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Türk Dil Kurumunun tarihi, Türkçenin Cumhuriyet Dönemi’ndeki tarihi ile özdeştir. 
Uluslaşma sürecinde tarih ve dil araştırmalarının önemini bilen Gazi Mustafa 
Kemal, Türk diliyle ilgili bilimsel çalışmalar yaptırmak üzere Türk Dili Tetkik 
Cemiyetinin (TDTC) kuruluşuna öncülük ederek Cemiyetin 12 Temmuz 1932’de 

kurulmasını sağlamıştır. Birinci Türk Dili Kurultayı ise 26 Eylül-4 Ekim 1932 tarihleri 
arasında toplanmıştır.

Atatürk, Türkçeye ve dolayısıyla Türk dili ve tarihine verdiği önemi, İş Bankasındaki 
hisselerinin gelirlerinden Türk Dil Kurumu ile birlikte Türk Tarih Kurumuna pay ayırarak 
göstermiştir.

Türk Dil Kurumunun asli görevi; Türkçenin yazılı ve sözlü kaynakları üzerine bilimsel 
araştırmalar yaparak Türkçenin bilim, sanat, edebiyat ve öğretim dili olarak özleşmesini, 
gelişmesini ve her alanda doğru, güzel ve etkili kullanılmasını sağlamak; Türk dilinin 
öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarıp onu yeryüzü dilleri arasında değerine 
yaraşır yüksekliğe eriştirmek ve Türk dünyasında ortak haberleşme dili, dünyada ise 
yaygın ve geçer bir dil konumuna getirmektir.

Türk dilinin tarihî ve çağdaş dönemlerine ait kaynak eserler ve bu eserler üzerinde yapılan 
incelemeler, araştırmalar ile genel Türk dil bilimi konularında hazırlanan eserlerin 
belirlenen düzende baskısı yapılmaktadır.

Türkçenin sözlüklerini ve kılavuzlarını hem fiziki hem de sanal ortamda halkımızın 
istifadesine 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 alanın bilim adamlarının katkılarıyla 
sürdürmekte; halk içinde doğru, güzel ve örnek Türkçenin yaygınlaştırılması için basın 
yayın kuruluşlarıyla, kitle haberleşme araçlarıyla iş birliği içerisinde hareket etmektedir.

Türk Dil Kurumu tarafından Türkoloji ve dil bilimi konularında yurt içi ve yurt dışında 
bilimsel toplantılar düzenlenmektedir. Kurultay, çalışma toplantısı, sempozyum ve 

BAKAN
SUNUŞU
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panel gibi etkinliklerin yanında halka, özellikle de gençlere yönelik açık oturumlar, 
konferanslar düzenlenmekte; üniversitelerde kurulan Türkçe topluluklarının çalışmaları 
özendirilmekte ve desteklenmekte; böylece halkın bütün kesimlerinde dil bilincinin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çaba harcanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli kültür kurumlarından biri ve Türkçenin son seksen 
sekiz yılındaki gelişmesinde belirleyicisi olan Türk Dil Kurumu, özel bütçeli bir kamu 
kurumudur ve faaliyet harcamalarını Atatürk’ün mirasından aldığı paydan, Meclisimizce 
onaylanan bütçe rakam ve kalemleri doğrultusunda yapmaktadır.

Faaliyetler yürütülürken tahsis edilen kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına 
büyük ölçüde dikkat edilmekte; açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin gereği 
yerine getirilmektedir. Bu konudaki esas dayanağı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu teşkil etmektedir.

Stratejik Plan ile belirlenen amaç ve hedeflere bağlı olarak yürütülen etkinliklere ilişkin 
olarak hazırlanan “2020 İdare Faaliyet Raporu”, görevleri yerine getirmede performans 
göstergelerini ortaya koymasının yanı sıra saydamlık anlayışının güçlenmesine ve 
kamuoyunun bilgilenmesine katkıda bulunacaktır. 

Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayan bilim adamları ve Kurum çalışanları ile 
söz konusu Faaliyet Raporu’nun hazırlanmasında emeği geçen yöneticilerimize en içten 
teşekkürlerimi sunarım.

 Mehmet Nuri ERSOY
 Kültür ve Turizm Bakanı
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Türk Dil Kurumunun esas değeri Türkçedir. Dil; yalnızca bir kurumun, bir bakanlığın 
değil, bütün kurumların, bütün bireylerin duyarlı davranması gereken değerlerin 
başında gelmektedir. Türkçenin bütün güç kaynaklarıyla her ortamda etkili 
bir şekilde kullanımını sağlamak düşüncesiyle hareket eden Türk Dil Kurumu; 

Türkçenin zenginliklerinin ortaya konularak hayatın her alanına yansıtılması, Türkçenin 
etkili bir şekilde kullanılması, yabancı kökenli sözlerin, terimlerin yerine Türkçelerinin 
teklif edilmesi ilkesini benimsemektedir. Türkçesi varken yabancı kökenli sözlerin ve 
terimlerin kullanılmaması; iş yerlerine, ürünlere Türkçe adlar verilmesi; Türkçenin eğitim, 
öğretim, ilim, kültür, sanat, edebiyat dili olarak yaygınlaştırılması; Türk dünyasında ortak 
haberleşme dili hâlini alması, Türkçe konusunda Türk Dil Kurumunun benimsediği 
ilkelerdir.

Paydaşlarımızın da esas değeri Türkçedir. Bu bakımdan Türk Dil Kurumu esas değerleri 
ile paydaşlarının esas değerleri örtüşmektedir. Esas değerler açısından yönetim, karar 
alma, uygulama ve hizmet üretimi sürecinde bilimsellik, güvenilirlik, saydamlık, eleştiriye 
açıklık ile katılımcılık, Türk Dil Kurumunun diğer ilkeleridir. Türk dili üzerine araştırmalar, 
Türkçenin karşı karşıya bulunduğu sorunların belirlenmesi ve çözümleri tamamen 
bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Türk Dil Kurumunun güvenilirlik ilkesinin 
zedelenmemesi için, bilime dayalı ilkesinden asla ödün verilmemektedir. Sözlüklerin, 
kılavuzun ve diğer kaynakların sanal ortamda kullanıma açılması; bu ürünlerin halka 
hızlı, ücretsiz ve kolay yolla ulaştırılmasının yanı sıra çalışmaları herkesin gözü önünde 
ve eleştiriye açık bir şekilde yürütmek ilkesinin gerçekleştirilmesidir. Çalışmaların sanal 
ortamda yürütülmesi, bir bakıma halkın üretim aşamasına katılmasıdır. 

Paydaşların gerek e-posta, dilekçe, telefonla gerek Bilgi Edinme Yasası’na göre şahsen 
başvurarak Türkçe ile ilgili sorularına en kısa sürede yanıt vermek, Türk Dil Kurumunun 
ve çalışanlarının ilkesidir.

Ancak sosyal ve kültürel konularda gerçeklerin bilimsel yollarla ortaya konulması, hem 
bilgi birikimini hem başvuru kaynaklarının zenginliğini gerektirmektedir. İstenilen 

ÜST YÖNETİCİ
SUNUŞU
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bilgiye ulaşmak, geniş bir araştırmayı ve zaman kavramını önemli kılmaktadır. Doğru 
bilgiye ulaşmak, esas değerlerimiz açısından zaman almaktadır. Yine de bu hizmetler 
olabildiğince en kısa süre içerisinde yerine getirilmeye çalışılmaktadır.

Türk Dil Kurumu, Türkçe konusunda paydaşlarının sorularına yanıt aradığı güvenilir 
bir bilim kurumu olma ilkesiyle hareket etmektedir.

Türk Dil Kurumu, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiş olan görevleri yerine 
getirirken kaynakların önceliklere dayandırarak tahsisini gerçekleştirmekte; hazırlanan 
ve uygulanan Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe ve İdari Faaliyet Raporu’yla 
hesap verme sorumluluğunu da yerine getirmektedir.

Türk Dil Kurumunun 2020 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin olarak hazırlanan 
“İdare Faaliyet Raporu”, kamu yönetiminde yeniden yapılanmanın temel ilkelerinde 
olan saydamlık ve hesap verebilir olma anlayışının da güçlenmesine ve kamuoyunun 
bilgilenmesine katkıda bulunacaktır.

Kurumumuzun yukarıda belirtilen faaliyetlerinin gerçekleşmesinde, pek çok bilim 
adamının ve Kurum çalışanımızın katkısı olmuştur. Bu katkıda payı olan herkese ve 
İdari Faaliyet Raporu’nun hazırlanmasında emeği geçen bütün personelimize en içten 
teşekkürlerimi sunarım.

	 Prof.	Dr.	Gürer	GÜLSEVİN	
 Türk Dil Kurumu Başkanı
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YÖNETİCİ ÖZETİ

Türk Dil Kurumunun esas değeri Türkçedir. Dil yalnızca bir kurumun, bir bakanlığın değil; 
bütün kurumların, bütün bireylerin duyarlı davranması gereken esas değerlerin başında 
gelmektedir. Türkçenin bütün güç kaynaklarıyla her ortamda etkili bir biçimde kullanımını 
sağlamak düşüncesiyle hareket eden Türk Dil Kurumu; Türkçenin zenginliklerinin ortaya 
konularak hayatın her alanına yansıtılması, Türkçenin etkili bir biçimde kullanılması, 
yabancı kökenli sözlerin, terimlerin yerine Türkçelerinin teklif edilmesi ilkesini 
benimsemektedir. Türkçesi varken yabancı kökenli sözlerin ve terimlerin kullanılmaması; 
iş yerlerine, ürünlere Türkçe adlar verilmesi; Türkçenin eğitim, öğretim, bilim, kültür, 
sanat, edebiyat dili olarak yaygınlaştırılması; Türk dünyasında ortak haberleşme dili 
hâlini alması, Türk Dil Kurumunun benimsediği ilkelerdir. 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.
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GENEL BİLGİLER

A) MİSYON VE VİZYON

Misyon (Görev)

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.

Vizyon (Hedef)

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.

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 bilimsel 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. 

I.
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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, bilimsel 
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.

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 Genelge’si 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’uncu 
maddesinde şöyle sıralanmıştır:
Türk Dil Kurumu Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)  Türk dilinin kaynak eserlerini tespit ederek incelemek ve yayına hazırlamak, Türkçe 

ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında yapılan araştırmaları takip etmek; Bütünleşik Bilgi 
Sistemi dâhilinde, arşiv ve dokümantasyon merkezi, bilgi bankaları ve veri tabanları 
oluşturmak.

b)  Türkçenin ticari hayatta, kitle iletişim araçlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında ve 
sosyal hayatın diğer alanlarında doğru ve güzel kullanılması hususunda öncü görevi 
üstlenerek gerekli uyarıları yapmak, girişimlerde bulunmak; kamuoyunu, kurum ve 
kuruluşları bilgilendirmek; Türkçenin yozlaştırılmasına, yabancı sözcüklerin ve yazım 
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; bilim, sanat, spor terimleri ile teknik terim ve 
kavramları karşılayacak Türkçe terim ve kavramların bulunmasına yönelik araştırma 
ve incelemelerde bulunmak. 

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

e)  Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre, Türkçeyi dünya milletlerine tanıtacak 
ve kullanımını yaygınlaştıracak uluslararası 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.
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g)  Görevleri ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında yerli veya yabancı, gerçek ve 
tüzel kişiler, eğitim, bilim, kültür, sanat kurum ve kuruluşları, araştırma merkezleri, 
araştırmacı, yazar ve sanatkârlarla Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre iş 
birliğinde bulunmak.

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

h)  Yabancıların Türkçeyi öğrenmesini kolaylaştırıcı bilimsel 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 temel eserler ile bu konulardaki tarihî, bilimsel ve edebî değeri bulunan eserlerle 
ilgili çeviri, sadeleştirme ve tıpkıbasım çalışmaları ile içerik incelemelerini yürütmek, 
desteklemek ve bu çalışmaların sonuçlarını yayımlamak.

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

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

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

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

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

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

C) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Fiziksel Yapı

Türk Dil Kurumu, Ankara ili, Çankaya ilçesi, 1. Bölge bucağı, Remzi Oğuz 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 bilimsel 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 23

Elektrik panosu odası 1

Kütüphane dergi deposu 2

Kütüphane gazete deposu 1

Kütüphane kitap deposu 3

Kazan dairesi 1

Kütüphane mikrofilm deposu 1

Kütüphane yirmilik kitap deposu 1

Kütüphane nadir eser deposu 1

Kütüphane okuyucu salonu 3

Kütüphane tıpkıçekim (fotokopi odası) 1

Kurum yirmilik kitap deposu 3

Müze ve toplantı odası 1

Muhasebe arşivi (Saymanlık) 2

Şoför odası 1

Temizlik malzemesi odası 2

Toplantı odası 2

İnsan asansörü 1

Yük asansörü 1

TOPLAM 52

TABLO 1: Ana bina birimleri.

EK BİNA ADET

Bilgisayar sistem odası 1

Çalışma odası 45

Elektrik odası 1

Evrak odası 1

Güvenlik odası 2

Güvenlik kontrol odası 2

Kazan dairesi 1

Kitap deposu 2

Kitap satış bürosu 1

Konferans salonu 1

Kurum arşivi 2

Santral 1

Toplantı odası 2

İnsan asansörü 1

Yük asansörü 1

Yemekhane 1

Toplam 65

TABLO 2: Ek bina birimleri.

ARACIN CİNSİ ADET

Binek otomobil 2

Kamyon (otobüs) 1

Kamyon 1

Minibüs 2

Toplam 6

TABLO 3: Demirbaşa kayıtlı taşıtların türlerine göre dağılımı.

KÜTÜPHANE 
KİTAP DEPOSU

%5,8

KÜTÜPHANE 
OKUYUCU SALONU

%5,8

KURUM YİRMİLİK 
KİTAP DEPOSU

%5,8

ÇALIŞMA ODASI
%44,2

ÇALIŞMA ODASI
%69,2

BİNEK OTOMOBİL
%33,3

MİNİBÜS
%33,3

KAMYON
%16,7

KAMYON (otobüs)
%16,7

GRAFİK 1

GRAFİK 2

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

MATERYAL TÜRLERİ SAYISI (Adet) Oranı (%)

Ansiklopediler 2.541 3,59

Arşivlenen kütüphane materyalleri 2.254 3,18

CD’ler ve DVD’ler 490 0,69

El Yazmaları 1.184 1,67

Gazeteler 0 0

Kitaplar 42.948 60,63

Mevzuat kitapları 110 0,16

Mikrofilm makaraları 305 0,43

Nadir eserler (El yazması olmayanlar) 4.042 5,71

Sözlükler 5.575 7,87

Süreli yayınlar 10.135 14,31

Tezler ve Araştırmalar 1.256 1,77

TOPLAM 70.840 100

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



2020 YILI İDARE FAALİYET RAPORU      TÜRK DİL KURUMU18

2. Teşkilat Yapısı

Başkanlığımız; Kültür ve Turizm Bakanlığına ilgili, 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.

10.07.2009 tarihli ve 27284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında 
Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun’un 47. maddesinin 15’inci fıkrasının (a) bendine göre, 10.12.2003 tarihli 
ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanun’a ekli; II sayılı cetvelde, bütçeleri 
ayrılarak ayrı bir idare olarak yer almıştır.

