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A. Misyon ve Vizyon

Misyon (Görev)

Tiirkçenin yazılı ve södü kaynaklan iizeriıe bilime dayalı araştırmalar yapmak;

Tiirkçenin bilim, sanat, edebiyat ve öğretim dili olarak gelişmesini ve her alanda doğru

kullanılmasını sağlamaktır.

Vizyon (HedeQ

Tiıırk dilinin zenginliğini meydana çıkanp onu yeryiizü dilleri arasında değerine

yaraşır yfüsekliğe eriştirmek ve Türk diinyasında ortak anlaşma dili, dünyada ise yaygın ve

geçerli bir dil konumuna getirmetlir.

B. Oıgınizısyon Yıpuı

Dil ve Tarih yfüsek kurumuna bağh kurumudur. Özel bütçeli ve kamu tiizel kişiliğine sahip

bir kurum olan Tiiürk Dil kurumunun görev alarıı "Tiiırk dilinin öz giizelliğinin ve

zenginliğinin ortaya çıkanlması, yeryiizü dilleri arasında değerine yaraşlr ytüsekliğe

eriştirilmesi" çerçevesinde bilimsel hizmet ve faaliyetler yiirütmektir. Türk Dil kurumu;

Başkan, Başkan Yardımcısı, Bilim Kurulu, İç Denetim ve hizmet birimlerinden oluşur.

Başkanhğın merkezi Ankara' dadır.

Hizmet ve görevlerini 2 Kaslm 20l l tarihli ve 28103 sayılrı Resmİ cazete, de

yayımlanan 664 sayılı Atatiirk Kültiir, Dil ve Tarih Yiiksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri

İüakkında Kanun Hiikmünde Karamame'nin lO'uncu maddesinde belirlenmiş olup diğer

mevzuat hükii,ınleri ile Yönetim Kurulunca belirlenen ilke, politika ve stratejiler

doğrultusunda yiiksek kurum Başkanlığının gözetim, denetim ve eş güdiimiinde yerine

getirir.

664 sayılı Kanun Hiikmiinde Karamame ile ihdas edilen iki İdari işler Müdiillüğü

(Bilimsel Çahşmalar ve insan Kaynaklan ve Destek Hizmetleri), bir Kütüphane Müdiırtüğü

ve bir strateji Geliştirme Müdiirlüğü ile bir iç Denetçi kadrosu mevcuttur. Ataıfuk kültür,

Dil ve Tarih yiiksek kurumu Başkanhğında kurulan daire başkanlıklarına paralel olarak Idari

İşler Müdiırlüğü (Bilimsel Çatışmalar), idari işler Müdürlüğü (İnsan Kaynaklan ve Destek

Hizmetleri), strateji Geliştirme Müdiırlüğü, Küti.iphane Müdürlüğü hizmet birimleri

kurularak Kurumun teşkilat yapısı yeniden şekillendirilmiştir,



II. iÇ KONTROL sİsTEMİ SORU FORMU SONUÇLARI

t. kontrol ortamı

İç kontrol çalışmalannrn değerlendirildiği iç kontrol soru
formlannda Konırol Ortamı Sıandarıları; Bilimsel
Çalışmalar Müdürlüğtinde %86. İnsan KaynakJarı ve
Destek Hizmetleri Müdi,irlüğünde %88, Kütiiphane
Müdürlüğünde %9O, Strateji Geliştirme Müdiirlüğiinde
%8| oranında gerçekleşme sağlandığı
değerlendirilmektedir. Birimlerce, geliştirilmesi gereken
genel şart "KOS 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı"
olarak değerlendirilmiştir. Nitelikli personelin yetersizliği
ve mevcut personelin performansını ölçmeye yönelik yasal
mevzuat bulunmaması sebebiyle birimler tarafından bu
eylem yerine getirilememektedir.

2. Risk Değerlendirme

İç kontrol çalışmalannın degerlendirildiğ iç korıtrol soru
formlannda Risk Değerlendirme Standartları; Bilimsel
Çalışmalar Müdiirlüğünde %94. İnsan Kaynakları ve
Destek Hizmetleri Müdüılüği,inde %l00, Kütüphane
Müdürlüğünde %89, Strateji Geliştirme Müdiirlüğıinde
%94 oranında gerçekleşme sağlandığı
değerlendirilmektedir. Rıst Değerlendirme
Slandarlları'ndaki çalışmalann oranlan, eylem
kapsamında yıl içerisinde yapılan çalışmalardan (Risk
Stıateji Belgesi, Risk Oylama Formu ve Risk Kayıt Formu,
Konsolide Risk Raporu, Risk Eylem Planı Tablosu) dolayı
arüş göstermiştir. Risk değerlendirme çalışmaları
süreklilik gerektirdiğinden önümüzdeki dönemlerde de bu
çalışmalara devam edilecektir.

3. KontrolFaaliyetleri

İç kontrol çalışmalannın degerlendirildigi iç kontrol soru
formlannda Konırol Faaliyetleri Sıandarıları; Bilimsel
Çalışmalar Müdürlüğiinde %l00, İnsan Kaynaklan ve
Destek Hizmetleri Müdilrlüğünde %l0O, Kütiiphane
Müdürlüğünde %91, Strateji Geliştirme Müdürlüğünde
%94 oranında gerçekleşme sağlandığı
değerlendirilmektedir. Kontrol Faaliyetleri
Standartlarl'ndaki çalışmaların genel itibanyla
tamamlanmaya yakın olduğu görülmektedir. Önümiizdeki
dönem içerisinde çalışmalar gözden geçirilerek gerekli
güncellemeler yapılacaktır.



Bilgi ve İletişim

İç kontrol çalışmalarının değerlendirildiği iç kontrol soru
formlannda Bilgi ve İleıişim Sıandarlları; Bilimsel
Çalışmalar Müdürlüğünde % l 00. İnsan Kaynakları ve
Destek Hizmetleri Müdiirlüğtinde %lO0, Kütüphane
Müdi.lrlüğünde %100, Strateji Geliştirme Müdiirlüğünde
Vo90 oranrnda gerçekleşme sağlandığı
değerlendirilmekte dir. Bilgi ve İletişim Sıandartları' ndaki
çalışmalann genel itibarıyla tamamlanmaya yakın olduğu
görülmektedir. Öniimüzdeki dönem içerisinde çalışmalar
gözden geçirilerek gerekli giincellemeler yapılacaktır.

