni, 2 kütüphaneci, 4 memur, 1 sekreter, 1 santral memuru, 
2 şoför, 1 dağıtıcı olarak dağılmıştır. Kurumumuzda 63 kadrolu, 6 geçici ve 35 sürekli işçi 
pozisyonunda çalışan olmak üzere toplam 104 personel görev yapmaktadır.

ADI MİKTAR ADI MİKTAR

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

Belgegeçer (faks) 1 Mürekkep püskürtmeli yazıcılar 1

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

Cep bilgisayarları 1 Projeksiyon cihazları 9

Cep telefonları 5 Projeksiyon perdeleri 9

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

Dizüstü bilgisayarlar 45 Sabit telefonlar 135

Erişim denetim sistemleri 1 Santraller 1

Firewall cihazları 2 Sunucular 9

Fotoğraf makineleri 4 Tarayıcılar 27

Fotokopi makineleri 3 Televizyonlar 10

Hesap makineleri 26 Telsiz telefonlar 21

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 işler müdürü 2          

Strateji geliştirme müdürü 1          

Kütüphane müdürü 1          

Yüksek Kurum uzmanı 25 22 12 10  1 12 9    

Uzman 2 2 1 1 1 1    

Yüksek Kurum uzman yardımcısı 20 3 3  1 2    

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  1 1 6 1   

Bilgisayar işletmeni 15 7 2 5  1 6    

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni 6 4 2 2   1 2 1  

Daire tabibi 1          

Hemşire 1          

Teknisyen 2          

Ayniyat saymanı 1          

Kütüphaneci 5 2 2    2    

Veznedar 1          

Memur 20 4 3 1   2 1 1  

Ambar memuru 2          

Satın alma memuru 1       

Santral memuru 2 1 1       1

Sekreter 1 1  1  1     

Şoför 4 2  2     2  

Dağıtıcı 1 1  1     1  

TOPLAM 149 63 30 33 4 18 31 4 5 1

TABLO 6: Türk Dil Kurumu Başkanlığı personelinin kadro durumuna göre unvanları ve eğitim durumları.
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GEÇİCİ PERSONEL 
SAYISI

CİNSİYET EĞİTİM DURUMU

Kadın Erkek Doktora Yüksek 
Lisans Lisans Ön Lisans Lise İlköğretim

6 5 1  - 1 2  - 3 - 

TABLO 7: Geçici personel cinsiyet ve eğitim durumu.

4.1. Personelin Eğitim Durumu

Başkanlığımızda 63 kadrolu, 6 geçici görevli olmak üzere çalışan toplam 69 personelin 
eğitim düzeyi olarak dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Eğitim Seviyesi Sayısı ORAN %

Doktora 4 %5,80

Yüksek lisans 19 %27,53

Lisans 33 %47,83

Ön lisans 4 %5,80

Lise 8 %11.59

İlköğretim 1 %1,45

TOPLAM 69 %100,00

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

Başkanlığımızda 63 kadrolu, 6 geçici görevli olmak üzere çalışan toplam 69 personelin 
cinsi ayırımı aşağıdaki şekildedir.

Cinsiyet Sayısı Oran %

Erkek 34 %49,28

Kadın 35 %50,72

TOPLAM 69 %100,00

TABLO 9: Türk Dil Kurumu personelinin cinsiyetlerine göre sayısı. Geçici personel dâhildir.

LİSANS
% 47,83

ÖN LİSANS
% 5,80

LİSE
% 11,59

İLKÖĞRETİM
% 1,45

DOKTORA
% 5,80

YÜKSEK LİSANS
% 27,53

GRAFİK 5: Türk Dil Kurumu personelinin eğitim durumuna göre dağılımı.
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SÜREKLİ İŞÇİ 
SAYISI CİNSİYET EĞİTİM DURUMU

Meslek Grupları Kadın Erkek Doktora Yüksek 
Lisans Lisans Ön Lisans Lise İlköğretim

Ambar-depo 
görevlisi

3 1 1 1

Elektrik teknikeri 1 1

Güvenlik görevlisi 2 6 1 1 5 1

Kapıcı-kalorifer 
bakım görevlisi

1 1

Tashih-grafik-
tasarım

4 1 1 2 2

Temizlik görevlisi 10 7 1 1 9 6

TOPLAM 16 19 0 1 5 4 17 8

TABLO 10: Sürekli işçilerin cinsiyet ve eğitim durumu.

Cinsiyet Sayısı Oran %

Erkek 19 54,29%

Kadın 16 45,71%

TOPLAM 35 100,00%

TABLO 11: Geçici personel cinsiyet ve eğitim durumu.

Eğitim Seviyesi Sayısı ORAN %

Doktora 0 0,00%

Yüksek lisans 1 2,86%

Lisans 5 14,29%

Ön lisans 4 11,43%

Lise 17 48,57%

İlköğretim 8 22,86%

TOPLAM 35 100,00%

TABLO 12: Sürekli işçilerin eğitim durumu.

5. Sunulan Hizmetler
"Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bünyesinde Yer Alan Kurumların Başkan, 
Başkan Yardımcısı ve Müdürlüklerinin Görev Tanımları Yönergesi", 11.10.2011 tarihli ve 
664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname’nin 7’nci maddesine, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 7’nci maddesine ve 26.12.2007 tarihli ve 26738 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’ne dayanılarak 
hazırlanmış ve Başbakan Yardımcılığının 14.03.2018 tarihli ve 77 sayılı Oluru ile yürürlüğe 
konulmuştur.
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5.1 Kurum Başkanının Görevleri
Başkanın 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) Cumhurbaşkanı veya ilgili Bakan, Yönetim Kurulu ve Yüksek Kurum Başkanı tarafından 

verilen diğer görevleri yerine getirmek.

5.2 Başkan Yardımcısının Görevleri
Başkan Yardımcısının 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.
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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.

Teşkilat Yapısı
Başkanlık; Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve Bilim Kurulundan oluşmaktadır. Müdürlükler 
Başkan Yardımcısına bağlı olarak görevlerini yerine getirir. 
Kurumların müdürlükleri şunlardır:
a) Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü.
b) Strateji Geliştirme Müdürlüğü.
c) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü.
ç) Kütüphane Müdürlüğü

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.
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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.

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 
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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.

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.
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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 
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.
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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.

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. 
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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.

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.
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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.

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.
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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, aracılığıyla gelen taleplerden görev alanına girenleri, Başkan Yardımcısı, 
CİMER 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 Form"u hazırlayarak, Harcama 
Yetkilisinin imzasını takiben incelenmesi için Strateji Geliştirme Müdürlüğüne 
göndermek.

Müdürlükler görevlerini, Kurumlardaki diğer müdürlükler ve Yüksek Kurum hizmet 
birimleriyle iş birliği içinde yürüterek gerekli uyumu sağlarlar.



TÜRK DİL KURUMU      2018 YILI FAALİYET RAPORU 31

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 tanımlanmış ve bir harcama birimi mevcuttur. 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 04.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 
2016/1 sayılı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi ve genel mevzuat çerçevesinde ön mali 
denetime tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları değerlendirilmektedir.
Kurumun misyonunu gerçekleştirmede, sürekli gelişimi ve öğrenmeyi sağlayacak stratejik 
yönetimin gereklerindendir. İç kontrol, stratejik yönetim için makul güvence sağlamak 
üzere tasarlanmış süreçlerden oluşan bir sistemdir. Kamu İç Kontrol Standartları, bu 
sistemin oluşturulması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla beş bileşen altında 18 
standart ve 79 genel şarttan oluşan temel yönetim kurallarını gösterir.  
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 2017-2018 dönemini kapsayan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 
Gerçekleşme Sonuç Raporu hazırlanmış, 27.12.2018 tarihli ve 562 sayılı Makam Oluru ile 
02.01.2019 tarihli ve 10 sayılı yazı ekinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali 
Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmiş ve Strateji Geliştirme Birimleri Yönetim Bilgi 
Sistemine (e-SGB) yüklenmiştir. Ayrıca 01.01.2019-31.12.2020 dönemini kapsayan Kamu 
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmış, 31.12.2018 tarihli ve 567 sayılı 
Makam Oluru ile 02.01.2019 tarihli ve 10 sayılı yazı ekinde Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmiş ve Strateji Geliştirme Birimleri 
Yönetim Bilgi Sistemine (e-SGB) yüklenmiş ve 09.01.2019 tarihli ve 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 genel şart için eylem öngörülmüştür. Sorumlu birimler ön görülen 
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48 eylemin 2017-2018 yılları içerisinde % 95,83’üne karşılık gelen 46 adedini gerçekleştirmiş 
olup % 4,17’sine karşılık gelen 2 adedini gerçekleştirmemiştir.

Ç) DİĞER HUSUSLAR
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 Rehberi’nde istenilen süreç ve uygulamalar kapsamında 
Kurumumuza ait Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmış ve 63 
(altmış üç) kadrolu, 6 (altı) geçici ve 35 (otuz beş) işçi olmak üzere toplam 104 (yüz dört) 
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
Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında 
değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir. Bu kapsamda Türk dilinin kaynak eserlerini 
tespit ederek incelemek ve yayına hazırlamak, Türkçe ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında 
yapılan araştırmaları takip etmek; Türkçenin ticari hayatta, kitle haberleşme araçlarında, 
eğitim ve öğretim kurumlarında ve sosyal hayatın öbür 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.
Türkçenin söz ve anlam yapısını korumak ve geliştirmek, yazılı ve sözlü kaynaklardan 
Türk dili ile ilgili derleme ve taramalar yapmak. 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.
Türkçe dil bilgisi üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, buna dayalı olarak 
Türk dilinin yapısına dair dil bilgileri ile Türkçenin tarihi ve karşılaştırmalı dil bilgilerini 
hazırlamak ve bunları yayımlamak. Türkçeyi dünya milletlerine tanıtacak ve kullanımını 
yaygınlaştıracak milletlerarası etkinlikler düzenlemek.
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. 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.
Görevleri ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışındaki yayınları izlemek, incelemek, 
değerlendirmek. Yabancıların Türkçeyi öğrenmesini kolaylaştırıcı ilmî çalışmalar yapmak. 
Türkçenin tanıtılması ve öğretilmesine yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar 
yürütmek, bu alanda yurt içinde ve yurt dışında yürütülen çalışmaları desteklemek.
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.
Türk dili ile ilgili olarak üniversiteler, eğitim ve araştırma kuruluşları ile gerçek ve tüzel 
kişilerce yürütülen eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek. Öbür birimlerle 
koordinasyon içinde tespit edeceği ölü ya da yaşayan dünya dillerindeki klasikleşmiş 
ilim ve düşünce eserlerinin, Kurum bünyesinde veya üniversitelerde ya da kamu veya 
özel öbür 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.
Yüksek Kurum bünyesinde ya da öbür araştırma kurumlarında üretilen özgün eserlerden 
gerekli olanları, öbür birimlerle koordinasyon içinde tespit ederek süreli ve süresiz 
yayınlar yoluyla yabancı dillere aktarmak. Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, kendi 
çalışma alanlarıyla ilgili ve öncelikli konularda projeler hazırlamak ya da hazırlatmak; 
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Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre bu projelere katılacak yüksek lisans ve 
doktora öğrencilerine yurt içi ve yurt dışı burslar vermek, üstün başarı gösterenleri 
ödüllendirmektir.
Türk Dil Kurumu yapacağı bu çalışmaları ile şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri 
doğrultusunda Kurumun genel ağ sayfası aracılığıyla kamuoyuna sunulan Türk Dil 
Kurumu Başkanlığı 2019-2023 dönemini kapsayan 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:

Görev (Misyon)
Türkçenin yazılı ve sözlü kaynakları üzerine bilime dayalı araştırmalar yapmak; Türkçenin 
bilim, sanat, edebiyat ve öğretim dili olarak gelişmesini ve her alanda doğru kullanılmasını 
sağlamaktır.

Hedef (Vizyon)
Türk dilinin zenginliğini meydana çıkarıp onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır 
yüksekliğe eriştirmek ve Türk dünyasında ortak anlaşma dili, dünyada ise yaygın ve 
geçerli bir dil konumuna getirmektir.

Temel Değerler 
Türk Dil Kurumu çalışmalarında; 
 Bilime uygunluk 
 Uzmanlık 
 Özgünlük 
 Güncellik 
 Erişilebilirlik 
 Eleştiriye açıklık
ilkelerini gözetmektedir

Stratejik Amaç ve Hedefleri
Stratejik Amaç 1:  Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve 

yaygınlaştırmak.
Hedef	(H	1.1)	  Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik 250 kitap, 3 süreli 

yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkı baskısı yapılarak yayımlanacaktır.
Hedef	(H1.2)	  Türk dili konularında millî ve milletlerarası kongre, panel, konferans, çalışma 

toplantısı, bilgi şöleni vb. ilmî toplantılar düzenlenecek ve desteklenecektir.
Hedef	(H1.3)	  Türk dili alanında Kurum dışında yürütülen ilim araştırmalarından, 

belirlenen ölçütlere uygun bulunanlar desteklenecektir.
Hedef	(H1.4)	  Her yıl Türk dili alanında öğretim programlarına devam eden 125 kişiye 

lisans, 50 kişiye yüksek lisans ve doktora eğitimi alan 25 bilim adamına 
burs sağlanacaktır.
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Hedef	(H1.5)	  Türkiye Türkçesinin Köken Bilgisi ve Osmanlı Türkçesi sözlükleri ile 
bilim, sanat ve spor dallarındaki yabancı terimlerin Türkçe karşılıkları 
bulunarak 25 adet sözlük hazırlanacaktır.

Stratejik Amaç 2:  Türkçenin her alanda doğru ve verimli kullanılmasına katkıda bulunmak.
Hedef	(H2.1)	  Halkın her kesiminin günlük hayatta dili doğru kullanmasıyla ilgili 

çalışmalar yapılacaktır.
Hedef	(H	2.2)	  Türkçenin doğru ve güzel kullanılması konusunda kamu kurumlarının 

düzenlediği hizmet içi eğitimler desteklenecektir.
Hedef	(H2.3)	  Türkçenin halkın farklı kesimlerinde bilinçli kullanılmasına yönelik açık 

oturum, konferans, sergi vb. etkinlikler düzenlenecektir.
Hedef	(H	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.

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

Hedef	(H3.1)	  Türk dilinin gelişme sürecinde emeği geçen kişilerin ve yaşanan belli 
başlı vakaların anılmasına yönelik etkinlikler yapılacaktır.

Hedef	(H	3.2)	  Türkçenin özelliklerini, tarihini, gücünü sonraki nesillere aktaracak 
belgesel hazırlattırılacaktır.

Hedef	(H	3.3)	  Osmanlı alfabesi ile yazılmış eserler günümüz alfabesine kazandırılacaktır.
Hedef	(H	3.4)	  Yaşayan dillerde iki dilli sözlükler hazırlanacaktır.

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

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

Hedef	(H	4.2)	  Kurumun insan kaynakları nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.
Hedef	(H4.3)	  Kurumun fiziki ve teknolojik donanımı güçlendirilecektir.
Hedef	(H4.4)	  Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.
Hedef	(H	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; 
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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. Bu kapsamda temel politika 
ve öncelikleri şöyledir;

• Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedeflerin uygulanması,

• Kurum kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması,

• Hesap verilebilir ve mali saydamlığa sahip bir sistem oluşturulması,

• Kurum faaliyetlerinin ilgili tüm tarafların katılımıyla yürütülmesi,

• Kurumsal kapasitenin arttırılması,

• Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile personelin yetkinlik ve verimliliğini en üst düzeye 
çıkarılması,

• Şeffaf ve etkin kamu yönetiminin oluşturulması, kamu hizmetleri sunumunun 
iyileştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanarak ilgili tüm taraflarla 
hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sağlanması,

• İş ve işlemlerle ilgili uygulamaların genel ağ üzerinden ulaşımı sağlanarak bürokratik 
işlemlerin azaltılması,

• Sürekli gelişime açık yüksek standartlarda bir kurum içi yönetim geliştirilmesi ve 
uygulanması, 

• Yapılan eğitim ve çalışmaların genel ağ üzerinden kamuoyu ile paylaşılması sonucu 
kurumsal imajın yükseltilmesi,

• Kurum çalışanlarının yaptıkları görevlere dönük memnuniyet düzeylerinin artırılması 
için çalışanların teşvik edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması.

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, hizmetli ve işçi 
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 kullanmaya 
dikkat etmektedir. 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.



TÜRK DİL KURUMU      2018 YILI FAALİYET RAPORU 37

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER

A) MALİ BİLGİLER

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

Türk Dil Kurumu 5917 sayılı Kanun’un 47. maddesinin 15. fıkrası gereğince özel bütçeli 
idare olarak tanımlanmıştır. Türk Dil Kurumu Başkanlığı giderleri için 2018 yılında 
16.865.000 TL (on altı milyon sekiz yüz altmış beş bin lira) ödenek tahsis edilmiş yıl 
içerisinde 18.242.542,00 TL (on sekiz milyon iki yüz kırk iki bin beş yüz kırk iki lira) 
ekleme yapılmış, 1.056.292,00 TL ( Bir milyon elli altı bin iki yüz doksan iki lira) düşülmüş, 
toplam 34.051.250,00 TL ( Otuz dört milyon elli bir bin iki yüz elli lira) ödenekten % 87,58 
oranında 29.821.015,48 TL (Yirmi dokuz milyon sekiz yüz yirmi bir bin on beş lira kırk 
sekiz kuruş) harcama gerçekleşmiştir.

2018 yılı geliri olarak 226.387.000 TL (iki yüz yirmi altı milyon üç yüz seksen yedi bin 
lira) öngörülmüş, yılsonunda % 151,96'sı olan 344.021.105,94 TL (üç yüz kırk dört milyon 
yirmi bir bin yüz beş lira doksan dört kuruş) gelir gerçekleşmiştir.

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2018 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri

EK
O

. K
O

D
.

AÇIKLAMA

2017 YILI 2018 YILI

PLANLANAN
GELİR

GERÇEKLEŞEN
GELİR

PLANLANAN
GELİR

GERÇEKLEŞEN
GELİR

02 Vergi dışı gelirler - - - -

03
Teşebbüs ve mülkiyet 
gelirleri 100.034.000 148.389.923,98 155.331.250 167.341.088,98

04
Alınan bağış ve yardımlar 
ile özel gelirler

301.250 - 316.250 -

05 Diğer gelirler 59.733.500 107.402.398,67 70.734.000 176.680.016,96

06 Sermaye gelirleri 5.500 - 5.500 -

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

GENEL TOPLAM 160.074.250,00 255.757.874,07 226.387.000 344.021.105,94
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2018 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri

EK
O

. K
O

D
.

AÇIKLAMA

2017 YILI 2018 YILI

PLANLANAN 
GELİR

GERÇEKLEŞEN 
GELİR

PLANLANAN 
GELİR

GERÇEKLEŞEN 
GELİR

03 Teşebbüs ve mülkiyet 
gelirleri 100.034.000 148.389.923,98 155.331.250 167.341.088,98

1 Mal ve hizmet satış gelirleri 31.750 1.987.068,14 329.000 1.121.384,49

2
Malların kullanma veya 
faaliyette bulunma izni 
gelirleri

- - - -

3
Kit ve kamu bankaları 
gelirleri

100.000.000 146.402.855,84 155.000.000 166.219.704,49

4 Kurumlar hasılatı - - - -

5 Kurumlar kârları - - - -

6 Kira gelirleri - - - -

9
Diğer teşebbüs ve mülkiyet 
gelirleri

2.250 - 2.250 -

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

3
Diğer idarelerden alınan 
bağış ve yardımlar

- - -

4
Kurumlardan ve kişilerden 
alınan yardım ve bağışlar

301.250 - 316.250 -

5 Proje yardımları - - - -

6 Özel gelirler - - - -

05 Diğer gelirler 59.733.500 107.402.398,67 70.734.000 176.680.016,96

1 Faiz gelirleri 59.718.000 107.353.038,72 70.718.000 176.624.629,75

2
Kişi ve kurumlardan alınan 
paylar

- 235,00 - -

3 Para cezaları 1.500 20.807,52 1.500 650

9 Diğer çeşitli gelirler 14.000 28.317,43 14.500 54.737,21

06 Sermaye gelirleri 5.500 - 5.500 -

1 Taşınmaz satış gelirleri - - - -

2 Taşınır satış gelirleri - - 5.500 -

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 (-) - (-)34.448,58 - -

Genel toplam 160.074.250 255.757.874,07 226.387.000 344.021.105,94

TABLO 13: 2018 yılı bütçe gelirleri (TL).

2018 yılı geliri olarak 226.387.000 TL (iki yüz yirmi altı milyon üç yüz seksen yedi bin 
lira) öngörülmüş, yılsonunda % 151,96'sı olan 344.021.105,94 TL (üç yüz kırk dört milyon 
yirmi bir bin yüz beş lira doksan dört kuruş) gelir gerçekleşmiştir.



TÜRK DİL KURUMU      2018 YILI FAALİYET RAPORU 39

2018 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

EK
O

. K
O

D
.

AÇIKLAMA

2018

BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ EKLENEN DÜŞÜLEN

TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA

01 Personel giderleri 3.544.000,00 1.644.292,00 0,00 5.188.292,00 4.905.347,13

02
Sosyal güvenlik 
kurumlarına devlet primi 
giderleri

560.000,00 472.000,00 0,00 1.032.000,00 894.999,86

03
Mal ve hizmet alımı 
giderleri

8.808.000,00 2.419.000,00 1.056.292,00 10.170.708,00 8.286.112,28

05 Cari transferler 2.245.000,00 157.000,00 0,00 2.402.000,00 1.945.501,63

06 Sermaye giderleri 1.708.000,00 13.550.250,00 0,00 15.258.250,00 13.789.054,58

Toplam 16.865.000 18.242.542,00 1.056.292,00 34.051.250,00 29.821.015,48

2018 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

EK
O

. K
O

D
.

AÇIKLAMA

2018

BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ EKLENEN DÜŞÜLEN

TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA

01 Personel giderleri 3.544.000,00 1.644.292,00 0,00 5.188.292,00 4.905.347,13

1 Memurlar 3.544.000,00 300.000,00 0,00 3.844.000,00 3.585.098,18

3 İşçiler 0,00 1.344.292,00 0,00 1.344.292,00 1.320.248,95

02
Sosyal güvenlik 
kurumlarına devlet 
primi giderleri

560.000,00 472.000,00 0,00 1.032.000,00 894.999,86

1 Memurlar 560.000,00 150.000,00 0,00 710.000,00 573.498,10

3 İşçiler 0,00 322.000,00 0,00 322.000,00 321.501,76

03 Mal ve hizmet alımı 
giderleri 8.808.000,00 2.419.000,00 1.056.292,00 10.170.708,00 8.286.112,28

2
Tüketime yönelik mal 
ve malzeme alımları

4.030.000,00 0,00 0,00 4.030.000,00 2.631.447,28

3 Yolluklar 519.000,00 0,00 0,00 519.000,00 221.088,41

4 Görev giderleri 21.000,00 325.000,00 0,00 346.000,00 328.256,95

5 Hizmet alımları 2.396.000,00 560.000,00 1.056.292,00 1.899.708,00 1.870.724,66

6 Temsil tanıtma 930.000,00 1.040.000,00 0,00 1.970.000,00 1.838.536,57

7
Menkul mal, gayri 
maddi hak alım, bakım 
ve onarım giderleri

870.000,00 487.000,00 0,00 1.357.000,00 1.347.431,20

8
Gayrimenkul mal bakım 
ve onarım giderleri

42.000,00 7.000,00 0,00 49.000,00 48.627,21

05 Cari transferler 2.245.000,00 157.000,00 0,00 2.402.000,00 1.945.501,63
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1 Görev zararları 213.000,00 12.000,00 0,00 225.000,00 182.048,43

3
Kâr amacı gütmeyen 
kuruluşlara yapılan 
transferler

32.000,00 70.000,00 0,00 102.000,00 100.790,34

4
Hane halkına yapılan 
transferler

2.000.000,00 75.000,00 0,00 2.075.000,00 1.662.662,86

06 Sermaye giderleri 1.708.000,00 13.550.250,00 0,00 15.258.250,00 13.789.054,58

1 Mamul mal alımları 846.000,00 2.150.000,00 0,00 2.996.000,00 1.812.310,09

3 Gayri maddi hak alımları 509.000,00 130.000,00 0,00 639.000,00 638.222,00

5
Gayrimenkul sermaye 
üretim giderleri

100.000,00 10.020.250,00 0,00 10.120.250,00 9.940.307,54

7
Gayrimenkul büyük 
onarım giderleri

253.000,00 1.250.000,00 0,00 1.503.000,00 1.398.214,95

Toplam 16.865.000,00 18.242.542,00 1.056.292,00 34.051.250,00 29.821.015,48

TABLO 14: 2018 yılı bütçe gider sonuçları (TL).

KURUMSAL KOD BÜTÇE ÖDENEĞİ YIL SONU ÖDENEĞİ YIL SONU HARCAMA

40.05.00.36 16.865.000,00 34.051.250,00 29.821.015,48

GENEL TOPLAM 16.865.000,00 34.051.250,00 29.821.015,48

TABLO 15: 2018 mali yılı kurumsal kod ölçeğinde ödenek ve harcama miktarları.

TERTİBİ TOPLAM ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 
ORANI %

01 PERSONEL GİDERLERİ 5.188.292,00 4.905.347,13 94,55

02 SOS. GÜV. KUR. PRİMİ 1.032.000,00 894.999,86 86,72

03 MAL VE HİZ. ALIMLARI 10.170.708,00 8.286.112,28 81,47

05 CARİ TRANSFERLER 2.402.000,00 1.945.501,63 81,00

06 SERMAYE GİDERLERİ 15.258.250,00 13.789.054,58 90,37

Toplam 34.051.250,00 29.821.015,48 87,58

TABLO 16: 2018 mali yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödeneklerinin gerçekleşme oranları..

Personel Giderleri için 5.188.292,00 TL (beş milyon yüz seksen sekiz bin iki yüz doksan 
iki TL) ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekten % 94,55 oranında 4.905.347,13 TL (dört 
milyon dokuz yüz beş bin üç yüz kırk yedi lira on üç kuruş) harcama gerçekleşmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 1.032.000 TL (bir milyon otuz 
iki bin TL)  ödenek tahsisi edilmiş olup bu ödenekten % 86,72 oranında 894.999,86 TL 
(sekiz yüz doksan dört bin dokuz yüz doksan dokuz lira seksen altı kuruş) harcama 
gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 10.170.708,00 TL (on milyon yüz yetmiş bin yedi yüz 
sekiz lira) ödenek tahsisi edilmiş olup bu ödenekten % 81.47 oranında 8.286.112,28 TL 
(sekiz milyon iki yüz seksen altı bin yüz on iki lira yirmi sekiz kuruş kuruş) harcama 
gerçekleşmiştir.
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Cari Transferler için 2.402.000,00 TL (iki milyon dört yüz iki bin lira) ödenek tahsisi 
edilmiş olup bu ödenekten % 81,00 oranında 1.945.501,63 TL (bir milyon dokuz yüz kırk 
beş bin beş yüz bir lira altmış üç kuruş) harcama gerçekleşmiştir.

Sermaye Giderleri için 15.258.250,00 TL (on beş milyon iki yüz elli sekiz bin iki yüz elli 
lira) ödenek tahsisi edilmiş olup bu ödenekten % 90,37 oranında. 13.789.054,58 TL (on üç 
milyon yedi yüz seksen dokuz bin elli dört lira elli sekiz 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. 

Hazine ve 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 yetkilisi tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca iç denetime yönelik mali denetim raporu bulunmamaktadır. Sayıştay Başkanlığı 
tarafından 2018 yılı dış denetimi yapılmış olumsuz bulguya rastlanmamıştır.

4. Diğer Hususlar

2003 yılında kabul edilen ve 2006 yılında bütünüyle yürürlüğe giren 5018 sayılı 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. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, mevcut bütçe sistemini 
güçlendirmek amacıyla program bütçe anlayışının ve araçlarının sisteme dâhil edilmesine 
yönelik çalışmalar yürütmektedir.

5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” gereğince 2018 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 birimi 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 
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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 Kurumundaki ilmî etkinlikler; Türk Dil Kurumunun yönetici, uzman, memur, 
hizmetli ve işçi kadrosundaki bütün çalışanları ve bilim insanlarının gayretleriyle 
gerçekleştirilmiştir. 