KURUM TEŞKİLATI ŞEMASI

3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

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

Bilgisayar altyapımızda, yönetimi iki adet fiziksel sunucuda bulunan toplamda 18 sunucu 
bulunmaktadır.
• 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 
• Antivirüs sunucusu (Endpoint Security) 
• Dosya sunucusu 
• Yedekleme sunucusu 
• Etimolojik Sözlük sunucusu 
• Etimolojik Sözlük (Uygulama) 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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• Kütüphane (Librid) sunucusu 
• Kütüphane (Uygulama) sunucusu 
• TDK Sözlük sunucusu 
• Firewall (Güvenlik Duvarı) Yönetimi 
• Tarihsel Sözlük sunucusu 
• Metin veri tabanı sunucusu

Kurum içerisinde yayın ve kayıt yapabilmek için 5 adet kamera ve etkinliklerde kullanılmak 
amacıyla 4 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 da yürütülmektedir.

3.1. Sanal Ortamda Bilgi Hizmeti
Türk Dil Kurumu sözlüklerine http://sozluk.gov.tr adresinden 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 ve Türk Dili dergisi abonelik 
işlemlerinin yapıldığı https://emagaza-tdk.ayk.gov.tr adresiyle hizmet vermektedir. 

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

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

3.2. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
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 ortamda yapılmasına olanak sağlayan yazılımdır. Resmî belgelerin 
üretim, kayıt, erişim ve muhafaza işlemlerinin belli bir plan dâhilinde yürütülerek, kayıtlı 
bilgilerin etkili bir biçimde işleme konmasını sağlamaktadır. 
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1.  El yazmaları ve nadir eserlere sanal ortamda kullanıcılar www.tdk.gov.tr adresinde 
bulunan “Kütüphane” menüsünden ve “www.yazmalar.tdk.gov.tr” adresinden doğrudan 
ulaşabilirler. 

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

3.  Kurumun genel ağ sayfasına sekiz yılda 100.309.780 (yüz milyon üç yüz dokuz bin 
yedi yüz seksen) kez, yılda ortalama 12.538.720 (on iki milyon beş yüz otuz sekiz bin 
yedi yüz yirmi) kez giriş yapılmıştır. Kullanıcıların hizmetinde bulunan 15 sözlük ve 
süreli yayınlar veri tabanı, el yazması eserleri kitaplığı veri tabanı sayfası, Türk dili 
alanında bir başvuru kaynağı görevini üstlenmektedir.

4. İnsan Kaynakları

Kurumumuzun taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Teşkilatımızın toplam kadro sayısı 
150 kişidir. Bu kadroların 64 tanesi doludur. Dolu kadrolar; 1 Kurum Başkanı, 1 Başkan 
Yardımcısı, 1 İç Denetçi, 22 Yüksek Kurum Uzmanı, 2 Uzman, 2 Yüksek Kurum Uzman 
Yardımcısı, 1 Mali Hizmetler Uzmanı, 1 Avukat, 1 Programcı, 8 Şef, 1 Grafiker, 6 Bilgisayar 
İşletmeni, 3 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Ayniyat Saymanı, 3 Kütüphaneci, 5 
Memur, 1 Santral Memuru, 2 Şoför, 1 Dağıtıcı, 1 Hizmetli (Ş) olarak dağılmıştır. Kurumumuzda 
64 kadrolu, 8 geçici ve 35 sürekli işçi pozisyonunda çalışan olmak üzere toplam 107 
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) 191 Müzikçalarlar ve kaydedicilerle donanımları 1

Cep bilgisayarları 1 Projeksiyon cihazları 10

Cep telefonları 7 Projeksiyon perdeleri 11

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

Dizüstü bilgisayarlar 66 Sabit telefonlar 172

Erişim denetim sistemleri 1 Santraller 1

Firewall cihazları 2 Sunucular 9

Fotoğraf makineleri 4 Tarayıcılar 30

Fotokopi makineleri 4 Televizyonlar 10

Hesap makineleri 36 Telsiz telefonlar 24

Kabin 1 Uydu alıcıları 3

Kesintisiz güç kaynakları 8 Videolar 1

Klimalar 94 Yangın söndürme cihazları 23

Lazer yazıcılar 43 TOPLAM 783

TABLO 5: Kullanılan teknolojik alet ve donanımlar tablosu.
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PERSONEL SAYISI CİNSİYETİ EĞİTİM DURUMU
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Kurum Başkanı 1 1  1 1      

Başkan Yardımcısı 1 1  1 1      

İç Denetçi 3 1 1   1     

İdari İşler Müdürü 2          

Strateji Geliştirme Müdürü 1          

Kütüphane Müdürü 1          

Yüksek Kurum Uzmanı 25 22 11 11 1 13 8    

Uzman 2 2 1 1  1 1    

Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı 20 2  2  1 1    

Mali Hizmetler Uzmanı 5 1  1   1    

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 4          

Avukat 1  1  1    1    

Sayman (Muhasebe Yetkilisi) 1          

Araştırmacı 5          

Programcı 1 1  1   1    

Muhasebeci 1          

Şef 11 8 6 2 1 1 5 1   

Grafiker 1 1 1 1

Bilgisayar İşletmeni 21 6 2 4  2 4    

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 3 1 2   1 1 1  

Daire Tabibi 1          

Hemşire 1          

Teknisyen 2          

Ayniyat Saymanı 1 1   1   1    

Kütüphaneci 5 3 3    3    

Veznedar 1          

Memur 16 5 4 1   2  3  

Satın Alma Memuru 1          

Santral Memuru 2 1 1       1

Sekreter 1          

Şoför 4 2  2     2  

Dağıtıcı 1 1  1     1  

Hizmetli (Ş) 1 1  1      1

TOPLAM 150 64 31 33 4 19 30 2 7 2

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

8 7 1  - 1 4  - 3 - 

TABLO 7: Geçici personel cinsiyet ve eğitim durumu.

4.1. Personelin Eğitim Durumu

Başkanlığımızda 64 kadrolu, 8 geçici görevli olmak üzere çalışan toplam 72 personelin 
eğitim düzeyi olarak dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Eğitim Seviyesi Sayısı Oran %

Doktora 4 5,56

Yüksek lisans 20 27,78

Lisans 34 47,22

Ön lisans 2 2,78

Lise 10 13,88

İlköğretim 2 2,78

TOPLAM 72 100,00

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

GRAFİK 5: Türk Dil Kurumu personelinin eğitim durumlarına göre dağılımı.

Başkanlığımızda 64 kadrolu, 8 geçici görevli olmak üzere çalışan toplam 72 personelin 
cinsi ayırımı aşağıdaki şekildedir.

Cinsiyet Sayısı Oran %

Erkek 34 47,22

Kadın 38 52,78

TOPLAM 72 100,00

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

LİSANS
%47,22

ÖN LİSANS
%2,78

LİSE
%13,88

İLKÖĞRETİM
%2,78

DOKTORA
%5,56

YÜKSEK LİSANS
%27,78
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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 2 4 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 5 16 8

TABLO 10: Sürekli işçilerin cinsiyet ve eğitim durumu.

5. Sunulan Hizmetler
Türk Dil Kurumu Başkanının görevleri; 17 Ağustos 1983 tarihli ve 18138 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 2876 sayılı Kanun’un 97’inci, 101’inci, 102’inci ve 103’üncü maddeleri 
ile “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. maddesine, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 7. 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.

5.1 Kurum Başkanının Görevleri

Türk Dil Kurumu Başkanının 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.

Eğitim Seviyesi Sayısı Oran %

Yüksek lisans 1 2,86

Lisans 5 14,29

Ön lisans 6 17,14

Lise 15 42,86

İlköğretim 8 22,85

TOPLAM 35 100,00

TABLO 12: Sürekli işçilerin 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.
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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.

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

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

i)  Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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5.3 Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü
Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kurumun görev alanına giren konularda bilimsel esaslar çerçevesinde Kurum içi 
araştırma ve çeviri projelerini öncelikli olarak hazırlamak veya hazırlatmak ve 
gerektiğinde diğer müdürlüklerin görüşünü alarak Yönetim Kuruluna sunulmak 
üzere Yüksek Kurum Başkanlığına göndermek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak telif ücretlerini hesaplayarak İnsan Kaynakları 
ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmek.
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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 Sistemi’nde yer alan müdürlüğü 
ilgilendiren sistemler üzerindeki işleri yürütmek.

ş) Ödüllerle ilgili işlemleri yürüterek ödenmek üzere İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri 
Müdürlüğüne göndermek.

t) Asli, şeref ve haberleşme üyelerinin seçimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

u) Bilim ve Uygulama Kolları, diğer Kol, Komisyon ve Çalışma Gruplarına üye seçimi 
ile ilgili işlemleri yürütmek.

ü) Bilim Kurulu, Bilim ve Uygulama Kolları, diğer Kol, Komisyon ve Çalışma Grupları 
çalışma programının ve gündeminin oluşturulması, kararların yazılması, ilgililere 
duyurulması, toplantılar için gerekli yazışmaların yapılması, evrakın arşivlenmesi 
vb. işleri yürütmek, alınan kararları uygulamak, ilgili müdürlüklerle paylaşmak.

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

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

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

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

bb) Özel ya da kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda Kurumun görev alanı ile ilgili 
olarak verilen konferans ve eğitim hizmetlerini yürütmek.
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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; idare faaliyetlerinin bunlara 
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

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

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

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

ı) Muhasebe hizmetlerini yürütmek.

i) Harcama müdürlükleri tarafından hazırlanan müdürlük faaliyet raporlarını da esas 
alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
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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.

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.
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m) Kurumun tertip, düzen, temizlik, güvenlik ve taşıma işlerinin sevk ve idaresini 
yürütmek.

n) Fiziki 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 Sistemi’nin son kullanıcı desteği ile buna ilişkin idari 
işlemleri yürütmek.

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

ğğ) Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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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; gerek fiziki 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, 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 ya da dış faktörlerin (doğal afet, yangın, su, nem ve zararlı 
mikroorganizmalar gibi) kütüphane ve arşiv koleksiyonlarına verebileceği zararları 
önlemek 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 makinesi, 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 fiziki şartlarının iyileştirilmesi için gereken çalışmaları yapmak.

v) Kütüphane, 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.
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b) Kanun, KHK, tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı ve yönetmelik taslaklarını inceleyerek 
bunlar hakkında Kurum görüşünün oluşturulmasına katkıda bulunmak.

c) Müdürlük faaliyetlerinin yürütülmesinde ilgili kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, genelge, 
kararname ve diğer mevzuatı uygulamak.

ç) Milletvekilleri tarafından sorulan ve müdürlüğe intikal ettirilmiş olan yazılı ve sözlü 
soru önergelerini cevaplandırmak.

d) Kurum stratejik planı ve performans programı, idare faaliyet raporu, iç kontrol ve 
bütçe çalışmalarına katkı ve katılım sağlamak.

e) Müdürlükte etkili bir iç kontrol sistemi oluşturmak, uygulanmasını sağlamak ve 
sonuçlarıyla ilgili izleme raporlarını istenilen sürelerde hazırlayarak Strateji Geliştirme 
Müdürlüğüne göndermek.

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

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

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

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

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

i) Müdürlük çalışanlarının, mesleki yeterliliklerini geliştirmek; bilgi, beceri ve donanımlarını 
artırarak daha etkili ve verimli olmalarını, yeni gelişmeleri öğrenmelerini, teknoloji 
kullanma kapasitelerini artırmaları amacıyla eğitim programlarına ve etkinliklere 
katılmalarını, mesleki 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 CİMER 

aracılığıyla gelen taleplerden görev alanına girenleri, Başkan Yardımcısı ve CİMER 
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. 
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 Müdürlükler görevlerini, Kurumlardaki diğer müdürlükler ve Yüksek Kurum hizmet 
birimleriyle iş birliği içinde yürüterek gerekli uyumu sağlarlar.

5.8 Bilimsel Faaliyetler
 Türk Dil Kurumundaki bilimsel 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:

5.8.1 Bilim ve Uygulama Kollarının Çalışmaları ile İlgili Değerlendirme
 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına 

İlişkin Yönetmelik’te yer alan Bilim Kurullarının Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve 
Esasları aşağıda belirtilmiştir.

5.8.2 Bilim Kurulunun Kuruluşu
a) Bilim Kurulu; Kurum Başkanı, Başkan Yardımcısı ile seçilme usul ve esasları ilgili 

mevzuatla belirlenmiş en az 20, en çok 50 asli üyeden oluşur.
b) Bilim Kurulu üyeleri, aynı anda alanlarıyla ilgili en fazla dört çalışma grubu ve 

komisyonda görev alabilir.

5.8.3 Bilim Kurulunun Görevleri
a) Kurumun bilimsel 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.

5.8.4 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.

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.



2020 YILI İDARE FAALİYET RAPORU      TÜRK DİL KURUMU34

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.

5.8.5 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 bilimsel 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.

5.8.6 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 iş birliği yapmak.

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

5.8.7 Bilim ve Uygulama Kolu Başkanlarının Görevleri
a) Kendilerine verilen ilmî çalışmaları, hizmet ve görevleri, çalışma grupları ve kollarla 

iş birliği içinde uyumlu bir şekilde yürütmek ve sonuçlandırmak.
b) Bilim ve Uygulama Kolu faaliyetlerinin stratejik planda belirlenen amaç, ilke ve 

çalışma esasları doğrultusunda yapılmasını sağlamak; bu amaçla gerekli tedbirleri 
almak ve ilgili Kurum Başkanlığına önerilerde bulunmak.

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

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

5.8.8 Bilim ve Uygulama Kolunun Çalışma Usul ve Esasları
a) Bilim ve Uygulama Kolu; çalışmalarını Kurumca tahsis edilen yerlerde, belirlenecek 

düzen ve programa göre sürdürür.

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

c) Bilim ve Uygulama Koluna verilen iş, belirlenen süre içinde bitirilemediği takdirde 
Yönetim Kurulunun kararı ile süre uzatılabilir. Hizmet, belirlendiği şekilde yerine 
getirilemediği takdirde Bilim Kurulunun kararı, Kurum Başkanının teklifi ve Yönetim 
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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.

5.8.9 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.

5.8.10 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 12.06.2020 tarihli ve 

800/19 sayılı kararı ile 37 kişi, 30.10.2020 tarihli ve 809/12 sayılı kararı ile 8 kişi Türk 
Dil Kurumu Bilim Kurulu toplam 45 bilim adamı ile oluşturulmuştur. 30.10.2020 tarihli 
ve 809/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Bilim Kurulu üyelerinin görev süreleri 1 yıl 
uzatılmıştır.

5.8.11 Kol ve Komisyonlar
Kollar:

• Güncel Türkçe Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu
• 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
• Yayın Kolu
Komisyonlar:

• Okul Sözlükleri Komisyonu
• Yazım Kılavuzu Komisyonu
• Osmanlı Türkçesi Sözlüğü Komisyonu
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• Terim Sözlükleri Komisyonu
• Proje Değerlendirme Komisyonu
• Etimolojik Sözlük Projesi Yürütme Komisyonu
• Türk Dünyası Yazı Kurulu
• TDAY-Belleten Yazı Kurulu
• Türk Dili Yazı Kurulu
• Kütüphane ve Yazma Eserler Komisyonu
• Etkinlik Değerlendirme Komisyonu
• Bilgisayar Tabanlı Dil Çalışmaları Komisyonu.