5. lzleme

İç kontrol çalışmalannın değerlendirildiği iç kontrol soru
formlarında İzleme Sıandarıları; Bilimsel Çalışmalar
Müdi.irlüğilnde %86, İnsan Kaynaklan ve Destek
Hizmetleri Müdtlrlüğiinde %86, Kütüphane
Müdiirlüğiinde %86, Strateji Geliştirme Müdürlüğünde
Vo86 oranında gerçekleşme sağlandığı
değerlendirilmektedir. Birimlerden gelen soru formlarına
göre. geliştirilmesi gereken genel şan -İS l S: İç Denetim"
olarak değerlendirilmiştir.

III. DİĞER BiLGil.ER

III.l. İç Denetim Sonuçları

Kurumumuza 17.08.2016 tarihinde 1 (bir) İç Denetçi
atanmış olup bu zamana kadar iç denetim raporu
diizenlenmemiştir. Ancak iç denetim faaliyetlerinin bütün
aşamalanna (makro planlama, iç denetim plan ve program
hazırlama, denetim, danışmanlık ve inceleme görevlerinin
yii,rütülmesi, raporlama, izleme vb.) ait yöntem ve esaslarl
belirleyecek Türk Dil Kurumu İç Denetim Rehberi
hazırlanmış. rehberin bir ömeği ile gözden geçirilen İç

Denetim Yönergesi uygun görüş a|ınmak iızere 27 .l2.2019
tarihli ve 2876 sayılı yazımız ile İç Denetim Koordinasyon
Kuruluna gönderilmesi için Yüksek Kurum Başkanlığına
gönderilmiştir

III.2.Dış Denetim Sonuçları

6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve genel kabul görmüş
uluslararası denetim standartlan dikkate alınarak Sayıştay
tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda kamu zaran
oluşturacak herharıgi bir bulguya rastlanmadığı
görülmüşttir. İç kontrol sistemi ve siirecine ilişkin de

herharıgi bir bulguya rastlaıımamıştır.

III.3.Diğer Bilgi Kay,nakları
Değerlendirmede İç Kontrol Soru Formu ve Dış Denetim
Rapo r u' ndan yararlanılmıştır.

Ön Mali Kontrole İlişkin
Veriler

Kurumumuzun, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin
Usul ve Esaslar Yönetmeliği'nin 27. maddesine istinaden
düzenIenen 20l6ll sayılı Ön Mali Kontrol İşlemIeri



Yönergesi ile ön mali denetime tabi taahhüt evrakı ve
sözleşme tasanlannın tutan ;

ı 03.2 Tiiıketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlan
500.000 TL ve üstü.

ı 03.5 Hizmet Alımlan (Haberleşme giderleri hariç)
500.000 TL ve üstü,

ı 03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım 500.000 TL
ve üstii,

ı 03.8 Gayrimenkul Mal, Bakım ve Onarım Giderleri
500.000 TL ve üstü,

ı 06. Sermaye Giderleri 1.000.000 TL ve üstü olarak
belirtilen parasal tutarlan aşan giderleri ön mali
kontrole tabidir. Bu tutarlara katma değer vergisi d6hil
değildir, şeklinde belirtilmiştir.

2019 yılında ön mali kontrole tabi tutulan 5 ihale dosyası
bulunmaktadır. Bu kontroller sonucunda 1 ihale dosyası ile
ilgili olumsuz görüş verilmiştir. Ön mali kontrole tabi
tutulan ihaleler şunlardır:

o 4734 sayılı Kanun'un l9. maddesi gereği açık ihale
usulü ile hizınet alımı (Personel
taşıma hizmetinin satın alınması): 567 .273,00 TL

4734 sayılı Kanun'un 19. maddesi gereği açık ihale
usulü ile eser baskr hizmeti salın alımı (I. bölüm 9
(dokuz) adet baskısı yapılacak ciltli eser, II. bölüm
20 (yirmi) adet tıpkı baskısı yapılacak eser, IIL
bölüm 20 (yirmi) adet baskrsı yapılacak yeni eser
olmak üzere toplam 49 adet eserin baskısınrn
yapılması işi):
I. Kısım: 901.2'7 5,00 TL
II. Kısım: 132.335,00 TL
III. Kısım: 441.125,00 TL
olmak iizere top|arrı: 1 .47 4.735 TL

4734 sayılı Kanun'un l9. maddesi gereği açık ihale
usulü ile eser baskr hizmeti satın alımı (l0 adet yeni
eserin, l0 adet ciltli eserin ve 21 adet tıpkı baskısı
yapılacak toplam 4l eserin baskısının yapılması
işi):
L Kısım: 86.205,00 TL
II. Kısrm: 224.180,00 TL
III. Kısrm: 289.900,00 TL
olmak iizere : 600.285 TL

4



4734 sayılı Kanun'un l9. maddesi gereği açık ihale
usulü ile hizınet alımı (Personel
taşıma hizmetinin satın alınması): 714.420,00 TL

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 2|.
maddesinin (b) fıiıası gereğince Kurumun ana ve
ek hizmet binalannın kalorifer sisteminin
yenilenmesi işi (İnşaat, mekanik tesisat, elektrik
tesisatı ve otomasyon sİstemİ): 2.098.000,00 TL
Bu ihale için Strateji Geliştirme Müdürlüğü
tarafından yapıları ön mali kontrol sonucunda
uygun görüş verilmemiş olup gerekçeleri ile
bir|ikte 27 .12.20 1 9 tarihli ve 3 5267 97 4-612.02-
E.|962 sayılı yaz| ile harcama yetkilisine
bildirilmiştir.