11.10.2011 tarihli ve 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’i 
gereği Bilim ve Uygulama Kollarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları şöyledir:

1.2 Bilim ve Uygulama Kollarının Çalışmaları ile İlgili Değerlendirme

1.2.1 Bilim Kurulunun Kuruluşu

a)  Bilim Kurulu; Kurum Başkanı, Başkan Yardımcısı ile seçilme usul ve esasları ilgili 
mevzuatla belirlenmiş en az 20, en çok 40 aslî üyeden oluşur.

b)  Bilim Kurulu üyeleri, aynı anda alanlarıyla ilgili en fazla dört çalışma grubu ve komisyonda 
görev alabilir.

1.2.2 Bilim Kurulunun Görevleri

a)  Kurumun ilmî çalışmalarının etkili bir biçimde yerine getirilmesi için ilke kararları 
almak, Bilim ve Uygulama Kolu, diğer Kol ve Komisyonlar ile Çalışma Gruplarının 
oluşması konusunda değerlendirmelerde bulunmak.

b)  Kurumun bilgi ve çeviri üretimi ile kültür faaliyetleri konusunda görüş bildirmek.

c)  Kurumun stratejik planı ile yıllık bilimsel ve kültürel çalışma programlarının 
hazırlanmasına katkıda bulunmak.

ç)  Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere Yüksek Kurum Başkanı veya Kurum 
Başkanınca önerilen yeni şeref ve haberleşme üyelerini belirlemek.

d)  Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere Kurumun vereceği bilim, hizmet ve 
teşvik ödüllerinin kimlere verileceğini ve miktarlarını belirlemek.

e)  Mevzuatın verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

1.2.3 Bilim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

a)  Bilim Kurulu, Kurum Başkanının başkanlığında, bir sonraki yılın faaliyetlerinin 
planlanması ve yıllık faaliyet raporunun değerlendirilmesi amacıyla Mayıs ve Kasım 
aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanır. Ayrıca Kurum Başkanının önerisi ile 
olağanüstü toplanabilir.

b)  Toplantı gündemi, Kurum Başkanı tarafından hazırlanır ve toplantıdan en az on beş 
gün önce üyelere gönderilir.
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c)  Bilim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılan üyelerin salt 
çoğunluğuyla karar verir. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği 
hâlinde Başkanın oyu yönünde karar verilir.

ç)  İlgili Bilim Kurulu, Uygulama Kol, Komisyon ve Çalışma Grubu toplantılarına bir yıl 
içinde üst üste üç defa, yılda toplam altı defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin 
üyeliği Yönetim Kurulunca yeniden değerlendirilir.

1.2.4 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 bir yıldır, süre 
sonunda tekrar seçilebilirler, görev süresi içinde herhangi bir sebeple üyeliğin sona 
ermesi durumunda aynı usulle seçim yapılır ve bu şekilde seçilenlerin görev süresi 
de bir yıldır.

1.2.5 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.

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 işbirliği yapmak.

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

1.2.6 Bilim ve Uygulama Kolu Başkanlarının Görevleri

a)  Kendilerine verilen ilmî çalışmaları, hizmet ve görevleri, çalışma grupları ve kollarla 
işbirliği 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 işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak.

ç)  Kurum Başkanına Bilim ve Uygulama Kolu çalışmaları hakkında Haziran ve Aralık 
aylarında iki defa rapor vermek.

1.2.7 Bilim ve Uygulama Kolunun Çalışma Usul ve Esasları

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

1.2.8 Komisyon ve Çalışma Guruplarının Kuruluşu

a)  Komisyonlar ve çalışma grupları, Yüksek Kurum ve ilgili Kurumun görev alanıyla ilgili 
konularda çalışan bilim adamları ve alanında yetkin kişilerden oluşur.

b)  Komisyonlar ve çalışma grupları, Yüksek Kurum veya Kurum Başkanının teklifi, Bilim 
Kurulunun uygun görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.

c)  Komisyonlar ve çalışma grupları ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirilecek bilim 
adamlarından bir başkan ve en az iki üyeden oluşur. Bir üye en fazla dört çalışma 
grubu veya komisyonda görev alabilir.

ç)  Komisyonların ve çalışma gruplarının araştırma faaliyetlerini desteklemek üzere 
yeter sayıda uzman ve uzman yardımcısı ile haberleşme üyesi görevlendirilebilir. 
Gerektiğinde çalışmalara katkı sağlayabilecek diğer personelden de yararlanılabilir.

d)  Kurumlardan burs alan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası 
araştırmacılar, alanlarıyla ilgili çalışma gruplarına katılabilir.

e)  Çalışma grupları, gerektiğinde Kurumun teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile 
üniversitelerde de oluşturulabilir ve bu gruplar da çalışmalarını bu Yönetmelik 
hükümlerine göre yerine getirir.

1.2.9 Komisyon ve Çalışma Guruplarının Görevleri

a)  Komisyonlar ve çalışma grupları, Kurumun amaçlarında belirtilen görevleri yapar ve 
sonuçlandırır.

b)  Komisyonlar ve çalışma grupları gerektiğinde diğer bilgi üretimi kümeleriyle iş birliğinde 
bulunur.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 09.11.2018 tarihli ve 
765 sayılı kararı ile Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu 34 bilim adamı ile oluşturulmuştur. 

Bilim Kurulu 34 bilim adamından oluşmaktadır.

1.2.10 Kol ve Komisyonlar

* Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu:
 Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü Komisyonu
 Etimolojik Sözlük Komisyonu
 Osmanlı Türkçesi Sözlüğü Komisyonu
 Okul Sözlükleri Komisyonu
 Terim Sözlükleri Komisyonu
 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Komisyonu
 Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Komisyonu
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* Tarihî Türk Yazı Dilleri Bilim ve Uygulama Kolu:
* Çağdaş Türk Yazı Dilleri Bilim ve Uygulama Kolu:
* Dil Bilgisi ve Dil Bilimi Bilim ve Uygulama Kolu
* Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bilim ve Uygulama Kolu
* Yazıt Bilimi Bilim ve Uygulama Kolu
* Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu

1.3 Bilimsel Toplantılar, Söyleşiler, Konferanslar

Bilimsel 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.

Kurumumuzca düzenlenen etkinlikler:

1.  08.01.2018 tarihinde Kurumumuzca “Protokol Kuralları Konferansı”  düzenlenmiştir. 
Konferansa Prof. Dr. Serpil Aygün CENGİZ katılmıştır.

2.  17.01.2018 tarihinde Kurumumuzca “Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma Makale ve 
Deneme Yarışması”nın ödül töreni düzenlenmiştir. Ödül törenine Sayın Fikri IŞIK 
(Başbakan Yardımcısı), Sayın İsmet YILMAZ (Millî Eğitim Bakanı), Sayın  Prof. Dr. Derya 
ÖRS, Sayın Prof. Dr. Mustafa KAÇALİN ve yarışmada ödül alan öğretmenler, öğrenciler 
ve diğer katılımcılar katılmışlardır. 

 Yarışmada	Ödül	Alanlar: 

 Makale:

  Öğretmen Ömer ESKİ (Birinci)
  Öğretmen Mahmut HASGÜL (İkinci)
  Öğretmen Resul BAYINDIRLI (Üçüncü)
  Öğretmen Harun BİLGİLİ (Seçici Kurul Özel Ödülü)
  Öğretmen Recai AKDAĞ (Seçici Kurul Özel Ödülü)
  Öğretmen Hacer ÖZTÜRK (Seçici Kurul Özel Ödülü)

 Deneme:

  Öğrenci Ayça Bilge YEMİŞ (Birinci)
  Öğrenci Nursima AKÇA (İkinci)
  Öğrenci Ayşe Eflâl YAĞCI (Üçüncü)
  Öğrenci Şerife ÇOBAN (Seçici Kurul Özel Ödülü)
  Öğrenci Sevgi MUM (Seçici Kurul Özel Ödülü)
  Öğrenci İlkim SÖZER (Seçici Kurul Özel Ödülü)
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3.  24.01.2018 tarihinde Kurumumuzca “Türkçe Divanlar Sergisi” düzenlenmiştir. Sergiye 
Prof. Dr. Derya ÖRS, Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN ve birçok katılımcı katılmıştır.

4.  28.02.2018 tarihinde Malatya’da İnönü Üniversitesi tarafından “I. Eğitimde Hikâyenin 
Gücü Sempozyumu” düzenlenmiştir. Sempozyuma Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 
katılmıştır.

5.  06.03.2018 Ankara’da Türk Dil Kurumu ve Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş 
birliği ile “Kimliğimiz Türkçemiz Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması”nın ödül töreni 
yapılmıştır.  

	 Yarışmada	ödül	alanlar:

	 Kısa	Film:

  Ömer DİŞBUDAK (Birincilik Ödülü)
  Alican ÇİZMECİ (İkincilik Ödülü)
  Fatih Alibaz DURSUN (Üçüncülük Ödülü)
  İlhan KAYA (Seçici Kurul Özel Ödülü)
  Cihan DENİZ (Teşvik Ödülü)
  Erdem UZUNAY (Teşvik Ödülü)

	 Kamu	Spotu:

  Alper BOZKURT (Birincilik Ödülü)
  Mehmet Özgür KIZILKAYA (İkincilik Ödülü)
  Ferhan GÖKÇEK KUTLUER (Üçüncülük Ödülü)
  Miratcan GENCE (Seçici Kurul Özel Ödülü)
  Mahbube Ülkü AKKOYUNLU (Teşvik Ödülü)
  Ayça SEYMENOĞLU (Teşvik Ödülü)

6.  20-21.03.2018 tarihinde Ankara’da  İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından “Türk Dili 
Çalışma Toplantısı” düzenlenmiştir. Toplantıya Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN katılmıştır.

7.  11.04.2018 tarihinde Kurumumuzca “Çağdaş Türk Şiiri Kitapları Sergisi” düzenlenmiştir.

8.  18.04.2018 tarihinde Amsterdam’da Hollanda Cumhuriyeti tarafından düzenlenen 
uluslararası “Lale Festivali”ne Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN katılmıştır.

9.  17.04.2018 tarihinde TÜBA tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde düzenlenen 
“Encümen-i Daniş'ten TÜBA'ya Türkiye'de Akademi Geleneği” açık oturumuna  Prof. 
Dr. Mustafa S. KAÇALİN katılmıştır.

10.  30.04.2018 tarihinde  Paris/Fransa’da Uluslararası Türk Akademisi tarafından düzenlenen 
“Manevi Yenilenme ve Kültürel Miras: Geçmişten Geleceğe Türk Dili'” adlı uluslararası 
foruma Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN katılmıştır.

11.  03-05.05.2018 tarihlerinde Kayseri’de Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen 
“I. Kaşgarlı Mahmud Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu”na Prof. Dr. 
Mustafa S. KAÇALİN katılmıştır.

12.  3-5.05.2018 tarihlerinde Kosova-Priştine’de Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen “Kosova Türkolojisinin 30. Yılı 
Sempozyumu”na Kurumumuz Uzmanlarından Abdullah DURKUN ve Kadir UZUN 
katılmıştır.
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13.  12.05.2018 tarihinde Kırklareli’nde Kırklareli Üniversitesi tarafından düzenlenen “I. 
Uluslararası Rumeli Sempozyumu”na Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN katılmıştır.

14.  05.06.2018 tarihinde Köstence-Romanya’da  Kırklareli Üniversitesi tarafından düzenlenen 
“IV. Uluslararası Kültür Çok Sesliliği Konferansı : “Dünyada Türk Dili, Kültürü ve 
Medeniyeti”  adlı konferansa Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN katılmıştır.

15.  18-19 Haziran 2018 tarihlerinde Astana-Kazakistan’da Uluslararası Türk Akademisi 
tarafından düzenlenen “3. Uluslararası Büyük Bozkır Sosyal Bilimler Forumu”na Prof. 
Dr. Mustafa S. KAÇALİN katılmıştır.

16.  27-29 Haziran 2018 tarihlerinde İstanbul’da Köstence Ovidius Üniversitesi tarafından 
düzenlenen “3. Uluslararası İşaret Dili Edinimi Konferansı”na Prof. Dr. Mustafa S. 
KAÇALİN katılmıştır.

17.  28.06.2018  tarihinde Ankara’da Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi tarafından 
düzenlenen “Atebetü’l Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Sempozyumu”na 
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN katılmıştır.

18.  12.07.2018 tarihinde Ankara’da Kurumumuz ve Vakıfbank işbirliği ile “2017 Türk Dili 
Yılı Dilimiz Kimliğimizdir Karikatür, Ası ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni ve 86. 
Kuruluş Yıl Dönümü” kutlaması yapılmıştır.

	 Yarışmada	ödül	alanlar:

	 Fotoğraf:

  Mustafa ERBAŞ (Birinci)
  Cansu ALABAŞ (İkinci)
  Murat İBRANOĞLU (Üçüncü)
  ALİ MERMERTAŞ (Teşvik ödülü)
  Arzu İBRANOĞLU (Teşvik ödülü)
  Murat AKGÜN (Teşvik ödülü)

	 Ası:

  Ahmet Emin BEDİZ (Birinci)
  Bahadır YAZICI (İkinci)
  ONUR AŞKIN (Üçüncü)
  Fatih KURTÇU (Teşvik ödülü)
  OKTAY YILDIRIM (Teşvik ödülü)
  Tahir SEVİNÇ (Teşvik ödülü)

	 Karikatür:
  Ödül veya sergilemeye değer eser çıkmamıştır.

	 Sergileme:

	 Fotoğraf	Sergileme:

  Aygül ÖZTÜRK
  F. Dilek UYAR
  Fuat YETKİN
  Türkan ÇOBAN AKAY
  Cüneyt ÇELİK
  Nurten KURT
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  İhsan KORKUT
  İsa CIDA
  Tahir AKAY
  Ahmet GÖÇMEN
  Arif MİLETLİ
  Cemile GÖÇMEN
  İbrahim AYSÜNDÜ
  Ramazan ÇIRAKOĞLU
  Mehmet ASLAN
  Gülseren SARIGÜL
  Akın ACAR

	 Ası	Sergileme:

  Oğuzhan ÇİFTÇİ
  Amir ASGARİ 
  Dilaver KÖSTEM
  Kayahan KAYA
  Ata BAYOĞLU
  Yüksel AÇIKGÖZ
  Adnan TANIR
  Salih AYVALLI
  Ömer SALKI
  Musa KILIÇASLAN
  Fatma AYDOĞDU
  Necip GÜVENİŞ
  Mustafa YEREBASMAZ
  Özgün ABAY
  Serkan YALÇIN

19.  5-8 Eylül 2018 tarihlerinde Üsküp-Makedonya’da Anadolu Küresel Araştırmalar Dergisi 
ile Uluslararası Balkan Üniversitesi işbirliği ile “USOBAK-III: Dil, Tarih, Edebiyat, 
Coğrafya, Kültür, Sanat ve Eğitim Araştırmaları Kongresi” düzenlenmiştir. Kongreye 
Kurumumuz adına Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Doç. Dr. Bilal ÇAKICI ve Dr. Reşide 
GÜRSES katılmıştır.

20.  12-14 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul’da Kurumumuz ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi işbirliği ile “Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Savaş ve Toplum-Eve 
Dönen Asker Kongresi” düzenlenmiştir. Kongreye birçok yerli ve yabancı bilim adamı 
katılmıştır.

21.  17-19 Eylül 2018 tarihlerinde Bartın’da Kurumumuz ve Hacettepe Üniversitesi Sözlük 
Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile “IV. Uluslararası Sözlük Bilimi 
Sempozyumu” düzenlenmiştir. Sempozyuma yerli ve yabancı birçok bilim adamı 
katılmıştır.

22.  26.09.2019 tarihinde Ankara’da Kurumumuz tarafından “85. Dil Bayramı” düzenlenmiştir.



TÜRK DİL KURUMU      2018 YILI FAALİYET RAPORU 49

23.  2-31 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da Kurumumuz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliği ile “Düşler, Oyunlar, Okumalar Sergisi” 
düzenlenmiştir. Sergimiz halka açık olarak yapılmıştır.

24.  4-5 Ekim 2018 tarihlerinde Almatı (Kazakistan)’da Abay Millî Pedagoji Üniversitesinde 
“Uluslararası Avrasya Pedagoji Üniversiteleri Forumu” düzenlemiştir. Foruma Prof. 
Dr. Gürer GÜLSEVİN katılmıştır.

25.  4-6 Ekim 2018 tarihlerinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Kurumumuz,  Kırşehir 
Ahi Evran Üniversitesi ve Kırşehir Valiliği ile ortaklaşa “Uluslararası Yunus Emre ve 
Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu” düzenlenmiştir. Sempozyuma 
Dr. Zeki ERASLAN ve Uzm. Yrd. Mustafa TIZLAK katılmıştır.

26.  09.10.2018 tarihinde Ankara’da Kurumumuz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği 
ile “Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra Açık Oturumu” düzenlenmiştir. Oturuma 
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN katılmıştır.

27.  11.10.2018 tarihinde Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesi tarafından "Baykara Meclisleri" 
etkinliği kapsamında "Dilimiz Kimliğimizdir" temalı konuşma düzenlenmiştir. Etkinliğe 
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN katılmıştır.

28.  22.10.2018 tarihinde Azerbaycan’da Azerbaycan Millî İlimler Akademisi tarafından 
"Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü" adlı eserin tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya 
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN katılmıştır.

29.  17-19 Ekim 2018 tarihlerinde Eskişehir’de Kurumumuz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı ve TİKA ile ortaklaşa “X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu” 
düzenlenmiştir. Sempozyuma Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN katılmıştır.

30.  19-20 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da Atatürk Yüksek Kurumu, Kurumumuz 
ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile ortaklaşa “Dil Öğretimi ve Öğrenimi Çalıştayı” 
düzenlenmiştir. Çalıştaya Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN katılmıştır.

31.  25-27 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da Kurumumuz ve Ankara Üniversitesi işbirliği 
ile “IV. Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu” düzenlenmiştir. Sempozyuma 
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN katılmıştır.

32.  01.11.2018 tarihinde Karaman’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde “1. Uluslararası 
Dil ve Edebiyat Kongresi” düzenlenmiştir. Kongreye Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN katılmıştır.

33.  12.11.2018 tarihinde Uşak’da Uşak İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından "Dilimiz 
Kimliğimizdir" konferansı düzenlenmiştir. Konferansa Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN 
katılmıştır.

34.  16.11.2018 tarihinde İzmir’de Kredi Yurtlar Kurumu tarafından “Bilgiden Bilince 
Konferansı ile Etkili ve Güzel Konuşma Kursları” düzenlenmiştir. Konferansa Prof. 
Dr. Gürer GÜLSEVİN katılmıştır.

35.  20-21 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul’da Kurumumuz ve Marmara Üniversitesi 
işbirliğiyle “İkinci Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu” düzenlenmiştir. 
Sempozyuma Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN katılmıştır.

36.  11.11.2018 tarihinde Antalya’da Akdeniz Üniversitesi tarafından "Türkçe Nedir? Ne 
Türkçedir" konulu konferans düzenlenmiştir. Konferansa Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN 
katılmıştır.
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37.  14.12.2018 tarihinde Kıbrıs’ta Kıbrıs Amerikan Üniversitesi tarafından "Ses Bayrağım 
Türkçe" konulu konferans düzenlenmiştir. Konferansa Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN 
katılmıştır.

Bu bilimsel etkinliklere toplam 174 bilim adamı katkı ve katılım sağlamış ve bilimsel 
etkinliklerin dağılımı tabloda gösterilmiştir.

2018 YILI BİLİMSEL ETKİNLİK TÜRLERİ VE DAĞILIMI
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Çalıştay            

Konferans 1  3      1 5 5

Panel            

Seminer            

Diğer 4 4 4       12 12

TOPLAM 5 4 8    4 3 4 28 28
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Kongre         1 1 1

Sempozyum         1 1 1

Çalıştay          2  

Konferans        2   2

Panel            

Seminer            

Diğer        5  4 4

Toplam        7 2 8 8

Genel Toplam 5 4 8 4 10 6 37 37

TABLO 17: 2018 yılında yapılan bilimsel etkinliklerin türlerine göre dağılımı.



TÜRK DİL KURUMU      2018 YILI FAALİYET RAPORU 51

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.

2018 yılında baskısı ilk kez yapılan kitap sayısı 26 adettir. Tıpkı baskı 62 ve süreli yayın 
sayısı ise 14 olup toplam 102 eser basılmıştır.

1.4.1 Kurumumuzca basımı yapılan yeni yayınlarımız; 

1. Kırım Tatar Türkçesi Türkiye Türkçesi-Rusça Sözlük 

2. Ansiklopedik Askerî Terimler Sözlüğü (İngilizce-Türkçe) 

3. Türkçe-Özbekçe Sözlük 

4. Ed-Dürerü’l-Müntehabâti’l-Mensûre fî Islâhi’l-Galatâti’l-Meşhûre 

5. Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü 

6. 2017 Türk Dili Yılı Armağan Kitabı 

7. Tuva Türkçesi Grameri 

8. Tarihi Türk Lehçelerinde Sıfat ve Zarflarda Pekiştirme ve Derecelendirme 

9. Tercüme-i İbtidânâme   

10. Türkçede Noktalama 

11. Keşfü'l-Hüdâ -Doğu Türkçesiyle Yazılmış Bir Kaside-i Bürde Şerhi-  

12. Karakalpak Türkçesi Grameri (Fonetik-Morfoloji-Sentaks) 

13. Altun Yaruk Sudur IV. Tegzinç 

14. Örneklerle Türk-Alman İşaret Dilleri 

15. Neyyir Abdü’l-Halim Dede: Dîvân 

16. Tabiatnâme 

17. Prof. Dr. İristay Kuçkartayev’in Türkiye’deki Bilimsel Mirası 

18. Ivaz Paşa Oğlu Atâyî: Dîvân 

19. Behçetü’l-Hadâik fî Mev’izati’l-Halâik 

20. Çocuk ve Allah’ın Poetikasının İzinde 

21. Ahterî ve Dönemi Sempozyumu 

22. Dil Yazıları 

23. Türkçe-Bulgarca Sözlük 

24. Boşnakça-Türkçe Deyimler Sözlüğü 

25. Kumuk ve Balkar Söz Notları 

26. Batı Kaynaklı Kelimelere Karşılık Bulma Denemesi 

1.4.2 Kurumumuzca tıpkıbasımı yapılan yayınlarımız;

1. Bahrü’l-Hakâyık 

2. Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Söz Dizimi Bakımından Bir İnceleme 

3. Dil Denen Mucize 
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4. Ed-Dürretü’l-Mudiyye fi’l- Lügati’t-Türkiyye 

5. Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri 

6. İlm-i Sarf-ı Türkî 

7. Kafkasya’da Kültürel Etkileşim 

8. Kavâid-i Lisân-ı Türkî 

9. Kırım-Tatar İlm-i Sarfı 

10. Mu’înü’l-Mürîd 

11. Söz Varlığı, Yazım ve Anlatım Açısından Türkçedeki Gelişmeler 

12. Şemseddin Sami ve Nev-Usûl Sarf-ı Türkî 

13. Türk Sözünün Aslı 

14. Türk Yazı Dillerinin Karşılaştırmalı Tarihî Grameri 

15. Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler 

16. Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları 

17. Türkçede Fiilimsiler 

18. Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler 

19. Türkiye Türkçesinde Anlamca Kaynaşmış-Deyimleşmiş Birleşik Fiiller 

20. Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları 

21. Dîvânu Lugâti’t-Türk 

22. Yeni Tarama Sözlüğü 

23. Dede Korkut Kitabı I-II (birleştirilmiş baskı) 

24. Güzel Türkçe Bulmacalar 

25. Halk Dilinde Sağlık Deyişleri Sözlüğü 

26. Türk Amacı 

27. Türklük Bilimi Sözlüğü 1. Yabancı Türkologlar 

28. Ömer Seyfettin Bütün Nesirleri (Fıkralar, Makaleler, Mektuplar ve Çeviriler) 

29. Boşnakça-Türkçe Sözlük 

30. Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü 

31. Mükemmel Osmanlı Lugatı  

32. Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri 

33. Kitâb-ı Gunya 

34. Yer Adlarımızın Dili 

35. Kırgız Atasözleri 

36.  Doğumunun 80. Yılında Sezai Karakoç’un Şiiri (Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Özel 
Sayı) 

37. Diplomalı Kız 

38. Kafkas 

39. Çengi 

40. Süleyman Muslî 
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41. Gönüllü 

42. Taffüf 

43. Cinli Han 

44. Haydut Montari   

45. Gürcü Kızı Yahut İntikam  

46. Dil Bilimi Düşününde Dönüm Noktaları 1  

47. Edebiyatımızda Atasözleri  

48. İki Dilin Karşılaştırması (Mukayesetü’l Lugateyn)  

49. Türk Dilinin Sarf ve Nahvi  

50. Türk Kahramanlık Destanları I-II  

51. Divanü Lûgat-it-Türk (birleştirilmiş 2. baskı)  

52. Kutadgu Bilig Viyana, Fergana ve Kahire nüshaları  

53. Güzel Yazılar Denemeler  

54. Güzel Yazılar Hikâyeler 1-2  

55. Güzel Yazılar Şiirler  

56. Güzel Yazılar Röportajlar  

57. Yazım Kılavuzu (27. baskının tıpkıbasımı) 

58. Türk Dili Dergisi Dil Öğretimi Özel Sayısı 

59. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Gezi Özel Sayısı 

60. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Kısa Oyunları Özel Sayısı 

61. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Öykücülüğü Özel Sayısı 

62. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel 

1.4.3 Kurumumuzca basımı yapılan süreli yayınlarımız; 

1. Türk Dili  dergisi 793. sayı (Ocak 2018)

2. Türk Dili  dergisi 794. sayı (Şubat 2018)

3. Türk Dili  dergisi 795. sayı (Mart 2018)

4. Türk Dili  dergisi 796. sayı (Nisan 2018)

5. Türk Dili  dergisi 797. sayı (Mayıs 2018)

6. Türk Dili  dergisi 798. sayı (Haziran 2018)

7. Türk Dili  dergisi 799. sayı (Temmuz 2018)

8. Türk Dili  dergisi 800. sayı (Ağustos 2018)

9. Türk Dili  dergisi 801. sayı (Eylül 2018)

10. Türk Dili  dergisi 802. sayı (Ekim 2018)

11. Türk Dili  dergisi 803. sayı (Kasım 2018)

12. Türk Dili  dergisi 804. sayı (Aralık 2018)

13. Türk Dünyası 44. Sayı (Güz 2017)

14. Türk Dünyası 45. Sayı (Bahar 2018)
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a) İLK KEZ BASILAN ESERLER:

1. Kırım Tatar Türkçesi-Türkiye Türkçesi-Rusça Sözlük
 Refik MUZAFAROV – Nüzhet MUZAFAROV
 Çeviren: Nariman SEYİTYAHYA
 Yayıma Hazırlayan: Şerife ÖZER

Sözlük, sayısı yarım milyon kişi olan Kırım Tatar halkının 
hayatının ve faaliyetlerinin değişik yönlerini yansıtan çağdaş 
Kırım Tatarcasının ortak söz varlığını içermektedir. Sözlüğe ek 
olarak Kırım yer adlarının listesi de sunulmuştur. 

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1256,	Ankara	2018)

2. Ansiklopedik Askerî Terimler Sözlüğü, (İngilizce-Türkçe)
 Nurhan SABUNCUOĞLU

Beş yılı aşkın süren araştırma ve çalışmanın bir ürünü olan bu 
sözlükte yaklaşık 20.000 İngilizce sözcüğün günümüz Türkçesi 
ile karşılıkları yer almaktadır. Alandaki eksikliği gidermek ve 
askerî konularda çalışan kişi ve kurumlara kaynak kitap olması 
amaçlanarak hazırlanmıştır. 