5.8.12 Bilimsel Toplantılar, Söyleşiler, Konferanslar

 Bilimsel araştırma ve çalışmaları yayına dönüştüren Türk Dil Kurumu; bir yandan 
da elde ettiği bulgu ve verileri bilimsel 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.

 Ancak 2020 yılında korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni 
açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma 
ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla bilimsel etkinliklerimiz, 
telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

Kurumumuzca düzenlenen etkinlikler:

1. Türk Kültür Alanında Ufuk ve Ülkü Çalıştayı
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın katılımıyla 29 Ocak 2020 
tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türk Kültür Alanında Ufuk 
ve Ülkü Çalıştayı”na Kurum Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN katıldı. Çalıştayda ayrıca 
Dr. Sinan GENİM, Prof. Dr. Korkut TUNA, Prof. Dr. Kenan GÜRSOY, Şerafettin YILMAZ, 
Prof. Dr. Abdullah ÇAY, Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL, Prof. Dr. Kâzım YETİŞ, Prof. Dr. Hayati 
DEVELİ, Prof. Dr. Ataol BEHRAMOĞLU, Prof. Dr. Refik TURAN, Prof. Dr. Ara ALTUN, Prof. 
Dr. Oktay BELLİ, Cafer VAYNİ, Prof. Dr. Mahmut ARSLAN, Prof. Dr. Sevtap KADIOĞLU, 
Prof. Dr. Şuayip KARAKAŞ ve Prof. Dr. Mehmet Reşat BAŞAR da katılımcı olarak yer aldı.

Türk kültürü alanında yapılabilecek faaliyetlere ilişkin istişarelerde bulunulan çalıştaya 
Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan başkanlık etti.

2. TÜBA VII. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu
TÜBA, MEB ve Mersin Üniversitesi iş birliği ile “TÜBA	VII.	Uygulamalı	Bilim	Eğitimi	
Kursu”, 27-31 Ocak 2020 tarihlerinde Mersin’de düzenlendi. Etkinliğin, 31 Ocak Cuma 
günü düzenlenen “Ana Hatlarıyla Türkçe Öğretimi” başlıklı seminerini Kurum Başkanı 
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN verdi.
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3. Balkanlarda Hoşgörünün Dili Türkçe: Ortak Kelimeler Konferansı
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, İşkodra Yunus Emre Enstitüsü 
tarafından 13 Şubat Perşembe günü İşkodra’da (Arnavutluk) düzenlenen “Balkanlarda	
Hoşgörünün	Dili	Türkçe:	Ortak	Kelimeler	Konferansı”na katıldı. 

4. Türkçenin Güncel Sorunları
Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi ERSOY, 26 Şubat 2020 tarihinde 
Yenimahalle Kaymakamlığı Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde “Türkçenin	
Güncel	Sorunları” başlıklı bir konferans verdi.

Konferansta; Türk Dil Kurumunun faaliyetleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Feyzi ERSOY, 
bilhassa turizm dilindeki yabancılaşma üzerinde durarak Türkçenin güncel sorunları 
ve çözüm önerileri ile ilgili bir sunum yaptı.

Balkanlarda Hoşgörünün Dili Türkçe: Ortak Kelimeler

Türkçenin Güncel Sorunları
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5. Polonyalı Türkologlar Dijital Sergi
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN; 16 Nisan 2020 Perşembe 
günü, Yunus Emre Enstitüsünün “Evde Kal” etkinlikleri kapsamında düzenlendiği 

“Polonyalı	Türkologlar	Dijital	Sergi” başlıklı programın açılışına canlı yayınla katıldı. 
Dijital serginin açılışında konuşan Prof. Dr. GÜLSEVİN; bu yayının, dillerin araştırma 
sahası olan Türkoloji’nin dünyadaki yerini vurgulamak için önemli olduğunu belirtti. 
Gürer GÜLSEVİN, yayında emeği geçenler adına Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. 
Dr. Şeref ATEŞ ve Yunus Emre Enstitüsü Varşova Müdürü Prof. Dr. Öztürk EMİROĞLU’na 
teşekkürlerini sundu.

Prof. Dr. GÜLSEVİN; Türk dilinin, tarihin en eski dönemlerinden beri pek çok coğrafyada 
yaşadığını, buralarda komşuluklar edindiğini, akraba olduğu birçok kültürün bilim 
adamlarınca da araştırıldığını ifade etti.
Türk Dil Kurumunun kuruluş amaçları arasında Türkoloji üzerine araştırma yapmak 
ve araştırmaları desteklemek olduğuna değinen GÜLSEVİN; TDK’nin 1932’de toplanan 
“I. Türk Dil Kurultayı”ndan bu yana Türkoloji dünyasını içine alarak çalışmalar yaptığını, 
eserler yayımladığını sözlerine ekledi. GÜLSEVİN ayrıca en saygın Türkoloji dergilerinden 
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten ile Türk Dünyası’nın dünyanın her bölgesinden 
Türkologların buluşma noktası olduğunu vurguladı. 

6. Büyük Bozkır Medeniyeti: Tonyukuk Mirası ve Çağdaş Türk Dünyası
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, “Büyük	Bozkır	Medeniyeti:	Tonyukuk	
Mirası	ve	Çağdaş	Türk	Dünyası” başlıklı görüntülü konferansa katıldı.
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Uluslararası Türk Akademisi tarafından 
24 Nisan 2020 tarihinde Tonyukuk Yazıtı’nın dikilişinin 1300. yıl dönümü münasebetiyle 
düzenlenen görüntülü konferansa katıldı. Görüntülü konferansta Türk Dil Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN’in yanı sıra, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal 
ÇAKICI ile Türk Dil Kurumu Yazıt Bilimi Bilim ve Uygulama Kolu Başkanı Prof. Dr. Cengiz 
ALYILMAZ da birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. GÜLSEVİN, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ’nin 
şahsında konferansa katılan tüm akademisyenlere selam ve saygılarını ileterek 

Polonyalı Türkologlar Dijital Sergi 
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konuşmasına başladı. GÜLSEVİN; katıldığı konferansta, Türk Dil Kurumunun Eski Türk 
yazıtları üzerine yapılan çalışmalardaki yeri ve önemine değinerek Kurumun bu konudaki 
faaliyetleri üzerinde durdu.

Prof. Dr. GÜLSEVİN, “Türk Dil Kurumu kurulduğu günden bu yana Türkoloji ve Türk 
diline bir bütün olarak bakmıştır. Tarihî Türk yazı dilleri, yaşayan Türk yazı dilleri ve 
yazı dili olamamış birçok lehçe üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bu dillerin sözlükleri, 
gramer kitapları ve önemli metinlerini yayımlamıştır. Bu çalışmalar içerisinde Eski 
Türk yazıtları önemli bir yer tutmaktadır.” diye konuştu.

GÜLSEVİN; Türk Dil Kurumunun Eski Türk yazıtları konusundaki çalışmalarını, yayın 
faaliyetleri ile dergiler, düzenlenen toplantılar ve 2013 yılında kurulan Yazıt Bilimi Bilim 
ve Uygulama Kolunun çalışmaları olmak üzere üç ana başlık altında değerlendirdi.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN ayrıca bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan Türk Dili 
Kurultayı’nın Tonyukuk Anıtı’nın dikilişinin 1300. yıl dönümü münasebetiyle Bilge 
Tonyukuk’a ithaf edildiğini belirtti. GÜLSEVİN; Kurultay’da, Köktürk harfli yazıtlarla ilgili 
“Bilgelerin İzinde” adlı bir fotoğraf sergisinin de sunulacağına değindi. 

7. Dârülfünûn Dersleri: Ortak Türk Dili
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi tarafından 30 Nisan 2020 Perşembe günü düzenlenen “Dârülfünûn	Dersleri:	
Ortak Türk Dili” konulu uluslararası panele katıldı. Görüntülü olarak gerçekleşen panelde 
GÜLSEVİN’in yanı sıra, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hayati DEVELİ ile 
Türk Dil Kurumu eski başkanlarından Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN da konuşma yaptı. 
“Türk halkları arasında ortak dil mümkün mü?” sorusu etrafında gerçekleşen panel, Prof. 
Dr. Hayati DEVELİ tarafından yönetildi.

Panelde sunum yapan Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN; konuşmasına, Türk dünyasının pek çok 
yerinden programı takip eden katılımcıları selamlayarak başladı. GÜLSEVİN; bir Anadolu 
Türk’ü için dil birliğinin çok önemli olduğunu, bunun hem “dil-til-lisan birliği”ni hem 
de “dil-gönül birliği”ni ifade ettiğini belirtti. GÜLSEVİN, dil birliğinin Türk dünyasındaki 
tarihsel gelişimine de değindi. Türk dünyasının son 2000 yılına bakıldığında üç temel 
medeniyet dairesinin var olduğunu söyleyen GÜLSEVİN, bu dönemlerdeki dil ortaklıkları 
ve farklılıklarına dikkat çekerek dil birliğinin seyri hususunda izleyicileri bilgilendirdi.

Büyük Bozkır Medeniyeti: Tonyukuk Mirası ve Çağdaş Türk Dünyası
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Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, “Dilde birlik, gönülde birlikle başlar. Dillerimizin birliği demek 
zenginliklerimizin, farklılıklarımızın ortadan kaldırılması olmamalıdır. Dilde ve gönülde 
birliğe ancak farklılıklarımızı koruyarak, ortaklıklarımızı ise hem koruyarak hem de 
çoğaltarak ulaşabiliriz.” şeklinde konuştu. Bu noktada üzerimize düşen görevlerden 
bahseden GÜLSEVİN, mevcut farklılıklarımızın zenginlik olarak kabul edilip Eski Türkçeden 
beri gelen ortaklıkların muhakkak korunması gerektiğini dile getirdi. “Devletler ve halklar 
birbirinin tecrübesinden yararlanmalıdır.” diyen GÜLSEVİN, Türkiye’de 20. yüzyılın 
başında gerçekleştirilen Dil Devrimi’nin dilde birliğin sağlanması hususundaki etkilerini 
de değerlendirdi. Prof. Dr. GÜLSEVİN ayrıca yabancı dillerden dilimize giren kelimelerin 
ortaklık değil, farklılık yaratacağına dikkat çekerek bunların özendirilmemesi gerektiğini 
vurguladı. GÜLSEVİN, ihtiyaç hâlinde bütün Türk halklarının dilinde kullanılabilecek 
ortak kelimeler türetilebilmesi için Türk Dil Kurumunun öncülüğünde bir komisyonun 
kurulabileceğini belirtti.

8. Abay ve ХХІ. Yüzyıl: Çağların Öğretisi
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, 21 Mayıs 2020 Perşembe günü 
Uluslararası Türk Akademisinin Abay Kunanbayulı’nın doğumunun 175. yıl dönümü 
münasebetiyle düzenlediği “Abay	ve	ХХІ.	Yüzyıl:	Çağların	Öğretisi” konulu görüntülü 
konferansa katıldı. Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ’nin 
yönetimindeki konferansın açılış konuşmacıları arasında TÜRKSOY Genel Sekreter 
Yardımcısı Doç. Dr. Bilal ÇAKICI da yer aldı.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN konuşmasına, Abay Kunanbayulı’nın 175. yaş günü ve Uluslararası 
Türk Akademisinin 10. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak başladı. Prof. Dr. GÜLSEVİN, 
Türk dünyası ile ilgili araştırmaları yürütmek üzere 2010 yılından bu yana uluslararası 
bir teşkilat hâlinde çalışan Türk Akademisiyle gönül ve iş birliği içerisinde yürütülen 
çalışmaların daim olması temennisinde bulundu.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, “19. yüzyıl kültür hayatına damga vuran büyük şair, eğitimci 
ve düşünür Abay Kunanbayulı; sadece Kazakların değil, bütün Türk dünyasının önemli 
bir aydınıdır.” şeklinde konuştu. GÜLSEVİN, Abay Kunanbayulı’nın doğumunun 175. yıl 

Dârülfünûn Dersleri: Ortak Türk Dili 
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dönümü münasebetiyle Türkiye’de pek çok ilmî ve kültürel toplantının planlandığının 
üzerinde durdu. Türk Dil Kurumunun da 2020 yılının Nisan ayı içerisinde uluslararası bir 
sempozyumu programına aldığını ifade eden GÜLSEVİN, içinde bulunduğumuz küresel 
salgından dolayı sempozyumun ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Kazak edebiyatının temellerini atan Abay Kunanbayulı’nın Kazak edebî dilinin 
kurucularından olduğunu söyleyen GÜLSEVİN, Kunanbayulı’nın eserlerinin Kazak 
halkının aydınlanması yönündeki önemini vurguladı.

9. Türkoloji İstişare Toplantısı

27 Mayıs 2020 tarihinde Kazakistan’da Uluslararası Türk Akademisi tarafından 
telekonferans yoluyla “Türkoloji	İstişare	Toplantısı” düzenlenmiştir. Uluslararası toplantıya 
25 bilim adamı katılmıştır.

10. Çuvaş Konuşmaları IV
Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi ERSOY; 28 Mayıs 2020 Perşembe 
günü, İdil-Ural Araştırmaları Dergisi’nin düzenlediği “Çuvaş	Konuşmaları	IV” başlıklı 
görüntülü programa konuşmacı olarak katıldı. Program, İdil-Ural Araştırmaları Dergisi 
Editörü Prof. Dr. Bülent BAYRAM’ın yönetiminde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. ERSOY; programda, “Türk-Moğol Dil İlişkisinde Çuvaşçanın Yeri” başlıklı 
bir konuşma yaptı. Konuşmasının ardından katılımcıların soru ve görüşlerini alan 
Prof. Dr. Feyzi ERSOY’a teşekkür belgesi sunuldu.

11. Rusya’da Türkçe Öğretimi ve Türkiye/Türkoloji Çalışmaları

Türk Dil Kurumu, Moskova Yunus Emre Enstitüsü ve Moskova Büyükelçiliği iş birliği ile 
8 Haziran Pazartesi günü “Rusya’da	Türkçe	Öğretimi	ve	Türkiye/Türkoloji	Çalışmaları” 
başlıklı çevrim içi konferans düzenlendi. Konferans, Moskova Yunus Emre Enstitüsünün 
sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Konferansa Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN ve Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Feyzi ERSOY’un yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Mehmet 

Rusya’da Türkçe Öğretimi ve Türkiye/Türkoloji Çalışmaları
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SAMSAR, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref ATEŞ, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu 
Üyesi ve Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Müdürü Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU 
ile Rusya’dan bazı bilim adamları katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, konuşmasında; insanların ekonomik, 
siyasi, ticari, eğitim ve kültürel alanlarda duyulan ihtiyaçlar neticesinde yabancı dil 
öğrendiklerini belirterek Rusya ile olan ilişkilerin kültürel yönünün çok önemli olduğunu 
ifade etti. Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, “Rusya ve Türkiye tarihten beri akrabalık ve komşuluk 
yaşayan, kültürel bakımdan birbirinden en çok etkilenen iki halktır. Bu etkileşim sonucunda 
iki halk birbirini besleyerek birçok ortaklık oluşturmuştur.” diyerek Türkoloji’nin de bu tür 
ortaklıkların üzerine eğildiğini söyledi. GÜLSEVİN ayrıca Rusya’nın ve Rus Türkologların 
Türkoloji’nin gelişimindeki yerine ve Türkiye’de en çok öğretilen dillerden birinin Rusça 
olduğuna dikkat çekti.