Kişi ve/veya İdarelerin Talep
ve ŞikAyetleri

Kişi ve/veya idarelerden ffi
dolayısıyla iç kontrol sisteminin bu bölilmüyle ilgili bir
değerlendirme yapılmamıştır. Ancak kişi ve idarelerden
gelecek bir talep ya da şikAyet olması durumunda bu bölüm
değerlendirmeye alınacaktır.

Diğer Bilgiler Yukanda açıklanan belgeler dşında buşka bir bitgi
kaynağı kulIanılmamıştır.

K.y-Tgpu- aitjolz-z6Ts yül\ul tllltlunuza afi zU] 1-20lx Yılı Karnu Iç Kontrol Standartlarına Uyum Eyüem Pıanıha
ş:l""j,,!l"ş:ı için,48 şarta yöneı\;rıü;";;'ffiıiiilii,#.'s".r-ıu birimler tarafindan

(https://esgb.bumko.gov.trlGiris/ind"*zr"t*r*!i'n"Ju'g .uyıu""?"1.ii,iiıJii.İİş,i..

öngörülen 48 evlemin zöı8 yıh' içeri.i"?;-r;öi^sl'ü""'-k;ş,i;ii*;;ı", ?t;gerçekleştirilmiştiİ.

0l .0] .20l 9 3l .12.2020 dönemini kapsayan ,planda yer alacak eylemleri belirlemek i,2erebu.alanda yaptıkları çalışmalan iç KbnĞol ari;;i;'Ğ;ı"nai"... iir-ırni;;ıi.i;;;eylemlere iIişkin son durumu,içeren raporlan haz]rlay-ak-lunucuk "l;K;; Iç i;;i;;İSıandartları Uyum Eylem Planı Hazırlama İr,Ul tj+üjOlg ;tlİ'* 32ü:rİffi;yönetici oluru ile oluşıuıulmuştur.

ıç.kontrol İzleme. ve yönlendirme kurulunun belli aralıklarla gerçekleştirecekleritoplantıIarda Kamu iç Kontrol Standartlan Üyumivı..'pıin,.n,n y."i'l.il;;ü;i§r;i;
T?p^.gTl!{u Strateji Geliştirme Müdtirlüğü tu.utna-']aı,şmj t"kri.i -h;;;i;;;k
l I .07.20l8 tarihli ve 546 savılı yazı ile müd"ürüüki;i. ,; k;, i} roniioı itana'ut;;r;;ey|em planr hazırlama ekibiüvJl".İ"İ UİİJlril,İriİİİ..- 

'" ^*"

5,**ı-, iç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, O l .0l .20l 9-3 l . l2.2020 dönemini
$n_savqı [gT, iç Kontrol Standartı.ri;; Ü-y.,JEr|"i,"öı-,'nau be|irlenen evlemlerigörüşerek. "Eylem Planı"na son şeklini ,...1ş ,.3i.i).jtjııi t".inİ-r.'#'*';i"tji;y.öneıici o|uru aıınmıştır. Eyıem.pianı soıı sayiıı *;;. i; K;";i';; b.lü"ıifl.jii,iilIlişkin Usul ve Esaslar Hakkında io*t."ıik'r.ii.i')İ'ı<onooı Rehberi çerçevesindehazırlanarak. üst vöneticinin onayını müteakip 02.01.20\9 ta.ihüi ;; i0';Jy;ı;-;;"tl;
,Tx:;,_.^__,,_:j^^^...,Jrg]lr,' 

--;;6İ;İ;"" gönderiımiş ve



mlgr0rOiönemini kapsayan Kamu İç Kontrol Standartlanna Uyum Eylem Planı'mızda
79 adet genel şart için 22 adet eylem öngörülmüş olup 20l9 yılında 13 adet eylem yerine
getirilmİştir. Anılan 22 adet eylem ile ilgili yapılan çalışmalar şunlardır.

20ı9 YILINDA GERÇEKLEŞEN EYLEMLER

ı KoS 1.1. Kamu iç Kontrol Standartları,na yönelik olarak 09.0l .2019 tarihli ve 1 sayılı
yazı ile İç Genelğe Q0|9l1) yayımlanaıak bütiin personele dulurulmuştur. Anrlan
Genelge ekinde;
l . 5018 savılı Kanun,
i. iC ro"iioı ve Ön Mali Kontrole iıişkin Usul ve Esaslar Hakkında yönetmelik,

3. Kamu İç Kontrol Rehberi.
4. İç Kontrol Uyum Eylem Planı (20l9-2020).
5. İc Kontrol Sistemi Soru Formu.
O. İİ ront.ol izleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri ve Toplantı Takvimi,
7. iisk Yonetimi Ekibi ve Toplantı Takvimi.
8. Risk Strateji Belgesi,
Ö. iii.iil".i. ıi"li.leimesi, Değerlendirilmesi ve Kaydedilmesinde izlenecek yöntem,

10. Risk Değerlendirmesi ve Cevap Matrisi,
l i, rti* oiiru-mu Başkanlığı 1üsk Haritası peısonelimize gönderilerek personelin

bil gilenmesi sağlanmıştır.
Afi];, ar;;t"j; Ge[ştirme Müdürlüğü (SGM) tarafindan yapılan bilgilendirme
to'ntantıları. hüırlama' grubu çalışmalu}'. izleme ve yön|endirme Kurulu toplanıılan
,"i*i"a. 'rr-. g.,i"ıina.' iç' kontrole yönelik bilgi, birikim ve farkındalık
yaratılmakıa ve anınlmakıadır.