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1257,	Ankara	2018)

3. Türkçe - Özbekçe Sözlük
 Nasiba YUSUPOVA

Türkçe - Özbekçe Sözlük, Türk halkı ve Özbek halkı arasında kültür 
köprüsü oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Sözlükte yaklaşık 
35 bin civarında kelime yer almaktadır. Sözlük, Özbeklerin Türkiye 
Türkçesini öğrenmesi, Türkçe konuşabilmesi, kitap çevirileri 
yapabilmesi için imkân sağlayacaktır

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1255,	Ankara	2018)

4.  Ed-Dürrerü’l-Müntehabâti’l-Mensûre Fî Islâhi’l-Galatâti’l-Meşhûre, Âşirefendizâde 
Mehmed Hafîd

 Hazırlayan: Yakup YILMAZ
Galat sözlüklerini doğru ve yanlışın sunulduğu sözlükler olarak 
görmekten çok onlara devri itibariyle dile bakışın, dili ele alışın 
canlılığını ve hareketliliğini, devrin söz varlığının nitelik ve 
niceliğini gösteren sözlükler nazarıyla bakmak daha doğru olur. 
Mehmed Hafîd’in Ed-Dürrerü’l-Müntehabâti’l-Mensûre Fî Islâhi’l-
Galatâti’l-Meşhûre adlı eseri devrinin hacimli ve kaynakları 
kullanması bakımından mühim bir galat sözlüğüdür. Bu sözlüğün 
meşhur adı “Galatât-ı Hafîd Efendi” diye geçer. Galat sözlüğü olması 
hasebiyle bu eserdeki sözlük maddelerinin tematik dağılımına 
bakıldığında yaygın dil yanlışı sayılan hemen her sahadan 
kelimeye, öbeğe ve cümleye rastlamak mümkündür.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1259,	Ankara	2018)
 
5. Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü
 Seyfettin ALTAYLI

Üç ciltten oluşan bu kapsamlı eserde yaklaşık 88 bin madde 
başı bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye Türkçesindeki 
yaklaşık 93 bin maddenin de karşılığını içermektedir. Sözlükteki 
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kelimeler Azerbaycan Türkçesinde kullanılan Latin alfabesiyle 
ve Azerbaycan’da kullanılan sıraya, onların yazım kurallarına 
göre yazıldı. Sonra her kelimenin ulaşılabildiği kadar menşesi, 
aldığı ekler, bazı durumlarda bu eklerin hangi dile mensup 
olduğu belirtildi. Eser, iki dilli sözlük olduğundan madde başında 
kelimenin yazılmasından sonra Azerbaycanlı kullanıcılar için 
kolaylık sağlayacağı göz önünde bulundurularak her kelimenin 
Türkiye Türkçesindeki tam karşılığı kırmızı harflerle gösterildi.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1258,	Ankara	2018)

6. 2017 Türk Dili Yılı Armağan Kitabı
 Türk Dil Kurumu

2017 yılı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek 
himayeleri ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Türk 
Dil Kurumunun öncülüğünde “Türk Dili Yılı” ilan edildi. Türk Dil 
Kurumu, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, özel sektör, 
sivil toplum kuruluşları ve basın yayın organları tarafından, millî 
birlik ve beraberliğimizin vazgeçilmez teminatı olan Türkçenin 
doğru ve güzel bir şekilde kullanılması için gereken sosyal, yasal 
ve bilimsel tedbirlerin alınması doğrultusunda 2017 yılı boyunca 
çok sayıda bilim, kültür ve sanat etkinliği gerçekleştirdi.
2017 yılının “Türk Dili Yılı” olarak ilan edilmesiyle birlikte, Türkçenin 
doğru kullanılması, ülke sathında iş yeri ve mekân adlarında 
görülen yaygın kirliliğin önüne geçilmesi, Türkçesi varken gereksiz 
yere kullanılan kimi kelimelerin daha fazla yaygınlaşmasının 
engellenmesi, sosyal medyada kullanılan özensiz Türkçenin 
ortaya çıkardığı birtakım olumsuzlukların giderilmesi, sürekli 
olarak İngilizcenin baskısı altında tutulan Türkçenin yurt içinde 
ve yurt dışında bilim dili olarak kullanımının yaygınlaştırılması, 
kamuoyunda köklü bir dil bilincinin ve duyarlılığının oluşturulması 
ve yerleştirilmesi için Türk Dil Kurumunun öncülüğünde, yıl 
boyunca gerçekleştirilen kültür, sanat ve bilim etkinlikleri 
toplumun her kesiminin, özellikle de gençlerin ve basın yayın 
organlarının, Türk dilinin yerinde, doğru, güzel ve kurallarına 
uygun şekilde kullanımının önemi konusunda bilinçlendirilmesi 
hedeflenmiştir.
Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Bilal ÇAKICI, Prof. 
Dr. Nevzat GÖZAYDIN ve Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR tarafından 
hazırlanan 2017 Türk Dili Yılı Armağan Kitabı adlı eser, Türkçenin 
önemli meselelerini ele alan ve çözüm yollarını öneren değerli 
bilim adamlarının yazılarından meydana gelmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1280,	Ankara	2018)

7. Tuva Türkçesi Grameri
 Vildan Koçoğlu GÜNDOĞDU

Bu çalışma, Günümüz Tuva Türkçesi, Giriş-Dil Özellikleri-Metinler-
Söz Dizini başlıklı doktora çalışmasının baskıya hazırlanmış 
şeklidir. “Giriş” bölümünde, Tuva Cumhuriyeti, Tuva Türkleri, Tuva 
kavim adı, Tuva Türklerinin tarihi, din ve inanışlarıyla ilgili kısa 
bilgiler verilmiştir. Tuva Türkçesinin öbür Türk lehçeleri arasındaki 
yeri, kullanılan alfabeler ve edebî dil olma süreci, Tuva Türkçesinin 
ağızları ve birbirinden farklılıkları üzerinde durulmuştur. Ayrıca 
Tuva Türkçesi ve Tuva Türkleri üzerine yapılan çalışmalardan 
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genel olarak bahsedilmiştir. Bu bölümün sonunda, çalışmada 
uygulanan yöntem açıklanmıştır.
 “Dil İncelemesi” bölümü, kendi içinde “İmla”, “Ses Bilgisi”, “Şekil 
Bilgisi”, “Cümle Bilgisi” ve “Sonuç” olmak üzere beş bölümden 
oluşmaktadır. “İmla” bölümünde, Tuva Türkçesindeki ünlü ve 
ünsüzlerin yazımıyla ilgili bilgi verilmiştir. “Ses Bilgisi” bölümünde, 
ünlü ve ünsüzlerin özellikleri, ses uyumları, ses olayları üzerinde 
durulmuş ve örneklerle gösterilmiştir. “Şekil Bilgisi” bölümünde 
yapım ekleri, isim ve fiil çekimi ele alınmıştır. “Cümle Bilgisi” 
bölümü, genel olarak Leylâ KARAHAN’ın Türkçede Söz Dizimi adlı 
kitabındaki metoda uyularak oluşturulmuştur. “Metinler” bölümü, 
iki kısımdan oluşmaktadır: Birinci kısımda, değişik kaynaklardan 
derlenen metinlerin çeviri yazılı şekli yer almaktadır. İkinci 
kısımda ise bu metinlerin Türkiye Türkçesine aktarılmış şekilleri 
bulunmaktadır. “Söz Dizini” bölümünde, metinlerdeki bütün 
kelimeler, kullanıldığı anlama göre ayırt edilerek gösterilmiş; 
kelimelerin ekli şekilleri, geçtikleri metin ve cümle numarası 
gösterilerek dizin oluşturulmuştur.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1271,	Ankara	2018)

8. Tarihi Türk Lehçelerinde Sıfat ve Zarflarda Pekiştirme ve Derecelendirme
 İlknur KARAGÖZ

Tarihi Türk Lehçelerinde Sıfat ve Zarflarda Pekiştirme ve 
Derecelendirme adlı eserde art zamanlı yöntemle Türkçede 
pekiştirme ve derecelendirme konusu ele alınmıştır.
Araştırmanın kapsamında Türkçenin 8. ve 15. yüzyıllar arasındaki 
kullanımını yansıtan tüm metinler bulunmaktadır. Araştırmaya 
kaynaklık eden veriler bu kapsam içinden seçilen 32 metinden 
oluşan örnekleme dayanmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1278,	Ankara	2018)

9.  Konyalı Muhyî: Tercüme-i İbtidânâme [İnceleme-Metin-Günümüz Türkçesine Çeviri-
Tıpkıbasım]

 Hazırlayanlar: Cihan OKUYUCU-Sadık YAZAR

Muhyî’nin Tercüme-i İbtidânâme’si ilk olarak merhum Âmil 
Çelebioğlu’nun bir eserinde isim olarak geçmekte ise de yazarın 
kimliği ve yaşadığı devir bu çalışmaya kadar meçhul kalmıştır. 
Âdeta modern bir filolog dikkatiyle hareket eden ve hemen her ses 
hadisesini imlada gösteren çok dikkatli bir müstensihin elinden 
çıkan bu nüsha, günümüzde tartışılan birçok imla hadisesine 
ışık tutacağı fikrinden hareketle Tercüme-i İbtidâname adlı bu 
eser inceleme, metin-günümüz Türkçesine çeviri ve tıpkıbasım 
bölümleriyle okuyucunun istifadesine sunulmuştur.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1275,	Ankara	2018) 

10.  Türkçede Noktalama
 Faysal Okan ATASOY

Bu eser, üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde eserin amacı 
ve eser hazırlanırken izlenen yol açıklanmıştır. İkinci bölümde 
noktalama üzerine yapılmış çalışmalar, noktalama üzerine yorum 
içeren eserler, noktalama işaretleri üzerine yapılmış araştırma 
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ve incelemeler değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde sorunlar, 
çözümler, teklifler yer almaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1274,	Ankara	2018) 

11. Keşfü'l-Hüdâ -Doğu Türkçesiyle Yazılmış Bir Kaside-i Bürde Şerhi
 HÜSEYN-İ HÂREZMÎ
 Hazırlayan: Bilal Erdem DAĞISTANLIOĞLU

Bu eserde, Hüseyn-i Hârezmî’nin Keşfü’l-Hüdâ adlı eserinin 
bilinen iki nüshasından biri olan Berlin Şehir Kitaplığında Ms. 
or. oct. 1688 kayıt numarasıyla muhafaza edilen kopyasının çeviri 
yazısı verilmiş ve Türkiye Türkçesine çevirisi yapılmış, dil bilgisi 
özellikleri tespit edilip metnin söz dizini oluşturulmuştur. Ayrıca, 
eserin diğer nüshası olan ve Süleymaniye Kütüphanesi Mahmud 
Paşa Koleksiyonunda 271 kayıt numarasıyla muhafaza edilen 
nüsha ile Berlin Şehir Kitaplığındaki nüshanın farkları saptanıp 
değerlendirilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1277,	Ankara	2018)

12. Karakalpak Türkçesi Grameri (Fonetik-Morfoloji-Sentaks)
 Ceyhun Vedat UYĞUR

Bu eserde Karakalpak Türkçesinin ses, şekil ve cümle bilgisi 
üzerinde inceleme ile Karakalpak Türkçesine ait metinler yer 
almaktadır. Eserin Giriş bölümünde, Karakalpaklar hakkında 
özet bilgiler sunulmuştur. Eserin tamamı, Kıpçak Türklerinden 
olan Karakalpakların dilini tanıtmakta ve Türkiye Türkçesiyle 
karşılaştırma imkânı vermektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1267,	Ankara	2018)

13. Altun Yaruk Sudur IV. Tegzinç
 Hacer TOKYÜREK

Altun Yaruk Sudur’un çeşitli bölümleri tez ve kitap olarak yayıma 
hazırlanmıştır. Bu eser, Altun Yaruk’un içerisinde yer alan en 
uzun bölümün metin yayımıdır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1268,	Ankara	2018)

14. Örneklerle Türk-Alman İşaret Dilleri
 Yonca TÜRK

Bu eserde işaret dilini oluşturan temel unsurlar ele alınmış, Türk 
işaret dili için tanım ve terim önerileri ortaya konulmuştur.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1265,	Ankara	2018)

15. NEYYİR ABDÜ’L-HALİM DEDE: Dîvân
 Hazırlayan: Sadık ERDEM

Bu eser, XVIII. yy.ın ikinci yarısında yaşamış olan Neyyir 
Abdülhalîm Dede’nin bilinen iki yazması olan Dîvân’ının 
metin yayımıdır. Eserde Neyyir’in hayatı, eseri, edebî şahsiyeti 
kaynaklarda bulunan bilgiler ışığında tanıtılmış, Dîvân’ının tenkitli 
metni ile Arapça ve Farsça kelimelerin bulunduğu bir sözlük 
okuyucunun istifadesine sunulmuştur.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1272,	Ankara	2018)
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16. TUTMACI: Tabiatnâme
 Hazırlayan: Yakup KARASOY

Tabiatnâme, koruyucu bir halk hekimliği kitabıdır. İçerisinde 
yemeklerden, yemişlerden, çalgı çeşitlerinden bahsedilir. 
Yiyeceklerin insan sağlığına yararlarından, zararlarından; bu 
zararların iyileştirilme yolları ile ilaçlarından söz edilmektedir. 
112 başlıkta 108 konu ele alınmıştır. Aydınoğlu Bahaüddin Gazi 
Umur Bey (1309-1348) adına Farsçadan Türkçeye çevrilmiştir.
Bu eserde Aydınoğlu Umur Bey ve zamanı hakkında bilgi 
verilmiş, daha sonra çeviri yazılı metin ve bu metnin Türkiye 
Türkçesine aktarımı sunulmuştur. Tabiatnâme'nin dil bilgisel dizini 
yapılarak tarihî Türkiye Türkçesi sözlüğüne katkıda bulunulmak 
amaçlanmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1273,	Ankara	2018)

17. Prof. Dr. İristay Kuçkartayev’in Türkiye’deki Bilimsel Mirası
 Aynur ÖZ ÖZCAN

Prof. Dr. İristay Kuçkartayev’in Türkiye’deki Bilimsel Mirası adlı 
bu eser, Özbek dil bilimci, Prof. Dr. İristay Kuçkartayev’in Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri 
ve Edebiyatları Bölümünde görev yaptığı ve ömrünün son sekiz 
yılını geçirdiği Türkiye’deki bilimsel çalışmalarını içermektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1262,	Ankara	2018)

18. IVAZ PAŞA OĞLU ATÂYÎ: Dîvân
 Hazırlayan: Üzeyir ASLAN

Bu eser, 15. yy. şairlerinden Ivaz Paşa Oğlu Atâyî’nin bilinen tek 
eseri olan Dîvân’ının edisyon kritiği ve dil içi çevirisini okurların 
istifadesine sunmaktadır. Eserde ayrıca Atâyî’nin hayatı, edebî 
kişiliği ve eseri hakkında bilgi verilmektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:1276,	Ankara	2018)

19. Behçetü’l-Hadâik fî Mev’izati’l-Halâik
 Mustafa CANPOLAT

Behçetü’l-Hadâik fî Mev’izati’l-Halâik 13. yy.da yazılmış, dinî 
vecibeleri içeren değerli bir eserdir. Eski Anadolu Türkçesi ile 
Doğu Türkçesi özelliklerini bir arada taşıdığı için karışık dilli bir 
metin olarak tanınır. Eserin çeşitli nüshaları vardır. Fakat Doğu 
Türkçesi özelliklerini geniş çapta bulunduran tek nüsha 1303'de 
istinsah edilen Bursa nüshasıdır. Bu eserde Bursa nüshası esas 
alınmış, yeri geldikçe başka nüshalara da başvurulmuştur.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1279,	Ankara	2018)

20. Çocuk ve Allah’ın Poetikasının İzinde
 Münire Kevser BAŞ

Modern Türk şiirinin önemli temsilcilerinden Fazıl Hüsnü 
Dağlarca’nın başyapıtı Çocuk ve Allah’ın tasavvufi niteliğine 
ilişkin yorumlar belli bir literatür oluşturur. Eserin dinî-tasavvufi 
bir niteliğe sahip olduğu yorumu bir yanılgıdır. Şair henüz kendi 
söz dağarcığını oluşturmamış olduğundan, ait olduğu toplumun 
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sözlü ve yazılı literatürünün gölgesinde, eski kavram ve kelimeleri 
kullanıyordu. Bu kullanımlar okurda kelime ve kavramların 
ait olduğu önceki dünya görüşü ile bağlantısı olduğu izlenimi 
uyandırıyordu. Ancak Dağlarca’nın tasarrufu daha çok söz dizimi 
anlamında bir kırılmaya tekabül ediyordu. Şöyle ki şair, eski 
kavram ve kelimelere yeni bir bağlam kurguluyor ve onların 
muhtevasını bu bağlam çerçevesinde yeniden inşâ ediyordu. 
Böylelikle varlık başka bir şekilde algılanıyor ve diğer tüm alanlar 
bu algı çerçevesinde yeni anlamlar kazanmaya başlıyorlardı. 
İşte bu eser, söz konusu yeni anlam alanını isabetli bir şekilde 
yorumlamaya çalışmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1264,	Ankara	2018)

21. Türk Dil Kurumu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi: Ahterî ve Dönemi Bilgi Şöleni Bildirileri
 Hazırlayanlar: Bilal KEMİKLİ - Ahmet TÜRKAN 

Bu eser, 7-9 Kasım 2013 tarihlerinde Kütahya’da düzenlenen Ahterî 
ve Dönemi Bilgi Şöleni’nde sunulan bildirilerden oluşmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1263,	Ankara	2018)

22. Dil Yazıları
 A. DİLÂÇAR
 Yayıma Hazırlayan: Mustafa S. KAÇALİN

A. Dilâçar'ın Türk Dil Kurumunda uzman olarak çalıştığı uzun 
yıllar boyunca yaptığı çalışmalarından on bir tanesi Kurum 
kütüphanesinde “etüt” olarak kayıtlıdır. Her biri on yirmi sayfa 
civarında olan bu çalışmalar 1938-1969 yılları arasında kaleme 
alınmıştır. Bu eserde söz konusu çalışmalar sunulmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1260,	Ankara	2018)

23. Türkçe-Bulgarca Sözlük
 Zeynep ZAFER

İçerdiği sözcük ve anlam sayısı bakımından Türkçe-Bulgarca 
Sözlük adlı bu eser, akademik değil günlük ihtiyaçlara cevap 
vermek için hazırlanmış bir başvuru kaynağıdır. Günümüzde 
en sık kullanılan Türkçe sözcükler çağdaş anlamlarıyla sözlük 
kapsamı içine alınmış ve Bulgarca karşılıkları sunulmuştur.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1270,	Ankara	2018)

24. Boşnakça-Türkçe Deyimler Sözlüğü
 Şakir BAYHAN

Dil öğrenmeye ve dil bilgisini geliştirip zenginleştirmeye 
yardımcı olacak şekilde hazırlanan bu eserin içerisinde günümüz 
Boşnakçasında yaygın olarak kullanılan 6.700'e yakın deyim 
Türkçe karşılıkları ile yer almaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1269,	Ankara	2018)

25. Kumuk ve Balkar Söz Notları
 Gyula NÉMETH
 Çeviren: Hüseyin Namık ORKUN

Eser tahminen 1940’lı yıllarda Türkçeye tercüme edilmiştir. Bu 
tercüme TDK Kütüphanesinde muhafaza edilmektedir. Bu kitap 
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ile bahsi geçen tercüme, sözlük dizilişinde okurların istifadesine 
sunulmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1261,	Ankara	2018)

26. Batı Kaynaklı Kelimelere Karşılık Bulma Denemesi
 Türk Dil Kurumu

Bu eser Türk Dili dergisinin Haziran 1970’ten Eylül 1979’a kadar 
yayımlanmış 66 sayısından derlenen 773 kelimeyi okurun 
istifadesine sunmaktadır. Ayrıca Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık 
Bulma Denemesi I ile aynı yıl yayımlanan Demiray’ın Batı Dilleri 
Sözcüklerine Karşılıklar Kılavuzu ile ortaklık gösteren maddeler 
karşılaştırılarak gösterilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1266,	Ankara	2018)

b) TIPKIBASKI YAPILAN KİTAPLAR:

1. Bahrü’l-Hakâyık
 HATİBOĞLU
 Hazırlayan: Vahit TÜRK

Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra uzun süre bir 
karmaşa dönemi yaşayan Anadolu Türklüğü, siyasi karışıklığa 
rağmen Oğuz Türkçesini yazı dili hâline getirme çabasını 
kesintiye uğratmamıştır. 14. yüzyılda olgun ürünlerini veren 
Oğuz Türkçesinin 15. yüzyıldaki önemli eserlerinden biri de 
Hatiboğlu’nun Bahrü’l-Hakâyık’ıdır. Hatiboğlu, Bahrü’l-Hakâyık’ın 
Hacı Bektaş-ı Veli’nin Makalat adlı eserinin Türkçeye çevirisi 
olduğunu belirtmiştir. 1409 yılı sonlarında tamamlanan eser, 
1359 beyitlik bir mesnevidir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	953,	Ankara	2018,	2.	baskı)

2. Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Söz Dizimi Bakımından Bir İnceleme
 İsmet CEMİLOĞLU

Eser, Türkçenin tarihî bir gramerinin ortaya konulmasına katkıda 
bulunmak amacıyla Eski Anadolu Türkçesi döneminin önemli bir 
eseri olan Dede Korkut hikâyeleri üzerinde yapılan cümle bilgisi 
tahlillerini içermektedir. Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Söz Dizimi 
Bakımından Bir İnceleme adlı bu eser, “Kelime grupları”, “Cümle”, 
“Sonuç” ve “Kaynaklar” başlıkları altında bölümlenmiştir. “Kelime 
grupları” bölümünde, Dede Korkut’taki kelime gruplarının yapısı 
tasvirî olarak izah edilmiş, bunların -varsa- Türkiye Türkçesindeki 
şekillere göre farklı yönleri gösterilmiştir. “Cümle” bölümünde, 
cümleler “Yapılarına göre cümleler”, “Anlamlarına göre cümleler”, 
“Yükleminin türüne göre cümleler”, “Yükleminin yerine göre 
cümleler” alt başlıklarıyla değerlendirilmiş, bu bölümde dönemin 
özelliklerini yansıtacak istatistikî bilgiler verilmiştir. “Sonuç” 
bölümünde, “İnceleme” bölümündeki çalışmanın neticesinde 
ortaya çıkan özellikler sıralanmıştır. Eserin sonunda “Kaynaklar” 
bölümü bulunmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	790,	Ankara	2018,	2.	baskı)
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3. Dil Denen Mucize 
 Walter PORZIG
 Çeviren: Vural ÜLKÜ

Bu eserin amacı; modern dil biliminin konularını, yöntemlerini 
ve ulaştığı sonuçları herkesin, yani uzman ve amatör okurların 
anlayabileceği bir şekilde anlatmaktır. Ayrıca dil denen olgunun 
ortaya koyduğu problemlerin de göz önüne serilmeye çalışıldığı 
kitapta şu bölümler yer alır: “İsimlerin Doğruluğu”, “Bir Sohbet”, 
“Yapı”, “Dil ve Ruh”, “Dil Topluluğu”, “Dilde Değişme” ve “Dil 
Karşılaştırması”. Çalışmanın sonuna ise “Faydalanılacak Eserler 
Kılavuzu” eklenmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	617,	Ankara	2018,	4.	baskı)

4. Ed-Dürretü’l-Mudiyyefî’l-Lügati’t-Türkiye 
 Hazırlayan: Recep TOPARLI 

“Türk dilinin parlayan incisi” anlamına gelen Ed-Dürretü’l-Mudiyye 
Fî’l-Lügati’t-Türkiyye adlı eser Memlükler döneminde (1250-1517) 
Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış bir sözlüktür. 21,5x15 cm 
ölçülerinde olan, her bir sayfasında 15-16 satır bulunan ve 24 
yapraktan oluşan eserin orijinali Floransa’daki Medicea Bibliotheca 
Laurenziana’da Orient 130’da kayıtlıdır. Bu çalışma sözlüğün Latin 
harflerine aktarımını, söz varlığına ait dizinini ve tıpkıbaskısını 
içermektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	836,	Ankara	2018,	2.	baskı)

5. Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri
 Hülya ARSLAN EROL

Çalışmada Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesi sonuna kadar 
olan dönemde, yazılı kaynaklardan takip edebildiğimiz kelime 
hazinemizdeki anlam değişiklikleri art zamanlı yöntemle 
incelenmiştir. Bu amaçla kullandığımız kaynaklar arasında en 
eski dil yadigârlarımız olan Orhun Abideleri, Uygur Türkçesi 
metinleri, Karahanlı Türkçesine ait Dîvânu Lugâti’t-Türk, Kutadgu 
Bilig, Atebetü’l-Hakâyık adlı eserler ve Türkçenin 13. yüzyıla 
kadarki etimoloji sözlüğünü yazan Sir Gerhard CLAUSON’un 
An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish 
(1972) adlı eseri başta gelmektedir. Bu eserler ve Eski Anadolu 
Türkçesi dönemine ait ulaşabildiğimiz bütün eserler tek tek 
taranmış, metinlere müracaat edilerek kelimelerin anlamlarındaki 
değişiklikler saptanmaya çalışılmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	928,	Ankara	2018,	3.	baskı)

6. İlm-İ Sarf-I Türkî 
 SÜLEYMAN HÜSNÜ PAŞA 
 Hazırlayanlar: Recep TOPARLI - Dilek YÜCEL 

Süleyman Hüsnü Paşa tarafından Türkçe dil bilgisi olarak 
yazılmış bir eser olup dokuz bölümden oluşmaktadır. Eserin ilk 
bölümüne kadar olan baş tarafında İlm-i Sarf’ın anlamı verilmiş ve 
Türkçedeki harfler ve bu harflerin yazılış şekilleri verilip ünlüler 
tanıtılmıştır. İsim, Sıfat, Zamir, İsm-i İşâret, Mübhemât, Mastar, Fiil, 
Fer’-i fi’l ve Edevât bölümlerinden oluşan eserin Zamir kısmında 
açıklamalar tablolarda gösterilmiştir. Fiil bölümünde fiil zamanları 
hikâye ve rivayet şekilleri ile birlikte ayrı ayrı verilmiştir. Edevât 
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bölümünde ise, 51 edat üzerinde durulmuştur. Hatime kısmında 
cümle hakkında kısaca bilgi verilip örnekler sıralanmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	872,	Ankara	2018,	2.	baskı)

7. Kafkasya’da Kültürel Etkileşim 
 Ufuk TAVKUL

Kafkasya, gerek tarihi gerekse kültürü ile Türkiye’ye ve Türk 
toplumuna uzak olmayan, içinde barındırdığı etnik unsurları 
aracılığıyla Türkiye ve Türk Dünyası ile akrabalık bağları taşıyan 
bir bölgedir. Bu kitabın konusunu, Kafkasya halkları arasında tarih 
boyunca yaşanan kültürel etkileşim ve bu etkileşimin dilbilim 
verilerindeki yansımalarının tespit edilerek ortaya konulması 
teşkil etmektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	991,	Ankara	2018,	2.	baskı)
8. Kavâid-i Lisân-ı Türkî
 Halit Ziya Bey, 
 Hazırlayan: Kaya TÜRKAY 

Halit Ziya Bey’in bu eseri “Alay Mekteplerinde” verilen okuma-
yazma dersi “muallimleri” için yazılmış bir dil bilgisi kılavuzudur. 
Bu kitap bu türde yazılan kitapların ilk örneği sayılmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	707,	Ankara	2018,	2.	baskı)

9. Kırım Tatar İlm-i Sarfı 
 Bekir ÇOBANZADE, 
 Hazırlayan: Nariman SEYİTYAHYA

Bekir Çobanzade’nin Akmescit’te yazılan ve 1925 yılında 
neşredilen bu eseri kendi deyimiyle “şive kavgasına çatmamak, 
anlaşılmayan “uydurma” tabirlerden kaçmak ve eserin daha 
geniş daire içerisinde fayda getirmesini temin etmek” amacıyla 
Osmanlı Türkçesi ile yazılmıştır. Eser; tasviri, mukayeseli, tarihi 
olmak üzere üç bölümden ibarettir. Her bölümün sonunda bir 
bibliyografya cetveli takdim edilmektedir. Tasviri bölümü Savtiyyat 
(Fonetik) ve Söz Kuruluşu (Morfoloji, Şekil Bilgisi) gibi bölümlerden 
ibarettir. Savtiyyat bölümünde seslerin tasnifi, ses uyumu kanunu, 
benzeşme, hece ve vurgu gibi mevzular hakkında bilgi veriliyor. 
Söz kuruluşu bölümünde ise eklerin tasnifi ve çeşitleri meseleleri 
anlatılır. Mukayeseli bölümünde Çobanzade, Kırım Tatarcasını 
Çuvaşça, Yakutça, Osmanlıca, Kazakça ve Özbekçe ile mukayese 
ederek saptamalarda bulunur. Tarihi kısımda ise Çobanzade, Türk 
dilinin tarihine dair görüşleri kısaca tanıtıp, Türk dilinin Orhon, 
Uygur ve Çağatay devri olarak 7. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar 
geçirdiği bin yıllık tarihin esas noktalarının tayin eder.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	951,	Ankara	2018,	2.	baskı)