Konferansta konuşma yapan Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi ERSOY, 
Rusya’nın Türkoloji’deki yeri ve önemine değinerek sunumuna başladı. Rusya’nın 
Türkoloji’nin önemli merkezlerinden olduğunu belirten ERSOY, Rusya’nın Türkoloji 
alanına hizmet veren çok kıymetli bilim adamları yetiştirdiğini dile getirdi. Rus Türkolog 
Radloff’un bu alanın en önemli isimlerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. ERSOY, 
Radloff’un dışında alana katkı yapan Rus Türkologlarından da kısaca bahsederek onların 
hazırladıkları Türk diline yönelik gramer ve sözlüklerin öneminden söz etti. ERSOY, Rus 
Türkologlarınca hazırlanıp Türkçeye çevrilerek Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan 
eserler üzerinde de durdu.

12. Turizmde Türkçenin Korunması
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, 25 Haziran 2020 Perşembe günü 
Türk Dil Kurumu ve Turizm Akademisyenleri Derneği iş birliğiyle “Turizmde	Türkçenin	
Korunması” için gerçekleştirilen ilk toplantıya katıldı. Görüntülü olarak gerçekleştirilen 
toplantıya Prof. Dr. GÜLSEVİN’in yanı sıra, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi ve Terim 
Kolu Başkanı Prof. Dr. Ayşe İLKER ve TUADER Başkanı Prof. Dr. Muharrem TUNA ile 
alanın önde gelen akademisyenleri katıldı.

Turizmde Türkçenin Korunması
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Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN konuşmasında, Türk Dil Kurumunun kurulduğu yıldan bu 
yana birçok alanda yapılan terim çalışmalarına destek verdiğini vurgulayarak turizm 
alanına yönelik bu toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yabancı 
kelimelere ya da terimlere Türkçe karşılıklar bulma konusunda Türk Dil Kurumunun 
önemli çalışmalar yaptığını söyleyen Prof. Dr. GÜLSEVİN, Türk Dil Kurumunun yayımladığı 
yüze yakın terim sözlüğünün olduğunu belirtti. GÜLSEVİN, bu sözlüklere Kurumun genel 
ağ sayfasından çevrim içi olarak ulaşılabileceğinin bilgisini verdi.

Milletlerin sosyolojik ve kültürel birlikler olduğunu ifade eden GÜLSEVİN, büyük 
medeniyetler kuran milletlerin tanıştıkları coğrafya ve halklardan etkilendiklerini 
belirtti. Prof. Dr. GÜLSEVİN; Türklerin de çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını, bu nedenle 
Türk dilinin büyük bir kültür ve medeniyet dili hâline geldiğini sözlerine ekledi.

13. 88. Yılında Türk Dil Kurumu
Türk Dil Kurumunun 88. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 12 Temmuz 2020 tarihinde 
“88.	Yılında	Türk	Dil	Kurumu” başlıklı görüntülü toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya; 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir ALPASLAN’ın yanı sıra Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU, Türk Dil Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen KASEİNOV, Yunus Emre 
Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref ATEŞ, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı adına Dr. Ashat 
KESİKBAYEV, Kazak Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Erden KAJIBEK, Türk Dil Kurumu Bilim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Leylâ KARAHAN ile Kırgızistan’dan Prof. Dr. Kadırali KONKOBAEV ve 
Kosova’dan Prof. Dr. İrfan MORİNA katıldı. Toplantı, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer 
GÜLSEVİN’in yönetiminde gerçekleşti. Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, toplantıya başlamadan 
önce Türk Dil Kurumunun 88. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan duyduğu mutluluğa 
değinerek katılımcıları selamladı.

Toplantının açılış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir ALPASLAN 
ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU 
gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir ALPASLAN; Türk Dil Kurumunun kuruluşundan 
bu yana Türkçemizin korunması, geliştirilmesi ve Türk dünyasında yaygınlaştırılması için 
önemli çalışmalar yaptığını, aynı amaçlarla bu çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi. 

88. Yılında Türk Dil Kurumu 
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ALPASLAN, bu vesileyle Türk Dil Kurumunun çalışmalarında emeği geçen herkesi tebrik 
etti. Nadir ALPASLAN; Türklerin tarihin çok eski dönemlerinden beri birçok medeniyetle bir 
arada yaşadığını, dil ve kültür alışverişinde bulunduğunu belirtti. Bu ilişkiler neticesinde 
Türkçenin gücünün de geniş bir alana yayıldığını vurguladı. Türkçenin zenginliğinin 
ortaya çıkarılması ve Türkiye dışındaki Türklerle bağımızın sürdürülmesi için Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumunun temellerini attığını 
belirten ALPASLAN, Türk Dil Kurumunun çalışmaları hakkında da bilgiler aktardı. Dili, 
dini, kültürü ve tarihi bir olan Türk halklarının ortak yönlerini ortaya çıkarmak için 
yapılan bütün akademik çalışmalara önem verdiklerini ifade etti.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU; 
bir medeniyet dili olan Türkçenin sahip olduğu güçle edebiyattan sanata, felsefeden 
irfana çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını dile getirdi. “Bir insan topluluğunu millet 
yapan ana etken dildir.” diyen HEKİMOĞLU, “Dilimiz kimliğimizdir.” vurgusuyla birçok 
çalışma yaptıklarını belirtti. Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU; bu kıymetli günde, başta 
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere Türk diline, tarihine ve kültürüne hizmet 
eden herkese teşekkürlerini sunarak konuşmasını tamamladı.

Düzenlenen toplantıda konuşmacılar; Türk Dil Kurumu, çalışmaları ve birlikte yapılabilecek 
faaliyetler üzerinde birer konuşma yaptı. Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Leylâ 
KARAHAN da Türk Dil Kurumunca başlatılan “Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası Projesi” 
hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

14. Çağdaş Türk Dünyasında Dil Varlığı
Türk Dil Kurumunun düzenlediği “Çağdaş	Türk	Dünyasında	Dil	Varlığı” başlıklı çevrim 
içi konferans, 23 Temmuz 2020 Perşembe günü gerçekleştirildi. Türk Dil Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN’in yönetimindeki konferans, Türk Dil Kurumunun Youtube 
kanalından canlı olarak yayınlandı. Konferansa; Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer 
GÜLSEVİN’in yanı sıra, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi ERSOY, 
Türk Dil Kurumu Çağdaş Türk Yazı Dilleri Bilim ve Uygulama Kolu Başkanı Prof. Dr. Hülya 
KASAPOĞLU ÇENGEL, Türk Dil Kurumu Çağdaş Türk Yazı Dilleri Bilim ve Uygulama 
Kolu Üyesi Prof. Dr. Mustafa ÖNER ile Kazakistan’dan Prof. Dr. Erden KAJIBEK katıldı.

Konferansın açış konuşmasında Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN; 
alanında uzman akademisyenlerle düzenlenen bu toplantıda, çağdaş Türk dünyasının 
dil birliği ve dil varlığı konusunun değerlendirileceğini belirtti. Türk Dil Kurumunun 
kurulduğundan bu yana çeşitli Türk yazı dilleri ve yazı dili olmamış diyalektleri üzerine 
birçok eser yayımladığını dile getirdi.

Düzenlenen toplantıda konuşmacılar, uzmanlık alanları etrafında çağdaş Türk dünyasında 
dil varlığını değerlendirdikleri birer konuşma yaptı.

15. Kırgız Dili ve Kültürü
Kırgızistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen “Kırgız	Dili	
ve	Kültürü” başlıklı çevrim içi konferans, 27 Ağustos 2020 Perşembe günü gerçekleştirildi.

Türk Dil Kurumunun Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan konferansa; Kırgızistan 
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek ÖMÜRALİEV, Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesinden Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU 
ÇENGEL, Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Emine GÜRSOY NASKALİ, Uluslararası 
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Türk Akademisi Kırgızistan Temsilcisi Prof. Dr. Kadırali KONKOBAEV ile Manas ve Cengiz 
Aytmatov Millî Akademisinden Prof. Dr. Sulayman KAYIPOV katıldı.

Düzenlenen konferansta konuşmacılar; Kırgızistan’ın dili, alfabesi ve kültürü üzerinde 
birer konuşma yaptı. Konferans, Türk Dil Kurumunun Youtube kanalında çevrim içi 
olarak yayınlanmaktadır.

16. I. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu
28-29 Ağustos 2020 tarihlerinde Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Derneği 
tarafından Ankara’da “I.	Uluslararası	Türkçe	Edebiyat	Kültür	Eğitim	Sempozyumu” 
çevrim içi olarak düzenlenmiştir. 

17. 6. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi
Türk Dil Kurumu ve Yunus Emre Enstitüsünün desteği ile Sakarya Üniversitesi, İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi ve Kazan Federal Üniversitesi iş birliğinde çevrim içi olarak 
düzenlenen “6.	Uluslararası	Yabancı	Dil	Olarak	Türkçe	Öğretimi	Kongresi” 10 Eylül 2020 
tarihinde gerçekleştirildi.

“Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretimi” ana konusu etrafında düzenlenen kongrenin 
davetli konuşmacıları, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN ile Türk Dil 
Kurumu Bilim Kurulu Üyesi ve Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi ve Türkoloji 
Müdürü Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU idi.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN kongrede, “Türk Dili-Türkçe Nedir?, Türkçenin Konuşulduğu 
Coğrafya, Türkçe Unsurların Yayıldığı Coğrafya ve Türkçenin Bugünkü Yayılış Vasıtaları” 
temel başlıklarından hareketle Türkçenin günümüzdeki yayılımını değerlendiren bir 
sunum yaptı.

Konuşmasında, Türklerin tarihin en eski devirlerinden bu yana çok geniş bir coğrafyaya 
yayılan büyük bir millet olduğundan söz eden Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, bu yayılım 
neticesinde Türk dilinin birçok dille alışveriş yaptığını belirtti. GÜLSEVİN, Türk dilinin 
hem başka unsurlardan beslenerek hem de bu unsurları besleyerek dünyanın pek çok 
bölgesine yayıldığını ifade etti.

Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi ve Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi ve Türkoloji 
Müdürü Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU ise konuşmasında, Yunus Emre Enstitüsünün 
yurt içi ve yurt dışında Türkçenin gelişmesine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

18. Özbek Dili ve Kültürü
Özbekistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 29. yılı vesilesiyle düzenlenen “Özbek	Dili	
ve	Kültürü” başlıklı çevrim içi konferans, 25 Eylül 2020 Cuma günü gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri ERSOY; geçmişten geleceğe dil, kültür 
ve tarih birliğimiz olan kardeş ülke Özbekistan’ın bağımsızlığının 29. yılını gönderdiği 
mesajla kutladı. Türkiye’nin Özbekistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke 
olduğunu belirten Sayın ERSOY, Özbek kardeşlerimizin coşku ve heyecanını gönülden 
paylaştığını dile getirdi. Bu konferansın bizi biz yapan asli değerlerimizin doğru bir 
şekilde tespit edilmesinde, anlaşılmasında ve geniş kitlelere yayılarak öğrenilmesinde 
önemli fayda sağlayacağını ifade etti. Sayın Mehmet Nuri ERSOY; gönderdiği mesajda, 
Türk Dil Kurumunu da Türk dünyasının bağımsızlık yıl dönümleri vesilesiyle “Dil ve 
Kültür” başlığı altında düzenlediği çevrim içi konferanslardan dolayı tebrik etti.



2020 YILI İDARE FAALİYET RAPORU      TÜRK DİL KURUMU46

Türk Dil Kurumunun Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan konferansa Türk 
Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN’in yanı sıra, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU, Özbekistan Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçisi Alisher AGZAMKHODJAEV, Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve 
Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shuhrat SİROJİDDİNOV, Özbekistan Cumhuriyeti 
Başbakanlığı Devlet Dil Geliştirme Departmanı Başkanı Abdulgaffar QIRGIZBAEV, 
Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Rahmetullah NAZAROV, Türk 
Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK, Türk Dil Kurumu Bilim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL, Michigan Devlet Üniversitesinden 
Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU, Özbekistan Millî Üniversitesinden Hamidulla BALTABAEV 
ve Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Aynur ÖZ ÖZCAN katıldı.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN konuşmasına, Özbekistan 
Cumhuriyeti’nin 29. bağımsızlık yılını kutlayarak başladı. GÜLSEVİN; Özbek dili, kültürü 
ve edebiyatının Türkiye’de yaşayan Türkler için öneminden söz etti. Prof. Dr. GÜLSEVİN; 
Türk Devlet Başkanları Konseyi, TÜRKSOY, Türk Akademisi gibi uluslararası kuruluşların, 
aramızdaki ortaklıkları vurgulayan, geleceğe yönelik kültürel, sanatsal, siyasi ve ekonomik 
iş birliklerini tesis eden önemli kuruluşlar olduğundan bahsetti. Geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de birbirimizi destekleyerek daha da büyük bir medeniyetin yaratılabileceğine 
değinen GÜLSEVİN; sahip olduğu güçlü devlet ve edebî yazı dili geleneği, kültürel ve ilmî 
birikim ile Özbek Devleti’nin ölümsüz olacağına dair olan inancını dile getirdi. GÜLSEVİN, 
Özbekistan Cumhuriyeti’nin ilelebet var olması dilekleriyle konuşmasını tamamladı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU 
konuşmasında, Özbekistan’ın sağlam ve ayrılmaz bağlarla birbirine bağlanan Türk 
İslam medeniyetinin müstesna bir parçası olduğunu vurguladı. “Orta Asya Türk kültürü, 
Anadolu Türk kültürünün başlangıç kısmı, ön sözü ve hatta anayasası konumundadır.” 
diyen Prof. Dr. HEKİMOĞLU; Orta Asya Türk kültürünün Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye 
Cumhuriyeti devlet tecrübelerini geçirmiş düşünce tarihimizin başlangıç kısmı olduğunu 
sözlerine ekledi. Prof. Dr. HEKİMOĞLU; bugün dilden felsefeye, günlük yaşamdan ahlak 
anlayışına, sanattan mimariye varıncaya kadar bir Türk İslam anlayışının oluşmasında 
Özbekistan’ın ana kaynaklardan biri olduğunu ifade etti.

Özbek Dili ve Kültürü 



TÜRK DİL KURUMU      2020 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 47

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alisher AGZAMKHODJAEV, Türkiye’nin 
Özbekistan için birçok hususta örnek teşkil ettiğinden söz ederek Türk halkının Türkiye 
Türkçesine olan saygısını takdir ettiklerini ve Türk Dil Kurumunun çalışmalarını yakından 
izlediklerini belirtti. Büyükelçiliğin faaliyetlerinden bahseden AGZAMKHODJAEV, Türk 
medyasının Özbekistan’ı gururlandıracak haberlerle her zaman yanlarında olduğu bilgisini 
aktardı. Büyükelçi AGZAMKHODJAEV, Özbek dilinin Türkiye’nin bazı üniversitelerinde 
ders olarak okutulmasının Özbekçeye dönük ilginin göstergesi olduğunu söyleyerek dil 
ve edebiyat bilimi hocalarına teşekkürlerini iletti. Alisher AGZAMKHODJAEV; Türk Dil 
Kurumuna, Özbekistan’ın bağımsızlığının 29. yılı vesilesiyle düzenledikleri bu faydalı 
toplantı için şükranlarını sundu.