Kos2.1.2019.2023döneminikapsayanStratejik.Plan'ımızdabelirlenen
k-u--.*urun misyon (görev) ,. ,irybn*," (hedef) genel . ağ sayfasında

vav,mlanma., ve Kunımunlöneiici ve perionelinin e_posta adreslerine yılda. bir kez

ü;ı;ii;i,-; uma.,yla g6nderilmesi' için Strateji. Geliştirme Müdiirlüğünce

08b3.20l9 tarih ve 427 sayılı yazı ldari lşler Müdtirlüğüne (lnsan Kaynaküan.ve

b..Ğt iiir..Gri) ve Bilimsel Çalışmalar Mtıdtirıtigtine gönderilmiştir. ongörülen

;ffi- ;;tt"* 'Bilimsel çalışmaiar Müdiirlüğü tarafindan gerekli çalışmalar
vaoılarak Kurumumuzun 

' .isyon ve viğonu genel _ ağ say.famızda

iii"yirai..**i.ıiceriVdiger_icerikler/misyon_ve_vizyonf) yayımlanmış ve Kurumun

İtln'.ti.İr.-p.r.onetinin k-urumsal e-posta adreslerine gönderilmiştir,

Kos 2.3. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün l2.06.2019 tarihli ve 908 sayılı üst.yazısı

iı. tuor" .tlJüıiıtışn, önceki eyteh planlan dönemlerinde hazırlam§ o_!4üklaı

,"..r'J"Pİİİın çizelgelerini gtırıcellemöleri istenmiştir, Bu kapsamda: Bilimsel

E"İ,r."ü?'İülaJİlrp-u )İ"OO.Zbl9 ıarihli ve 987 sayıli yazı ile insan Kaynaklan ve

ö;ilk rü,r;;i..i ıı7ıiati.ıtığti l3.06.20l9 tarihli ve 9l4 sayılı yazı ile_Küıüphane

tüü;ii;ı;ğ;"iö.&.z'ois 1,.;ıii ve 945 sayııı yazı iıe "Görev Dağ.l.,p çizeJgesi"ni
;ü;;;İİ.,-;.-k Strateii Gelişıirme Mtidtirltigtiııi göndermişlerdir. 20l9 yılında lnsan

ft;,*ılü|;; ij;;i;'i iil;iı"rt Müdürıüğü tarifından "işçiıerin Göreı Tanımları"

|";l.ı}.ir. l. roniioı irı"." ve yönleidirme Kurulu üyeleri tarafindaı. uygun

;li;;;;,;; i,s.ö8.j6is,;hinde tist ytınetici tarafindan onaylanmıştır. sg_iş.J:u|..r:

;lİ';;İ;;ü; İr; ruvnu1.1u" ," Desteİ< Hizmetleri Müdürlüğü_ tarafindan.2l ,08,20'l9

;;;il-ıi"r; D9;;"yü yazı ile Strateji Geliştirme Müdürlüğiine bildirilmiştir.

Kos3.t.insankaynaklarlyönetimi,ilgiliyasaldıizenlemelerçerçevesindeStratejik
i,ı"rr:a"ı.i u.uç ,.i hedefleiin gerçekle-şmesini sağlamaya .yönelik olmasrna gayıet

^+^-|.r^Air İ,,.^., kavnaklannda nitelik ve nicelik açısrndan personel eKslKllgrntn;;;kJ.. il"n kaynaklanndi nitelik ve nicelik açısından_ personel eksiklığının

İ"spİİ edilmesi amacıyla İdari İşler Müdürlüğü (Insan Kaynaklan ve DesteK

İjİJ..tİ.ıı ıarafından-"personel Talep Formu" hazirlanmış. 02.07.20l9 tarihli ve



1009 sayılı yazı ekinde birimlere gönderilmiştir. Birimler taıafından işlenen form
İşler Müdürlüğü (İnsan Kaynaklan ve Deİtek Hizrrıetleri) tarafindan rapor hAline
getirmiş. lç Kontrol ]zleme ve Yönlendirme Kurulu tarafindan 08.07.20|9 tarihinde
imzalanarak üst yöneticiye sunulmuş ve üst yönetici tarafindan 23.07 .2019 tarihinde
onaylanmıştır.

KOŞ.3_.2: Yöl9tici_ve personelin görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için
gerekli olan bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalan maksadıyla görev alanlan ile
ilgili kamu kurum ve 1r-|ı,şlan tarafindan düzenlenen ..Eğit6r, 

çİlıştay, toplantı,
seminer, konferans vb." aktiviteler ile ilgili faaliyet ve etkinliküer takİp ecİilerek
yönetici ve personelin katılımlan sağlanmaktadır. 2019 yıllı içerisinde eğitimlere
katılan personel listesi İdari işler Müdü;lüğü (insan kaynakiarı ve Destek Hizmetleri)
tarafından 16.12.2019 tarihli ve l896 sayılı yazİ ekinde Strateji Geliştirme
Müdi.iılüğüne gönderilmiştir.

KOS 3.5. İaari İşler Müdiirlüğü (İnsan Kaynaklan ve Destek Hizmetleri) 03.|0.2017
lalih. ve _5l3_.sayılı yazı i|e birimlerden ihtiyaç duyduklan eğitim konulannı
belirlemelerini istemiş ve birimlerden gelen eğitim taiepleh dogrultri..rda 25. ı0.2Oı 7
tarih ve 458 sayılı yazı ile Başkanlık makamı oıuru aiınmıştırl 2018 yılı içerisinde 7
eğitim konusu, 20l9 yılı içerisinde 5 eğitim konusu olmak üzere toplamdj 12 eğitim
konı.ı^su belirlenmiştir. ldari işler Mtidtırltıgtı (insan Kaynaklan ve Destek HizmeTleri)
27.10.20|7 tarit ve 580 sayıh yazı ekinde Başkanlık makamı oluru, eğitim konulari
ve progr.ımını Stratej i Geliştirme Müdi,iılüğüne bildirmiştir.