10. Mu’înül-Mürîd, İslâm
 Yayıma Hazırlayanlar: Recep TOPARLI - Mustafa ARGUNŞAH 

İslâm’ın Mu’înu’l Mürîd adlı eseri, 13-14. yüzyılllarda Harezm 
bölgesinde Karahanlı Türkçesine Oğuz ve Kıpçak ögelerinin 
karışmasıyla gelişmiş olan Harezm Türkçesiyle herhangi bir 
edebî kaygı gütmeksizin göçebe Türkmenlere günlük hayatta 
kullanılacak basit dinî bilgileri vermek için yazılmıştır. Kitap, 
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dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “İnceleme” ikinci 
bölümde “Metin” üçüncü bölümde metnin Türkiye Türkçesiyle düz 
yazıya çevirisi ve dördüncü bölümde de “Dizin” yer almaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	925,	Ankara	2018,	3.	baskı)

11. Söz Varlığı, Yazım ve Anlatım Açısından Türkçedeki Gelişmeler
 Hamza ZÜLFİKAR

Söz Varlığı, Yazım ve Anlatım Açısından Türkçedeki Gelişmeler 
adlı eser, Osmanlı Türkçesinden Türkiye Türkçesine geçişte 
dilimizin geçirdiği sadeleştirme, millîleştirme hareketleri içinde 
uğradığı değişme ve gelişmeler bol örneklerle ele alınmıştır. Batı 
dillerinin etkisiyle yeniden yabancılaşma yoluna giren Türkçenin 
durumuna somut örnekler verilerek dikkat çekilmiş. Bu gelişmede 
Türk Dil Kurumunun katkıları ele alınmış, yazım birliği üzerinde 
özellikle durulmuştur. Bu çalışma, bir kültür ve bilim dili olan 
Türkçenin doğru kullanılması, söz hazinesinin geliştirilmesi, 
Türkçeyi daha yakından tanıma ve inceliklerine vakıf olmak 
amacıyla hazırlanmış; öğreticilere ve öğrencilere kılavuzluk etmesi 
için sade, açık bir dil kullanılmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1155,	Ankara	2018,	gözden	geçirilmiş	2.	
baskı)

12. Şemseddin Sami ve Nev-Usûl Sarf-ı Türkî
 Furkan HAMİT

Şemseddin Sami, ortaya koyduğu makaleler, yazdığı kitaplar ve 
sözlüklerle Türk diline büyük katkı sağlamıştır. Bu katkısının 
yanı sıra Türk diline verdiği önem, zamanın aydınlarını ana 
dile karşı duyarlı olmaya ve sorumlu davranmaya yöneltmiştir. 
Buna karşın Şemseddin Sami’nin çalışmaları üzerinde çok fazla 
durulmamıştır. Bu çalışmada ise Lisan ve Usûl-ı Tenkit ve Tertip 
adlı eseri esas alınarak onun Türk dili hakkındaki görüşlerinin 
değerlendirmesi yapılmış ve “yeni yöntemle Türk dilinin yapı 
bilgisi” anlamına gelen Nev Usûl Sarf-ı Türkî adlı çalışması verilmiş 
ve incelenmiştir. Bu eserlerde geçen ve bugün eskimiş olan kelime 
ve terimler eserin son bölümünde dizin halinde toplanmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	986,	Ankara	2018,	2.	baskı)

13. Türk Sözünün Aslı 
 Hüseyin Namık ORKUN

Türk adı ilk kez, VIII. Yüzyıl Çin kaynakları ile Uygur metinlerinde 
geçmektedir. Bu kaynakların ve araştırmaların bazılarında 
belirtildiği gibi Türk adı Çin kaynaklarında telâffuz edildiği şekilde, 
miğfer anlamına gelen Tu-kiüe kelimesinden mi veya Hun/Kun 
kelimesinden mi yoksa türü-/türe- kökünden mi gelmektedir? 
Bu soruların cevabını bulabileceğimiz Türk Sözünün Aslı adlı 
eser, Türk Dil Kurumu tarafından günümüz yazım kurallarına 
göre yeniden düzenlenmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	852,	Ankara	2018,	3.	baskı)
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14. Türk Yazı Dillerinin Karşılaştırmalı-Tarihî Grameri
 B. A. SEREBRENNİKOV - N. Z. GADJİEVA, 
 Çevirenler: Tevfik HACIYEV - Mustafa ÖNER

Çağdaş ve tarihî Türk yazı dilleri ve lehçelerinin geniş kapsamlı 
malzemesine dayanan Türk Yazı Dillerinin Karşılaştırmalı-Tarihî 
Grameri, tarihî ve karşılaştırmalı yöntemi birlikte kullanarak 
hazırlanmış bir dil incelemesidir. Ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz 
dizimi bölümleri biçiminde ayrıntılı olarak düzenlenen bu gramer, 
Türkçedeki dil olgularının, seslerin, sözlerin ilk biçimlerini ortaya 
koymaya çalışıyor. 20. yüzyılın önde gelen Sovyet dilbilimcileri 
olan yazarlar, çağdaş ve tarihî Türk yazı dillerine kendilerine 
özgü bir bakışla yaklaşıyor.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1033,	Ankara	2018,	2.	baskı)

15. Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler, 
 Lars JOHANSON, 
 Çeviren: Nurettin DEMİR

Eser, Türklük bilimi çeviri projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Yurt 
dışında Almanca ve İngilizce olarak yayımlanan eserin çevirisinde 
Almanca metin esas alınmıştır. Kitapta dillerin karşı karşıya 
gelmeleri durumunda birbirlerine yaptığı etkinin açıklanması 
için, Türkçeden hareketle geliştirmiş olduğu model tanıtılmıştır. 
Eserde Türkçe dil ilişkilerinde yapı kopyalama, bu süreçte yapısal 
etkenlerin rolü, genel ve bölgesel eğilimler konuları ele alınmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	914,	Ankara	2018,	3.	baskı)

16. Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, 
 Zeynep KORKMAZ 

Eserde, Türkçedeki bazı yapım ve çekim eklerindeki kalıplaşma 
olayları hakkında bilgi verilmektedir. Kalıplaşma olayları; “İsim 
Çekim Eklerinin Kalıplaşması”, “İyelik Eklerinin Kalıplaşması”, 
“Sıfat-Fiil Eklerinin Kullanılış Şekilleri ve Kalıplaşması”, “İsim ve Fiil 
Eklerinin Kalıplaşması”, “Mastar Eklerinin Kalıplaşması” ve “Zarf-
Fiil Eklerinin Kalıplaşması” olmak üzere çeşitli başlıklar altında 
incelenmektedir. Daha sonra Almanca kısa bir özet yer almaktadır. 
Son bölümde; “Bibliyografya ve Kısaltmalar” bulunmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	598,	Ankara	2018,	6.	baskı)

17. Türkçede Fiilimsiler, 
 Nesrin BAYRAKTAR 

Türkçe dil bilgisinin sorunlu olan konularından biri olan fiilimsiler 
konusunda yapılan tanım ve çalışmaları değerlendirmek ve 
bu konuya olabildiğince açıklık getirmek üzere hazırlanmıştır. 
Fiilimsi eklerin sınıflandırılması ve özelliklerinin belirtilmesi 
için Orhun Yazıtları’ndan günümüze toplam 74 eser taranmış ve 
fiilimsi eklerinin kullanım özellikleri örneklerden yola çıkılarak 
hazırlanmıştır. Eklerin kullanıldıkları dönemlerdeki biçimleri 
ayrıca tablolarla gösterilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	838,	Ankara	2018,	2.	baskı)



TÜRK DİL KURUMU      2018 YILI FAALİYET RAPORU 65

18. Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler, 
 Hamza ZÜLFİKAR

Türk dili araştırmaları içinde pek ilgilenilmemiş konulardan 
biri de ses yansımalı (ses taklidi) kelimelerdir. Türkçede ses 
yansımalı kelimeler üzerinde yapılan çalışmalar, oldukça sınırlıdır. 
Türkçenin söz varlığı içinde, özellikle ağızlarda önemli bir yer 
tutan bu tür kelimeler, yapıları, işleyişleri, görevleri ve kavramları 
bakımından ayrı bir kelime grubu oluşturmaktadır. Çalışmada, 
esas olarak Türkiye Türkçesi hedef alınmış, Güneybatı Türkçesi 
içinde kalınarak günümüz yazı dilinin, Anadolu ağızlarının ve 
geniş anlamda Türkiye Türkçesinin metin ve sözlüklerinden, 
çağdaş yazıların eserlerinden derlenen malzeme, bir sözlük 
hâline getirilmiş ve araştırma bu malzemeye dayandırılmıştır. 
Bu araştırmalar sonucu söz varlığı saptanmış, daha sonra bu 
malzeme ses ve şekil bakımından incelenmiştir. Malzeme, 
kavramlarına göre dizilerek ortak şekiller, ortak anlamlara göre 
bir araya getirilmiştir. Eserin başında, bir “Ön Söz” ve “Giriş” bölümü 
bulunmakta, sonunda da “Sonuç”, “Kavramlar Dizini”, “Sözlük” ve 
“Kaynaklar” yer almaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	628,	Ankara	2018,	2.	baskı)

19. Türkiye Türkçesinde Anlamca Kaynaşmış-Deyimleşmiş Birleşik Fiiler, 
 Deniz ÖZTÜRK

Araştırmada 1960’tan günümüze kadar uzanan süreçte yazılan 
roman, hikâye, şiir, tiyatro, deneme, mektup ve inceleme türündeki 
eserlerde bulunan anlamca kaynaşmış-deyimleşmiş birleşik fiiller 
tespit edilmiştir. Belirlenen birleşik fiiller, eserlerden alınan örnek 
cümlelerle gösterildikten sonra bunların anlamları verilmiştir. 
Ayrıca Örnekleriyle Türkçe Sözlük’ün fiil maddeleri de taranarak 
gerekli görülen anlamca kaynaşmış-deyimleşmiş fiil örnekleri 
eklenmiştir. Eserin "Dizin" bölümünde tespit edilen fiillerin 
alfabetik dizini verilmiş ve hangi öğelerden oluştuğu incelenmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	941,	Ankara	2018,	2.	baskı)

20. 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	2018,	3.	baskı)
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21. Dîvânu Lugâti’t-Türk, 
 Kâşgarlı Mahmud, 
 Hazırlayanlar: Ahmet B. ERCİLASUN - Ziyat AKKOYUNLU

Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün yeni bir yayını olan bu eserde metin 
yeniden kurulmuş, tercüme yeniden yapılmıştır. “Metin” ile 
kastettiğimiz Dîvânu Lugâti’t-Türk içindeki Türkçe malzemenin 
bütünüdür. Kelimeler, kelime grupları, cümleler, atasözleri, şiirler 
ve hatta ekler. Bütün bu malzemenin 11. yüzyıl Türkçesinin 
özelliklerine uygun olarak doğru okunması Dîvânu Lugâti’t-Türk 
yayınlarındaki en büyük sorunlardan biridir. Arapça anlamlara; 
kelimenin, eserin diğer yerlerindeki kullanımlarına, en önemlisi 
tarihî ve yaşayan lehçelerle karşılaştırmalara ve tabii daha önce 
yapılan çalışmalara dayanarak en doğru okunuş bulunmaya ve 
en doğru metni kurulmaya çalışılmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1120,	Ankara	2018,	3.	baskı)

22. Yeni Tarama Sözlüğü, 
 Cem DİLÇİN

Cem DİLÇİN, daha önce 8 cilt olarak hazırlanan XIII. Yüzyıldan 
Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan 
Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü’nün kullanım alanını genişletmek 
ve eski metinlerle ilgilenen herkesin bu sözlükten kolayca 
yararlanabilmesini sağlamak amacıyla Tarama Sözlüğü’ndeki 
madde başlarının tanıklarını kaldırarak, eserin sonuna da madde 
başı olan her kelimenin Tarama Sözlüğü’nde gecen bütün yazım 
biçimlerini içeren, eski yazıdan yeni yazıya bir dizin ekleyerek 
tek ciltten oluşan Yeni Tarama Sözlüğü adlı eseri hazırlamıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	503,	Ankara	2018,	4.	baskı)

23. Dede Korkut Kitabı 1-2, 
 Muharrem ERGİN

Eser, iki cildin birleştirilmiş baskısıdır. Birinci ciltte “Giriş” ve 
“Metin” bölümleri; ikinci ciltte ise “İndeks”, “Gramer” ve “Tıpkıbasım” 
bölümleri bulunmaktadır.
(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	169-219,	Ankara	2018,	birleştirilmiş	2.	baskı)

24. Güzel Türkçe Bulmacalar, 
 Türk Dil Kurumu

Bu eserde 258 bulmaca bulunmaktadır. Güzel Türkçe Bulmacalar, 
Türkçe Sözlük’ün söz varlığı veri tabanına dayanmaktadır. 
Sorularda tekrardan kaçınılırken, olabildiğince fazla sayıda sözcük 
ile bulmaca meraklılarının buluşturulması hedeflenmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1019,	Ankara	2018,	3.	baskı)

25. Halk Dilinde Sağlık Deyişleri Sözlüğü, 
 Zafer ÖZTEK

Derleme Sözlüğü’nde geçen sağlıkla ilgili 9.000 deyişin 
derlenmesiyle oluşturulmuştur. Deyişler; kelimeler, anlamları 
ve bu deyişlerin kullanıldığı yerler belirtilerek sıralanmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	560,	Ankara	2018,	4.	baskı)
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26. Türk Amacı, 
 Editör: Ahmet CAFEROĞLU

1942-1943 yılları arasında Ahmet CAFEROĞLU yönetiminde 
hazırlanan Türk Amacı dergisinin tıpkıbasımıdır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	979,	Ankara	2018,	2.	baskı)

27. Türklük Bilimi Sözlüğü I. Yabancı Türkologlar, 
 Hasan EREN

Hasan EREN tarafından hazırlanan Türklük Bilimi Sözlüğü adlı 
eserin birinci cildi I. Yabancı Türkologlar adıyla 1998 yılında 
yayımlanmıştır. Almanya, Fransa, İngiltere, Macaristan, 
Finlandiya, Polonya gibi Avrupa ülkelerinde ve Rusça konuşanların 
yanında Türkçe konuşanların ikinci sırayı aldıkları Rusya’da, 
Türklük bilimi alanında çalışma yapan kişilerin doğum ve ölüm 
tarihlerinin, eğitimlerinin, görevlerinin ve yapmış oldukları 
bilimsel çalışmaların anlatıldığı kitapta önce Türk dili ve Türkoloji 
ile ilgili bilgiler verilmiş daha sonra sözlük kısmı, ardından da 
kişi adları dizini ve bazı Türkologların fotoğrafları sunulmuştur.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	705,	Ankara	2018,	2.	baskı)

28. Ömer Seyfettin, Bütün Nesirleri (Fıkralar-Makaleler-Mektuplar ve Çeviriler) 
 Hazırlayan: Nâzım Hikmet POLAT

Eser, “Ömer Seyfettin Hakkında Kısa Bilgiler” ve “Metinler” adlı 
iki bölümden meydana gelmiştir. “Metinler” bölümünün birinci 
kısmında yazarın fıkra ve makaleleri “Fıkralar ve Makaleler”, 
ikinci kısmında yazarın hiçbir kaynağa girmemiş 30 adet çevirisi 
“Çeviriler”, üçüncü kısmında da yazarın mektupları “Mektuplar”, 
dördüncü kısmında ise yazarın günlükleri “Günlükler” başlığı 
altında yer almıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1185,	Ankara	2018,	2.	baskı)

29. Boşnakça-Türkçe Sözlük 
 ŞAKIR BAYHAN, 

Boşnakça-Türkçe Sözlük, Kurumumuz tarafından yürütülen bir 
sözlük dizisi çalışmaları sonunda ortaya çıkmış bir eserdir. Bu 
nedenle Türkçe karşılıklar verilirken Türk Dil Kurumunun geliştirip 
benimsediği günümüz Türkçesi göz önünde bulundurulmuştur. 
Sözlüğün hazırlanmasındaki temel amaçlardan biri, bu alanda 
ülkemizde eksiklik duyulan bir sözlüğü ortaya koymak, diğer 
taraftan dillerin değişen bir varlık oldukları düşüncesiyle 
Boşnakçayı daha güncel ve kapsamlı öğrenmek ve ilerletmek 
isteyenlere kaynak sunmaktır. Sözlüğün içinde yorumlanan 
madde başı sayısı 60.400’dür. Ayrıca güncel kullanıma ait birleşik 
söz, birleşik fiil, deyim ve tabirlere, sözcük gruplarına, halk diline, 
argolu ifadelere, atasözlerine, çeşitli meslek ve branşlara (bilim ve 
teknik, tıp, bitki bilimi, dil bilgisi, mimarlık vb.) ait terimlere bol 
bol yer verilerek bu esere zenginlik kazandırılmaya çalışılmıştır. 
(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1159,	Ankara	2018,	gözden	geçirilmiş	2.	baskı)
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30. Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü 
 Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ

“Dil, insanlar arasındaki ortaklaşalıkların temelidir.” diyen 
Günay KARAAĞAÇ, ülkemizde genel dil bilimi ve özel dil bilimi 
üzerinde çalışanlar arasındaki kopukluğun pek çok araştırmacı 
gibi kendisini de üzdüğü ve sıkıntıya soktuğu için bu çalışmaya 
başladığını belirtir. KARAAĞAÇ’ın Türkçe ile uğraşırken çektiği 
sıkıntıları gidermek için giriştiği araştırmalar ve öğrenmeler 
sürecinde derlediği bilgileri herkesle paylaşma isteği, bu sözlüğün 
ortaya çıkmasını sağlamıştır.
İlk baskısı 2013 yılında yapılan Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü, 
3105 madde başı ve ara maddelerle birlikte 4000 civarında terim 
içermektedir. Terim bilgisi, terimlerin doğuşları, alanları, onların 
genel sözlükteki kişi ve toplum hayatındaki yerleri gibi konuları 
inceleyen dil çalışmasıdır. İnsanların ilk veya ana dilleri ile başka 
diller hakkındaki ilgilerini arttıracak bir çalışma olan Dil Bilimi 
Terimleri Sözlüğü, her şeyden önce bir meslek çalışmasının 
ürünüdür.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1066,	Ankara	2018,	2.	baskı)	
31. Mükemmel Osmanlı Lügati
 Ali NAZÎMÂ - Faik REŞAD, 
 Hazırlayanlar:  Necat BİRİNCİ-Kâzım YETİŞ-Fatih ANDI-Erol ÜLGEN-Nuri SAĞLAM-Ali Şükrü 

ÇORUK

Atatürk, Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumunun 
yürüttüğü “Türkiye Türkçesi Sözlükleri Projesi”nin alt konularından 
birisi “Eski Sözlüklerin Yayıma Hazırlanması (Tarihî Sözlerle)” 
projesidir. Ali Nazîmâ ve Faik Reşad tarafından yazılan Mükemmel 
Osmanlı Lügati adlı eserin yeni harflerle yayımlanması da bu 
projenin bir ürünüdür.
Mükemmel Osmanlı Lügati’ni bugünkü kültür, dil ve edebiyat 
ortamına kazandırmak amacıyla Necat BİRİNCİ, Kâzım YETİŞ, 
Fatih ANDI, Erol ÜLGEN, Nuri SAĞLAM ve Ali Şükrü ÇORUK 
yeni Türk alfabesine çevirmiş ve eserin ilk baskısı 2002 yılında 
yapılmıştır.
XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren konuşulan ve yazılan dil 
konusunda geniş kapsamlı düşünceler ileri sürülmeye başlanmış, 
Türk aydınlarının Osmanlı Türkçesinin çeşitli meselelerine 
karşı fikirler ifade ettikleri görülmüştür. Bunlar içerisinde yer 
alan ve eksikliği her zaman duyulan, Türkçenin ciddi ve titiz bir 
biçimde hazırlanmış, içeriği kapsamlı bir sözlüğe olan ihtiyacı göz 
önünde tutularak Ali Nazîmâ ve Faik Reşad tarafından Mükemmel 
Osmanlı Lügati adlı sözlük hazırlanmış ve 1901 yılında İstanbul’da 
basılmıştır. Eserde, önce madde açıklamaları yapılmış daha sonra 
o maddeyle sıkça yapılan terkipler, deyimleşmiş kullanımlar 
verilmiş, genellikle madde başlarının daha iyi anlaşılması için 
de cümle örnekleri gösterilmiştir. Eserde geçen maddeler “Dizin” 
bölümünde eski ve yeni harfli olarak verilmiştir. Mükemmel 
Osmanlı Lügati, dönemin söz varlığını ortaya koyması açısından 
mühimdir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	802,	Ankara	2018,	4.	baskı)	
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32. Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri 
 Derleyip düzenleyen: Ehliman AHUNDOV, 
 Latin harflerine aktaran: Prof. Dr. Semih TEZCAN

İlk baskısı 1994 yılında yapılan ve Azerbaycan halk yazınının 
en güzel örneklerini bir araya toplayan Azerbaycan Halk Yazını 
Örnekleri adlı eserin üçüncü baskısı yapıldı. Eser, Azerbaycanlı 
Ehliman AHUNDOV’un Azerbaycan Folkloru Antologiyası adlı 
eserinin Kiril harflerinden Latin harflerine aktarımını içermektedir. 
Bu çalışmanın “Giriş” bölümü ile metinlerin anlaşılmasına yardımcı 
olmak için hazırlanan “Sözlük” bölümü, Prof. Dr. Semih TEZCAN 
tarafından esere eklenmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	445,	Ankara	2018,	3.	baskı)

33. Kitab-ı Gunya 
 Muzaffer AKKUŞ, 

Kitâb-ı Gunya’nın ilk baskısı 1995 yılında yapılmıştır. Kitâb-ı 
Gunya, dili ve muhtevası bakımından Eski Anadolu Türkçesinin 
ilk eserlerinden biridir. Dil yönünden Oğuz-Kıpçak özellikleri 
gösteren eserin mütercimi bilinmemekte ve büyük olasılıkla XIV. 
yüzyılın ikinci yarısında tercüme edildiği düşünülmektedir. Eserin 
tek nüshası, Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesinde 
4006 numarada kayıtlıdır. Yazar eserinde, Müslümanlara kendi 
dininin kural ve kaidelerini öğretmek ve ahirete faydalı olması 
amacıyla bu eseri kaleme aldığını belirtmektedir.
Kitâb-ı Gunya, Anadolu Türkçesinin kuruluş devrinde, eski Türk dili 
özellikleri ile Oğuz-Kıpçak hususiyetlerini birleştiren, bu şekliyle 
bir yandan geçiş devresinin özelliklerini, bir yandan da Türkiye 
Türkçesine uzanan gelişmelerin başlangıcını gösteren bir eserdir.
Muzaffer AKKUŞ tarafından hazırlanan eser, “Giriş”, “İnceleme”, 
“Metin”, “İndeks” ve “Tıpkıbasım” bölümlerinden oluşmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	592,	Ankara	2018,	2.	baskı)

34. Yer Adlarımızın Dili
 Hasan EREN

Yer Adlarımızın Dili adlı eser, Fransızcada toponymie, Türkçede 
“yer adları bilgisi” adı verilen dil bilgisinin yeni bilim koluna 
ait bir eserdir. Anadolu’nun anlam ve yazılış bakımından her 
zaman ilgi uyandıran yer adlarından örnekler verilen eserde; 
Alpullu, Balıklava, Balkan, Çanakkale, Çevlik, Düden, Edincik, 
Ezine, Keçiborlu, Suğla, Ozan ve Sökü adlarının kökenleri hakkında 
bilgi verilmiştir. 
Hasan EREN, Yer Adlarımızın Dili adlı eserinde yer adlarının da 
kelimeler gibi fonetik kurallara uyduğunu, bütün yer adlarının 
bir anlam taşıdığını belirtmiş; bu adların verilmesinde birtakım 
kuralların hâkim olduğuna dikkat çekmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1013,	Ankara	2018,	2.	baskı)
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35. Kırgız Atasözleri, 
 Ülkü Çelik ŞAVK

İlk baskısı 2002 yılında yapılan Kırgız Atasözleri adlı eser, A. Battal 
Taymas tarafından yeni Türk alfabesine aktarılan Yudahin’in 
Kırgızca Sözlük I-II (TDK, Ankara, 1988) ve Şarşeke Usupbekov’un 
Kırgız Makal Lakaptarı adlı eserlerinden seçilen atasözlerinden 
meydana gelmiştir.

Kırgız Atasözleri beş bölümden meydana gelmiştir. “Giriş” 
bölümünde;  “1. Kırgız Atasözleri Üzerine Yapılmış Çalışmalar", 
"2. Kırgız Atasözleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma" ve "3. 
Metin ve Dizin Bölümlerinin Düzenlenişi" başlıkları yer almaktadır. 
“Kısaltmalar” ve “Kaynakça”nın ardından “Metin” ve “Dizin” 
bölümleri gelmektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	812,	Ankara	2018,	2.	baskı)

36. Doğumunun 80. Yılında Sezai Karakoç’un Şiiri (Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Özel Sayı)
 Türk Dil Kurumu

İlk baskısı Aralık 2013’te yayımlanan Sezai Karakoç’un Şiiri Özel 
Sayısı, Karakoç’un doğumunun 80. yılı vesilesiyle hazırlanan bir 
sayıdır. Sezai Karakoç’un Şiiri Özel Sayısı’nda Sezai Karakoç’un 
şiirlerindeki anlam, Sezai Karakoç şiirlerindeki “kurucu unsur, 
mitoloji, matematik etik ve estetik” başlıklı konulara yer verilmiştir. 
Şairin sanat anlayışının konu edildiği yazıların yanı sıra şairin 
“diriliş düşüncesinde yetkin insanın inşası” hakkındaki görüşleri 
de ele alınmıştır. Şairin “Balkon”, “Masal”, “Hızır’la Kırk Saat”, 
“Anneler ve Çocuklar”  “Kara Yılan”, “Çatı” “Ölüm”, “Ben Kandan Elbise 
Giydim Hiç Değiştirsinler İstemezdim” adlı şiirlerinin ayrıntılı 
olarak incelendiği yazıların bulunduğu Sezai Karakoç’un Şiiri 
Özel Sayısı, Karakoç’un düşünce, tavır ve eylem adamlığından 
ziyade şiirine odaklanarak hazırlanmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	744,	Ankara	2018,	2.	baskı)

37. Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar XII, Diplomalı Kız
 Hazırlayan: M. Fatih ANDI

Eser, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı etkisinde 
değişmeye başlayan edebiyatımızın önde gelen isimlerinden 
biri olan Ahmet Midhat Efendi’nin Diplomalı Kız adlı romanının 
Latin harflerine aktarımını içermektedir. Letâif-i Rivâyât’ın en 
uzun hikâyesi olan Diplomalı Kız adlı romanının “İfade” başlıklı 
ön sözünde Ahmet Mithat, bu romanı kendisine ilham edenin 
Dik May namında bir muharririn Levant Herald gazetesindeki 
bir fıkrası olduğunu belirtmiştir. Bu beyan ise Ahmet Midhat’ın 
muhayyilesinin sınırları hakkında bilgi vermektedir. Ahmet 
Midhat’ın romancılığının küçük bir mevzudan büyük bir eser 
meydana getirmek üzerine kurulduğu görülmektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	819/2,	Ankara	2018,	2.	baskı)
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38. Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar V, Kafkas
 Hazırlayan: Erol ÜLGEN

Eser, XIX. yüzyılın önde gelen romancılarından biri olan Ahmet 
Midhat Efendi’nin Kafkas adlı romanının Latin harflerine 
aktarımını içermektedir.

Ahmet Mithat Efendi, bu tarihî romanında Kafkas coğrafyasını 
konu alır. Romanın ön sözünde, son zamanlarda bölge halkının 
Rusya aleyhine giriştiği isyanın kendisinde uyandırdığı duygularla 
Kafkasya'daki özgürlük mücadelesinin gelişimini göstermek 
amacıyla Kafkas'ı yazmaya başladığını söyler. Ahmet Mithat 
Efendi, okuyucuya Kafkasya'da yaşayan Gürcü, Çerkez, Abaza, 
Adige gibi halkların kültür ve tarihleriyle ilgili bilgiler de sunar.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	762/2,	Ankara	2018,	2.	baskı)

39. Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar V, Çengi
 Hazırlayan:  Erol ÜLGEN

Eser, XIX. yüzyılın önde gelen romancılarından biri olan Ahmet 
Midhat Efendi’nin Çengi adlı romanının Latin harflerine aktarımını 
içermektedir.