19. Türk Dil Kurumu 88. Dil Bayramı’nı Kutluyor
Dil Bayramı’nın 88. yılı münasebetiyle 26 Eylül 2020 tarihinde “Türk	Dil	Kurumu	88.	Dil	
Bayramı’nı	Kutluyor” başlıklı görüntülü toplantı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanımız 
Sayın Mehmet Nuri ERSOY’un görüntülü mesajla katıldığı toplantı, Türk Dil Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN’in yönetiminde gerçekleşti. Toplantıya Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU’nun yanı sıra, Prof. 
Dr. Hamza ZÜLFİKAR ile Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Recep TOPARLI 
ve Prof. Dr. Mustafa ÖNER katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri ERSOY, “Bundan 88 yıl önce bugün, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün katılımıyla gerçekleştirilen I. Türk Dili Kurultayı, Türkçeyi 
koruma bilincinin, farkındalığının ve sorumluluğunun temellerini atmıştır. Orada atılan 
temellerin özü ise tarih kadar eskidir. Kendimiz olarak kalabilmek, Türk dünyasının 
köklerini, birlik ve beraberliğini koruyabilmek, devraldığımız medeniyet mirasını yaşatıp 
geleceğe aktarabilmek için aziz milletimizin her bir ferdini dilimizi korumaya, en yalın 
hâliyle kullanmaya ve bitmeyen bir yolculuk olan Türkçeyi araştırmaya ve öğrenmeye 
davet ediyorum.” sözleriyle 88. Dil Bayramı’nı kutladı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU; 
açış konuşmasının başında, Dil Bayramı’nın 88. yılı vesilesiyle düzenlenen bu toplantının 
verimli olması temennisiyle Dil Bayramı’nı kutladı. Dilin, kimliğin en önemli aracı 

Türk Dil Kurumu 88. Dil Bayramı’nı Kutluyor 
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olduğunu vurgulayan Prof. Dr. HEKİMOĞLU; Cumhuriyet’in kurulduğu yıldan bu yana 
Türkçeyi dünya dilleri arasında hak ettiği yere taşımak için asırlara etki edecek çok 
kıymetli hamleler yapıldığını ifade etti. Türk Dil Kurumunun kuruluşuyla bu adımların 
en önemlisinin atıldığını belirten HEKİMOĞLU, Türk Dil Kurumunun Türkçemizin doğru 
ve kurallarına uygun olarak kullanılabilmesi için önemli çalışmalar yaptığına değindi. 
Herkesi Türkçe konuşmaya ve yazmaya davet eden Prof. Dr. HEKİMOĞLU, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk başta olmak üzere dilimize hizmet eden ilim ve irfan sahibi herkesi 
şükranla yâd etti.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
önderliğinde toplanan I. Türk Dili Kurultayı’nın açılış günü 26 Eylül’ün ülkemizde “Dil 
Bayramı” olarak kabul edildiğini vurgulayarak Dil Bayramı’nın 88. yılını kutladı.

Prof. Dr. GÜLSEVİN konuşmasında, Türk Dil Kurumunun kurulduğu günden bu yana 
belirlenen ilke ve amaçlar doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini belirtti. GÜLSEVİN, 
Kurumumuzun son bir yıl içindeki çalışmaları ile önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek 
projeleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Kurumun devam eden çalışmalarına da 
değinen GÜLSEVİN, dünyayı saran virüs salgını nedeniyle toplantıları çevrim içi olarak 
düzenlediklerini dile getirdi. Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Türk Dil Kurumunun diğer kurum 
ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yaptığı çalışmaları da katılımcılarla paylaştı.

20. Doğumunun 130. Yıl Dönümünde Ünlü Macar Türkolog Gyula Németh Anma Programı
Türk Dil Kurumu, TÜRKSOY ve Macaristan Ankara Büyükelçiliğinin iş birliğinde düzenlenen 
“Doğumunun	130.	Yıl	Dönümünde	Ünlü	Macar	Türkolog	Gyula	Németh	Anma	Programı”, 
14 Ekim 2020 Çarşamba günü çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal ÇAKICI’nın yönetimindeki toplantının 
açış konuşmalarını, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN ile TÜRKSOY 
Genel Sekreteri Prof. Düsen KASEİNOV, Macaristan Millî Meclisi Başkan Yardımcısı 
Sándor LEZSÁK, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ ve 
Macaristan Büyükelçisi Viktor MÁTİS yaptı.

Toplantının ikinci bölümünde ise Türkolog ve Eski Büyükelçi Prof. Dr. István VÁSÁRY, 
İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri YÜCE, Türkolog, Büyükelçi ve 

Türk Dil Kurumu 88. Dil Bayramı’nı Kutluyor 
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Türk Konseyi Avrupa Temsilciliği Ofisi Direktörü Prof. Dr. János HÓVÁRİ, Péter Pázmány 
Katolik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Éva CSÁKİ ile Hacettepe Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Emine YILMAZ, Gyula NÉMETH hakkında bilgiler sundu.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN yaptığı konuşmada, Macaristan’ın 
Türkoloji’nin bir bilim dalı olarak şekillenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu 
vurguladı. Prof. Dr. GÜLSEVİN, Türkoloji’nin Macaristan’daki gelişiminde, Macaristan 
ve Türk milletlerinin tarihten bu yana var olan ortaklıklarının etkili olduğunu söyledi. 
Macar bilim adamlarının Türkoloji’deki yerine de değinen GÜLSEVİN, Gyula NÉMETH’in 
Türkolojiye katkıları üzerinde durdu. NÉMETH’in çok önemli Türkologlar yetiştirdiğinin 
altını çizen Prof. Dr. GÜLSEVİN, eserleriyle de Türkoloji’ye önemli katkılarda bulunduğunu 
belirtti. Türk Dil Kurumunun 1958 yılında Gyula NÉMETH’e “Türk Dil Kurumu Şeref 
Üyeliği” verdiğini dile getiren GÜLSEVİN ayrıca Németh’in doğumunun 70. yılına ithafen 

“Németh Armağanı”nın yayımlandığını ifade etti.

21. Doğumunun 175. Yılında Türk Dünyasında Abay Araştırmaları Uluslararası Konferansı
Abay Üniversitesi Nemat Kelimbetov Türkoloji Merkezi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
iş birliği ile düzenlenen “Doğumunun	175.	Yılında	Türk	Dünyasında	Abay	Araştırmaları	
Uluslararası	Konferansı”, 15 Ekim 2020 Perşembe günü çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 
Toplantı, Kazakistan Cumhuriyeti Millî Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Şerüwbay 
KURMANBAYULY’ın yönetiminde yapıldı.

Toplantının açış konuşmalarını Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN ile 
Abay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Takir BALYKBAYEV, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY ve Uluslararası Astana Borsası Müdürü Dr. Kayrat 
KELİMBETOV yaptı. Ayrıca toplantıda; TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal 
ÇAKICI, Türk dünyasında Abay üzerine yapılan araştırmalar hakkında bilgiler sundu.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN konuşmasında; Kazakların büyük 
şairi, eğitimcisi ve mütefekkiri Abay’ın 19. yüzyıl kültür hayatındaki önemine değindi. 
Prof. Dr. GÜLSEVİN; Abay’ın sadece Kazakların değil, bütün Türk dünyasının önemli bir 
aydını olduğunu ifade etti. “Yeni Kazak edebiyatının temelini atan Abay Kunanbayev’in 
eserleri Kazak halkının aydınlanması yönünde öğüt verici niteliktedir.” şeklinde konuşan 
GÜLSEVİN; Abay’ın eserlerindeki dilin bugünkü edebî Kazakçadan sadece bazı hususlarda 
farklılıklar gösterdiğini, bundan dolayı Abay’ın Kazak edebî dilinin kurucularından 
sayıldığını vurguladı.

22. Filoloji Eğitimini Geliştirme Sorunları
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, 20 Ekim 2020 Salı günü Özbekistan 
Millî Üniversitesinin Yormat Tojiyev’in 80. doğum yıl dönümü vesilesiyle düzenlediği 

“Filoloji	Eğitimini	Geliştirme	Sorunları” başlıklı çevrim içi konferansa katıldı.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Özbekçenin resmî dil oluşunun 31. yıl 
dönümünün de kutlandığı bu toplantıda bir konuşma yaptı. Özbekistan Cumhuriyeti’nin 

“Dil Bayramı”nı kutlayarak sözlerine başlayan Prof. Dr. GÜLSEVİN yaptığı konuşmada, 
Özbekçenin devlet dili ve edebiyat dili olarak tarihî gelişiminden söz etti. GÜLSEVİN, 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket MİRZİYOYEV’in BM Genel Kurulunda ilk kez Özbekçe 
hitap etmesinden duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirdi.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumunun sadece Türkiye 
Türkçesi üzerine değil; Orhun, Uygur, Karahanlı, Çağatay, Osmanlı gibi bütün dönemlerin 
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dilleri üzerine ilmî çalışmalar yaptığını belirtti. Türk Dil Kurumunun Özbekçe üzerine 
olan çalışmalarından da bahseden Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Özbekistan’la iş birliği 
içerisinde yeni ilmî çalışmalar ve projeler yapma, eserler yayımlama, sempozyumlar 
ve kongreler düzenleme arzusunda olduklarını söyledi.

23. XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
Türk Dil Kurumunun da destekleriyle Gazi Meclisin açılışının 100. yılı anısına düzenlenen 
“XII.	Uluslararası	Dünya	Dili	Türkçe	Sempozyumu”nun açılış töreni, 21 Ekim 2020 Çarşamba 
günü Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu’nda yapıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP’un çevrim içi olarak katıldığı toplantının açılış 
töreninde; Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN ile Gazi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Musa YILDIZ, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref ATEŞ, TÜRKSOY Genel 
Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal ÇAKICI ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU birer konuşma yaptı.

“Milletlerin en önemli ortak paydaları dilleridir. Millet olmanın ilk şartı ortak dildir. 
Bayrak, hürriyet ve bağımsızlığımızı simgeler; dil ise kimliğimizi, mensubiyetimizi 
belirler.” şeklinde konuşan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP, ses bayrağımız 
Türkçenin konuşulacağı bu sempozyumun başarılı geçeceğine dair inancını dile getirdi. 
Türkçenin ilk büyük devrimini 13. yüzyılın sonunda Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçeyi 
resmî dil ilan etmesiyle geçirdiğini aktaran TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP; 
dilimizi yaymak, yaşatmak için özen gösteren herkesi minnet ve şükranla andı. TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP, Türk Dil Kurumunun dilimiz için yaptığı çalışmalara 
da değindi. Türkçenin mevcut hâlini koruması ve yaygınlaşmasının öncelikle kendi 
vatanında kullanılmasıyla mümkün olacağını vurgulayan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
ŞENTOP, “Dilimizi yaymanın, yaşatmanın yolu onu yerinde ve doğru kullanmaktan 
geçer.” ifadelerini kullandı.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN yaptığı konuşmada, Türkçenin dünya 
dili olarak adlandırılması üzerine değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. GÜLSEVİN, en 
basit tanımıyla bir anlaşma aracı olan dilin; yeni şekiller üreten, gelişen, toplumsal 
boyutu olan, bilgiyi aktaran ve kültürü oluşturan özelliklerinden söz etti. Her konuşma 
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dilinin yazı dili hâline gelemediğini belirten GÜLSEVİN, her yazı dilinin de dünya dili 
olamadığını vurguladı. Prof. Dr. GÜLSEVİN; Türkçenin tarihî akışında devlet dili, yazı dili 
ve eğitim dili olarak varlığını geliştirip zenginleştiren bir dünya dili olduğunu kaydetti. 
Devletlerin itibarıyla beraber dillerin itibarının arttığını söyleyen GÜLSEVİN; YTB, Yesevi 
ve Manas Üniversiteleri, Yunus Emre Enstitüsü gibi kuruluşların Türkiye’nin ve Türkçenin 
itibarını arttırmak için yaptığı çalışmaların önemine dikkat çekti.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Bilal 
ÇAKICI ise Türkçenin çok geniş bir coğrafyada disiplinli bir şekilde yaygınlaştığını ifade 
etti. “Konuşulduğu coğrafi genişlik, nüfus yoğunluğu ve tarihî derinlik gibi özellikleri 
bakımından Türkçemizin dünyadaki birçok dilden üstün vasıflara sahip olduğunu 
biliyoruz.” diye konuşan Doç. Dr. ÇAKICI; dil birliği temeliyle kurulan TÜRKSOY’un ortak 
kültürümüz, sanatımız ve dilimizin gelişimi, dünya çapında tanıtılıp gelecek kuşaklara 
aktarılması için çalışmalar yaptığını belirtti.

Tören; Ahmet Yesevi Üniversitesi “Yesevi Sanat Topluluğu”nun müzik dinletisinin ardından, 
TÜRKSOY’un “Altaylardan Balkanlara Türk Dünyası Resim Sergisi”nin açılışıyla sona erdi.

24. Türk Dünyasında Türklerin Dil Birliği
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, 22 Ekim 2020 Perşembe günü 
Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen “Türk 
Dünyasında	Türklerin	Dil	Birliği” başlıklı çevrim içi konferansa katıldı. Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz TOMAR’ın da katıldığı toplantı, Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Filolojisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent BAYRAM’ın 
yönetiminde gerçekleşti.

Konuşmasında, Türklerde dil birliği denildiği zaman dil ve gönül birliğinin birlikte 
düşünülmesi gerektiğine değinen Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Türk dünyasında dil birliğini üç 
temel dönem üzerinde ele aldı. GÜLSEVİN, bu dönemlerdeki dil ortaklıkları ve farklılıkları 
üzerine bilgiler verdi.

GÜLSEVİN ayrıca Türk dünyasında dil birliğini sağlamak için yapılabilecek çalışmalar 
hakkında öneriler sundu. Türk Dil Kurumunun bütün Türk dünyasına yönelik hizmetlerde 
bulunduğunu vurgulayan GÜLSEVİN, Türk dünyasında ortak anlaşma dili oluşturmak 
adına yapılabilecek çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Toplantının sonunda Kurum Başkanımız Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN’e teşekkür belgesi 
takdim edildi.

25. Azerbaycan Dili ve Kültürü
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 29. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen 
“Azerbaycan	Dili	ve	Kültürü” çevrim içi konferansı, 4 Kasım 2020 Çarşamba günü 
gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri ERSOY, Azerbaycan’ın bağımsızlığının 
yıl dönümünü gönderdiği mesajla kutladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY 
mesajında, işgal altındaki vatan topraklarının kurtarılması için mücadele eden Azerbaycan 
ordusunun kahraman askerlerine selamlarını iletti. Sayın Mehmet Nuri ERSOY ayrıca 
bu uğurda şehitlik makamına ulaşanlara rahmet, gazilerimize acil şifalar diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY, bu konferansın şu günlerde Azerbaycan’da 
verilen mücadele dolayısıyla çok anlamlı ve değerli olduğunu kaydetti. Dilin kültürle 
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bütünlüğü üzerinde duran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY gönderdiği 
mesajda, “Binlerce yıllık Türk medeniyetinin ve kadim Türk dilinin görkemini nağıllardan 
destanlara, şiirlerden muğamlara motif motif bağrında barındıran Azerbaycan dili ve 
kültürü, millî kimliğimizin en değerli unsurlarından biridir.” ifadelerine yer verdi.