ıdari işıer Müdiirliiğü 
^(in_san 

kaynakları ve Destek Hizmetleri) tarafından öngörülen
eyJem gereğince. 01.01.2020-31 .12.202l tarihleri arasındakİ dOnemi kapİyacak
şekilde personelin mevzuat çerçevesinde alması gereken eğitimlerin oi.ıı.zılg
tarihine kadar belirlenmesi, eğitim programının hizırlanaıa.i tıst y<lnetici oluruna
sunulması ve Strateji Geliştirme Müdi,irlüğtıne bildirilmesi hususıında 25]1.r0|9
tarih]i 

.ve .1780 .sayılı yazı _insan _Kaynaklan ve Destek Hizmetleri Müdülüğtine
gönderilmiştir. .]{g Işler Müdiırlüğü (insarı Kaynaklan ve Destek Hizmeiieri)
03 -12.2019 tarihli ve l8l9. sayli yazısı ile 6irimlerden eğitim ihtiyaçlanni
bildirmelerini istemiş ve birirnlerdön geGn eğitim taleplerine uyguıi olarak 16'.tİ,.2İ]ıg
l.T.h!i "i 602 sayılı Başkanlık Makamı oturu iıe 2O20-2O2ı dö;;mi eğiti. prog.u.,-
belirlemiştir.

RDs 6.1. 20|9-2023 dönemini^ kapsayan Strateiik Plan'ımıza .ilişkin Risk Strateji
Belgesi hazırlanmış ve 09.01.2019'tarihli ve 1 öayılı yazı ile iç b;;"ic;-(roiö7ii
yayımlanarak bütiin personele duyurulmuştur.

2:},?-202? .dönemini .kgsayan Stratejik Plan'ımızdaki hedeflere ulaşılmasını
etkıleyecek risk]erin, hedeflerden sorumlu birimler tarafından tespit edilmesi için Risk
Pv.1,11a 

Formu ve Risk Kayıt Formu, strateji Geliştirrne vüatiiıiieünü; öa.ii.ioiö
lT1', ,u" ı^o.uJ şvıIı ye":|sınln ekinde bütiin birimlere göndeilmiştir. Birimler
taratından Risk oylama Formu ve Risk Kayıt Formu loldurularak (Bilimseı
Çalışma]ar MüdiirIüğü 22.11.20_|9 tarihli ve |76i sayılı yazı iıe-insan-ray;rk;;;;
P.:*9.k,.HPr]:tl..ri^Mildiiüdüğü 2|.11.2019 ıaıİhli ve'1762 say,lı yaz ile.'kütüph;;
Müdürlüğü l3.11.20l9 ıarihli ve .l7],4 sayılı--yazı ile formlan.;- Straıeji Gelişıirme
Müd.ürlüğiine konsolide edilmesi için gönieriliniştır. sirateii cöııştirmi vtiaüıupii
tarafından konsolide edilen riskler iç Kontroı' izleme Je Vo,iı""Ji... İr-İ,
üyelerince 05. l2.20l9 tarihli toplantıda görüşülmüş ve karaıa bağı;,şt* K.;;;lİ;
risk raporu 05.12.2019 tarihindİ üst yönİtici'tarafindan onaytaĞıştır. '



RDs 19-2023 dönemini kapsayan Stratejik Plan'
ulaşılmasını etkileyecek risklerin, hedeflerden sorumlu birimler tarafindan tespit
edilmesi için Risk Oylama Formu ve Risk Kayıt Formu, Strateji Geliştirme
Müdürlüğiinün 06.1 1.2019 tarihli ve 1692 saylı y.Vtsrnrn ekinde bütiın birimlere
gönderilmiştir. Birimler tarafindan Risk Oylama Formu ve Risk Kayıt 

_ 
Formu

ğoldurularak Strateji Geliştirme Müdürlüğilne konsolide edilmesi için gönderilmiştir.
Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmş,
riskleİ oylama ve risk kayıt formalannda belirlenen risk puanJan, bir önceki dönemde
belirtenen risk puanları ile karşılaştırılarak risk seviyesinde meydana gelen artlş ya da
azalışlar tespit edilmiştir. Aynca risk puanları, 'Tiirk Dil Kurumu Başkanlığı Risk
Haritası"na 

'uygun olarak yüksek, orta ve düşük düzey risk olarak kategorilere
aJrılmıştır.

RDS 6.3. 20119_2023 dönemini kapsayan Stratejik Plan'ımızdaki hedeflere
ulaşılmasını etkileyecek riskler birimler tarafından tespit edilmiş, Strateji Geliştirme
Müdürtüğü tarafından konsolide edilen riskler İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme
Kurulu ü-yelerince 05.12.20l9 tarihli toplantıda görüşülmüş ve karara _bağlanmıştır.
Konsolide risk raporu 05.12.20119 tarihinde üst yönetici tarafından onaylanmıştır.

2019_2023 yılı Risk Strateji Belgesi hazırlanarak 09.0l .2019 tarihli ve l sayllı yazı.ile
iç Genelee (20l9l1) ekinde biitün personele duyurulmuştur. Birimler tespit edilen
riskleri cı"nlemeye yönelik önlemler alınması konusunda Risk Eylem planı Tablolan
Strateji GeliştirineMtidtırıügüntın l8.12.2019 tarihli ve 1916 sayıh yazısı ile birimlere
gOnderilmişİir. Birimler 1arafından doldurulan formlar Strateji Geliltirme
iatıdtı.ıtigtin. gönderilmiş ve strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafindan Risk Eylem
Ptanı belğesi h-azlrlanarak 31 .12.20|9 tarihinde üst yönetici tarafından onaylanmıştır.

is ız.ı. ramu İç Kontrol Standartlanna Uyum Eylem Planl,nda öngörülen eylemlerin
uygulanmasına İit sorumlu birimlere 09.01,2019 tarihli vel sayılı yaz_ r _ye lç.Çe.ne§9

1io-ı9ll; iıe gerçekleşme sonuçlannın dtlzenli olarak izlenip değerlendirilmesi için ilki
i-ır-. iı.iri.iri ise aıahk ayinda olmak üzere 6 aylık dönemler itibanyla Ge.9elg9

"tinJ" 
gtına.;ı"n iç Kontroi Soru Formu,nun birimler taraflndan değerlendirilerek

sonucun"birimimize'gönderilmesi bildirilmiş ve personele duyurulması sağlanmıştır.

b'iİı.ı"ro"n gelen iç kontrol Soru Formlan, Strlteji GeliEirme Müdürlüğü tarafindan

ı.""."iia. .aiıriş vö "İç Kontrol Sistemi Soru Formlan Değerlendirme ve Konsolide
Ruoo-" hazırtanarak İi Kontrol izleme ve Yönlendirme Kurulu üyeleri tarafindaı
ioil.ioıg tarihinde uygun bulunarak Üst yönetici tarafından 23.12.20ı,9 tarihinde

onaylanmıştır.