Tanzimat edebiyatının özelliklerine paralel olarak sanatını 
toplumun hizmetine sunan Ahmet Midhat Efendi, daima halka 
yönelmiş ve onları eğitmeyi amaçlamıştır. Sade dili ile okumayı ve 
edebiyatı halka sevdiren Ahmet Midhat Efendi, halkın eğitimine 
önem vermiş ve sanatını halkı eğitmek için kullanmıştır. Ahmet 
Midhat Efendi, Çengi romanında aile içi eğitim ve aile değerlerini 
öne çıkarmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	762/1,	Ankara	2018,	2.	baskı)

40. Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar V, Süleyman Muslî
 Hazırlayan: M. Fatih ANDI

Eser, XIX. yüzyılın önde gelen romancılarından biri olan Ahmet 
Midhat Efendi’nin Süleyman Muslî adlı romanının Latin harflerine 
aktarımını içermektedir.

Ahmet Midhat Efendi, Süleyman Muslî adlı romanında Bâtınilik 
ve kurucusu olan Hasan Sabbah’ın dünyasına yolculuk etmiştir. 
Süleyman Muslî romanında Bâtınilerin faaliyetlerine değinen 
Ahmet Midhat Efendi, bunlarla ilgili tarihî bilgiler de verir. 
Bir macera romanı olan Süleyman Muslî’de olaylar geniş bir 
coğrafyada geçer. Romanın başkahramanı olağanüstü bir insandır. 
Henüz küçük yaşlarda iken Bâtınilerin sarayını dağıtır ve Hasan 
Sabbah’ın fedailerini etkisiz hâle getirir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	762/3,	Ankara	2018,	2.	baskı)

41. Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar XIV, Gönüllü
 Hazırlayan: Erol ÜLGEN

Eser, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı etkisinde 
değişmeye başlayan edebiyatımızın önde gelen isimlerinden 
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biri olan Ahmet Midhat Efendi’nin Gönüllü adlı romanının Latin 
harflerine aktarımını içermektedir.
Romanlarında tarihî vakalar, aşk, macera, polisiye, fen, ahlak 
vb. konulara yer veren Ahmet Midhat Efendi’nin, romanlarında 
kullandığı bazı teknikler edebiyatımızın ilkleri arasında yer 
almıştır. Ahmet Midhat Efendi, bir taraftan geleneğe ait anlatım 
yöntemlerinden yararlanırken diğer taraftan da yeniliklere 
yönelmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	761/3,	Ankara	2018,	2.	baskı)

42. Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar XIV, Taaffüf
 Hazırlayan: Ali Şükrü ÇORUK

Eser, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı etkisinde 
değişmeye başlayan edebiyatımızın önde gelen isimlerinden 
biri olan Ahmet Midhat Efendi’nin Taaffüf adlı romanının Latin 
harflerine aktarımını içermektedir.
Tanzimat’ın en önemli romancılarından olan Ahmet Midhat 
Efendi, romanlarında yerli hikâye geleneğinden yararlanırken 
yeniliklere de yönelmiştir. Batı romanlarından aldığı tekniklerle 
halk hikâye geleneğinden gelen yerli malzemeyi meddah tavrı 
ile okura aktaran Ahmet Midhat Efendi, Osmanlı romanının ilk 
döneminde tarihsel öncü rolü oynamıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	761/2,	Ankara	2018,	2.	baskı)

43. Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar XIV, Cinli Han
 Hazırlayan: Necat BİRİNCİ

Eser, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı etkisinde 
değişmeye başlayan edebiyatımızın önde gelen isimlerinden 
biri olan Ahmet Midhat Efendi’nin Cinli Han adlı romanının Latin 
harflerine aktarımını içermektedir.
Ahmet Midhat Efendi, romanlarında gelenekten hareketle 
bir meddah gibi okuyucunun dikkatinin hiç eksiltmemesini 
sağlamaya yönelik bir anlatım biçimi geliştirmiştir. Ahmet Midhat 
Efendi Cinli Han’da gereksiz tasvir ve anlatımlardan kaçınıp olay 
örgüsünün asıl maksada götüren tarafıyla ilgilendiğini gösteren 
ifadelere yer vermiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	761/1,	Ankara	2018,	2.	baskı)

44. Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar XII, Haydut Montari
 Hazırlayan: Erol ÜLGEN

Bu eser, Ahmet Midhat Efendi'nin Yeni Türk Edebiyatı Kaynak 
Metinler Dizisi içerisinde yayımlanan eserlerinden Haydut 
Montari’yi içermektedir. Haydut Montari, Ahmet Midhat Efendi’nin 
en fazla eser verdiği edebî tür olan roman türündeki eserlerinden 
birisidir. Bu roman yeni yazıya aktarılırken eserlerin dilinde 
herhangi bir sadeleştirme ve değiştirmeye gidilmemiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	819-1,	Ankara	2018,	2.	baskı)
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45. Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar XII, Gürcü Kızı yahut İntikam
 Hazırlayan: Kâzım YETİŞ

Bu eser, Ahmet Midhat Efendi'nin Yeni Türk Edebiyatı Kaynak 
Metinler Dizisi içerisinde yayımlanan eserlerinden Gürcü Kızı 
Yahut İntikam’ı içermektedir. Gürcü Kızı Yahut İntikam, Ahmet 
Midhat Efendi’nin en fazla eser verdiği edebî tür olan roman 
türündeki eserlerinden birisidir. Bu roman yeni yazıya aktarılırken 
eserlerin dilinde herhangi bir sadeleştirme ve değiştirmeye 
gidilmemiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	819-3,	Ankara	2018,		2.	baskı)

46. Dil Bilimi Düşününde Dönüm Noktaları 1 
 Roy HARRIS, - Talbot J. TAYLOR
 Çevirenler: Eser E. TAYLAN - Cem TAYLAN

Avrupa dil bilimi geleneğini tanıtma amacıyla hazırlanmıştır. 
Avrupa dil bilimi geleneği, geniş bir alanı kapsayan filolojik, 
edebî, tarihî ve felsefi çalışmalar açısından önemlidir. Avrupa dil 
bilimi geleneği, tarihsel bir anlatı verilmek yerine çeşitli dönüm 
noktaları üzerinde durularak ele alınmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	799,	Ankara,	gözden	geçirilmiş	2.	baskı)

47. Edebiyatımızda Atasözleri
 Dehri DİLÇİN

Eser, yazarın atasözlerine ilgisi ve bu ilginin kitap hâline 
gelişinin anlatıldığı bir bölümle başlamaktadır. Genel anlamda 
edebiyatımızda ve divan edebiyatında geçen atasözlerine kısaca 
değinilmiş ve halk edebiyatında atasözleri bahsine geçilmiştir. 
Eser 24 destan 3 destan parçası ve 13 koşmayı içine almaktadır. 
Destan ve koşmaların başında yazarların hayat hikâyelerinden 
kısaca bahsedilmiştir. Daha sonra, atasözlerine ait bir dizin ile 
sözlük ve özel adlar dizininine yer verilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	751,	Ankara	2018,	3.	baskı)

48. İki Dilin Karşılaştırması (Mukayesetü’l Lugateyn)
 Cevat HEYET
 Çeviren: Mürsel ÖZTÜRK

Tarih boyunca Farsçaya verilen önemin devlet katında Türkçeye 
verilmemesi bazı Türk devlet adamlarının, şair ve yazarların 
tepkisini çekmiştir. Bu kişilerin başında büyük Türk şairi ve devlet 
adamı Ali Şir Nevayi gelmektedir. Ali Şir Nevayi'den sonra da 
çeşitli devlet adamları ve yazarlar Türkçeye sahip çıkmışlardır. Bu 
hareketin çağdaş temsilcilerinden birisi İranlı bilim adamı Cevat 
Heyet olmuştur. Ana dili Azeri Türkçesi ile yaşadığı ülkenin dili 
olan Farsçayı çok iyi bilen Heyet, bu iki dili, kökenleri, ses uyumu, 
fiilleri ve kelimelerinin özellikleri bakımından karşılaştırmış, 
Türkçenin fiil ve kelime türetme özelliği açısından daha zengin 
olduğunu örneklerle kanıtlamıştır. Cevat Heyet'in İranlılar için 
Farsça yazdığı ve Türkçe örnekler olarak Azeri Türkçesinin 
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kelimelerini verdiği bu çalışmasını Mürsel Öztürk Türkçeye 
kazandırmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	824,	Ankara	2018,	2.	baskı)

49. Türk Dilinin Sarf ve Nahvi
 Mehmet Fuat KÖPRÜLÜZÂDE- Süleyman SAİP
 Hazırlayan: M. Metin KARAÖRS

Türkiye Türkçesi ve Tarihî Devirler Yazı Dilleri Gramerleri 
Projesi içinde yer alan bu eser Türk dilini ilkokullarda alıştırma 
yaptırarak, ezberleterek ve resimlerle göstererek öğretmek amacıyla 
hazırlanmıştır. Zamanında ilkokul ikinci sınıf için Türk dili ders 
kitabı olarak hazırlanan bu eser tarihî dil bilgisi hatırası olarak 
değerlendirilmelidir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	869,	Ankara	2018,	2.	baskı)

50. Türk Kahramanlık Destanları (I.-II. Bölüm)
 V. M. JİRMUNSKİY: 
 Çevirenler: Mehmet İSMAİL - Hülya Arslan EROL

Eser, Ön Söz’den sonra Bibliyografik inceleme adını taşıyan ve Türk 
destanları üzerine çalışan araştırmacılarla eserleri hakkında bilgi 
veren bölümle başlar. Ardından eserin beş bölümden oluşan esas 
kısmı yer almaktadır. İlk bölüm “Manas” destanına ayrılmıştır. 
İkinci bölüm “Alpamış Destanı ve Kahramanlık Masalı”, üçüncü 
bölüm “İdige Destanı”, dördüncü bölüm “Tarihi Kaynaklar Işığında 
Nogay Bahadırlarıyla İlgili Destanlar” beşinci bölüm de “Oğuz 
Kahramanlık Destanları ve Dede Korkut Kitabı” adını taşımaktadır. 
Bu kitap, büyük Rus bilim adamı V. M. Jirmunskiy’nin Türk 
kahramanlık destanları kitabının Manas ve Alpamış Destanı ile 
ilgili bölümlerinin Türkiye Türkçesine çevirisidir. “Manas Destanı” 
beş alt başlıkta, “Alpamış Destanı ve Kahramanlık Masalı” ise beş 
ve dört bölümden oluşan iki kısımda incelenmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1026,	Ankara	2018,	2.	baskı)

51. Divanü Lûgat-it-Türk
 Kâşgarlı Mahmud
 Çeviren: Besim ATALAY

Kâşgarlı Mahmut’un büyük eseri Divanü Lûgat-it-Türk, Araplara 
Türk dilini öğretmek amacıyla yazılmış bir sözlüktür. Dilimizin 
bilinen ilk sözlüğü olan bu eserde Türkçe kelimeler Arap sözlükçülük 
kurallarına göre sıralanmaktadır. Eser, Besim Atalay tarafından 
Türkiye Türkçesine çevrilmiştir. Çeviride önce Türkçe kelimenin 
Arap harfleriyle yazılışı daha sonra okunuşu ve diğer açıklamalar 
yer almaktadır.
(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	521-524,	Ankara	2018,	birleştirilmiş	2.	baskı)

52. Kutadgu Bilig (Viyana, Fergana ve Kahire Nüshaları)
 Yusuf Has Hacib

Karahanlı ve İslam devri Türk edebiyatının ilk büyük eseri olan 
Kutadgu Bilig, Yûsuf Hâs Hâcib tarafından Balasagun’da yazılmaya 
başlanmış, 1069-1070’te Kâşgar’da tamamlanmış ve Doğu Karahanlı 
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hükümdarı Tavgaç Buğra Kara Han Ebû Ali Hasan bin Arslan [v. 
1103]’a takdim edilmiştir.

Bu eser, Kutadgu Bilig’in Viyana, Fergana ve Kahire nüshalarının 
faksimilesini içeren üç ciltten oluşmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1163,	Ankara	2018,	birleştirilmiş	2.	baskı)

53. Güzel Yazılar Denemeler
 Türk Dil Kurumu

Avrupa’da geçmişi çok eski olan deneme, Montaigne’nin her 
konudaki görüşlerini yazdığı yazılarını Denemeler adıyla 
toplamasından sonra bir türün adı olarak her konuda yazılabilmesi, 
geniş ve rahat kullanımıyla sevilen bir tür olmuş, gazetelerin ve 
dergilerin çoğalmasıyla da iyice yaygınlaşmıştır. Günümüzde 
gerek dergilerde gerek gazetelerde pek çok deneme kaleme 
alınmaktadır. Bu çalışma, ancak bir kültür birikiminin sonunda 
başarı gösterilebilecek bir tür olan denemenin, edebiyatımızdaki 
seçkin örneklerini kapsıyor.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	649,	Ankara	2018,	4.	baskı)

54. Güzel Yazılar Hikâyeler 1-2
 Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu, dilimizin en güzel eserlerinden seçilmiş parçalar 
aracılığıyla, Güzel Yazılar adlı bir dizi yayın başlatmıştır. Hikâyeler, 
bu dizinin ikinci kitabıdır. Tanzimat’tan sonra Türk edebiyatının 
her alanında olduğu gibi hikâyesinde de, yetişen kuşakların hayata 
bakış açıları ve sanat anlayışları bakımından, farklı şekil ve 
üslup özellikleri ortaya çıkmıştır. Kitap, Cumhuriyet devrinden 
günümüze kadar kaleme alınmış belli başlı hikâyelerimizin, farklı 
konu ve temalarını işlemiş olan örneklerini bir araya getirmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	641-642,	Ankara	2018,	7.	baskı)

55. Güzel Yazılar Şiirler
 Türk Dil Kurumu

Güzel Yazılar adlı dizinin şiire ayrılan bu çalışmasında, son 
dönem Türk edebiyatına damgasını vuran ustalardan başlayarak 
kronolojik bir anlayış çerçevesinde, günümüze kadar uzanan bir 
çizgide, bu türe emeği geçenlerin yazdıklarından bir seçki yer alıyor.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	644,	Ankara	2018,	6.	baskı)

56. Güzel Yazılar Röportajlar 
 Türk Dil Kurumu 

İlk basit örneklerini gazeteciliğimizin başlangıç yıllarında 
görebildiğimiz röportajın geçmişi bizde derin değildir. Yalnızca 
bir gazete veya dergi yazısı seviyesinde değerlendirilmemesi 
gereken, o dönemin terimi ile “mülâkat”, bir edebî tür olarak ancak 
Cumhuriyet’ten sonra yaygınlık kazanmıştır. İlk ciddi örneğini 
Ruşen Eşref Ünaydın’ın verdiği edebiyat dünyamızın yeni, yeni 
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olduğu kadar da renkli ve değişik bu yazı türünden seçilmiş yetkin 
örnekler yer alıyor bu çalışmada.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	648,	Ankara	2018,	3.	baskı)

57. Yazım Kılavuzu
 Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumunun kuruluşundan önce Dil Encümeni tarafından 
hazırlanan İmlâ Lûgati ile birlikte İmlâ Kılavuzu, Yeni İmlâ 
Kılavuzu, Yeni Yazım (İmlâ) Kılavuzu, Yeni Yazım Kılavuzu gibi 
değişik adlarla üç ayrı dizide kılavuzun 27 kez basımı yapılmıştır. 
Bu eser, 27. baskının tıpkıbasımıdır.
(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1163,	Ankara	2018,	27.	baskının	tıpkıbasımı)

58. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Dil Öğretimi Özel Sayısı
 Türk Dil Kurumu

Dil öğretimi; çeşitli yönleri, değişik ya da özdeş bakış açılarıyla, 
önceki yıllarda olduğu gibi bugün de üzerinde durulan, güncelliğini 
koruyan bir konu durumundadır. Bu özel sayıda konuyla ilgili 
sorunlar, gözlemler, öneriler; kuramsal ve uygulamalı çalışmalar 
bulunmakta; konular, “dil öğretimi”, “Türkçe öğretimi” ve “yabancı 
dil öğretimi” alanlarını kuşatan bir çerçeve içinde verilmektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	379-380D,		Ankara	2018,	2.	baskı)

59. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Gezi Özel Sayısı
 Türk Dil Kurumu 

İlk baskısı 1 Mart 1973 tarihinde yayımlanan Gezi Özel Sayısı’nda 
gezi yazılarından örnekler sunulmuştur.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	258D,		Ankara	2018,	2.	baskı)

60. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Kısa Oyunları Özel Sayısı
 Türk Dil Kurumu 

İlk baskısı 1 Temmuz 1969 tarihinde yayımlanan Türk Kısa Oyunları 
Özel Sayısı’nda kısa oyunlarımızdan örnekler sunulmuştur.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	214D,	Ankara	2018,	2.	baskı)

61. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Öykücülüğü Özel Sayısı
 Türk Dil Kurumu 

İlk baskısı 1 Temmuz 1975 tarihinde yayımlanan Türk Öykücülüğü 
Özel Sayısı’nda o dönem itibarıyla hayatta olamayan Türk 
öykücülerinden bu alandaki etkinlikleri ölçüsünde bir ya da 
birkaç öyküsüne yer verilmiştir. Özel sayının sonuna okurlarımıza 
yardımcı olabileceğini düşünülen, öykülerdeki yabancı sözcükleri 
açıklayan bir de küçük sözlük eklenmiştir. Bunun yanı sıra “Dokuz 
Öykücü”, “En beğendikleri”, “Öykü Nedir” ve “Öykü Kitapları” 
başlıkları altında mühim konulara da değinilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	286D,	Ankara	2018,	4.	baskı)
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62. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı
 Türk Dil Kurumu 

İlk baskısı 1 Temmuz 1976 tarihinde yayımlanan Türk Romanında 
Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı; Giriş, İnceleme, Romanlar Üzerine, 
Bir Soru, Kurtuluş Savaşı Yazını, Romanlardan, Sözlük, Olaylar, 
Gerçekler ve Haberler bölümlerinden oluşmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	298D,	Ankara	2018,	2.	baskı)

Eser Türü Adet %

Süreli yayınlar 14 13,73

Tıpkıbaskısı yapılan eserler 62 60,78

Yeni basılan eserler 26 25,49

Basımı yapılan toplam eser sayısı 102 100

TABLO 18: 2018 yılında basılan eserlerin türlerine göre sayıları.

GRAFİK 6: 2018 yılında basılan eserlerin türlerine göre dağılımı.

c) 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.

Tıpkıbaskısı Yapılan 
Eserler
% 60,78

Süreli Yayınlar
% 13,73

Yeni basılan eserler
% 25,49
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2018 Yılında Türk Dili

Dergi

Dil ve 
Edebiyat 
Yazıları 

(İnceleme,	
söyleşi,	
gündem	

vb.)

Öykü/
Deneme Şiir Günlük Kitap 

Tanıtım Gündem Söyleşi

Ocak 793. Sayı 5 8 7 2 2 1

Şubat 794. Sayı 8 5 8 1 3 2 1

Mart 795. Sayı 6 6 6 1 2 1

Nisan 796. Sayı 6 5 6 2 3 1

Mayıs 797. Sayı 7 6 10 1 2 2 1

Haziran 798. Sayı 12 12 6 2 1

Temmuz 799. Sayı 7 4 4 2 3

Ağustos 800. Sayı 10 3 4 3 1

Eylül 801. Sayı 11 5 3 3

Ekim 802. Sayı 6 1 9 5 3

Kasım 803. Sayı 8 3 19 4 1

Aralık 804. Sayı 20 7 4 2 1

Toplam 106 60 88 3 32 23 4

TABLO 19: 2018 yılının yazılarının sayılara göre dağılım tablosu.

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 2018 yılında haziran ve aralık ayların iki özel bölüm hazırlanmıştır.

• Dilimiz Kimliğimizdir – Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma

• Tarık Buğra

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 2018 yılı içinde birçok kişiyle söyleşi yapılmıştır. Bu yıl kendisiyle söyleşi yapılan 
şair ve yazarlar şunlardır:

• Recep SEYHAN ile kurmacanın hikâyesi üzerine

• Ayşegül GENÇ ile eserleri üzerine

• Jale BİRSEL ile Salâh Birsel Üzerine

• Ali K. METİN ile “Şiir ve Şuur” Üzerine
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Türk Dili’nde okuyucu ve araştırmacılara kolaylık sağlamak amacıyla gelenek hâline gelen 
6 aylık dizin çalışması 2018 yılı için haziran ve aralık aylarında iki kez hazırlanmıştır.

ç) 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. 

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten Dergisi Yazı Kurulu 2018 yılında 8 toplantı yapmıştır. 
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten Dergisi Yazı Kurulunca, Belleten’in 2018 cildinin 
1 ve 2. sayıları basım kararı alınmıştır ve çalışmaları sürmektedir.

d) 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.  
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2017 yılına ait 43. sayı (Bahar 2017) ağ sayfamızda yayımlanmış ve basılmıştır. 2018 
yılında 44. sayısı (Güz 2017) ve 45. sayısı (Bahar 2018) yayımlanmıştır.
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.

1.4.4 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 sistemi üyelik üzerinden çalışmaktadır. 
Türk Dili dergisi aboneliği için üye girişi veya e-devlet girişleri kullanılabilmektedir. Üye 
girişi ile yapılan işlemlerde abonelere, abonelikleri ile ilgili bilgi e-postaları otomatik olarak 
gitmektedir. Havale ile ödemelerde ödemenin onaylandığına dair, aylık dergi çıkışlarında 
dergilerinin kargoya teslim edildiğine dair, iadelerinin sisteme girilmesi sonucunda iade 
sayılarının olduğuna dair ve abonelikleri bittiği zaman abonelik sürelerinin dolduğuna 
dair e-posta bilgilendirmesi yapılmaktadır.
Aboneler konuyla ilgili herhangi bir bilgi almak istediklerinde abonelik@tdk.gov.tr adresine 
yazabilmektedir. 
Aboneler e-mağaza üyelikleri üzerinden kitap satın alabileceği gibi hesaplarındaki 
abonelik kısmından abonelik iletişim bilgilerini güncelleyebilmektedir.
03.01.2019 tarihinde saat 14.28 itibariyle e-mağazanın üye (kullanıcı) sayısı 9.198 adettir. 
E-mağazanın her bir üyesi aynı zamanda bir Türk Dili dergisi abone adayıdır.

1.5. Kütüphane faaliyetleri

Türk dili alanında ülkemizdeki en büyük ihtisas kütüphanesi olan Türk Dil Kurumu 
Kütüphanesinin 2018 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.

2018 yılında kütüphane demirbaşına bağış, değişim ve satın alma yoluyla 1.741 adet kitap, 
282 adet süreli yayın, 24 adet ansiklopedi, 139 adet el yazması, 14 adet nadir eser, 270 adet 
sözlük, 1 adet mevzuat kitabı, 17 adet DVD-CD, 2 adet gazete ve 22 adet tez olmak üzere 
toplam 2.512 yayın kütüphanemize kazandırılmıştır. Demirbaş kayıtlarının ayrıntısı 
aşağıdaki gibidir.
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Tür Kurumca Basılan Satın Alma Bağış ve Değişim Toplam

Ansiklopediler 0 18 6 24

CD’ler ve DVD’ler 0 0 17 17

El Yazmaları 0 139 0 139

Kitaplar 279 1066 396 1741

Nadir Eserler(El yazması 
olmayanlar)

0 14 0 14

Süreli Yayınlar 15 137 130 282

Sözlükler 44 149 77 270

Tezler 0 0 22 22

Mevzuat Kitapları 0 0 1 1

Gazeteler 0 2 0 2

TOPLAM 338 1525 649 2512

TABLO 20: 2018 yılında kütüphaneye kazandırılan demirbaş ve materyal türlerinin dağılımı.

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 139 
el yazması, 14 nadir eserin satın alınmasına karar verilmiştir.

2018 yılı içerisinde kütüphanemizden 180 öğrenci, 1.897 araştırmacı, 30 diğerleri olmak 
üzere toplam 2.107 kişi yararlanmıştır.

Bu okuyucular için toplam 1741 kitap, 282 süreli yayın hizmete sunulmuştur. Okuyucularımıza 
verilen fotokopi hizmetine devam edilmiş, bu dönemde 21.329 sayfa fotokopi çekilmiştir. 

Kütüphane Yönergesi’nin ilgili maddesi uyarınca ödünç verilen kitap sayısı 1.239’dur.

El Yazması ve Nadir Eserler Veri Tabanı’na 372 yeni üye kayıt olmuştur. El yazması ve 
nadir eserler veri tabanından 502 adet görüntü kullanılmıştır. 

Kütüphanemize yazılı olarak başvurmak suretiyle kütüphanemiz ve koleksiyonumuz 
hakkında bilgi isteyen 61 kişinin bilgi isteğine cevap verilmiştir.

Kütüphanemizde güncel olarak 282 adet süreli yayının aboneliği devam etmektedir. 
Bunların 138 adedi satın alma yoluyla, 130 adedi ise bağış ve değişim yoluyla sağlanmaktadır. 
Kütüphanemizde bulunan süreli yayınların eksik sayıları tespit edilerek eksik sayılar 
sağlanmış, abonelik yenileme işlemleri yapılmıştır.

Yıllık sayım yapılarak kütüphane demirbaş kayıtları kontrol edilmiş, depolardaki kitapların 
temizliği yapılmıştır.
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Kütüphanemizde bulunan eserlerin bilgisayar ortamına geçirilmesi için çalışmalar 
sürdürülmüş 1.865 kitap, 276 adet makalenin bilgisayar ortamına giriş işlemi yapılmıştır. 

Süreli yayınların içindekiler sayfasının genel ağ sayfamıza aktarılması çalışmalarına 
devam edilmiştir.

Kütüphanemize yeni gelen yayınların duyurusu genel ağ sayfamızdan duyurulmaya 
devam edilmiştir.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla kütüphane demirbaşımızda toplam 66.692 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 24 0,96

Arşivlenen kütüphane materyalleri 0 0

CD’ler ve DVD’ler 17 0,68

El Yazmaları 139 5,53

Gazeteler 2 0,08

Kitaplar 1741 69,31

Mevzuat kitapları 1 0,04

Mikrofilm makaraları (film şeritleri) 0 0

Nadir eserler (el yazması olmayan) 14 0,56

Plaklar 0 0

Sözlükler 270 10,75

Süreli yayınlar 282 11,23

Tezler 22 0,88

TOPLAM 2512 100

TABLO 21: 2018 Yılında Türk Dil Kurumu Kütüphanesine kazandırılan materyallerin sayısı ve türlerine göre dağılımı.

 

GRAFİK 7: 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 bin bir 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)

1.6. Eğitim Faaliyetleri

2018 yılında Türk dili alanında lisans ve lisansüstü düzeylerinde öğrenim gören 195 
öğrenciye (123 lisans, 50 yüksek lisans ve 22 doktora) burs verilmiştir. Ayrıca burs verilerek 
öğrenciler desteklenmeye de devam edilecektir.

Eğitim Seviyesi Kişi Sayısı Miktarı (TL)

Doktora 22 363,000

Lisans 123 813,400

Yüksek lisans 50 486,260

Toplam 195 1,662,663

TABLO 22: Türk Dil Kurumu tarafından eğitim gören öğrencilere 2018  yılında ödenen maddi destek sayıları ve miktarları.

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen hizmet içi eğitim istekleri doğrultusunda 
uzmanlarımız; Uluslararası İşaret Dili Edinimi Konferansı, Türk Dili ve Kültürü, Türk 
Dilinin Doğru Kullanımı, Türkçe Dil Bilgisi ve Resmî Yazışma Kuralları’yla ilgili toplam 
25 semineri başarıyla vermişlerdir.

