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Türk Dil Kurumunun kuruluşunun 
86. yıl dönümü kutlandı.

12 Temmuz 1932’de Türk Dili 
Tetkik Cemiyeti adıyla kurulan 
Türk Dil Kurumunun 86. kuruluş 
yıl dönümü 12 Temmuz 2018 tari-
hinde Vakıfbank Genel Müdürlüğü 
Ankara Ek Hizmet Binası Toplantı 
Salonu’nda düzenlenen bir törenle 
kutlandı. Tören çerçevesinde, 2017 
Türk Dili Yılı münasebetiyle Türk 
Dil Kurumu ve Vakıfbank iş birli-
ğiyle gerçekleştirilen “Dilimiz Kim-
liğimizdir Karikatür, Ası ve Fotoğraf 
Yarışması”nın ödül töreni de düzen-
lendi. Yarışmada dereceye giren ve 
sergilenmeye layık görülen eserler-
den oluşan sergi de aynı gün ziyarete 
açıldı.

2017 yılı, Cumhurbaşkanlığı hi-
mayelerinde Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil 
Kurumu öncülüğünde “Türk Dili 
Yılı” ilan edilmiş ve bu kapsamda 
pek çok faaliyet düzenlenmişti. Bun-
lardan birisi de Türk Dil Kurumu ve 
Vakıfbank iş birliğiyle gerçekleştiri-
len “Dilimiz Kimliğimizdir Karika-
tür, Ası ve Fotoğraf Yarışması” idi. 
Yarışmanın ası ve fotoğraf dalında 
birinciler 15.000, ikinciler 10.000, 
üçüncüler 5.000 ve Teşvik Ödülü’ne 
layık görülenler de 2.500 TL’nin sa-
hibi olurken karikatür dalında ödüle 
layık eser bulunamadı.



TDK

8 9Tü r k  D i l i 

Törende konuşan Atatürk Kül-
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, 2017’yi 
Türk Dili Yılı ilan ederek Türkçe için 
seferberlik başlattıklarını ve pek çok 
kurum ve kuruluşun da iştirakiyle 
faaliyetler düzenlendiğini belirtti. Bu 
faaliyetlerle Türk Dili Yılı’nın başta 
Millî Eğitim Bakanlığı camiasıyla 
sanat çevresinde yankı bulduğunu 
ifade eden Prof. Dr. ÖRS, Türkçey-
le ilgili meselelerin güncelliğini hâlâ 
koruduğuna dikkat çekti. Devlet ku-
rumlarının yanı sıra özel kuruluş-
ların da dil hassasiyeti taşımasının 
elzem olduğunu belirten Prof. Dr. 
ÖRS, teknoloji ve ekonomiyle iştigal 
edenlerin yabancı kelimeler konu-
sunda üzerlerine vazife düştüğünü 
söyledi. Yabancı kelimelere karşılık 
bulmayı yalnızca Türk Dil Kuru-
munun işi olarak görmenin yanlış 
olduğunu kaydeden Prof. Dr. Örs, 
“factoring”, “leasing” ve “portfolio” 
gibi kelimelerin ekonomi sahasının 
uzmanlarınca bir an önce Türkçeleş-
tirilmesi gerektiğini söyledi.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Gürer Gülsevin, törendeki ko-
nuşmasında Türkçenin pek çok kül-
tür ve dille temasa geçerek zengin-
leşmiş bir dil olduğuna dikkat çekti. 
Bu temasların bazen menfi tesirleri-
nin de olduğunu belirten Prof. Dr. 
Gülsevin, Türk devlet adamlarının 
bu durum karşısında geçmişte oldu-
ğu gibi bugün de harekete geçtikleri-
ni ifade etti. Geçmişte Karamanoğlu 

Mehmet Bey’in uyandırdığı dil bi-
lincinin 20. asırda Türk Dil Kuru-
munun da kurucusu olan Mustafa 
Kemal Atatürk tarafından devam 
ettirildiğini, 2017 yılına gelindiğin-
de ise Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından aynı şuurun 
paylaşılarak Türk Dili Yılı ilan edil-
diğini söyledi. 12 Temmuz’un Türk 
Dil Kurumunun kurulduğu gün ol-
duğunu belirten Prof. Dr. Gülsevin; 
Kurumun çalışmalarının o günden 
bu yana aynı özveriyle sürdürdüğü-
nü, 1982’de Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu bünyesine 
dâhil edilmesiyle de durumun değiş-
mediğini ve Türk dili çalışmalarının 
aksamadan devam ettiğini söyledi.

Törende konuşan Vakıfbank 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alp-
tekin, dilimizin yabancı kelimelerin 
tesirinde kaldığına dikkat çekti. Dil 
bilincinin çocuklukta başlaması ge-
rektiğini belirten Alptekin; bugün 
fabrika, iş yeri, kuruluş adlarına ya-
bancı isim vererek dilimize haksızlık 
ettiğimizi söyledi. Vakıfbankın, Türk 
Dil Kurumu gibi ülkemizin tarihî 
değerlerinden olduğunu ifade eden 
Alptekin; Türkçeyle ilgili çalışmaları 
her zaman destekleyeceklerini söyle-
di.

Tören, seçici kurul üyeleri-
ne teşekkür belgeleri ve yarışmada 
Türkiye çapında dereceye girenlere 
ödüllerinin takdim edilmesiyle son 
buldu.