İS l Z.Z. İç kontrolün eksik yönleri ile uyguı_olmayan kontrol. y_önıemleri birimler
ıarafından'altı ayda bir doldurulan Iç Kontrol Soru Formu aracülığıyla takıp.edılereK

Aıi.İ"...tt" v'e iç kontroıtın eksik yönlerine iç Kontrol Sistemi Değ_erlendirme

İl"r".'"a" ver verilmektedir. Bir sonraki uygulama yılı içinse _eksik^yönlere ağırlık
veiiüerek uyğun kontrol yöntemleri oluşturulmakradır. Ayrıca 2o|9_2oz3 dönemını

k;;;;ft iiiiı. strut.ji delgesi hazırlanarak 2o|9l1 sayılı iç genelge ekinde büti1rı

birimlere gönderilmiştir.

İS ı z.3. «amu İç Kontrol Standartlanna Uyum _Ellem Planı,nda ön9örülen evlemleJın

,ygulun-asrna İit sorumlu birimlere 09.01.20l9 tarihli ve1 sayılı yazı ve üç qe.ne.ıg9

|jo'ısn )ıl" c;.çekleşme sonuçlannın diizenli olarak izlenip değerlendirilmesi için ilki
i,;i..",'iki.-.i.i i." '*uı,t ayinda otmak üzere 6. aylık dönemler itibanyla çe.lelg9
.ı,i.a. L3ra.riı.n iç Kontroi Soru Formu,nun birimler tarafindan değerlendirilerek

.""r.r.--İtİ".;i Glilştirme Müdürlüğüne. göndeıi_lmesi.bildirilmiş ve !":,.9l*ffi;i;;;;-;;iı"".,lii.. bi.imı".dei gele-n iç Kontrol. Soru Formları, Strateji

Ö.İŞİi#."Vtıaİİİltıgti'ta.af,naan koısoide ediimiş ve "it [",l]l:]._!l,i,_p,_l".T
Formüarı Değerlendirme ve Konsolide hazırlanarak İç Kontrol İzleme ,,ıq



yönlendirme_ rurulu ll
yönetici tarafind an 23 .12.2019 taihinde onaylanmıştır.

, is..ız.5. iç kontroliin 
_ 
değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler

b_elirlenerek yıl sonunda.hazirlarıan iç_ kontrol sistemi Değerlenai.rie napo.u;nau İiçKontrol Gerçekleşme Raporu) zayıf ve güçlü yönlerimiz belirlenerek'bii ."*iti
uygularna döneminde bu zayıf yönieri gidermeye yönelik çalışmala, vup,ı.uı.taa,..

2020 YILINDA GERçEKLEŞTİnİı,pınsi PLANLAN EYLEMLER
ı kos 1,5, vatandaşa 49ğrudan.sunuıan hizmetler, iş ve işlemler ile ilgili mevzuatlara

uygun olarak eşit ve adil bir.şekilde yerine getirilm.ı.ı"alr. ıyn"u ruffi;il"d;;"
s,,r.ıi},Eumuz hizmetler ite iigili memnunğet ank"İİ".i hazırlanmış 

"lrp'jO.Öİ.JÖİbtarihinde diizenlenen iç Kontrol izleme ve 
'ö;;;ir.;"K;lri;I";Hilil;

anketlere son şekli verilmiş. üst yöneticinin o+.ojjöıs tarihli 248 .ur;ı;';i;"ii.anket uygulamasına baslanmıştır. insan Kaynakl;"; D;.i;k ri#.",ı"Hiü.i#ltjil,20l8 yılı.için uy^gulanan memnuniyet anlitininİonuç raporunu hazırlamış ve raporüst yönetici tarafından onaylanarak ıs.06.2Oı9 .iliı|i u, gqz *vı, 
'v-i'll.'ğ,r"i.ii

Geliştirme Müdilrlüğiine gdnderilmiştir.

Ankeılerin 20l9 vıIı için. uygulanmasına devam edilmesi hususunda straıeiiCelişıirme Müdtıılüğü öunnİii ia-ı 
"iiı.. -ütıaıııııeu". 

|ir.",i-i<jr"""u1},"'i,r"Desıek H izmetıeı ı zö. os. zois i; nİİ,. zTİ .rv,İİİ;;-;;.;İ;ır;
İnsan Kaynaklaıı ve Destek Hizmetleri Müdülüğü,20l9 yıIı için uygulanan ça|ışanve hizmeı alanlara vönelik -.;;r;;'^*.;irİ;';rç raporunu hazırlamıs olun
: iff ,,j 

llxihT.- 
oni ro l İz l em e ve i;;,i ;; ;; ;i ;i; ;;ü 

^k 
; ;Ş ; J":; #

o kos 2.6. Başkanlrğrmız birimlerinin ıemel fonksiyonlannı eıkin bir şekilde verinegetirebilmesi için öiel tı""...utip !l..ri..i, ö"pii 
"iiımesi. 

söz konusu qörellerinstirekliliği ve takibinin *ğı"r-"k'c;;;kı;';',i;ilj;;Hi"Ieyici ve iyileşıirici kontrolfaaliyetleri çalısmalanruıi 
^v-ap,ımi-,.n' *ğü;ö u.a.,yıu Straıe ji GelistirmeMüdürlüğü tarahndan oç.os.)o i il-iı, ;" ;;T;,l, yazı ile birim,erin hassasgörev|erini belirlemeleri ve yazı ekinJe gona..i[n':'ıı*.as Cörev Tespit Formu veHassas Görev Envanteri"ni joıa*"uL-ü'".iii;;i. ilirimı"r ..Hassas Görev TesniıFormu ve Hassas Görev arr-i*i'"iİ-"ı"v-"lliıi'iİ*'.:i Gelişıirme Müdürlüğünegöndermişıir. Birimler tarafınaan gonde;;;;"ö;. §,rateji Ge|iştirme Müdür.lüğütarafından konsolide edileJek 2.İs'-ioTr;;;.;j;i iup.uyun Türk Dil KururiuBaşkanlığı Hassas Görev Envanıeıi ı,"i"ı"*i,iiir."zö20 yı|ında hassas görevlereiliŞkin çalışmalara devam edilecekıir. -"'*-"'vllı' -\]