Türk Dil Kurumunun Youtube kanalından canlı olarak yayımlanan konferansın açış 
konuşmalarını; Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU ile Azerbaycan 
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İBRAHİM gerçekleştirdi. Konferansta ayrıca Türk 
Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL, Prof. Dr. Erdoğan 
UYGUR ve Prof. Dr. İsmet ÇETİN ile AMEA Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsünden Prof. 
Dr. Tahire MEMMED birer konuşma yaptı.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN konuşmasında, kardeş ülke Azerbaycan 
ile Türkiye’nin “bir millet, iki devlet; bir dil, iki devlet; bir kültür, iki devlet; bir medeniyet, 
iki devlet” olarak bütünlük içinde olduğunu vurguladı. Türk Dil Kurumunun kurulduğu 
günden bu yana bütün Türk dünyasına yönelik araştırmalar yaptığını hatırlatan GÜLSEVİN, 
katılımcıları Azerbaycan Türkçesi üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU, 
kardeş ülke Azerbaycan’ın Karabağ’da yürüttüğü istiklal mücadelesini yürekten kutladığını 
belirtti. Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU, işgal altındaki toprakların özgürlüğü için 
mücadele eden Azerbaycan Cumhuriyeti’ne ve kahraman halkına selamlarını ileterek 
bu uğurda şehit olanları rahmet ve minnetle andı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İBRAHİM; Türk Dil Kurumuna, 
verimli geçeceğine inandıkları bu toplantıyı düzenledikleri için şükranlarını sundu. 
Büyükelçi Hazar İBRAHİM, Azerbaycan ile Türkiye’nin “bir millet, iki devlet” düşüncesiyle 
birlikteliklerine dikkat çekerek güçlü adımlarla ilerlediklerini ifade etti. Dil ile medeniyeti 
ayrılmaz iki unsur olarak gördüklerini aktaran Hazar İBRAHİM, bu konuda Türk Dil Kurumu 
ile Büyükelçilik olarak iş birliği içerisinde yürütülecek çalışmalara hazır olduklarını dile 
getirdi. Hazar İBRAHİM, Türk dilini dünyada söz sahibi olarak görmek istediklerini de 
sözlerine ekledi.

26.  Doğumunun 130. Yıl Dönümünde Ünlü Macar Türkolog Gyula Németh Madalya 
Takdim Töreni

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, TÜRKSOY tarafından 13 Kasım 2020 
tarihinde düzenlenen “Doğumunun	130.	Yıl	Dönümünde	Ünlü	Macar	Türkolog	Gyula	
Németh	Madalya	Takdim	Töreni”ne katıldı.

TÜRKSOY’da yapılan madalya töreninin açış konuşmalarını; Türk Dil Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen KASEİNOV ve Macaristan 
Ankara Büyükelçisi Viktor MÁTİS yaptı. Törene ayrıca TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı 
ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Bilal ÇAKICI, Türk Dil Kurumu Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi ERSOY ile Türkoloji alanında önemli çalışmalar yapan değerli 
bilim adamları katıldı.

Yaptığı açış konuşmasında Macaristan’ın Türkoloji’deki önemine değinen Prof. Dr. Gürer 
GÜLSEVİN, Gyula NÉMETH’in çok önemli Türkologlar yetiştirdiğinin altını çizerek 
onun ayrıca verdiği eserlerle de Türkoloji’ye önemli katkıları olduğunu belirtti. Türk Dil 
Kurumunun 1958 yılında Gyula NÉMETH’e “Türk Dil Kurumu Şeref Üyeliği” verdiğini 
hatırlatan GÜLSEVİN, Kurumun bunun dışında NÉMETH’in doğumunun 70. yılına 
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ithafen “Németh Armağanı” yayımlandığını da sözlerine ekledi. GÜLSEVİN, NÉMETH’e 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 50. kuruluş yıl dönümünde hükûmet tarafından “Şeref Diploması” 
verildiğini de aktardı.

Programda, açış konuşmalarının ardından madalya takdim törenine geçildi. TÜRKSOY 
Genel Sekreteri Prof. Düsen KASEİNOV; sırasıyla Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor 
MÁTİS, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ, 
Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Prof. Dr. A. Bican ERCİLASUN, Prof. Dr. Leylâ KARAHAN ve 
Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN’a madalyalarını takdim etti.

Törene katılamayan hocalarımız Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, Prof. Dr. Efrasiyap 
GEMALMAZ, Prof. Dr. Nuri YÜCE ve Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ’ın madalyaları ise 
Kurum Başkanımız Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN tarafından teslim alındı. Tören, çekilen 
hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

27. Türk-Moğol Dil İlişkileri Üzerine
Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi ERSOY, 18 Kasım 2020 Çarşamba günü 
ÇÜTAM Kültür Evi etkinliklerine “Türk-Moğol	Dil	İlişkileri	Üzerine” başlıklı konuşmasıyla 
katıldı. İki oturum şeklinde düzenlenen program, Çukurova Üniversitesinden Türk Dil 
Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK’in yönetiminde gerçekleşti.

Prof. Dr. Feyzi ERSOY programın ilk bölümünde, Türkçe ile Moğolca arasındaki dil 
akrabalığı üzerinde durarak iki dil arasındaki akrabalık ilişkisini örneklerle değerlendirdi. 

Prof. Dr. Feyzi ERSOY, ikinci bölümde ise katılımcıların sorularını yanıtladı.

28. Mektebin Serencamı: Dün, Bugün, Yarın
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, 21 Kasım 2020 Cumartesi günü 
Anadolu Mektebinin düzenlediği “Mektebin	Serencamı:	Dün,	Bugün,	Yarın” konulu çevrim 
içi söyleşiye katıldı.

Söyleşide Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN’in yanı sıra, Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ, Maltepe Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Durmuş GÜNAY, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel 

 Doğumunun 130. Yıl Dönümünde Ünlü Macar Türkolog Gyula Németh Madalya Takdim Töreni 
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Müdürü Dr. Emre TOPOĞLU ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdür Vekili Ali ODABAŞ birer konuşma yaptı. Programın kapanış konuşmasını 
ise Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN yaptığı konuşmada, Anadolu Mektebinin eğitim ve kültür 
hayatımızdaki yerine değindi. Anadolu Mektebinin çalışmalarını yakından takip ettiğini 
belirten Prof. Dr. GÜLSEVİN, Türk Dil Kurumunun Anadolu Mektebi ile iş birliği içerisinde 
yapılacak çalışmalara hazır olduğunu ifade etti.

Konuşmasında Anadolu Mektebinin okuma faaliyetlerine katılan öğrencilere seslenen 
Prof. Dr. GÜLSEVİN; Türkçeyi doğru ve güzel kullanmaları, kelime hazinemize sahip 
çıkmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Dillerin kültürel temasları sonucunda kelime 
alışverişinde bulunduğunu vurgulayan GÜLSEVİN, Türk dilinin de yaşadığı coğrafyalardan 
beslendiğini kaydetti. Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN ayrıca kelime alışverişinin dilin yapı ve 
işleyişini bozmayacağını örneklerle değerlendirdi.

29. Türkoloji Konuşmaları

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, 23 Kasım 2020 Pazartesi günü 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümünün düzenlediği “Türkoloji	Konuşmaları”na konuk oldu. Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesinden Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Musa DUMAN’ın 
yönetiminde gerçekleşen çevrim içi programa, çok sayıda akademisyen ve öğrenci 
dinleyici olarak katıldı.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, “TDK ve Türkçe Meselemiz” başlıklı konuşmasında; Türk Dil 
Kurumunun kuruluş amacı, ilkeleri ve çalışma alanları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 
Türk Dil Kurumunun kuruluşundan bu yana belirlenen ilke ve amaçlar doğrultusunda 
çalışmalarına devam ettiğini belirten Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Kurumun günümüzdeki 
faaliyetlerine değindi. GÜLSEVİN; Kurumun süreli ve süresiz yayınları, sözlük ve yazım 
kılavuzu çalışmaları, hayata geçirilen ve yakın zamanda geçirilmesi planlanan projeleri, 
gerçekleştirdiği ilmî toplantıları, alanda çalışan öğrencilere sunduğu başarı bursları 
gibi konularda dinleyicilere ayrıntılı bilgiler verdi. Prof. Dr. GÜLSEVİN ayrıca Türk Dil 

Mektebin Serencamı: Dün, Bugün, Yarın 
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Kurumunun yabancı kelimelere ya da terimlere Türkçe karşılıklar bulma konusunda 
da önemli çalışmalar yaptığını sözlerine ekledi.

Prof. Dr. GÜLSEVİN, büyük medeniyetler kuran milletlerin yaşadıkları coğrafyalardan 
etkilendiklerini vurgulayarak Türklerin de yayıldıkları geniş coğrafya neticesinde Türk 
dilinin büyük bir kültür ve medeniyet dili hâline geldiğini ifade etti. Günümüzde kültürler 
arası etkileşimlerin hızla arttığını belirten GÜLSEVİN, dillerin bu etkileşimler sonucunda 
kelime alışverişinde bulunmalarının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. GÜLSEVİN programın sonunda katılımcıların sorularını cevapladı.

30. Doğumunun 175. Yılı Anısına Uluslararası Abay Kunanbayoğlu Sempozyumu
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Türk Dil Kurumunun da destekleriyle 
Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ve L. N. Gumilev Avrasya Millî 
Üniversitesi “Abay Akademisi” İlim ve Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen 

“Doğumunun	175.	Yılı	Anısına	Uluslararası	Abay	Kunanbayoğlu	Sempozyumu”na katıldı. 
25 Kasım 2020 tarihinde başlayan sempozyumun açılış töreninde; Türk Dil Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet BUDAK, 
L. N. Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erlan SIDIKOV, Uluslararası 
Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı 
ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Bilal ÇAKICI, Avrasya Yazarlar Birliği 
Başkanı Doç. Dr. Yakup ÖMEROĞLU, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Nadim MACİT ve “Abay Akademisi” İlim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Erlan SAİLAUBAY birer konuşma yaptı. Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer 
GÜLSEVİN konuşmasında; dil, gönül ve tarih birliği olan Türk halkları arasındaki kuvvetli 
bağın tarihte olduğu gibi gelecekte de devam edeceğini ifade etti. GÜLSEVİN, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin Türkiye dışındaki soydaşlarımızla ilgili bilimsel ve kültürel 
çalışmalara her zaman önem verdiğini belirtti. Yaptığı konuşmada, Türk dünyasına 
yönelik bilimsel ve kültürel faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlardan söz eden 
GÜLSEVİN, Türk Dil Kurumunun da Türk dünyasının dili ve edebiyatı üzerine birçok 
çalışma yaptığını aktardı.

Türkoloji Konuşmaları
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Prof. Dr. GÜLSEVİN, Kazakların büyük şair ve eğitimcisi Abay’ın 19. yüzyıl kültür hayatına 
damgasını vurduğuna dikkat çekti. GÜLSEVİN; Abay’ın sadece Kazakların değil, bütün 
Türk dünyasının önemli bir aydını olduğunu dile getirdi. Abay’ın Kazak edebî dilinin 
kurucularından olduğunu kaydeden GÜLSEVİN, Abay’ın dili hakkında değerlendirmelerde 
bulundu. TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi 
Doç. Dr. Bilal ÇAKICI ise TÜRKSOY’un 2020 yılının Abay’a ithaf edilmesi dolayısıyla 
dünyanın çeşitli yerlerinde etkinlikler düzenlediği bilgisini katılımcılarla paylaştı. Abay’ı 
anmak ve anlamak üzere düzenlenen bu sempozyumun verimli geçeceğine olan inancını 
vurgulayan ÇAKICI, “Abay’ı tanımak, Türk Dünyası’nı tanımaktır.” şeklinde konuştu.

31. Orhun Anıtlarından Günümüze Türkçenin Söz Varlığı
Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi ERSOY, 30 Kasım 2020 Pazartesi 
günü Anadolu Mektebinin düzenlediği Orhun Abideleri Okuma Programı’na “Orhun 
Anıtlarından	Günümüze	Türkçenin	Söz	Varlığı” başlıklı seminerle katıldı.

32. Salı Buluşmaları II: Türkçenin Güncel Sorunları
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, 1 Aralık 2020 Salı günü Yunus 
Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Salı	
Buluşmaları	II:	Türkçenin	Güncel	Sorunları” adlı toplantıda seminer verdi.

Çevrim içi olarak düzenlenen programda Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, 
Türkçenin güncel sorunları üzerinde durdu. Prof. Dr. GÜLSEVİN sunumunda, “gramer, 
gramerin alanı, Türkçe gramer ekolleri ve gramer yaklaşımları ile Türk Dil Kurumunun 
bu konuları ele alışı” gibi konuları örneklerle değerlendirdi.

33. Türkoloji Alanında Hümaniter Bilimler: Tarihî İlişkiler ve Karşılıklı Etkileşim

Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi ERSOY, 4 Aralık 2020 Cuma günü 
Uluslararası Türk Akademisi, Kazak Millî Kızlar Pedagoji Üniversitesi ve S. Bayişev 
Üniversitesinin iş birliği ile Türkolog Abjan Kurışjanulı’nın doğumunun 90. yıl dönümüne 
ithafen düzenlenen “Türkoloji	Alanında	Hümaniter	Bilimler:	Tarihî	İlişkiler	ve	Karşılıklı	
Etkileşim” konulu çevrim içi konferansa katıldı.

Konferansa Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi ERSOY’un yanı sıra, 
Kazak Millî Kızlar Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gauhar ALDAMBERGENOVA, 
Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ, S. Bayişev Üniversitesi 

Doğumunun 175. Yılı Anısına Uluslararası Abay Kunanbayoğlu Sempozyumu 
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Rektörü Prof. Dr. Bekejan AHANULI, Ege Üniversitesinden Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa ÖNER ve çok sayıda bilim adamı katıldı.

Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi ERSOY; konferansın açılışında, 
ünlü Türkolog ve bilim adamı Abjan Kurışjanulı’nın Kazak dil bilimi ve Türk dili tarihi 
üzerindeki çalışmaları hakkında kısa bir konuşma yaptı.

34. Türk Diline Hizmet Ödülleri
Türk Dil Kurumu tarafından her yıl düzenli olarak çeşitli kurum ve kişilere verilen “Türk 
Diline	Hizmet	Ödülleri”, bu yıl 17 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen törenle Uluslararası Türk 
Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı ile Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Prof. Dr. Kemal ERASLAN, Prof. Dr. Mustafa 
CANPOLAT ve turkceyaz.com uygulamasının tasarımcılarına takdim edildi.