Eğitim Verilen Kurum Konusu Tarihler

1 Rekabet Kurumu Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları 17-18 OCAK 2017

2 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları 20-21-23 Şubat 2018

3 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları 09 Şubat 2018

4 Maliye Bakanlığı Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları 19-20 Şubat 2018

5 Maliye Bakanlığı Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları 21-22 Şubat 2018

6 Maliye Bakanlığı Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları 23-26 Şubat 2018

7 Maliye Bakanlığı Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları 27-28 Şubat 2018

8 Maliye Bakanlığı Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları 6-7 Mart 2018

9 Maliye Bakanlığı Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları 8-9 Mart 2018

10 Maliye Bakanlığı Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları 9-12 Mart 2018

11 Maliye Bakanlığı Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları 13-14 Mart 2018
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12
Ankara Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar

Resmî Yazışma Kuralları 20 Mart 2018

13 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları 04-13 Nisan 2018

14 Maliye Bakanlığı Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları 2-3 Mayıs 2018

15 Maliye Bakanlığı Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları 7-8 Mayıs 2018

16 Maliye Bakanlığı Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları 9-10 Mayıs 2018

17 Maliye Bakanlığı Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları 10-11 Mayıs 2018

18
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı

Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 03 Mayıs 2018

19 Ekonomi Bakanlığı
Resmî Yazışma Kuralları ve Türkçenin 
Etkin Kullanımı

13 Haziran 2018

20 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dili ve Kültürü 21 Haziran 2018

21 Koç Üniversitesi Rumeli Kampüsü
3. Uluslararası İşaret Dili Edinimi 
Konferansı

27-29 Haziran 2018

22 Hazine Müsteşarlığı Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 6 Temmuz 2018

23 Karayolları Genel Müdürlüğü Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları 18 Eylül 2018

24 Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Dil Bilgisi ve Resmî Yazışma Kuralları 1 Ekim 2018

25 TBMM Türk Dilinin Doğru Kullanımı 1-23 Kasım 2018 

TABLO 23: Türk Dil Kurumu tarafından 2018 yılında verilen eğitimlerin kurumlara göre eğitimi 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

Kitap Süreli	yayın YD
(yoğun	disk)

Gönderilen yer Yurt içi sayısı

Üniversiteler 499 20.774  

Kütüphaneler 10.154 2.193  

Diğer Kamu, Kurum veya Kişiler 41.517 40.846  

TOPLAM 52.170 63.813 0

Gönderilen yer Yurt dışı sayısı

Üniversiteler 2.245 1.084  

Kütüphaneler 773 34  

Diğer Kamu, Kurum veya Kişiler  198 2.551  

TOPLAM 3.216 3.669 0

GENEL TOPLAM 55.386 67.482 0

TABLO 24: 2018 Yılı Armağan yayın çizelgesi.
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a) 2018 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 
2018 yılında toplamda 35 defa kitap satış aracı ile çeşitli üniversitelere gitmiş ve kitap 
fuarlarına katılmıştır.

Katılım sağlanan yerler Tarihler

1 TÜYAP Adana Kitap Fuarı 06.01.2018/14.01.2018

2 Ankara Kitap Fuarı 16.02.2018/25.02.2018

3 TÜYAP Samsun Kitap Fuarı 20.02.2018/25.02.2018

4 Isparta Kitap Fuarı 02.03.2018/11.03.2018

5 Arapça Kitap ve Kültür Günleri 02.03.2018/11.03.2018

6 İstanbul CNR 09.03.2018/18.03.2018

7 İzmir Cakabey Fuar 16.03.2018/25.03.2018

8 TÜYAP Bursa Kitap Fuarı 17.03.2018/25.03.2018

9 İzmir Selçuk Fuar 24.03.2018/01.04.2018

10 Denizli Kitap Fuarı 30.03.2018/08.04.2018

11 Rize Araç Satış 26.03.2018/27.03.2018

12 İzmir TÜYAP 14.04.2018/22.04.2018

13 Malatya Kitap Fuarı 28.04.2018/06.05.2018

14 Konya Kitap Fuarı 27.04.2018/06.05.2018

15 Gazi Üniversitesi Satış 02.05.2018/04.05.2018

16 Kocaeli Kitap Fuarı 05.05.2018/13.05.2018

17 Erzurum TÜYAP 08.05.2018/13.05.2018

18 Sakarya Araç Satış 05.04.2018/06.04.2018

19 Muğla-Burdur Araç Satış 16.04.2018/19.04.2018

20 Kilis Araç Satış 25.04.2018/26.04.2018

21 Sivas Araç Satış 02.05.2018/03.05.2018

22 Erzincan Araç Satış 10.05.2018/11.05.2018

23 Kırşehir Araç Satış 04.10.2018/05.10.2018

24 Sivas Fuarı 03.09.2018/09.09.2018

25 Diyarbakır TÜYAP 25.09.2018/30.09.2018

26 Eskişehir Fuar 06.10.2018/14.10.2018

27 Kahramanmaraş Kitap Fuarı 11.10.2018/21.10.2018

28 Ordu Kitap Fuarı 12.10.2018/22.12.2018

29 Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı 20.10.2018/29.10.2018

30 Bilkent Kitap Günleri 26.10.2018/04.11.2018

31 İstanbul TÜYAP 10.11.2018/18.11.2018

32 Mersin CNR Uluslararası 24.11.2018/02.12.2018

33 Şanlıurfa Kitap Fuarı 23.11.2018/02.12.2018

34 Osmaniye Kitap Fuarı 07.12.2018/16.12.2018

35 Eskişehir Tüyap 11.12.2018/16.12.2018

TABLO 25: Kurumunun 2018 yılında katıldığı fuarlar ve gittiği üniversitelere ait tablo.
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Türk Dil Kurumu, 2018 yılı içinde değişik illerde 28 kitap satış fuarında, 7 üniversite 
yerleşkesinde yayınlarını okuyucusuyla buluşturmuştur.

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 2018 yılında gelen 
evrak sayısı 2.949 giden evrak sayısı 2.851 adettir.

Açıklama Sayısı

Gelen evrak sayısı 2.949

Giden evrak sayısı 2.851

Toplam 5.800

TABLO 26: 2018 Yılı Evrak durumu 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 
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istedikleri bilgiler iletilmektedir. Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğüne 2018 yılı içerisinde 
EBYS yoluyla farklı amaçlarla toplam 1.814 adet BİMER ve CİMER başvuru yapılmış, 
bunlardan 1.756 adedine cevap verilmiş, 4982 sayılı Kanun’un ve ilgili Yönetmelik’in 9, 
10, 11 ve 14’üncü maddelerinde belirtilen şekil şartlarını taşımayan 58 adedi bilgi edinme 
mevzuatına uymadığından cevaplanmamıştır.

1.7.3. Bütçe, muhasebe ve ihale işleri

Tür Sayı

Açık ihale sayısı 5

Doğrudan temin ihale sayısı 560

Pazarlık usulü ihale sayısı 1

Yevmiye sayısı 3.686

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 240 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 7

Makamda kullanılan araç sayısı 0

Toplam 7

TABLO 29: Taşıtların kullanım durumu.

Açıklama Tutarı (TL)

Akaryakıt ve yağ alımları 85.006,60

Taşıt bakım ve onarım giderleri 11.735,24

Toplam 96.741,84

TABLO 30: Yıllık akaryakıt yedek parça ve öbür giderler.
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Açıklama Tutarı (TL)

Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler (Kamu Personeli Dışındaki) 308.500,00

TABLO 31: Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler.

Açıklama Tutarı (TL)

Büro Mefruşatı Alımları 92.394,00

Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde) 181.787,66

Bilgisayar Alımları 62.764,20

İşyeri Makine Teçhizat Alımları 71.838,40

Diğer Makine Teçhizat Alımları 20.532,00

Basılı Yayın Alımları ve Yapımları 132.853,83

El Yazması Alımları 1.250.140,00

Mamul Mal Alımları Toplamı 1.812.310,09

TABLO 32: Mamul Mal Alımları (06.01).

Açıklama Tutarı (TL)

Kırtasiye Alımları 146.676,43

Büro Malzemesi Alımları 838,98

Baskı ve Cilt Giderleri 2.089.826,18

Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 3.449,14

Su Alımları 20.000,00

Temizlik Malzemesi Alımları 34.187,77

Yakacak Alımları 60.000,00

Akaryakıt ve Yağ Alımları 85.006,60

Elektrik Alımları 123.462,11

İçecek Alımları 26.581,26

Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dâhil) 31.263,73

Diğer Giyim ve Kuşam Alımları 2.065,00

Diğer Özel Malzeme Alımları 295,00

Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve Yapımları 1.366,44

Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 6.428,64

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Toplamı 2.631.447,28

TABLO 33: Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları (03.02).
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Açıklama Tutarı (TL)

Bilgisayar Yazılımı Alımları 454.400,00

Diğer Fikri Hak Alımları 183.822,00

Gayri Maddi Hak Alımları Toplamı 638.222,00

TABLO 34: Gayri Maddi Hak Alımları (06.03).

Açıklama Tutarı (TL)

Demirbaş malzeme 1

Tüketim malları 109,065

TABLO 35: Demirbaş ve tüketim malları ambar toplam çıkışları.

Bilgisayarlar

Açıklama Sayısı

Cep bilgisayarı 1

Dizüstü bilgisayar 45

Kişisel bilgisayar 148

Sunucu kabini 3

Sunucular 9

Tarayıcı 27

Yazıcı 50

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 53.469,91

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 1

TABLO 39: Kurumumuz birimlerinde kullanılan belgegeçer makineleri.
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GSM hattı

Açıklama Sayısı

GSM hat sayısı 2

TABLO 40: GSM hat sayısı.

Sabit telefon hattı

Açıklama Sayısı

Belgegeçer hattı sayısı 2

Dâhili hat sayısı 126

GSM hat sayısı 2

Telefon hattı sayısı 25

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

TABLO 41: Birimlerde kullanılan haberleşme hatları sayısı.

Açıklama Tutarı (TL)

Telefon abonelik ve kullanım ücretleri 26.550,30

Posta ve telgraf giderleri 122.825,80

Toplam 149.376,10

TABLO 42: Yıllık toplam haberleşme giderleri.

Yurt içi ve yurt dışı görevler

Açıklama Tutarı (TL)

Yurt içi geçici görev yollukları 190.043,07

Yurt dışı sürekli görev yollukları 2.505,64

Yurt dışı geçici görev yollukları 42.699,04

Toplam ödenen harcırah miktarı 235.247,75

TABLO 46: Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler.

Satın alma hizmetleri

Açıklama Sayısı

Pazarlık usulü ihale 1

Yıllık yapılan ilanlı açık ihale 5

Yıllık yapılan ilansız doğrudan temin ihale 560

Toplam 566

TABLO 48: İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yapılan ihalelerin sayısı.
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Açıklama Tutarı (TL)

Toplam tahakkuk sayısı 665

TABLO 49: Toplam satın alma işlem sayısı.

Burslar ve harçlıklar

Açıklama Tutarı (TL)

Yurt içi burslar ve harçlıklar 1.662.662,86

Toplam 1.662.662,86

TABLO 50: Burslar ve harçlıklar.

1.7.4. Proje Bilgileri

Türk Dil Kurumunun Türk dilinin çeşitli alanlarına, dönemlerine ve konularına yönelik 
bilimsel araştırmaları bilim ve uygulama kollarının çalışmaları ile sınırlı değildir. Bilim ve 
uygulama kollarının yürüttüğü çalışmaların 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.

a) 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.

Proje Eş Güdüm Komisyonunun 01/01/2016 tarihli ve 6 sayılı kararının 24. maddesinde yer 
alan Türkçenin Köken Bilgisi (Etimolojisi) Sözlüğü Projesi kabul edilmiş ve (Proje Numarası: 
011H40100) 10.03.2016 tarihli ve 717/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır. Proje 
fiilî olarak hayata geçirilmiştir. 

Türkiye Türkçesinin güncel söz varlığında yer alan sözcüklerin köken bilgisini araştırmayı 
ve ortaya koymayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında sözcüklerin kökenleri eldeki en 
eski kaynaklardaki biçimlerine, bunların tarih boyunca geçirdikleri değişmelere, varsa 
ilişkide bulunulan dillerdeki biçimlerine kadar uzanılarak değerlendirilecektir. Aynı 
gelişmeleri gösteren benzer yapıdaki ögelerle bağlantı kurularak temel kelimenin kökeninin 
aydınlatılması hedeflenmektedir. Köken Bilgisi Sözlüğü hazırlamanın zorluğu, çok büyük 
emek ve zaman gerektirmesi projede farklı aşamalarda, farklı görev tanımlarında çok 
sayıda bilim adamının çalışmasını zaruri kılmaktadır. Bu sebeple Köken Bilgisi Sözlüğü’nün 
hazırlanmasında farklı ihtisas sahalarında ve farklı görevlerde bilim adamları çalışacaktır. 

Ülkemizde hazırlanan köken bilgisi sözlüklerinin yetersiz kalmalarının başlıca 
sebeplerinden birisi, bu sözlüklerin hazırlanmasında yalnızca Türkçe uzmanı bilim 
adamlarının çalışmasıdır. Oysa Türkçe gibi yaşı asırları bulan ve yayılma sahası oldukça 
geniş bir dilin etkileşimde bulunduğu dillerin uzmanı bilim adamlarına da Türkçenin köken 
bilgisinin ortaya konulmasında büyük vazife düşmektedir. Projede bu hususun üzerinde 
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önemle durularak Araboloji, İranoloji ve Sinoloji gibi sahaların yanında Türkçenin tarihî 
diyalektlerine hâkim bilim adamlarına da yer verilmiştir. Gerektiğinde madde yazarları 
bu bilim adamlarına danışacak ve maddelerin eksiksiz tamamlanması sağlanacaktır. Bu 
husus aynı zamanda projeyi, daha önce ülkemizde yapılan köken bilgisi çalışmalarından 
ayıran temel özelliktir. 

Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış bulunan çalışma ve ödeme usulüyle proje 
yürütülecektir. 28.09.2017 tarihli ve 7 sayılı Proje Eş Güdüm Komisyonu kararıyla Proje 
Yürütme Komisyonu oluşturulmuş, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve karar 
29.09.2017 tarihli ve 745 sayılı Yönetim Kurulu Karar Defteri’ne işlenmiştir.

Proje Yürütme Komisyonu 2018 yılının başından bu yana 05.01.2018, 12.01.2018, 26.01.2018, 
23.02.2018, 23.03.2018 ve 05.04.2018’de olmak üzere 6 toplantı yapmış ve 23.03.2018’de 
yapılan toplantıda sözlüğün hazırlanmasında kullanılacak yazılımın geliştirilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

İlgili firma ile 5.4.2018’de yapılan toplantıda, kullanılacak yazılımın büyük ölçüde 
hazırlandığı görülmüştür. Yazılımın 2019 yılında kullanıma açılabileceği öngörülmektedir. 
Bu öngörünün gerçekleşmesiyle sözlük maddelerinin yazılması safhasına geçilecektir. 
20.05.2018 tarihinde proje ekibi toplantı yapmış ve sözlükte yer alacak maddelerin tespitine 
devam etme kararı almıştır.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 09.11.2018 tarihli ve 765 
sayılı kararı ile Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun 34 bilim adamı ile yeniden oluşturulması 
sebebiyle, Etimolojik Sözlük’ün hazırlayacak ekip değiştirilmiş ve yerine Etimolojik 
Sözlük Komisyonu kurulmuştur. Sözlükle ilgili daha önce başlatılan çalışmalar, Bilim 
Kurulunun 26.11.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı kararı ile oluşturulan Etimolojik Sözlük 
Komisyonu tarafından sürdürülecektir.

b) 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.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kurumlar (Türk Dil Kurumu, Türk 
Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi,  Atatürk Kültür Merkezi), Eskişehir yolu 
9. km. Lodumlu/Çankaya/Ankara 29.173 ada 1 parselde bulunan 499.820 m² arsanın 
98.350 m²lik taşınmazın 68.350 m² yüzölçümlü bir yerleşke içinde toplanacaktır. Proje 
13.11.2019 tarihinde tamamlanacaktır. Yerleşke içerisinde hizmet binası, konferans ve 
toplantı salonları, sosyal tesis alanları, halkın yararlanacağı kütüphaneler ve kitap satış 
mağazaları yer alacaktır.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kurumları, dış paydaşlarına (Kamu 
Kurumları, Üniversiteler, Yurt Dışındaki Türkoloji merkezleri, Yurt İçindeki Türkiyat 
Araştırma Enstitüleri, Yurt Dışındaki Türk Okulları, Yunus Emre Kültür ve Sanat merkezleri, 
TÖMER Başkanlıkları, Kitle İletişim Araçları, Sivil Toplum Örgütleri, Kütüphaneler ve 
Yararlanıcılar) tek bir merkezden ilmî çalışmalarını etkili, verimli ve iktisadi olarak 
sunacaktır.
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Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Yerleşkesi Yapımı Projesi inşaatı ihalesi 14.12.2017 
tarihinde TOKİ tarafından yapılmış, yüklenici firma ile 26.01.2018 tarihinde sözleşme 
imzalanmış, iş bitirme tarihi olarak 13.11.2019 tarihi (650 Gün) olarak belirlenmiştir. Projenin 
2018 yılında % 56'sı, 2019 yılında da % 44’ü tamamlanması gerekmektedir. Proje maliyeti 
(158.735.000+KDV) olup Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun öz kaynaklarından 
karşılanacaktır. Bu kapsamda TOKİ’ye beş hak ediş ödemesi yapılmıştır.

c) Türkçe-Fransızca/Fransızca-Türkçe İnteraktif Elektronik Sözlük Projesi

Türkçe-Fransızca/Fransızca-Türkçe İnteraktif Elektronik Sözlük olup bunun yanı sıra teknik 
terimleri ve özel alan bilgisi  muhteviyatını da kapsamaktadır. Çevrimiçi/.evrimdışı(Online/
Ofline) iki modeli mevcut olacaktır. Okullarda, bilhassa da FATİH PROJESİ kapsamında 
çalışabilen akıllı tahtalara entegre bir yapı içinde olmasından başka akıllı telefonlar, 
e-kitap okuyucular gibi bilumum  insanların yanlarında taşıyabilecekleri bu tarzda 
cihazlara da uygun yazılım geliştirilecektir.

İnteraktif, çift dilli, kapsamlı bir lügat oluşturmak. Bunları uygularken de çağın 
gereksinimlerini göz önünde bulunduran, insanların dilsel anlamda yükünün büyük bir 
çoğunluğunu sırtlayan bir elektronik sözlük tasarlamak. Bilhassa, tercüme sıkıntılarına 
büyük ölçüde çözüm olabilecek ayrıca mümkün olduğunca terimi, bilgiyi, örneği tasarlayan 
interaktif, pratik, canlı bir lügat meydana getirmek projenin başka bir amacıdır. Tabi bunu 
yaparken en üst raddede teknolojiden faydalanıp, insanların diledikleri anda tek tıkla 
erişebilecekleri çok geniş terminolojiye sahip bir lügat üreterek yitip gitmekte olan eski 
Osmanlı Türkçesi kelimeleri tekrar gün yüzüne çıkarıp dilin mirasına sahip çıkmaktır.

Lügat, envayı çeşit kelimenin, sesletimin, tanımın, terminolojinin daha da önemlisi 
deyimlerin yer aldığı elektronik bir yapıdan ibarettir. Sözlükte kullanılacak gerekli altyapı 
ve teknikler şunlardır: Sözlük hem masaüstü ve hem de web üzerinden birbirlerine 
entegre olarak olarak çalışıp sözlüğün kullanımı için gerekli olan yetkilendirme web 
üzerinden servis olarak çalışacaktır. Web tarafı için kullanılacak olan programlama dili 
Ruby on Rails, veritabanı ise: Mongo DB olacaktır. Masaüstü programı için VR altyapısı 
olacaktır. Ham verilerin, Fuzzy Logic genetik algoritmalar, lexical analizlerden geçirilip 
kullanıcı için veri tabanına aktarılacaktır. Güvenlik açısından ise RSA-BASED Encryption 
algoritması olacaktır.

1.7.5 Kurum Tarafından Desteklenen Projeler

a) Türkçe’nin Ulu Çınarı -Dünya Şairi Ali Şir Nevai Projesi 

Bu proje, Kafkasları, Anadolu'yu, Urdu, Fars ve Arap medeniyetlerini, Orta Asya'yı ve 
Türkçenin konuşulduğu her yeri etkileyen Ali Şir Nevai'nin hayatını ve eserini sunacaktır. 
Belgesel; meraklı, sabırlı ve kendine güveni olan Ali Şir Nevai'nin kronolojik özgeçmişi 
ve eserleri eşliğinde biçimlendirilecektir. Öğrenme ve keşfetme merakının, dünyanın 
tanınması ve terbiye edilmesi konusunda Ali Şir Nevai portresi, geniş bir seyirci kitlesi 
için sunulurken, belgeselin eğitsel yönü akıcı ve duru bir üslupla yapılacaktır. Projenin 
mekanları, anlatının örülüş biçimi, kurgusal yapısı, ritmi ve bir bütün olarak kompozisyonu 
Ali Şir Nevai'nin hayatı ve eseriyle ahenkli şekilde stilize edilecektir. Başka deyişle 
belgesel, lirik ve gerçekçi bir sanat ile kişiliğe sahip olan Ali Şir Nevai'yi hakikate sadık 
ve lirik bir duyguyla örecektir. Dönemin büyük şairi Cemi’nin Farsçayı yüceltmesine 
karşı Türkçeyi savunan Ali Şir Nevai, onu sadece edebi bir zenginlik açısından değil; aynı 
zamanda anadili, dolayısıyla Türkler’in anadili olan Türkçeyi, Türk halkını birleştiren ve 
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onları güçlü kılan büyük bir unsur şeklinde görmüştür. Bu edebi ve siyasi iki tutum Ali 
Şir Nevai’yi Türkler’in tarihinde “özel bir kahraman” seviyesine taşımıştır.

Bu projenin amacı, Türkçe'nin en önemli kurucusu ve savunucu olan Ali Şir Nevai'yi 
hayatı ve eserleri çerçevesinde sunmaktır. Bununla onun sadece Türk dilinin zenginliğini 
kavraması ve modern zamanların Türkçesi'ni öngörmesi değil; aynı zamanda Türklerin 
tarihinde edebiyatıyla, mimarisiyle, siyasi kişiliğiyle çığır açan bu büyük şair ve alimi 
yansıtmaktır. Ama onu ve dönemini sadece arşivlerden oluşan bir döküm şeklinde değil, 
geçmişten günümüze uzanan eserleri ve görüşlerinin değerini aktararak günümüzü 
de anlamak, geleceğimizi de tasavvur edebilmektir. Projenin amaçlarından biri de,  öz 
ve biçime, artistik zarafetin, hayatı daha doğru ve güzel kurmanın hayallerini gerçeğe 
çevirmeyi deneyen zamana dayanaklı bir Türk portresini belgesel kameranın prizmasından 
süzerek yeniden yansıtmak. Bu proje sadece, belirli bir sinema izleyicisi için değil; Türk 
Dil ve Tarih Kurumlarının yanında Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile başta TRT olmak üzere ulusal ve 
uluslararası televizyon kanallarını da içine alabilecek şekilde geniş bir seyirciye Ali Şir 
Nevai'nin değerini sunmayı hedeflemektedir.

Ali Şir Nevai, 15. yüz yılda Horasan bölgesinde yaşamış önemli bir devlet adamı, alim ve 
şairdir. Varlıklı bir ailesi, devlet katında üst düzey yönetici bir babası vardır. Konforlu, ama 
mütevazi bir hayat sürerek ve iyi eğitim alarak yetiştirilir. Nevai, kendisini “Allah’ın sevgili 
kullarıdan” biri olarak görür; çünkü sahip olduğu imkanların farkındadır. Bu yüzden hiç 
bir zaman gevşek ve dağınık yaşamaz. Yöntemli çalışma, üretkenlik ve yardımseverlik 
onun hayatının temel düsturları olur. Devlet katında vezirlik makamına kadar yükselse 
de, dil ve edebî çalışmalara, resim ve mimariye daha fazla ilgi duymuştur. İnsanların 
canlarını ortaya koyarak gelmek istediği makamlarda kalmak istememiş; her zaman 
okumayı, düşünmeyi ve yazmayı tercih etmiştir. Defalarca görevinden istifa etmiş, 
ancak kıymetli ve güvenilir biri olduğu için bu isteği kabul edilmemiştir. Ancak Nevai, 
ısrarı sayesinde bir süre sonra devlet hizmetinden ayrılmış ve kendini tamamen dil 
ile edebiyat çalışmalarına adamıştır. Ali Şir Nevai, hamse yani beş mesnevi sahibi tek 
Türk şairidir. Türkçenin yüksek sanat dili olabilecek düzeyde olduğunu savunmuş ve 
eserlerinde bunu kanıtlamıştır. Bu anlamda Muhâkemetü’l-Lügateyn adlı eserinde Türkçe 
ve Farsçayı karşılaştırır. Nevai, yalnız iki dili karşılaştırmakla kalmaz, öz dillerinde eser 
vermeyen alim ve şairleri de eleştirir. Günümüzde 7’den 70’e herkesin bildiği “Leyla İle 
Mecnun” ve “Ferhad İle Şirin” hikayeleri, Nevai tarafından kaleme alınmıştır. Nevai’nin 
kalemi ve duruşu o kadar etkileyicidir ki kullandığı Çağatay lehçesini, Türkler için cazip 
hale getirmiştir. Öyle ki Osmanlı Devleti de uzun zamanlar Çağatay lehçesine ayrıcalıklı 
bir yer vermiştir. Nevai, Osmanlı’yı şiirleriyle de etkiler. Fuzuli, Nedim gibi büyük divan 
şairleri kendisinden etkilenirken, padişah Yavuz Sultan Selim’in de dikkatini çekmiştir. 
Edebi çalışmalarının yanı sıra devlet adamı olarak da örnek bir kişidir Nevai. Öldüğünde 
geride kervansaraylar, camiler, köprüler, hastaneler, hamamlar, konaklardan oluşan üç 
yüz yetmiş civarında eser bırakmıştır.

b) Dil İlişkileri Açısından Halaççanın Durumu Projesi

Orta İran'da konuşulan Halaçça eskicil özellikleriyle Türk dilleri arasında özel bir yere 
sahiptir. Göttingen Türkoloji ekibinin 1968'den sonra yaptığı dil bilimsel çalışmalarla bu 
dilin ayırt edici özellikleri ortaya konulmuştur. Orta İran'da konuşulan Halaçça eskicil 
özellikleriyle Türk dilleri arasında özel bir yere sahiptir. Halaçça Ana Türkçe söz başı 
h- sesini koruyan, -tA üçüncü kişi emir kipine gibi karakteristik özelliklere sahiptir.
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Halaçça bulunduğu konum itibariyle hem Farsça hem Oğuz dilleriyle dil etileşimine 
girmiştir. Bu çalışmada Arş. Gör. Hasan GÜZEL İran'da alan çalışması yapacaktır. Dilleriyle 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Halaçlardan derlemeler yapacaktır. Elde edilecek 
derlemeler dil ilişkileri açısından değerlendirilecektir. Halaçça-Oğuzca, Halaçça-Farsça 
dil ilişkileri Lars JOHANSON'un kod kopyalama modeline göre değerlendirilecektir.

İran (özellikle Horasan), Oğuzların tarihsel yaşam alanı ve göç güzergâhında olması 
sebebiyle Halaçça, Oğuz dillerinden güçlü bir biçimde etkilenmiştir. 1960 yıllara kadar 
Halaçça, Azericenin bir varyantı sayılıyordu. Böyle düşünülmesinde Halaçça ve Oğuz 
dillerinin ortak özellikleri etkili olmuştur. Doerfer’in çalışmaları ile Halaççanın Genel Türk 
dillerinden çok erken ayrılan eskicil bir Türk dili olduğu kanıtlandı. Ama Halaççanın Türk 
dilleri içerisindeki yeri konusunda aydınlatılması gereken birçok konu hala aydınlatılamadı. 
Halaçça, diğer Türk dillerinden büyük ölçüde izole bir şekilde varlığını sürdürmesine 
rağmen Oğuz dilleriyle önemli ortaklıklara sahiptir. Halaçça, olumsuz geniş zaman 
eki –mAz’a, bitmişlik eki –miş’, tarihsel –A yorır biçiminde gelişen –yor (bazen –yur) 
şimdiki zaman şekline sahip olması ve –DOk sıfat fiil eki ile kurulan iyelik yapılarının 
örtüşmesi ile Oğuz dillerine yaklaşır (Schönig 2013: 231). 

Schönig’e göre Halaçça, -GuçI fail ve -GUlUK gereklilik eklerini taşıması bakımından 
Çağdaş Uygurcayla da benzerlik taşır.  