'ffiu#;,3&1h'.?3i,lİ;;:*',th,,}i',nffi.i,}:şşiff 
.l,##{lqi.ş}:,triH:Müdtfulüğü tarafından koı

Kurulu üyelerince 05.12.2019^ıarthıi -ü]i;;'g'o"iiii.uş ve karara bağlanmıstır.Konsol ide ri sk raporu os. ı z.zo ı ç ı-; t i,ia'. Ü;lsiliü;;h ;;;;;y ilil;Şli;:"''

$.*i:r"[r**T::].gfl:|..1ö1l^eln]e1^[apsamında 
..Risk Eylem Plaru Tabloları..straıeji Geıijtirme ııtıatıiitiptintin ı s. ı z.zoiö;ihi;;; ı siil;},İİTJ,ffı.';,?lİ]İ;gönderi|miştir. Birimler -ıaralindan- dllOĞl"n "r...j- Straıeji CeliştirmeMüdiırlüğiine gönderilmis ,".ştllt9ii c.ıişii.-.'ı.iuaiiiiiitı t-uınau,., Risk EvlemPIanı belgesi hazırlanarak 31.1z zoiö t".iı,I"a.'i,.i'v};],ilİ;;r;ü;;;;il;il;:

Bu riskleri hakkında 2020



Birimler tarafından yıllık rapor ve üst yöneticiye

KFS 7.2. Riskleri karşılamaya uygun, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem
sonrası kontrollerle birlikte politikalar, prosedürler ve teknikleri destekleyen siireçlerle
ilgili kontrol raporları 2020 yılında diizenlenecektir.

. Bİs 15.6. iş ve işlemlerin kaydı, sınıflandınlması, korunması Ve erişimini de kapsayan,

belirlenmiş standartlara ve mevaıata uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi

oluşturulması için 2020 yılında gerekli çalışmalar yapılacaktır,

Bis 16.r. 2020 yılında iş ve işlemlere yönelik hata,_ usulsüzlük ve yolsuzlukların

tiİJi.i.ltınt".löri mevzuat çeiçevesindi belirlenecek ve İç Genelge ekinde bütün

personele duyurulacaktır.

ıs ız.a. kamu İç kontrol standartlan ulum Eylem planı,nın izlenmesi ve

deperlendirilmesi .onucunda, birimlerden gelen İalep ve .şikAyetler dikkate

alı"nmaktadır. iç denetim ve dış denetim sonucunda rapor diizenlenmesı durumunoa

2020 yılında gerekli önlemler alınacaktır,

İS l a.l. Türk Dil Kurumu İç Denetim Biriminin işleyiş ve yöneıimine, iç denetim

faaliyetlerinin yrıırüttılmesinel ,.-ri vtl".,i.i"i" ,e ii aöni,tçiı6.in iç denetime ilişkin
pörev_ vetki ve sorumlulukiarina yoneıiı< esas ve usulleri dtizenleyen lç. Denetim

?"j"J;ri.i.,ı.,ı"jı;;,B"Ğı;ğ; iç Denetim Koordinasyon Kurulunun olumlu görüşü

alınarak BaŞbak* v*o,..iig,i;i;;J; 09ll2l20|6 tarihinde onaylanmış. Atatürk

tilffi fril,;Tu.iırvtiı...t,ii-r_., iiutrı. vtışuri.|iğinin |2l|212016 tarih ve l292

;;;,i;';,;;;;;;ıii;o"'frrt iiii'r"_." iç Denetimlonereesi gönderiımiş ve bu

Yöners,e. Kurumumuz *."irna_-ioıo kur,* uy, itibarıvla vüriirlüğe konulmuştur.

^İ:"'; 
j;;;İ;;;üiy;iı.#ii,ffiü;;;ui*i,u tluur, planlama, iç a:l_,]lT plT

;;;g;- iliı".". a.".ti.. danışmanlık ve inceleme görevlerinin yürütülmesı.

ranorlama. izleme vb.) 
",İ- 

v6"t" İe esasları belirleyecek Türk Dil Kurumu lç

6H;it il.ft;;i-#;rd;,,ş:Ht.ı" ği i-o*. gi i le 
. 
ğtizden secirilen i ç Denetim

Yönergesi uygun görüş 
^ü,;;'Jür;;;,iz.i).iiji-ql_ıııIve 

2875 sayılı yazımız,ile Iç

Denelim Koordinasyon i;il;-i"d"rilmesi için Yiiksek Kurum Başkanlığına

gönderilmiştir.

.isı8.2.Kurumumuzda1.7lo8l2016tarihinde!(tioı.edenetciatanmıŞoluphenüziç
denetim raporu t_,a*.uiişi,r.,üii,iii,i"."l "ı_ 

iç.a.n.ıi. raporlanna istinaden

gerekli önlemleri iç",n ,fr,"İ pj*,;;an;"k ve izleme yöntemi belirlenecektir,

İont-rc iliştin Uilgi * ru.l..aalık düzeyinin

ua.u., ," üst yönetimin iç kontrole yönelik olumlu

bakış açısı,

ı Kurum personelinin iç kontrol sistemi konusunda

temel bilgilere vökıf olması,

. İç kontrole yönelik kurumsal örgütlenmenin

t mumlurr-u", (İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme

Kurulu, İç Kontrol Uyum Eylem Plan Hazırlama

Grubu, İdare zu* r"",ai,"ttlrü, Sid

V.l. Güçlü Yönler



Koordinaıörü. Hassas Cörevler Belirleme Komisyonu.
Etik Komisyonu).