Salgın şartları dolayısıyla kısıtlı katılımla düzenlenen törenin açış konuşmalarını, Türk 
Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU gerçekleştirdi. Ödül törenine ayrıca 

Türk Diline Hizmet Ödülleri 
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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Düsen KASEİNOV, Yunus Emre 
Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref ATEŞ, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı 
Abdullah EREN, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu 
Üyesi Doç. Dr. Bilal ÇAKICI, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi ERSOY 
ile Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü aynı zamanda Türk Dil 
Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU da katıldı.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN törenin açış konuşmasında, “Türk 
Diline Hizmet Ödülleri”nin dilimiz ve Türk Dil Kurumu için öneminden söz etti. Türk Dil 
Kurumunun amaç ve ilkelerine değinen Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN; Kurumun çalışma 
alanları, yayınları, bilimsel faaliyetleri ve projeleri ile başarı bursları hakkında da bilgiler 
verdi.

35. Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin
29 Aralık 2020 tarihinde Kurumumuz tarafından düzenlenen Türk Dil Kurumu 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi ERSOY ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nâzım 
Hikmet POLAT, “Vefatının	100.	Yılında	Ömer	Seyfettin” başlıklı söyleşimize konuk oldu. 
Söyleşi, Türk Dil Kurumunun Youtube kanalında yayınlanmıştır.

Yukarda tanıtılan bilimsel etkinliklere toplam 1.550 bilim adamı katkı ve katılım sağlamış 
ve bilimsel etkinliklerin dağılımı tabloda gösterilmiştir.

2020 YILI BİLİMSEL ETKİNLİK TÜRLERİ VE DAĞILIMI
KURUM ADI: TÜRK DİL KURUMU

Organizasyon	
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Kongre     0  1   1 1
Sempozyum     0   1 2 3 3
Çalıştay   1  1     0 1
Konferans 1    1 4  3  7 8
Panel   1  1     0 1
Seminer     0   2  2 2
Diğer 3  1  4 1 1 6  8 12
TOPLAM 4 0 3 0 7 5 2 12 2 21 28

Organizasyon	
Türü

YURT	DIŞI

Yurt	Dışı	
Toplam

ULUSAL ULUSLARARASI
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Kongre     0     0 0
Sempozyum     0     0 0
Çalıştay     0     0 0
Konferans     0  1 4  5 5
Panel     0     0 0
Seminer     0     0 0
Diğer     0   2  2 2

TOPLAM 0 0 0 0 0 0 1 6 0 7 7

GENEL TOPLAM 4 0 3 0 7 5 3 18 2 28 35

TABLO 13: 2020 Yılında Yapılan Bilimsel Etkinliklerin Türlerine Göre Dağılımı.
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5.9. 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.

 2020 yılında baskısı ilk kez yapılan kitap sayısı 56 adettir. Tıpkıbasımı yapılan eser 
sayısı 82 ve süreli yayın sayısı ise 16 olup toplam 154 adet eserin baskısı yapılmıştır.

5.9.1. Kurumumuzda Basımı Yapılan Yeni Yayınlar

 1. İran Sahası Göklen ve Nohur Türkmen Ağızları
 2. Kıpçak Lehçelerinde Kök Fiiller (Tarihî-Karşılaştırmalı Söz Varlığı İncelemesi)
 3. Kitâb-ı Tercüme-i Tezkire-i Dâvûd Fî ‘İlmi’t-Tıbb
 4. Mantık-ı Esrâr
 5. Nogay Türkçesi Grameri (Ses ve Şekil Bilgisi)
 6. Osmanlı Türkçesinin Sadeleştirilmiş Dil Bilgisi
 7. Tâ'ib Mehmed Çelebi Dîvân
 8. Tezkire-yi Şu'arâ-yı Cezîre-yi Girid (İnceleme-Tenkitli Metin-Tıpkıbasım)
 9. Türkçe Sözlük’te Eş Dizimli Ögelerin Sunumu ve Görünümleri
10. Yûsuf ve Zelîhâ (Gramer-Metin-Çeviri-Notlar-Sözlük-Dizin-Tıpkıbaskı)
11. Klasik Edebiyat Bilgisi (Belâgat ve Biçim-Ölçü-Kafiye)
12. Türkçe-Makedonca Sözlük
13. Fotoğraf ve Sayısal Görüntü Terimleri Sözlüğü
14. Karakalpak Türkçesi Sözlüğü
15. Tarihsel Tıp Metinleri Sözlüğü
16. Ahmet Cevdet Paşa'nın Dil Bilgisi (Kavâ'id)
17. Ali Kuşçu ve İstiare Risalesi
18. Dîvânu Lugâti't-Türk’teki Arapça Söz Varlığının Dizini
19. Ebulgazi Bahadır Han Şecere-yi Terâkime
20. Edim Bilimi Bakış Açısıyla Kutadgu Bilig
21. İskeçe İli Ağızları
22. Japonca ve Türkçede Görünüş (Aspekt)
23. Niyâzî Mısrî’nin Kasîde-i Bürde Tesbî'i
24. Şark’tan ve Anadolu'dan Masallar
25. Türkiye’deki Ahıska Türkleri Ağzı
26. Türkmen Türkçesi Grameri (Ses ve Şekil Bilgisi)
27. Moğolların Gizli Tarihi Sözlük
28. Açıklamalı Yürek Bilimi Terimleri Sözlüğü
29. Temel Türkçe-Hırvatça/Hırvatça-Türkçe Sözlük
30. Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı Bildirileri (e-kitap)
31. Prozodi (Bürün Bilimi) Konuşma Çalıştayı Bildirileri (e-kitap)
32. VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I-II (e-kitap)
33. Atebetü'l-Hâkayık
34. Kadı Burhaneddin Dîvân
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35. (E)Mîrek-zâde Mehmed Nâmî - Dîvân Metin, Dil İçi Çeviri ve Notlar
36. Altun Yaruk Yedinci Kitap
37. Altun Yaruk Sekizinci Kitap
38. Budacı İyi ve Kötü Kalpli Prens Masalının Uygurcası
39. Budist Uygur Edebiyatı
40. Eski Anadolu Türkçesinde Sınırlandırma Yapıları
41. Eski Uygurca Kuanşi İm Pusar İncelemesi
42. Eskişehir İli Yörük Ağızları (Dil İncelemesi – Metinler – Sözlük)
43. İsfendiyaroğlu Rüstem Bey Dîvânı (Dîvân-ı Kâsımî)
44. İzmir İli Ödemiş-Kiraz-Beydağı İlçesi Ağızları
45. Muhammed b. ‘Âşık Selmânü’l-Lazkî’nin Keşfü'l-Me'ânî
46. Kıpçak Türkçesi Grameri
47. Nevres-i Kadîm'in Münşeat'ı (İnceleme – Metin)
48. Türk Dilleri ve Hakları Türklük Araştırmalarına Giriş
49. Türk Kahramanlık Destanları III-IV. Bölüm
50. Türkiye Türkçesinde Ön Adlarla Adların Birliktelik Kullanım ve Eş Dizim Sözlüğü-

Derlem Tabanlı Bir Uygulama
51. Urmiye Ağzı Ses ve Biçim Bilgisi (Güney Azerbaycan)
52. Yüksek Sıklıktaki Adlar: Zaman Sözcük Biçimi Üzerine Derlem Temelli Bir İnceleme
53. Eren Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü
54. Eski Anadolu Türkçesi Eczacılık ve Tıp Terimleri Sözlüğü
55. Antoine Meillet'ten Seçme Makaleler
56. Türkçe-Arapça/Arapça-Türkçe Karşılıklar Kılavuzu (e-kitap)

5.9.2. Kurumumuzda Tıpkıbasımı Yapılan Yayınlar

 1. Kutadgu Bilig İncelemesi
 2. Atatürk’ten 20 Anı
 3. Her Yönüyle Dil
 4. Türkçenin Grameri
 5. Eski Türk Yazıtları
 6. Orhon Yazıtları
 7. Gülistan Tercümesi
 8. Cem Sultan’ın Türkçe Divanı
 9. Almanca-Türkçe Sözlük 1-2 (birleştirilmiş baskı)
10. Sümer Türk Dillerinin Târihi İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi
11. Nesîmî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Divanının Tenkitli Metin I-II
12. Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü
13. Kıpçak Türkçesi Grameri
14. Yeni Uygur Türkçesi Grameri
15. Atatürk Şiirleri
16. Güzel Yazılar Oğuz'dan Bugüne
17. Güzel Yazılar Gezi-Hatıra
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18. Eski Anadolu Türkçesinde Ekler
19. Lutfî Divanı (Giriş, Metin, Tıpkıbasım)
20. Altayca-Türkçe Sözlük
21. Kırşehir ve Yöresi Ağızları
22. Hasan Mellâh yahut Sır İçinde Esrar
23. Dünyaya İkinci Geliş yahut İstanbul'da Neler Olmuş
24. Felâtun Bey ile Râkım Efendi
25. Hüseyin Fellâh
26. Hayret
27. Bahtiyarlık
28. Henüz 17 Yaşında
29. Acâyib-i Âlem
30. Dürdane Hanım
31. Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü
32. Paris'te Bir Türk
33. Tevfik Fikret Bütün Şiirleri
34. Etmek Fiiliyle Yapılan Birleşik Fiiller ve Tamlayıcılarla Kullanılışı
35. Kars İli Ağızları -Ses Bilgisi
36. Uşak İli Ağızları
37. Orhon Yazıtları Araştırmaları
38. Arnavutlar Solyotlar
39. Demir Bey yahut İnkişâf-ı Esrâr
40. Fennî Bir Roman yahut Amerika Doktorları
41. Rikalda Yahut Amerika’da Vahşet Âlemi
42. Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü (Proje eser)
43. Samipaşazade Sezai Bütün Eserleri 1-2
44. Kıpçak Türkçesi Sözlüğü
45. Eski Türkiye Türkçesinde Edatlar, Bağlaçlar, Ünlemler ve Zarf-Fiiller
46. Türkçede Batı Kaynaklı Kelimelerin Yoğunluğu (Yabancılaşan Türkçe)
47. Türk Sözünün Aslı
48. Okullar İçin Türkçe Sözlük
49. Geometri
50. Halk Hikâyeleri
51. Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânü Lugâti't-Türk
52. Çuvaş Alp Hikâyeleri (Ulip Halapisem)
53. Âşık Mevlüt İhsanî'den Derlenen Halk Hikâyeleri
54. Kutadgu Bilig'de Söz Yapımı
55. Türkiye Türkçesinde Eylemsi
56. Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fiil Çekimi
57. Refik Halit KARAY
58. Güzel Türkçe Bulmacalar
59. Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi
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60. Irk Bitig (Eski Uygurca Fal Kitabı)
61. Dîvânu Lugâti't Türk
62. Huastuanift-Manihaist Uygurların Tövbe Duası
63. Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler
64. Süheyl ü Nev-Bahâr’da Eskicil Ögeler
65. Yahya Kemal BEYATLI
66. İstanbul Folkloru (Le Folklore de Constantinopole)
67. Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü (Proje eser)
68. Türk Tasavvuf Edebiyatı Makaleleri
69. Karay Türklerinin Dili (Troki Diyalekti)
70. Budist Türk Çevresi Eserlerde Metaforlar
71. Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi Üzerine Denemeler (Fiil)
72. Eski Türk Yazıtları Söz Varlığı
73. Moğol Yazı Dilinin Grameri
74. Ömer Seyfettin Bütün Nesirleri (Fıkralar-Makaleler-Mektuplar ve Çeviriler)
75. Kırgız Türkçesi Grameri
76. Arif Nihat ASYA
77. Türk Dili dergisi Eleştiri Özel Sayısı I-II (2. tıpkıbasım)
78. Türk Dili dergisi Günlük Özel Sayısı (2. tıpkıbasım)
79. Türk Dili dergisi Sinema Özel Sayısı (2. tıpkıbasım)
80. Türk Dili dergisi Tiyatro Özel Sayısı (2. tıpkıbasım)
81. Türk Dili dergisi Türk Şiiri Özel Sayısı I: Eski Türk Şiiri (3. tıpkıbasım)
82. Türk Dili dergisi Yazın Akımları Özel Sayısı (6. tıpkıbasım)

5.9.3. Kurumumuzda Basımı Yapılan Süreli Yayınlar

 1. Türk Dili dergisi 817. sayı (Ocak 2020)
 2. Türk Dili dergisi 818. sayı (Şubat 2020)
 3. Türk Dili dergisi 819. sayı (Mart 2020)
 4. Türk Dili dergisi 820. sayı (Nisan 2020)
 5. Türk Dili dergisi 821. sayı (Mayıs 2020)
 6. Türk Dili dergisi 822. sayı (Haziran 2020)
 7. Türk Dili dergisi 823. sayı (Temmuz 2020)
 8. Türk Dili dergisi 824. sayı (Ağustos 2020)
 9. Türk Dili dergisi 825. sayı (Eylül 2020)
10. Türk Dili dergisi 826. sayı (Ekim 2020)
11. Türk Dili dergisi 827. sayı (Kasım 2020)
12. Türk Dili dergisi 828. sayı (Aralık 2020) “Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin”
13. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi 49. sayı / Bahar 2020
14. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi 50. sayı / Güz 2020
15. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı BELLETEN dergisi 69. sayı
16. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı BELLETEN dergisi 70. sayı
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BASIMI YAPILAN YENİ YAYINLARIN GÖRSEL VE AÇIKLAMALARI:

1. İRAN SAHASI GÖKLEN VE NOHUR TÜRKMEN AĞIZLARI
 Zeynep YILDIRIM

Bu çalışmada, İran sahası Türkmen Türkçesinin Göklen ve Nohur 
ağızlarının dil özellikleri ses bilimi ve ses biçim bilimi açısından ele 
alınmıştır. İran sahası Göklen ve Nohur ağızları, eş süremli fakat yer 
yer art süremli dil bilimi ile coğrafi dil bilimi yöntemleri kullanılarak 
karşılaştırmalı şekilde incelenmiştir. Söz konusu ağızların konuşurlarının 
yaşadıkları coğrafi alandan derlenen sözlü malzemelere göre hazırlanan 
eser, İran Türkmenlerinin tarihi ve yaşadıkları coğrafya hakkında da 
detaylı bilgiler vermektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1314,	Ankara	2020)

2. KIPÇAK LEHÇELERİNDE KÖK FİİLLER
 Ezgi SIRTI

Türk dilinin Kıpçak grubuna mensup on çağdaş lehçesinin söz 
varlığına dayanan bu tarihî-karşılaştırmalı çalışmada, Eski Türkçe 
ve tarihî Kıpçakçadan itibaren izlenen kök fiiller; ses, şekil ve anlam 
bilgisi bakımından değerlendirilmiştir. Böylece Eski Türkçe ve tarihî 
Kıpçakçadan belgelenen kök fiiller; bugün İdil-Ural’dan Karadeniz’e, 
Kafkasya’dan Aral-Hazar’a kadar yayılan Kıpçak yazı dillerinin söz 
varlığı ile karşılaştırmalı olarak ve dil biliminde kabul edilen tipolojiler 
altında sınıflandırılıp çözümlenmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1315,	Ankara	2020)

3. KİTĀB-I TERCÜME-İ TEZ-KİRE-İ DĀVŪD FÎ ʿİLMİʾT.-T. IBB
 Muhammed Bin Mustafa El-Gûrânî
 Hazırlayan: Meryem ARSLAN

Bu çalışma, Muhammed bin Mustafa El-Gûrânî tarafından 17. yüzyılda 
Osmanlı Türkçesine çevrilen Kitāb-ı Tercüme-i Tez-kire-i Dāvūd Fî 
ʿİlmiʾt. -T. ıbb  adlı eser üzerinedir. Tıbbın yanında dil için de önemli malzeme 
niteliğindeki tıp terimlerinin ortaya çıkarılabilmesi, onların günlük 
dildeki kullanımlarından ayırt edilebilmesi ihtiyacıyla hazırlanmıştır. 