Görüldüğü gibi Halaççanın morfonolojik ve morfosentaktik özellikleri Türk dilleri ve 
Altayistik çalışmaları için çok önemlidir. Buna rağmen Halaççanın Oğuz dilleriyle 
olan ilişkisi, İrani dillerle olan ilişkisi yeterli şekilde incelenmemiştir. Halaçça üzerine 
yapılacak bu çalışma hem Türk dilleri üzerine yapılacak eşzamanlı çalışmalar için hem 
de art zamanlı çalışmalar için katkı sağlayacaktır.

Doerfer ve ekibin yaptığı çalışmaların üzerinden uzun yıllar geçmiştir. Halaççanın şu anki 
durumunu tespit edebilmek amacıyla bu Halaççanın konuşulduğu bölgelere gidilecektir.  
Anadili konuşurlarından elde edilecek kayıtlar deşifre edilecek ve Halaççanın dil ilişkileri 
açısından durumu bu derlemelere göre değerlendirilecektir.
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2. Performans Sonuçları Tablosu 

Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2018

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi
Hedef 1:  Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik 250 kitap, 

3 süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkı baskısı yapılarak 
yayımlanacaktır.

Sıra Performans Göstergeleri

2018-2022 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yılsonu 
Gerçek-
leşme 

Tahmini 
(b)

Gerçekleşme

Gerçek leşme 
DurumuI. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç 

Aylık
IV. Üç 
Aylık

Kümülatif 
(c)

1 PG1.1.1 Yayımlanan eser 
sayısı/yıl (birikimli)

865 915 50 865 1 0 17 883 İyileştirilmeli

2
PG1.1.2 Yayımlanan 
eserlerin tıpkı baskı 
sayısı/yıl (birikimli)

132 142 10 132 33 3 26 194 Başarılı

3
PG1.1.3 Yayımlanan Türk 
Dili Dergisi sayısı/yıl 
(birikimli)

792 804 12 795 3 3 3 804 Başarılı

4

PG1.1.4 Yayımlanan 
Türk Dili Araştırmaları 
Yıllığı Belleten sayısı /yıl 
(birikimli)

146 148 2 146 0 0 0 146 İyileştirilmeli

5
PG1.1.5 Yayımlanan Türk 
Dünyası Dergisi sayısı/
yıl (birikimli)

144 46 2 44 1 0 1 46 Başarılı

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG1.1.1 Yayımlanan eser sayısı/yıl: Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik, 2018-2022 dönemine ait Stratejik 
Plan’ımızda beş yıllık süre için 250 adet eserin baskısının yapılacağı planlanmış olup her yıl için 50 adet eserin baskısının 
gerçekleştirileceği planlanmıştır. 2018 yılında ilk kez baskısı yapılan kitap sayısı 18 adettir. Performans göstergesi % 36 oranında 
gerçekleşmiştir.

PG1.1.2 Yayımlanan eserlerin tıpkı baskı sayısı/yıl: Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik, 2018-2022 dönemine ait 
Stratejik Plan’ımızda beş yıllık süre için 50 adet eserin tıpkı baskısının yapılacağı planlanmış olup her yıl için 10 adet eserin tıpkı 
baskısının gerçekleştirileceği öngörülmüştür. 2018 yılında daha önce baskısı yapılan eserlerden tıpkı baskısı yapılanların sayısı 
62 adettir. Performans göstergesi % 620 oranında gerçekleşmiştir.

PG1.1.3 Yayımlanan Türk Dili Dergisi sayısı/yıl: 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. 2018 yılı içinde her ay bir sayı olmak üzere toplam 12 sayı dergi yayımlanarak öngörülen 
performans hedefi % 100 oranında gerçekleşmiştir.

PG1.1.4 Yayımlanan Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten sayısı /yıl: Kurumun ilmî yazıların ve araştırmaların yayımlandığı 
dergisidir. 2018 yılı içerisinde 2 adet basımının yapılması öngörülmüş fakat ilmî içerikli yazı ve raporlarla ilgili çalışmalar 
tamamlandığından 2018 yılı içerisinde derginin baskısı gerçekleşmiştir. Bu sebeple öngörülen performans hedefine 
ulaşılamamıştır.

PG1.1.5 Yayımlanan Türk Dünyası Dergisi sayısı/yıl: Türk dünyasının dili, edebiyatı ve tarihi konularında Türk dünyası ile ilgili 
benzer çalışmaların süreli bir yayın içerisinde değerlendirilmesi amacıyla yayımlanmaktadır. 2018 yılı içinde Türk Dünyası 
dergisinin 2 (iki) sayısı yayımlanmıştır. Bu sebeple öngörülen performans hedefinde % 100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 1
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2018

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi
Hedef 2:  Türk dili konularında millî ve milletlerarası kongre,  panel, konferans, 

çalışma toplantısı, bilgi şöleni vb. ilmî toplantılar düzenlenecek ve 
desteklenecektir.

Sıra Performans Göstergeleri

2018-2022 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yılsonu 
Gerçek-
leşme 

Tahmini 
(b)

Gerçekleşme

Gerçek leşme 
DurumuI. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç 

Aylık
IV. Üç 
Aylık

Kümülatif 
(c)

1

PG1.2.3 Güncel 
konularda düzenlenen 
ilmî faaliyet sayısı/yıl 
(Birikimli)

44 50 6 45 1 2 4 52 Başarılı

2

PG1.2.4  Dilin çeşitli 
dallarına ve ürünlerine 
yönelik düzenlenen 
toplantı sayısı/yıl 
(birikimli)

4 9 5 7 0 0 0 7 İyileştirilmeli

3
PG1.2.5 Maddi destek 
verilen ilmî faaliyet 
sayısı/yıl (birikimli)

37 42 5 37 2 2 3 44 Başarılı

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG1.2.3 Güncel konularda düzenlenen ilmî faaliyet sayısı/yıl: Kurumumuz tarafından 2018 yılı içerisinde güncel konularda 
düzenlenecek bilimsel faaliyet sayısı olarak 6 adet toplantı öngörülmüş ancak üniversitelerden gelen yoğun talep üzerine 8 adet 
toplantı düzenlenmiştir. Bu sebeple performans hedefi % 133 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

PG1.2.4 Dilin çeşitli dallarına ve ürünlerine yönelik düzenlenen toplantı sayısı/yıl: Kurumumuz tarafından 2018 yılı içerisinde 
dilin çeşitli dallarına ve ürünlerine yönelik düzenlenecek bilimsel faaliyet sayısı olarak 5 adet toplantı öngörülmüş ancak 
üniversitelerden talep olmayınca 3 adet toplantı düzenlenmiştir. Bu sebeple performans hedefinde % 60 gerçekleşme 
sağlanmıştır.

PG1.2.5 Maddi destek verilen ilmî faaliyet sayısı/yıl: 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, 2018 yılı içinde 
bu konuyla ilgili 5 adet bilimsel faaliyete maddi destek verilmesi planlanmış olup üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından gelen 
maddi destek talepleri çerçevesinde öngörülen performans göstergesinin % 140’ı olan 7 adedini gerçekleştirerek performans 
göstergesinin üzerinde gerçekleşme sağlamıştır.

Tablo 2
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2018

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi Hedef 3:  Türk dili alanında Kurum dışında yürütülen ilim araştırmalarından, 
belirlenen ölçütlere uygun bulunanlar desteklenecektir.

Sıra Performans Göstergeleri

2018-2022 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yılsonu 
Gerçek-
leşme 

Tahmini 
(b)

Gerçekleşme

Gerçek leşme 
DurumuI. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç 

Aylık
IV. Üç 
Aylık

Kümülatif 
(c)

1

PG 1.3.1 Desteklenen 
ilmî araştırma sonucu 
basılacak eser sayısı/yıl 
(birikimli)

7 9 2 7 0 0 0 7 İyileştirilmeli

2
PG 1.3.2 Desteklenen 
ilmî araştırma sayısı/
yıl(birikimli)

10 25 15 10 0 0 0 10 İyileştirilmeli

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG 1.3.1 Desteklenen ilmî araştırma sonucu basılacak eser sayısı/yıl: Kurumsal desteğin verilmesiyle Türkoloji’nin gelişimi 
desteklenerek Türk dilinin nüfuz alanının genişlemesine katkı sağlanacaktır. Kurumumuz tarafından 2018 yılında 2 adet bilimsel 
araştırmaya maddi destek vermeyi planlamış ancak bilim adamlarından, üniversitelerden ve toplumun diğer kesimlerinden 
bilimsel çalışma teklifi gelmediği için 2018 yılında eser baskısı gerçekleştirilmediğinden hedeflenen performans göstergesinde 
gerçekleşme sağlanamamıştır.

PG 1.3.2 Desteklenen ilmî araştırma sayısı/yıl: Türkoloji’nin gelişimi ve Türk dilinin nüfuz alanının genişlemesine katkı sağlaması 
amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel araştırmaların desteklenmesi planlanmıştır. 2018 yılı içerisinde Türkoloji ve dili bilimi 
alanında talep olmadığı için hedeflenen faaliyetin performans göstergesinde gerçekleşme sağlanamamıştır.

Tablo 3
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2018

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi
Hedef 4:  Her yıl Türk dili alanında öğretim programlarına devam eden 125 

kişiye lisans, 50 kişiye yüksek lisans ve doktora eğitimi alan 25 bilim 
adamına burs sağlanacaktır.

Sıra Performans Göstergeleri

2018-2022 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yılsonu 
Gerçek-
leşme 

Tahmini 
(b)

Gerçekleşme

Gerçek leşme 
DurumuI. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç 

Aylık
IV. Üç 
Aylık

Kümülatif 
(c)

1

PG1.4.1 Lisans 
düzeyinde destek 
sağlanan kişi sayısı/yıl 
(birikimli)

628 753 125 751 0 0 0 751 Makul

2

PG1.4.2 Lisansüstü 
düzeyinde destek 
sağlanan kişi sayısı/yıl 
(birikimli)

287 337 50 287 50 0 0 337 Başarılı

3

PG1.4.3 Doktora 
düzeyinde destek 
sağlanan kişi sayısı/yıl 
(birikimli)

42 67 25 42 22 0 0 64 Makul

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG1.4.1 Lisans düzeyinde destek sağlanan kişi sayısı/yıl: 2018-2022 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 125 öğrenciye maddi destek sağlanması öngörülmüş olup 2018 yılında 123 
lisans düzeyinde öğrenciye her ay maddi destek sağlanmış hedeflenen performans göstergesine % 98,4 oranında makul seviyede 
ulaşılmış olduğu görülmektedir.

PG1.4.2 Lisansüstü düzeyinde destek sağlanan kişi sayısı/yıl: Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden 2018 yılı içerisinde 50 
öğrenciye maddi destek sağlanması stratejik planda karara bağlanmıştır. 2018 yılında belirlenen seviyede 50 öğrenciye maddi 
destek sağlanmış olup performans göstergesinde % 100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

PG1.4.3 Doktora düzeyinde destek sağlanan kişi sayısı/yıl: Doktora sonrası ilmî araştırmalar yapan öğrencilere 2018 yılı için 25 
öğrenciye maddi destek sağlanması planlanmıştır. 2018 yılı içerisinde 22 öğrenciye maddi destek sağlandığı ve % 88 oranında 
performans göstergesine ulaşıldığı görülmektedir.

Tablo 4
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2018

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi
Hedef 5:  Türkiye Türkçesinin Köken Bilgisi ve Osmanlı Türkçesi sözlükleri ile 

bilim, sanat ve spor dallarındaki yabancı terimlerin Türkçe karşılıkları 
bulunarak 25 adet sözlük hazırlanacaktır.

Sıra Performans Göstergeleri

2018-2022 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yılsonu 
Gerçek-
leşme 

Tahmini 
(b)

Gerçekleşme

Gerçek leşme 
DurumuI. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç 

Aylık
IV. Üç 
Aylık

Kümülatif 
(c)

1

PG 1.5.1 Türkiye 
Türkçesi Köken 
Bilgisi Sözlüğü’nün 
tamamlanma oranı/
yüzde (birikimli)

0 20 20 0 10 0 10 20 Başarılı

2

PG 1.5.2 Türkiye 
Türkçesi Köken Bilgisi 
Sözlük toplantı sayısı/
yıl (birikimli)

1 3 2 1 1 1 0 3 Başarılı

3
PG1.5.3 Hazırlanan 
Sözlük sayısı/
yıl(birikimli)

250 255 5 250 4 0 4 258 Başarılı

4

PG 1.5.5 Türkçe sözlük 
ve imla kılavuzunun 
yenilenme oranı/yüzde 
(birikimli)

0 40 40 0 15 0 15 30 İyileştirilmeli

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG 1.5.1 Türkiye Türkçesi Köken Bilgisi Sözlüğü’nün tamamlanma oranı/yüzde: 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. 2018 yılı içerisinde yapılan toplantıda sözlükte kullanılacak yazılımın hazırlandığı görülmüş, 
Sekiz bilim kurulu üyesinden oluşan etimolojik sözlük hazırlama ekibi yeniden oluşturulmuş, sözlük hazırlama çalışmalarının 
altyapısının %20’sini gerçekleşmiş durumdadır. Bu sebeple öngörülen performans göstergesi %100 oranında gerçekleşmiştir.

PG 1.5.2 Türkiye Türkçesi Köken Bilgisi Sözlük toplantı sayısı/yıl: Türkiye Türkçesi Köken Bilgisi (Etimoloji) Sözlüğü proje 
ekibinde yer alan yazar, madde hakemi ve ilmî yardımcılar belirlenen vazifeler çerçevesinde sözlükte yer alacak maddeleri 
hazırlayacaklardır. Bir nevi eşik olarak nitelenebilecek bu aşamada proje ekibiyle bir araya gelerek, projede gelinen nokta 
hakkında proje ekibini bilgilendirmek ve onların görüşlerini almak maksadıyla iki adet toplantı düzenlenmiş ve performans 
hedefinde % 100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

PG1.5.3 Hazırlanan Sözlük sayısı/yıl (birikimli): Terim çalışma gruplarınca kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan sözlüklerin 
baskı işlemlerinin geliştirilerek kamuoyunun hizmetine sunmak üzere 2018 yılında 5 adet sözlük baskısının yapılması planlanmış 
olup bilim adamları tarafından 8 adet sözlüğün hazırlandığı ve baskısının gerçekleştirildiği görülmüştür. Bu kapsamda öngörülen 
performans göstergesinin % 160 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

PG 1.5.5 Türkçe sözlük ve imla kılavuzunun yenilenme oranı/yüzde (birikimli): Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın önüne 
geçmek amacıyla bilim, eğitim, öğretim ve yayın kuruluşları başta olmak üzere, hayatın tüm alanlarında Türkçenin doğru ve etkin 
kullanılmasının sağlanması için Türkçe Sözlük ve İmla Kılavuzunun 2018 yılında % 40’ının yenilenmesi çalışmaları planlanmış 
olup bu yılda % 30’unun tamamlanmış olduğu,  % 75 oranında gerçekleşme sağlandığı, performans göstergesi hedefinin makul 
seviyede olduğu görülmüştür.

Tablo 5
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2018

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi Hedef 6:  Halkın her kesiminin günlük hayatta dili doğru kullanmasıyla ilgili 
çalışmalar yapılacaktır..

Sıra Performans Göstergeleri

2018-2022 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yılsonu 
Gerçek-
leşme 

Tahmini 
(b)

Gerçekleşme

Gerçek leşme 
DurumuI. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç 

Aylık
IV. Üç 
Aylık

Kümülatif 
(c)

1

PG 2.1.1 Türkçenin dil 
bilgisi kuralları ve güzel 
örneklerinin yer aldığı 
genel ağ sayfalarının 
yenilenme sayısı/yıl

117 118 1 117 0 0 0 117 Makul

2
PG 2.1.2 Hazırlanan 
eğitici kısa TV filmî 
sayısı/yıl (birikimli)

1 2 1 1 0 0 0 1 Makul

3

PG 2.1.3 Hazırlanacak 
eğitici nitelikte afiş, 
bilgi kartı, bilgilendirme 
filmî  vb. basılı malzeme 
sayısı/yıl (birikimli)

82 107 25 82 0 0 0 82 İyileştirilmeli

4

PG 2.1.4 Hazırlanacak 
eğitici nitelikte afiş, bilgi 
kartı, bilgilendirme filmî  
vb. basılı malzeme baskı 
sayısı/yıl (birikimli)

142.654 147.654 5.000 142.654 0 0 0 142.654 İyileştirilmeli

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG 2.1.1 Türkçenin dil bilgisi kuralları ve güzel örneklerinin yer aldığı genel ağ sayfalarının yenilenme sayısı/yıl: Genel ağ 
ortamında, doğru ve güzel Türkçe kullanılmasına yönelik olarak Türkçenin dil bilgisi kuralları ve güzel örneklerinin yer aldığı 
sayfalar 2018 yılında yenilenmemiş ve performans göstergesine ulaşılamamıştır.

PG 2.1.2 Hazırlanan eğitici kısa TV filmî sayısı/yıl: 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 2018 yılında yapılması planlanmış olup bu alanda 
herhangi bir çalışma yapılmadığı için  performans göstergesine ulaşılamamıştır.

PG 2.1.3 Hazırlanacak eğitici nitelikte afiş, bilgi kartı, bilgilendirme filmî vb. basılı malzeme sayısı/yıl: Kurumun amaç, hedef ve 
faaliyetleri çerçevesinde yapılan çalışma toplantısı, sempozyum, konferans ve kongre çalışmaları çerçevesinde 2018 yılı içinde 
eğitici ve bilgilendirme amaçlı afiş vb. materyalin baskısının yaptırılması planlanmış, ancak 2018 yılında baskı yapılmaması 
sebebiyle öngörülen performans hedefinde gerçekleşme sağlanmamıştır.

PG 2.1.4 Hazırlanacak eğitici nitelikte afiş, bilgi kartı, bilgilendirme filmî vb. basılı malzeme baskı sayısı/yıl: Yapılan çalışma 
toplantısı, sempozyum, konferans ve kongre çalışmaları çerçevesinde 2018 yılı içinde eğitici ve bilgilendirme amaçlı afiş 
vb. materyalin baskısının yapılması planlanmış olup 2018 yılında baskı yapılmadığı için öngörülen performans hedefinde 
gerçekleşme sağlanamamıştır.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2018

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi Hedef 7:  Türkçenin doğru ve güzel kullanılması konusunda kamu kurumlarının 
düzenlediği hizmet içi eğitimler desteklenecektir.

Sıra Performans Göstergeleri

2018-2022 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yılsonu 
Gerçek-
leşme 

Tahmini 
(b)

Gerçekleşme

Gerçek leşme 
DurumuI. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç 

Aylık
IV. Üç 
Aylık

Kümülatif 
(c)

1

PG 2.2.1 TDK 
çalışanlarının kamu 
kurumlarında verdiği 
eğitim sayısı/yıl 
(birikimli)

171 201 30 183 9 2 2 196 Makul

De
ğe

rle
nd

irm
e PG 2.2.1 TDK çalışanlarının kamu kurumlarında verdiği eğitim sayısı/yıl: Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen hizmet içi eğitim 

istekleri doğrultusunda Uzmanlarımız, 2018 yılı içerisinde 30 adet eğitim semineri verilmesi planlanmış olup bu kapsamda Türkçe 
Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları, Resmî Yazışma Kuralları, Türk Dili ve Kültürü, 3.Uluslararası İşaret Dili Edinimi Konferansı ve Türk 
Dilinin Doğru Kullanımı adlı 25 adet semineri başarıyla vermişlerdir. Kurumumuza ulaşan talepler çerçevesinde performans 
hedefinin %83,33’ü oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 7
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2018

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi
Hedef 8:  Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik 250 kitap, 

3 süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkı baskısı yapılarak 
yayımlanacaktır.

Sıra Performans Göstergeleri

2018-2022 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yılsonu 
Gerçek-
leşme 

Tahmini 
(b)

Gerçekleşme

Gerçek leşme 
DurumuI. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç 

Aylık
IV. Üç 
Aylık

Kümülatif 
(c)

1
PG 2.3.1 Düzenlenen 
etkinlik sayısı/yıl 
(birikimli)

68 73 5 68 0 0 0 68 İyileştirilmeli

2
PG 2.3.2 Yurt içinde 
katıldığımız fuar ve sergi 
sayısı/yıl (birikimli)

82 97 15 92 6 2 10 110 Başarılı

3
PG 2.3.3 Yurt dışında 
katıldığımız fuar ve sergi 
sayısı/yıl (birikimli)

1 3 2 1 0 0 0 1 İyileştirilmeli

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG 2.3.1 Düzenlenen etkinlik sayısı/yıl: Kitap satış fuarlarında, 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. 5 adet etkinlik düzenlenmesi öngörülmüş ancak 2018 yılı içinde eğitim kurumlarından talep gelmediği 
için performans hedefinde gerçekleşme sağlanamamıştır.

PG 2.3.2 Yurt içinde katıldığımız fuar ve sergi sayısı/yıl: 2018 yılında 15 adet fuar alanında kurum yayınlarının tanıtımının 
yapılması planlanmış olup Yurt içinde düzenlenen kitap fuarlarında ve üniversitelerden gelen talepler üzerine Kurum yayınlarının 
28 fuar alanlarında tanıtımı yapılmıştır. 2018 yılında taleplerin yoğun olması sebebiyle performans hedefi % 186,66 oranında 
gerçekleşme sağlanmıştır.

PG 2.3.3 Yurt dışında katıldığımız fuar ve sergi sayısı/yıl: Kurum yayınlarının sergilenmesi ve tanıtımın yapılması için yurt dışında 
düzenlenen fuarlardan katılım teklifi gelmemesi ve 2018 yılında planlanan 2 adet sergi düzenlenmemesi sebebiyle öngörülen 
performans hedefi gerçekleşmemiştir.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2018

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi
Hedef 9:  Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik 250 kitap, 

3 süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkı baskısı yapılarak 
yayımlanacaktır.

Sıra Performans Göstergeleri

2018-2022 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yılsonu 
Gerçek-
leşme 

Tahmini 
(b)

Gerçekleşme

Gerçek leşme 
DurumuI. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç 

Aylık
IV. Üç 
Aylık

Kümülatif 
(c)

1

PG 2.4.1 Türkçenin 
korunmasına katkıda 
bulunanlara sağlanan 
destek sayısı/yıl 
(birikimli)

29 36 7 29 0 0 0 29 İyileştirilmeli

2

PG 2.4.2 Türkçenin 
doğru ve güzel 
kullanılmasını teşvik 
amacıyla düzenlenecek 
yarışmalara sağlanan 
destek sayısı/yıl 
(birikimli)

5 10 5 6 1 0 0 7 İyileştirilmeli

3

PG 2.4.3 Türkçenin doğru 
ve güzel kullanılmasını 
teşvik amacıyla verilen 
ödüllere sağlanan 
destek sayısı/yıl 
(birikimli)

4 9 5 5 0 0 0 5 İyileştirilmeli

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG 2.4.1 Türkçenin korunmasına katkıda bulunanlara sağlanan destek sayısı/yıl: Türkçenin korunmasına katkıda bulunan tüzel ve 
gerçek kişilerin desteklenmesi amacıyla konferans, seminer, çalışma toplantısı vb. etkinliklere 2018 yılında 7 adet maddi destek 
sağlanması planlanmış olup 2018 yılında talep olmadığı için performans hedefinde gerçekleşme sağlanamamıştır.

PG 2.4.2 Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını teşvik amacıyla düzenlenecek yarışmalara sağlanan destek sayısı/yıl: Türkçenin 
doğru ve güzel kullanılmasını teşvik amacıyla, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim öğrencileri arasında ödüllü yarışmalarına 
2018 yılında 5 adet destek verilmesi planlanmış ancak 2018 yılında 2 adet ödül verilmiş ve performans hedefi % 40 oranında 
makul seviyede gerçekleşmiştir.

PG 2.4.3 Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını teşvik amacıyla verilen ödüllere sağlanan destek sayısı/yıl: Türkçenin doğru ve 
güzel kullanımını teşvik amacıyla ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim öğrencileri arasında düzenlenen ödüllü yarışmalara 
2018 yılında 5 adet ödül desteği verilmesi planlamış ancak yılı içinde 1 adet ödül desteği verilmiş olup eğitim kurumundan talep 
olmayınca performans göstergesinde % 20 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2018

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi
Hedef 10:  Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik 250 kitap, 

3 süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkı baskısı yapılarak 
yayımlanacaktır.

Sıra Performans Göstergeleri

2018-2022 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yılsonu 
Gerçek-
leşme 

Tahmini 
(b)

Gerçekleşme

Gerçek leşme 
DurumuI. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç 

Aylık
IV. Üç 
Aylık

Kümülatif 
(c)

1
PG 3.1.1 Yapılan anma 
etkinlikleri sayısı/yıl 
(birikimli)

10 13 3 10 0 0 0 10 İyileştirilmeli

De
ğe

rle
nd

irm
e PG 3.1.1 Yapılan anma etkinlikleri sayısı/yıl: Türkoloji alanında 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. 2018 yılında 3 adet 
anma etkinliği yapılması planlanmış ancak yıl içerisinde anma etkinliği yapılmadığı için performans hedefinde gerçekleşme 
sağlanamamıştır.

Tablo 10
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2018

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi
Hedef 11:  Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik 250 kitap, 

3 süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkı baskısı yapılarak 
yayımlanacaktır.

Sıra Performans Göstergeleri

2018-2022 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yılsonu 
Gerçek-
leşme 

Tahmini 
(b)

Gerçekleşme

Gerçek leşme 
DurumuI. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç 

Aylık
IV. Üç 
Aylık

Kümülatif 
(c)

1

PG 3.2.1 Türk dilinin 
tarihini konu alan 
belgeselin tamamlanma 
oranı/yüzde (birikimli)

15 30 30 15 0 0 0 15 İyileştirilmeli

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG 3.2.1 Türk dilinin tarihini konu alan belgeselin tamamlanma oranı/yüzde: Türk Dil Kurumunun kuruluşundan bugüne tarihini 
konu alan bir belgeselin uzman kişilere hazırlatılması hususunda çalışma yapılmamıştır. 2018 yılı içinde performans hedefinde 
gerçekleşme sağlanamamıştır.

Tablo 11
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2018

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi
Hedef 12:  Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik 250 kitap, 

3 süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkı baskısı yapılarak 
yayımlanacaktır.

Sıra Performans Göstergeleri

2018-2022 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yılsonu 
Gerçek-
leşme 

Tahmini 
(b)

Gerçekleşme

Gerçek leşme 
DurumuI. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç 

Aylık
IV. Üç 
Aylık

Kümülatif 
(c)

1

PG3.3.1 Türk Edebiyat 
tarihleri dizisinden 
yayımlanan eser sayısı/
yıl (birikimli)

0 1 1 0 0 0 0 0 İyileştirilmeli

2

PG3.3.2 Günümüz 
alfabesine kazandırılan 
hikaye sayısı/yıl 
(birikimli)

0 1 1 0 0 0 0 0 İyileştirilmeli

3

PG3.3.3 Günümüz 
alfabesine kazandırılan 
Tiyatro metni sayısı/yıl 
(birikimli)

0 1 1 0 0 0 0 0 İyileştirilmeli

4

PG3.3.4 Günümüz 
alfabesine kazandırılan 
Belagat (Aruz, Kafiye 
vb.) kitapları sayısı/yıl 
(birikimli)

0 1 1 0 0 0 0 0 İyileştirilmeli

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG3.3.1 Türk Edebiyat tarihleri dizisinden yayımlanan eser sayısı/yıl: Türk dilinin zenginliklerini, tarihini ve gücünü gelecek 
nesillere aktarmak için 2018 yılı içinde 1 adet Türk Edebiyat tarihleri dizisinden yayımlanması planlanmış olup yıl içerisinde eserin 
hazırlanmaması sebebiyle performans göstergesinde gerçekleşme sağlanmamıştır.

PG3.3.2 Günümüz alfabesine kazandırılan hikaye sayısı/yıl: Osmanlı alfabesi ile yazılmış eserlerin günümüz alfabesine ve 
Türkçesine kazandırılması için 2018 yılında 1 adet eserin çevirisinin yapılması planlanmıştır. Ancak yıl içerisinde bu alanda eser 
çevirisi yapılmadığı için performans göstergesinde gerçekleşme sağlanamamıştır.

PG3.3.3 Günümüz alfabesine kazandırılan Tiyatro metni sayısı/yıl: Yayımlanan eserler farklı disiplinlerden ilgili kişi, okuyucu ve 
araştırmacıların hizmetine sunmak için 2018 yılında 1 adet günümüz alfabesine kazandırmak için tiyatro metni hazırlanması 
planlanmış olup yıl içerisinde tiyatro metni hazırlanmadığı için performans göstergesinde gerçekleşme sağlanamamıştır.