ı Başkanlık faaliyetlerine, mali karar ve işlemlere ait
yazılı prosedürlerin belirlenmiş olması,

ı Etik davranış ilkeleri konusunda personelin
farkındalığının oluşturulmuş olmas1 Türk Dil Kurumu
Başkanlığı Eıik Rehberi'nin hazırlanarak personele
dağıtılması, etik bilgilendirme ilanlannın personelin
görebileceği alanlara asılması, etik mevzuatının EBYS
iizerinden bütiin personele dulurulması,

ı Hata, usulsiizlfü ve yolsuzlukların bildirim
yöntemlerinin belirlenmiş olması (Hata, Usulsüzlük.
Yolsuzluk ve Ayrımcılığın Önlenmesi konulu İç
Genelge ve genelge ekinde yer alan Yolsuzluklann
Bildirilmesine iIişkin Kııavuz İıkeıeri;.

ı Stratejik iımaç ve hedeflerle birlikte Kurum misyon ve
vizyonunun belirlenmiş olması,

ı Birimlerin kendi misyon, vizyon ve özel hedeflerini
belirlerniş olmaları,

ı Kurum genelinde yetki devri konusundaki ilgili
prosedürlere uyulması (İmza Yetkileri ve Yetki De"vri
Yönergesi, Görev Devir Formu),

ı Kurum 
_ 
genelinde görev hnımlan ile yetki ve

:::T|** alan]arının yazılı olarak t..piİ .aİlriş
olması (Unvan Bazında Görev Tanımları. alı Birim
Görev Tanımları, Yedek Personel Çir"l;..;,-;;.;;Dağılım Çizelgesi),

ı Faaliyetlerin yünittilmesi sırasında görevler avrılıEı
ilkesine uyu|ması (Görev Dağılım Çirllg..İ.l. 

-'"""'
ı Yöneticiler Jarafından hiyerarşik kontrollerin usuli,ine

uygun olarak yerine getirilmesi,

ı Kayıt ve dosyalama sisteminde belirli bir diizeyde

*TdT].1ş.: ve otomasyonun sağlanması. Elekıronik
Deıge y onetım Sistemi.nin faaliyete geçirilmesi,

ı Bilişim varhklarının edinilmesi, bakımı veyenilenmesinde verimliliği arttrmak amacıyla .".k"ri
bir yetki mekanizmasının oluşturulmuş olması,

ı Bilgi sistemlerinde oluşabilecek hata, usulsiizliik ve
edilmesi ve alınacak önlemlere

11



ı

ı

ilişkin Bilgi Güvenliği Belgesi'nin oluşturulmuş
olması (Bilgi Güvenliği Belgesi),

Başkanlık genelinde donanrm varlıklan
dokiimanlanrun ve bilişim varlıklarının (Sunucu,

bilgisayar vb.) bakım, onarrm ve yenilemesinin

sistematik olarak yapılması,

YıUık eğitim programının hazırlanmış olması,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu'nun 9. maddesi gereğince, katılımcı
yöntemlerle Stratejik Plan hazırlanmasr ve bunun

kamuoyuna dulurulması,

ı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu'nun 9. maddesi gereğince progr,ım, faaliyet ve

projeler ile bırnlann kaynak ihtiyacınr, performans

hedef ve göstergelerini içeren Performarıs

Programı'nın hazırlanması ve bunun kamuoüuna

duyurulması,

ı Kurumun bütçesinin ilgili mevzuatlar kapsamında

Stratejik Plan ve Performans Programı'na uygun

olarak hazrrlanması ve bunun kamuoyuna

dulıırulması,

ı Kurumun stratejik amaç ve hedeflerinin, stratejilerinin,

varlıklannrn, yiikümlülüklerinin ve performans

programlarının her yıl kamuoluna açıklanması,

ı Calısanlann adil dawanışa ilişkin sıkıntılarını

l]"İ.Lll"".1.1.ri iletişim sisteminin oluşturulmuş o[ması

(ZİMBRA),

ı Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması yolunda
- 

tarşluşl.*ı olası risklere ilişkin 
^analiz 

ç^l'şs:;

İ*İ.rr'".".l-,rş olması (Risk Oylama ve Risk
'r"vrİ 

r"..., Konsolide Risk Raporu, Risk Evlem

P-lu1,, r"Ul"l"", nisk Haritası, Risk Strateji Belgesi),

ı Stratejik Plan'da yer alan amaç ve hedeflere ilişkin

tu-.rul faaliyetlere yönelik risklerin belirlenmiş

olması (Risk Strateji Belgesi 2019,2023),
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V.2. İyileştirmeye Açık
Alanlar

Birimlerin iç kontrol sistemi kapsamında yapılması
gereken işlemleri iş yiikü olarak görmesi,

Siireç akış şemalaıının oluşturulması, iç kontrol eylem
planının uygulanması, veri toplama ve risk yönetimini
kapsayacak şekilde bir yazılım programının olmaması,

İç denetim faaliyetine yönelik farkındalığın
oluşmaması,

Mesleki yeterliği geliştirmeye yönelik eğitim
ihtiyacının belirlenmesine rağmen uygulama
konusunda öngörülen sayıda eğitimin verilememesi.

Geçici veya siirekli olarak görevden ayrılma
durumıında, görevden aynlan personel taıafindan
yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve dokiimanlan
içeren bir raporun, görevi devralan kişiye teslimine
ilişkin yazılı kuralların oluşturulması (Görev Devri
Formu),

Mevzuat yetersizliği sebebiyle personelin
performansının değerlendirilememesi.

V.3. EyIem İçin Öneriler

İç kontrole yönelik bilgi ve farkındalığın büiü" I(uruma
yaygınlaştınlması planlanmaktadır.

Siireç akış şemalannın oluşturulması, İç Kontrol Eylem
Planı'nın uygulanması, veri toplama ve risk yönetimini
kapsayacak şekilde bir yazılım programü oluşturulması için
gereken çalışmalar yapılacaktır.
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