PG3.3.4 Günümüz alfabesine kazandırılan Belagat (Aruz, Kafiye vb.) kitapları sayısı/yıl: Türk dili ile ilgili bazı alanlarda ve 
konularda araştırmalar yürütmek ve bu araştırmaların yayına dönüştürülmesi ile bilim dünyasına yeni yayın kazandırılması 
amacıyla 2018 yılında 1 adet eser hazırlanması öngörülmüş olup yıl içerisinde bu alanda çalışma yapılmadığı için performans 
göstergesinde gerçekleşme sağlanamamıştır.

Tablo 12
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2018

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi
Hedef 13:  Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik 250 kitap, 

3 süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkı baskısı yapılarak 
yayımlanacaktır.

Sıra Performans Göstergeleri

2018-2022 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yılsonu 
Gerçek-
leşme 

Tahmini 
(b)

Gerçekleşme

Gerçek leşme 
DurumuI. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç 

Aylık
IV. Üç 
Aylık

Kümülatif 
(c)

1

PG3.4.1 Arnavutça-
Türkçe sözlüğün 
tamamlanma oranı/
yüzde (birikimli)

0 30 30 0 0 0 0 0 İyileştirilmeli

2

PG3.4.2 Bulgarca- 
Türkçe sözlüğün 
tamamlanma oranı/
yüzde (birikimli)

0 40 40 20 25 50 5 100 Başarılı

3

PG3.4.3 Makedonca-
Türkçe sözlüğün 
tamamlanma oranı 
(birikimli)

0 40 40 5 0 25 15 45 Başarılı

4

PG3.4.4 Türkmence-
Türkçe sözlüğün 
tamamlanma oranı 
(birikimli)

0 40 40 0 0 0 0 0 İyileştirilmeli

5

PG3.4.5 Kazakça, 
Çuvaşça, Tuvaca, Kırım 
Tatarcası ve Karayca 
Türk dilleri sözlüklerinin 
tamamlanma oranı/
yüzde (birikimli)

0 40 40 10 5 0 5 20 İyileştirilmeli

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG3.4.1 Arnavutça-Türkçe sözlüğün tamamlanma oranı/yüzde: Kurumumuz terim çalışma gruplarınca ve kurum kuruluşlar 
tarafından 2018 yılında Arnavutça-Türkçe sözlük hazırlatılması ve % 30’unun tamamlanması planlanmış, ancak yıl içerisinde bir 
çalışma yapılmamış olması sebebiyle performans göstergesi hedefinde gerçekleşme sağlanamamıştır.

PG3.4.2 Bulgarca-Türkçe sözlüğün tamamlanma oranı/yüzde: Kurumumuz terim çalışma gruplarınca ve kurum kuruluşlar 
tarafından 2018 yılında Bulgarca-Türkçe sözlük hazırlatılması ve % 40’nın tamamlanması planlanmış, yoğun bir çalışma ile 
anılan sözlük’ün %100’ü tamamlanmış, performans göstergesi hedefinde %250 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

PG3.4.3 Makedonca-Türkçe sözlüğün tamamlanma oranı/Yüzde: Kurumumuz terim çalışma gruplarınca ve kurum kuruluşlar 
tarafından 2018 yılında Makedonca-Türkçe sözlük hazırlatılması ve % 40’nın tamamlanması planlanmış olup anılan sözlük’ün % 
45’i tamamlanmış ve %112,5 oranında performans göstergesi hedefi üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.

PG3.4.4 Türkmence-Türkçe sözlüğün tamamlanma oranı/Yüzde: Kurumumuz terim çalışma gruplarınca ve kurum kuruluşlar 
tarafından 2018 yılında Türkmence-Türkçe sözlük hazırlatılması ve % 40’nın tamamlanması planlanmış olup anılan sözlük’ün 
hazırlanması için bir çalışma yapılmaması sebebiyle performans göstergesi hedefinde gerçekleşme sağlanamamıştır.

PG 3.4.5 Kazakça, Çuvaşça, Tuvaca, Kırım Tatarcası ve Karayca Türk dilleri sözlüklerinin tamamlanma oranı/yüzde: Kurumumuz 
terim çalışma gruplarınca ve kurum kuruluşlar tarafından 2018 yılında Kazakça, Çuvaşça, Tuvaca, Kırım Tatarcası ve Karayca 
Türk dilleri sözlüklerinin hazırlatılması ve % 40’nın tamamlanması planlanmış olup anılan sözlüklerin hazırlanması için yıl 
içerisinde %20 oranında çalışma yapılmış ve % 50   performans göstergesi hedefinde gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 13
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2018

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi
Hedef 14:  Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik 250 kitap, 

3 süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkı baskısı yapılarak 
yayımlanacaktır.

Sıra Performans Göstergeleri

2018-2022 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yılsonu 
Gerçek-
leşme 

Tahmini 
(b)

Gerçekleşme

Gerçek leşme 
DurumuI. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç 

Aylık
IV. Üç 
Aylık

Kümülatif 
(c)

1
PG 4.1.1 Sayısal hâle 
getirilen nadir eser 
sayısı/yıl (birikimli)

1.163 1.770 607 1.163 0 0 224 1.387 İyileştirilmeli

2

PG 4.1.2 El yazması 
eserlerin kataloglama 
ve elektronik ortama 
aktarılma sayısı/yıl 
(birikimli)

670 724 54 670 0 0 0 670 İyileştirilmeli

3

PG4.1.3 Türkoloji 
alanındaki bütün 
yayınların kütüphaneye 
kazandırılma sayısı/yıl 
(birikimli)

61.471 63.471 2.000 61.647 1.237 226 873 63.983 Başarılı

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG 4.1.1 Sayısal hâle getirilen nadir eser sayısı/yıl: Türk Dil Kurumu Kütüphanesindeki yazma eserler 12 Temmuz 2011 tarihinden 
itibaren sanal ortamda araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. 2018 yılında 607 adet nadir eserin sayısal hâle getirilmesi 
planlanmış olup yıl içerisinde 224 nadir eserin sayısal hale getirilmiş olması sebebiyle % 36,90 oranında performans hedefinde 
gerçekleşme sağlanmıştır.

PG 4.1.2 El yazması eserlerin kataloglama ve elektronik ortama aktarılma sayısı/yıl: Kurum Kütüphanesinde bulunan el 
yazması eserlerin sayısallaştırarak elektronik ortama aktarılması için 2018 yılında 54 adet el yazması eserin elektronik ortama 
aktarılması öngörülmüş ancak bu alanda bir çalışma yapılmadığı için performans hedefinde gerçekleşme sağlanamamıştır.

PG4.1.3 Türkoloji alanındaki bütün yayınların kütüphaneye kazandırılma sayısı/yıl: Türkoloji alanında yayımlanan eserlerin takip 
edilmesinin güç olması sebebiyle bu yayınlarının kütüphaneye kazandırılması için 2018 yılında 2.000 adet eserin kazandırılması 
öngörülmüş olup yıl içerisinde 2.512 adet eser kazandırılarak performans hedefinde % 125,6 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 14
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2018

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi
Hedef 15:  Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik 250 kitap, 

3 süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkı baskısı yapılarak 
yayımlanacaktır.

Sıra Performans Göstergeleri

2018-2022 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yılsonu 
Gerçek-
leşme 

Tahmini 
(b)

Gerçekleşme

Gerçek leşme 
DurumuI. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç 

Aylık
IV. Üç 
Aylık

Kümülatif 
(c)

1
PG4.2.1 Personele 
verilen eğitim sayısı/yıl 
(birikimli)

17 21 4 20 0 0 0 20 Makul

2
PG 4.2.2 Eğitime katılan 
personel sayısı/yıl 
(birikimli)

256 320 64 310 0 0 0 310 Makul

3
PG4.2.3 İstihdam edilen 
nitelikli personel sayısı/
yıl (birikimli)

64 67 3 64 0 0 0 64 İyileştirilmeli

4

PG4.2.4 Üniversitelerin 
ilgili bölümlerinden 
görevlendirilen bilim 
adamı sayısı/yıl 
(birikimli)

22 62 40 23 1 0 34 58 Makul

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG4.2.1 Personele verilen eğitim sayısı/yıl: 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 2018 yılında mevzuat gereği 
4 adet hizmet içi eğitimi verilmesi planlanmış yıl içerisinde 3 adet eğitim verilmiştir. Bu kapsamda performans hedefinde % 75 
oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

PG 4.2.2 Eğitime katılan personel sayısı/yıl: Personelin eğitim ihtiyaçları düzenli olarak belirlenerek, eğitim ihtiyaçları tahlil 
edilecektir. Gerekli olduğu süre içinde personelin eğitime katılmaları sağlanacaktır. Bu kapsamda 2018 yılı içinde 64 personelin 
eğitim alması öngörülmüş olup yıl içerisinde 54 personel eğitim almıştır. Bu sebeple performans göstergesi hedefinde % 84,38 
oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

PG4.2.3 İstihdam edilen nitelikli personel sayısı/yıl: Türk dili, lehçeleri, dil bilimi, yabancı diller, bilgisayar, grafik ve musahhihlik 
konularında personel istihdam edilecektir. Çerçevesinde 2018 yılında 3 adet uzman personel istihdam edilmesi planlanmış ancak 
bu alanlarda personel istihdamı sağlanamamış olması sebebiyle performans göstergesinde gerçekleşme sağlanamamıştır.

PG4.2.4 Üniversitelerin ilgili bölümlerinden görevlendirilen bilim adamı sayısı/yıl: 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 2018 yılında 40 adet 
ilgili mevzuat hükümlerine göre yetişmiş uzman personelin görevlendirilmesi hedeflenmiştir. Yıl içerisinde bu alanlarda 36 
adet üniversitelerde görevli bilim adamlarından görevlendirilmesi sebebiyle öngörülen performans hedefinde % 90 oranında 
gerçekleşme sağlanmıştır. 

Tablo 15
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2018

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi
Hedef 16:  Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik 250 kitap, 

3 süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkı baskısı yapılarak 
yayımlanacaktır.

Sıra Performans Göstergeleri

2018-2022 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yılsonu 
Gerçek-
leşme 

Tahmini 
(b)

Gerçekleşme

Gerçek leşme 
DurumuI. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç 

Aylık
IV. Üç 
Aylık

Kümülatif 
(c)

1

PG4.3.1 Kurum binasının 
onarımının tamamlanma 
oranı/yüzde (mevcut 
değeri korumak)

65 65 65 20 15 15 15 65 Başarılı

2

PG4.3.2 Hizmet binası ve 
sosyal tesis yerleşkesi 
inşaatının tamamlanma 
oranı/yüzde (birikimli)

0 60 60 0 0 0 5 5 İyileştirilmeli

3

PG4.3.3 Kurumun yıllık 
fiziki donanım ve altyapı 
ihtiyaçlarının karşılanma 
oranı/yüzde (mevcut 
değeri korumak)

85 85 85 22 21 21 21 85 Başarılı

4

PG4.3.4 Kurumun yıllık 
teknolojik donanım 
ihtiyacının karşılanma 
oranı/yüzde (mevcut 
değeri korumak)

85 85 85 22 21 21 21 85 Başarılı

5

PG4.3.5 Kurumumuzda 
bulunan müzelik 
malzemelerden de 
yararlanarak yeni hizmet 
binası şartlarına uyumlu 
müzenin oluşturulma 
oranı/yüzde (birikimli)

30 40 40 30 0 0 0 30 İyileştirilmeli

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG4.3.1 Kurum binasının onarımının tamamlanma oranı/yüzde: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu kararı 
ve 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Kurum hizmet binasının boya, badana, elektrik tesisatı yenilenmesi, 
çatının bakım ve onarımı yapılmış, fiziki ortam iyileştirilmiş, Kurum hizmetleri yürütülürken dış etkenlerin olumsuz etkileri 
giderilmiştir. 2018 yılı içinde fiziki ortamın yeterli seviyede iyileştirilmesi sebebiyle performans hedefinde % 100 oranında 
gerçekleşme sağlanmıştır.

PG4.3.2 Hizmet binası ve sosyal tesis yerleşkesi inşaatının tamamlanma oranı/yüzde: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu ve bağlı kurumları, dış paydaşlarına (Kamu Kurumları, Üniversiteler, Yurt Dışındaki Türkoloji merkezleri, Yurt İçindeki 
Türkiyat Araştırma Enstitüleri, Yurt Dışındaki Türk Okulları, Yunus Emre Kültür ve Sanat merkezleri, TÖMER Başkanlıkları, Kitle 
İletişim Araçları, Sivil Toplum Örgütleri, Kütüphaneler ve Yararlanıcılar) tek bir merkezden ilmî çalışmalarını etkili, verimli ve 
iktisadi olarak sunacaktır. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Yerleşkesi Yapımı Projesi inşaatı ihalesi 14.12.2017 tarihinde 
TOKİ tarafından yapılmış, yüklenici firma ile 26.01.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış, iş bitirme tarihi olarak 13.11.2019 tarihi 
(650 Gün) olarak belirlenmiştir. Projenin 2018 yılında %56'sı hedeflenmiş ancak yüklenici firma tarafından % 5 oranında işin 
gerçekleştiği görülmüş olması sebebiyle performans hedefinde %8,33 oranında gerçekleşme sağlanamamıştır.

PG4.3.3 Kurumun yıllık fiziki donanım ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanma oranı/yüzde: 2018 yılı içerisinde çalışma ortamının 
iyileştirilmesi hususunda gerekli fiziki ve altyapı çalışmaları yerine getirilmiş olup performans hedefinde % 100 oranında 
gerçekleşme sağlanmıştır.

PG4.3.4 Kurumun yıllık teknolojik donanım ihtiyacının karşılanma oranı/yüzde: 2018 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 
performans göstergesinde hedefinde % 100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

PG4.3.5 Kurumumuzda bulunan müzelik malzemelerden de yararlanarak yeni hizmet binası şartlarına uyumlu müzenin 
oluşturulma oranı/yüzde: Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Yerleşkesi Yapımı Projesi inşaat alanında Kurumumuzda bulunan 
müzelik malzemelerden yaralanarak yeni hizmet binası şartlarına uyumlu ve halkın hizmetine sunmak üzere 2018 yılında 
müzenin % 40 oranında tamamlanması öngörülmüş, ancak inşaat alanında çalışmaların düşük seyretmesi sebebiyle performans 
göstergesinde gerçekleşme sağlanamamıştır.

Tablo 16
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2018

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi
Hedef 17:  Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik 250 kitap, 

3 süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkı baskısı yapılarak 
yayımlanacaktır.

Sıra Performans Göstergeleri

2018-2022 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yılsonu 
Gerçek-
leşme 

Tahmini 
(b)

Gerçekleşme

Gerçek leşme 
DurumuI. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç 

Aylık
IV. Üç 
Aylık

Kümülatif 
(c)

1

PG 4.4.1 E-Mağaza 
olarak satışa sunulan 
toplam yayın sayısı/yıl 
(birikimli)

692 758 66 514 50 51 7 622 İyileştirilmeli

2
PG 4.4.2 E-Kitap olarak 
satışa sunulan toplam 
yayın sayısı/yıl (birikimli)

0 10 10 0 0 0 0 0 İyileştirilmeli

3
PG 4.4.3 Kitap satış 
aracıyla ziyaret edilen 
yer sayısı/yıl (birikimli)

67 82 15 68 5 0 1 74 İyileştirilmeli

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG 4.4.1 E-Mağaza olarak satışa sunulan toplam yayın sayısı/yıl: Kurum yayınlarımızın toplumun geniş kesimlerine tanıtılması 
ve ulaştırılması kapsamında Kurum yayınlarının elektronik ortamda satışının yapılması için 2018 yılı içerisinde 66 adet yayının 
e-mağaza olarak elektronik ortamda satışa sunması planlamıştır. Özel firma e-mağaza uygulamasından kurum e-mağaza 
uygulamasına geçilmiş olması sebebiyle yayınlarımızın e-mağaza sistemine aktarma çalışmaları devam etmekte olup 2018 yılı 
içerisinde bu alanda yeterli çalışma yapılmadığı için performans hedefinde gerçekleşme sağlanmamıştır.

PG 4.4.2 E-Kitap olarak satışa sunulan toplam yayın sayısı/yıl: Kurum yayınlarının künye bilgilerinin düzenlenmesi, taranabilir 
yapıda bir sunucu bilgisayar üzerinde depolanması ve görüntülerle eşleştirilmesi suretiyle bir sistem oluşturulması ve bu 
sistemin kredi kartılı bir alt sistem vasıtasıyla kullanıcıların hizmetine sunulması amacıyla 2018 yılında 10 adet yayının e-kitap 
olarak elektronik ortama aktarılması planlanmış ancak bu alanda çalışma yapılmamış olması sebebiyle performans hedefinde 
gerçekleşme sağlanamamıştır.

PG 4.4.3 Kitap satış aracıyla ziyaret edilen yer sayısı/yıl: Kuruma gelen talepler üzerine 2018 yılında toplam 7 sefer Kurum 
yayınlarının kitap satış aracı ile çeşitli üniversite ve illere gidilerek tanıtma ve satış yapılmıştır. Bu sebeple planlanan hedefin % 
46,67 oranında performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. 

Tablo 17
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2018

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi
Hedef 18:  Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik 250 kitap, 

3 süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkı baskısı yapılarak 
yayımlanacaktır.

Sıra Performans Göstergeleri

2018-2022 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yılsonu 
Gerçek-
leşme 

Tahmini 
(b)

Gerçekleşme

Gerçek leşme 
DurumuI. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç 

Aylık
IV. Üç 
Aylık

Kümülatif 
(c)

1

PG 4.5.1 Stratejik Plan 
Uygulama, İzleme 
ve Değerlendirme 
tamamlanma oranı/
yüzde(birikimli)

60 68 68 60 4 0 4 68 Başarılı

2

PG 4.5.2 İç kontrol 
sisteminin Kamu İç 
Kontrol Standartlarına 
uyumunun sağlanma 
oranı/yüzde (mevcut 
değeri korumak)

88 88 88 24 24 24 24 96 Başarılı

3 PG 4.5.3 Üretilen rapor 
sayısı/yıl (birikimli)

33 41 8 35 1 1 4 41 Başarılı

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG 4.5.1 Stratejik Plan Uygulama, İzleme ve Değerlendirme tamamlanma oranı/yüzde: 2018-2022 dönemini kapsayan stratejik 
planımızın izleme ve değerlendirmesi çalışmaları yıl içerisinde yüzde %8’inin tamamlanması öngörülmüş olup anılan yılda % 100 
oranında performans hedefinde gerçekleşme sağlanmıştır.

PG 4.5.2 İç kontrol sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunun sağlanma oranı/ yüzde: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu’nda yer alan Kanun’un İç Kontrol Tanımı başlıklı 55’inci maddesine dayanılarak hazırlanan, 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 2017-2018 yılları içerisinde %95,83’üne karşılık gelen 46 adedini gerçekleştirmiş olup % 4,17’sine karşılık 
gelen 2 adedi gerçekleştirmemiştir. Bu sebeple performans hedefinde %109,09 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

 PG 4.5.3 Üretilen rapor sayısı/yıl: Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından 2018 yılı içinde 2017 Yılı Faaliyet Raporu, İç Kontrol 
Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporu, 2019-2023 Stratejik Plan, Kesin Hesap, 2019 Yılı Performans Programı, Bütçe, Mali 
Durum Beklentiler Raporu, 2013-2017 Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu hazırlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında hedeflenen 
performans göstergesine % 100 oranında ulaşıldığı görülmüştür. 

Tablo 18
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3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kurumumuzun performans programı bilindiği üzere, performans esaslı bütçelemenin ana 
unsurlarından performans programları, Maliye Bakanlığı (mülga) 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. 

2018-2022 dönemini kapsayan stratejik planımıza uygun olarak 2018 yılı Performans 
Programı hazırlanmış ve 4 amaç altında 18 hedefe ait 57 performans göstergesi 
belirlenmiştir. Faaliyetlerimizin temelini performans değerlendirmesi oluşturmaktadır. 
2018 yılı içerisinde faaliyetlerimiz ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında performans 
göstergelerinin değerlendirmesi yıl sonunda yapılmıştır. Bu kapsamda % 100 üzerinde 
9 adet, % 100 oranında 10 adet, % 100 ile % 50 arasında 9 adet, % 50 ile % 0 arasında 6 adet 
ve 23 adet faaliyetin performans göstergesinde gerçekleşme sağlanamamıştır.

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 (mülga) 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. 
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Performans yönetimi, performansın sürekli iyileştirilmesini amaçlayan sonuç odaklı 
bir yönetim anlayışıdır. Performans yönetiminin en önemli 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, Hazine ve Maliye 
Bakanlığına ve Strateji ve Bütçe 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 
üzere genel ağ sayfasında yayımlanmış ve raporun birer örneği Sayıştay ve Hazine ve 
Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

2018 Yılı Programında yer alan ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak için; makroekonomik 
politikaların, sektör stratejilerinin, bölge planlarının, bölgesel gelişmeye yönelik 
programların ve bunlarla ilgili yatırımların koordineli bir şekilde yürütülmesidir. 

2018 Yılı Programı’nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın, İzleme 
ve Değerlendirme Raporları başlıklı 25/b maddesi gereğince; Yıllık Program İzleme ve 
Değerlendirme Raporu: 2018 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 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı genel ağ 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. 2018 Yılı Programı’nın Uygulanması, 
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar’ın 26/a maddesi gereğince; Yatırım Programı’nda 
yer alan projelere ilişkin Yatırım Uygulama Raporları:
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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.
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KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

2018-2022 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 akademik bir kimliğinin olması.

2.  Bilimsel eser ve süreli yayıncılık alanlarında, Türk Dil Kurumunun güçlü bir birikim 
ve deneyime sahip olması.

3. Kurumun, birçok farklı disiplinle ortak çalışmalar yapma yeteneğine sahip olması.

4. Türk dili alanında çok güçlü bir ihtisas kütüphanesinin olması.

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

6.  Kurumun, Türkoloji alanındaki millî ve milletlerarası her türlü uzman desteğini talep 
edebilecek bir konumda olması.

7.  Kurumun, yalnızca Türkiye’ye yönelik olarak değil, ülke dışına yönelik olarak da 
etkinliklerde bulunması.

8.  Türk dili gibi toplum üzerinde etki gücü yüksek bir alanda danışmanlık görevi üstlenmesi.

9.  Her yıl Türk dili alanında öğretim programlarına devam eden lisans, yüksek lisans 
ve doktora öğrencilerine burs verilmesi.

10.  Üniversitelerin en önemli dış paydaşımız olması.

Fırsatlar
1.  Anayasal bir kurum olması ve Kurumun Cumhurbaşkanlığının gözetiminde, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı ile ilgili ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu gibi güçlü 
iki kuruma bağlı olması.

2.  Sosyal politikaların uygulanmasında siyasi erkin güçlü desteği.

3.  Bankacılık sektörünün büyüme eğilimi göstermesi Türk Dil Kurumu gelirlerini 
arttıracaktır.

4.  Norm ve değerlerin değişimden dolayı faaliyet alanlarımızın genişlemesi ve içeriklerin 
değişmesi.

IV.
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5.  Ülke nüfusunun yaş ortalamasının genç ve dinamik olması. Ülkemizde yaşanan 
dış göç olaylarından dolayı çok dillilik ve göç eden ailelerin çocuklarının Türkçeyi 
öğrenme isteği ve gerekliliği. Bütün bu demografik değişimlerin sonucu ise Sözlük 
çalışmalarının çeşitli olmasına neden olabilir.

6.  Türk dünyası içindeki akademisyenlerin, iletişim dili olarak Türkiye Türkçesini 
benimsemiş olmaları.

7.  Üniversitelerin Türkoloji, dil bilimi, felsefe vb. ilgili bölümlerindeki araştırmacıların, 
Türk Dil Kurumu ile ortak çalışmalar yapmaya eğilimli olması.

8.  Özellikle ilköğretim çağındaki öğrencilerin, ödevler yoluyla, Türk Dil Kurumunun 
çalışmalarını incelemeye özendirilmesi.

9.  Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin sözlük, çeviri, tarama vs. çalışmaları 
hızlandırması ve daha geniş kitlelere ulaşımının sağlanması.

10.  Yasal düzenleme ile Türk Dil Kurumunun akademik bir kurum olarak yetkilerini daha 
etkin kullanması daha yararlı sonuçlar verecektir.

11.  Yöneticinin 3 yıllık süre ile atanmış olması, yöneticinin uygulamadaki başarı ve 
başarısızlığını kısa sürede göstererek görevine devam edip etmemesini belirleyecektir. 
Bu sayede başarısız yöneticinin uzun süre görev yapmasının önüne geçilecektir.

12.  Çevresel düzenlemelere yönelik alınacak kararlar sonucunda eserlerin basılı materyaller 
yerine elektronik ortamda yayımlanması eserlerin daha büyük kitlelere ulaşmasını 
kolaylaştıracak ve eser basım maliyetlerinde azalmaya yol açacaktır.

B) ZAYIFLIKLAR

Zayıf Yönler

1.  Türkiye’nin bölgelerinde yayın satış temsilciliklerimizin bulunmaması; özellikle 
İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde herhangi bir temsilciliğin bulunmaması 
sebebiyle, iş ve işlemlerde güçlükler yaşanması.

2.  Kurumun kendi görev alanında birçok nitelikli faaliyeti ve yayını olmasına rağmen 
bunların tanıtılması konusunda eksikliğin olması.

3.  Kurumun iç dinamikleriyle yayınlar hazırlanmaması.

4.  Kol başkanlarının bilim kurulu üyeliği süresince geçici görevlendirme ile kurumda 
bulunmaması.

5.  Nitelikli personel sayısının yetersiz olması.

6.  Türk dili alanında ödül verilmemesi.

7.  Geçmişte hem dil hem edebiyat alanında belirli bir işlev ve konum üstlenmiş olan 
Türk Dil Kurumunun, bugün yalnızca dil alanında kalmış olması.
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Tehditler

1.  Kurumun Cumhurbaşkanlığının gözetiminde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili ve 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu gibi güçlü iki kuruma bağlı olması, halkın 
Kurumu politik olarak algılamasına yol açmaktadır.

2.  Sosyal politikaların oluşturulmasında ideolojik faktörlerin baskın olması.

3.  Bankacılık sektörünün düşük yönde eğilim göstermesi Türk Dil Kurumu gelirlerini 
azaltacaktır.

4.  Norm ve değerlerin değişimden dolayı Türk Dil Kurumu çalışmalarının çağın gerisinde 
kalma ihtimali.

5.  Demografik değişimlerin sonucu olarak faaliyet alanlarımıza yönelik talebin artması 
durumunda Kurumun beklentilere cevap verememesi.

6.  Dil gibi çok geniş bir alanda etkinlik gösteriliyor olmasının Kurumdan aşırı beklentiler 
içine girilmesine yol açması.

7.  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.

8.  Gelişen teknolojinin gerisinde kalarak beklentiye cevap verememek.

9.  Bilgi teknolojileri ve yaygın medyanın da etkisiyle, dil konusundaki bilinç düzeyinin 
günden güne düşmesi.

10.  Yeni mevzuat değişikliği sonucunda ortaya çıkabilecek yasal boşluk ve uyum sürecindeki 
oluşabilecek aksaklıklar.

11.  Stratejik Plan’ın 5 yıllık süre için hazırlanması, Üst yöneticilerin ise 3 yıllık süre için 
atanmaları sürecin kesintiye uğramasına yol açabilir.

12.  Elektronik ortamda yayımlanan eserler ve hizmetlerin, elektronik araç ve gereçleri 
kullanma imkânı olmayanlara ulaşmaması.

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 yürütülmektedir. 

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. 
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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.
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ÖNERİ VE TEDBİRLER
Kamu yönetiminde son yıllarda meydana gelen köklü ve reform niteliğindeki mevzuat 
değişikliklerinin tam olarak uygulanabilmesi, Kurum çalışmalarının daha verimli ve 
istenilen düzeyde yürütülebilmesi için 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. (31.12.2018, Ankara))

 Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
 Türk Dil Kurumu Başkanı



TÜRK DİL KURUMU      2018 YILI FAALİYET RAPORU 125

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. (31.12.2018, 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 “2018 Yılı Faaliyet Raporu”nun III/A Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin 
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (31.12.2018, Ankara)

 Hüseyin DOĞANAY
 Strateji Geliştirme Müdürü V.