“Giriş, İnceleme, Sonuç ve Öneriler” başlıklı bölümlerden oluşan eserde, 
“Tematik Dizin” alt başlığında metindeki tıpla ilgili kelimeler ayrıntılı 
şekilde tasnif edilip incelenmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1316,	Ankara	2020)

4. MANTIK-I ESRÂR
 Fedayî Mehmed Dede
 Hazırlayan: Güler Doğan AVERBEK

Fedayî Mehmed Dede ve eserleri hakkında kısa bilgilerin de verildiği 
çalışmada şu ana kadar dokuz nüshası tespit edilen Mantık-ı Esrâr’ın 
metni tespit edilmeye çalışılmıştır. Metin tespit edilirken asıl nüshayı 
ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Mukayeseli edebiyat çalışmalarına, 
İslami edebiyatta tercüme faaliyeti araştırmalarına, tasavvuf sahasına 
katkı sunmak amacıyla hazırlanan eserde; Mantık-ı Esrâr gözden 
geçirilerek neredeyse yeniden nazmedilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1317,	Ankara	2020)
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5. NOGAY TÜRKÇESİ GRAMERİ
 Dilek ERGÖNENÇ

Tehlikedeki Türk lehçelerinden biri olan Nogay Türkçesi, yazı dili olarak 
tarihî Kıpçak kolunda yer alır. Bu çalışmada; Nogay Türkçesinin grameri 
eş zamanlı olarak ele alınmış, gerekli görülen yerlerde ise Eski Türkçeyle 
karşılaştırma yapılmıştır. Nogay Türkçesi edebî dili, ses ve şekil bilgisi 
bakımından ayrıntılı bir şekilde incelenmiş; konular, Nogay Türkçesi 
metinlerinden alınan cümle örnekleriyle desteklenmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1318,	Ankara	2020)

6. OSMANLI TÜRKÇESİNİN SADELEŞTİRİLMİŞ DİL BİLGİSİ
 James William REDHOUSE
 Çeviren: Ahmet BENZER

Dîvanu Lugâti’t-Türk ile başlayan bir geleneğin önemli halkalarından 
biri olan bu kitap, Osmanlı Devleti’nin kullandığı dili İngilizlere öğretmek 
amacıyla Redhouse tarafından kaleme alınmıştır. Yazar; dönemin 
Türkçesini eş zamanlı olarak ele almış, özellikle Arapça ve Farsça dil 
kurallarının Türkçeye yansımalarına ayrıntılı olarak yer vermiştir. 
Osmanlı Türkçesinin dil bilgisi kitabı niteliğindeki eser, dönemin dilini 
açık bir şekilde betimlediği için tarihî bir öneme sahiptir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1319,	Ankara	2020)

7. DÎVÂN: TÂ’İB MEHMED ÇELEBİ
 Hazırlayan: Güler Doğan AVERBEK

Eserde; 17. asırda divan edebiyatının genel vaziyetine temas edilerek 
Sebk-i Hindî’nin ortaya çıkışı ve Türk edebiyatındaki etkisi ele alınıp 
Tâ’ib’in hayatına ve edebî yönüne dair şuara tezkirelerinden, biyografi 
kitaplarından ve şiirlerinden elde edilebilen bilgiler aktarılmaya 
çalışılmıştır. Çalışmada; divanın tam metni, divanda kullanılan terkiplerin 
ve birleşik adların dizini ile divanda geçen özel adlara ve terimlere ait 
dizin de yer almaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1320,	Ankara	2020)

8. TEZKİRE-Yİ ŞU AʿRÂ-YI CEZÎRE-Yİ GİRİD
 Nûrî Osmân Hanyavî
 Hazırlayan: Orhan KURTOĞLU

Bu çalışmada, Girit Adası’nın Türk kültür hayatındaki yeri; Nûrî Os mân 
Hanyavî’nin hayatı, sanatı ve eserleri, Tezkire-yi Şuʿarâ-yı Cezîre-yi Girid 
adlı eserin tanıtımı ve biyografik an latım özellikleri, tezkirenin mevcut 
nüshalarının tanıtımı gibi konular üzerinde durulmuştur.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1321,	Ankara	2020)
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9. TÜRKÇE SÖZLÜK’TE EŞ DİZİMLİ ÖGELERİN SUNUMU VE GÖRÜNÜMLERİ
 Meltem Ayabakan İPEK

Sözlük bilimi ve sözlükçülük alanlarının öncelikli araştırma konusu 
olan eş dizimlilik, dil eğitimi ve dil öğretiminde önemli bir yere sahiptir. 
Eser, eş dizimi kavramını Türkçe sözlükler açısından ele almak ve 
elde edilen bulgular aracılığıyla daha sonra yapılacak eş dizimlilik 
ve sözlük çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. 
Bu çalışma; Türkçedeki derlem örneğinin incelenmesi aracılığıyla eş 
dizimli kelimelerin belirlendiği, serbest kelime birleşimi ve deyimlerden 
ayrıştırıldığı, eş dizimli kelimelerin sınıflandırıldığı ve eş dizimlilik 
türlerinin belirlendiği bir araştırmadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1322,	Ankara	2020)

10. YŪSUF VE ZELÎḪĀ
 Şeyyād Ḥamza
 Hazırlayan: İbrahim TAŞ

14. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Şeyyād Hamza’nın Yūsuf ve Zelîḫā 
mesnevisi, 103 sayfalık tek nüsha olup Türk Dil Kurumu Kitaplığında 
A/301’de kayıtlı bulunan Kitâb-ı Güzîde’nin içinde yer almaktadır. Nüsha, 
1545 yılında Hasanoğlu Kâsımoğlu Abdurrahmân tarafından istinsah 
edilmiştir. Burada yer alan çalışma; eserin gramer incelemesini, yazı 
çevirimini, günümüz Türkçesine aktarımını, metin notlarını, söz varlığını, 
dil bilgisi dizinini ve tıpkıbasımını içermektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1323,	Ankara	2020)

11. KLASİK EDEBİYAT BİLGİSİ
 M. A. Yekta SARAÇ

Eser, “Klasik Edebiyat Bilgisi-Belâgat” ve “Biçim-Ölçü-Kafiye” başlıkları 
altında iki bölümden meydana gelmektedir. Belagat, edebî sanatlar 
konusu olmasının yanında dil konusu olarak da ele alınmış; örnekler, 
günümüz Türkçesinden geçmişe doğru bir sıra izlenerek verilmiştir. 
Biçim, ölçü, kafiye konuları ise ilk defa bu eserde uygulanan bir yöntemle 
aşamalar hâlinde, basitten ayrıntılıya doğru gruplandırılarak verilmiş; 
bütün örneklerin günümüz Türkçesine aktarımı yapılmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1309,	Ankara	2020)

12. TÜRKÇE-MAKEDONCA SÖZLÜK
 Melahat PARS

Bu çalışma; Çağdaş Türkçe ve Makedoncanın söz varlığı doğrultusunda, 
Türk ve Makedon halkları arasındaki kültürel iş birliğine katkı sağlamak 
amacıyla hazırlanmıştır. Sözlük; günlük dilde en sık kullanılan çok sayıda 
sözcük, ifade ve deyimin yanı sıra çeşitli bilim dallarına ilişkin terimleri de 
içermektedir. Elliden fazla sözlükten yararlanılarak hazırlanan çalışmada; 
daha çok analitik, sintetik ve karşılaştırmalı yöntem kullanılmıştır. 
Leksikolojik açıdan incelendiğinde ise çok sayıda eski sözcüğe yer 
verilmediği, bunların yerine daha çok yeni sözcüklerin çalışmaya dâhil 
edildiği görülecektir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1313,	Ankara	2020)
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13. FOTOĞRAF VE SAYISAL GÖRÜNTÜ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
 Levend KILIÇ

1800’lü yılların ortasından itibaren yaygınlaşan fotoğraf, zamanın 
yenilikleriyle birlikte sayısal teknolojiyle tanışmış; bu durum, fotoğrafın 
alanına yeni terimler getirmiştir. Fotoğraf denildiğinde fizik ve kimya bilim 
alanlarıyla birlikte, güzel sanatlar ve sayısal teknoloji anlaşılmaktadır. 
Bu sözlük, fotoğrafla ilgili söz konusu alanların terimlerini içermektedir. 
Öte yandan yeni ve eski fotoğraf diye adlandırılan sınıflamaya ait 
terimler de çalışmada yer almaktadır. Sözlükte yaklaşık iki bin sekiz 
yüz terim bulunmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1310,	Ankara	2020)

14. KARAKALPAK TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ
 Ceyhun Vedat UYĞUR

Bu sözlük çalışması, esas itibarıyla Qaraqalpaq Tilinin Tüsindirme 
Sözligi adlı eserden yararlanılarak hazırlanmıştır. Dört ciltten oluşan 
1.767 sayfalık bu sözlük, Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. Adı geçen 
eserde yaklaşık 24.500 madde başı kelime, 14.450 madde içi kelime ve 
söz grupları olmak üzere yaklaşık 38.950 kelime ve ifade yer almaktadır. 
Eser hazırlanırken ayrıca metin taramaları da yapılmış, söz konusu 
sözlükte olmayan kelimeler çalışmaya ilave edilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1311,	Ankara	2020)

15. TARİHSEL TIP METİNLERİ SÖZLÜĞÜ
 Zafer ÖNLER

Tarihsel Tıp Metinleri Sözlüğü adlı bu eser; bu alanda çalışan bilim 
insanlarına Türkçe tıp metinlerini çözümlemek ve yorumlamakta kolaylık 
sağlamak, Türk dili tarihi ile Türkçenin tarihsel sözlük çalışmalarına 
katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sözlükte taranan metinlerde 
geçen yaklaşık 3.400 madde başı yer almaktadır. Taranan metinler 
dışında farklı kaynaklarda geçen tıp terimlerine yer verilmemiştir. 
Sözlükte; madde başlarından sonra sözcüğün anlamı verilmiş, varsa 
Eski Türkçedeki biçimleri gösterilmiştir. Yabancı sözcüklerin kaynak 
dillerdeki biçimleri aktarılmış, anlam farklılığı varsa belirtilmiş ve bir 
sözlükle de tanıklandırılmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1312,	Ankara	2020)

16. AHMET CEVDET PAŞA’NIN DİL BİLGİSİ (KAVÂ’İD) KİTAPLARI
 Nevzat ÖZKAN

Türkiye Türkçesi ve Tarihî Devirler Yazı Dilleri Gramerleri Projesi 
kapsamında Ahmet Cevdet Paşa’nın kavâ’id (dil bilgisi) kitaplarından 
Kavâ’id-i Osmâniyye ve Medhâl-i Kavâ’id hazırlanmış, daha önceki 
çalışmalara Kavâ’id-i Türkiye de eklenerek üç kitap tek bir eserde 
toplanarak bir araya getirilmiştir.
Ahmet Cevdet Paşa’yı “Hayatı”, “Kişiliği”, “Şairliği”, “Eğitimciliği”, 
“Sosyologluğu”, “Hukukçuluğu”, “Tarihçiliği” ve “Din ve Fen Bilimlerine 
İlgisi” başlıkları altında geniş bir perspektifle inceleyen eserin “Giriş” 
bölümünde Fuat Paşa’ya dair bilgilere, “İnceleme” bölümünde Ahmet 
Cevdet Paşa’nın dil bilgisi kitapları hakkında bilgilere yer verilmiş ve 

“Metinler” bölümünde ise yine Ahmet Cevdet Paşa’nın, Türkçenin Arap 
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harfleriyle yazımını izah etmek için verdiği örnekler ve çekim tabloları 
hem Arap harfli hem de Latin harflerine aktarılmış şekliyle yan yana 
verilmiştir. 
Dil bilgisi terimleri ortak bir dizinde toplanmış; madde başı terimler, 
ilgili olduğu madde başı terimlere göndermelerle bağlanmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1342,	Ankara	2020)

17. ALİ KUŞÇU VE İSTİARE RİSALESİ
 Musa YILDIZ

Türk düşünce tarihinde Ali Kuşçu, cihan devleti hâlini alan İstanbul 
merkezli Osmanlı ülkesindeki “ilim=bilgi” üretim ve aktarımını, Fatih 
Sultan Mehmed’in himayesinde düzenleyen bir isim olarak bilinir. Ali 
Kuşçu ve İstiare Risalesi başlıklı bu çalışmada, Ali Kuşçu’nun düşüncelerini 
anlamlandırabilmek için yetiştiği ortamın ve eser verdiği bağlamın 
gözden geçirilmesi gerektiğinden “Giriş” bölümünde Fatih Sultan Mehmed 
Dönemi ilim hayatı üzerinde ana hatlarıyla durulmuştur. Birinci bölümde; 
Ali Kuşçu’nun hayatı, yetiştiği çevre, ilmî serüveniyle verdiği eserler 
sıralanarak bu eserlerin nüshalarından birinin bulunduğu kütüphane, 
kayıt numarası ve yaprak sayısına işaret edilmiştir. İkinci bölümde; 
Risâle fi’l-İsti‘âre’nin nüshaları, muhtevası tanıtılmış ve tenkitli metni 
hazırlanmıştır. Üçüncü bölümde; risaleye İsmail Ayvalı tarafından yapılan 
şerh tanıtılmış ve tenkitli metni kurulmuştur. Dördüncü bölümde ise 
risalenin Osmanlı Türkçesine yapılan çevirisinin Türkçe transkripsiyonu 
verilmiş ve akabinde Risâle fi’l-İsti‘âre Türkçeye çevrilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1341,	Ankara	2020)

18.  MAḤMŪDU’BNU ḤUSAYNİ’L-ḲĀŞĠARİ: DİVĀNU LUĠĀTI’T-TÜRK’TEKİ 
ARAPÇA SÖZ VARLIĞININ DİZİNİ

 Hazırlayan: Faruk ÖZTÜRK

Kâşgar merkezli Türkistan coğrafyasında hüküm sürmüş Karahanlılar 
Dönemi’nde [766-1212] yaşayan Kâşgarlı Mahmûd’un [1008-1105] Divānu 
Luġāti’t-Türk’ü, İstanbul Fatih Millet Kütüphanesi Arabî 4189 numarada 
kayıtlı yazma eserdir. Bu çalışmada, Divānu Luġāti’t-Türk’teki Türkçe 
madde başları ve alt maddelerin Arapça karşılıkları Arap sözlükçülük 
sistemi esasında madde başı yapılmış; bunun yanında Latin harfli 
okunuşları, Orta Türkçe (Karahanlıca) ve Türkçe karşılıkları yerleri 
gösterilerek verilmiştir. Sonuçta, 17.879 kelime ortaya çıkmıştır. Arapça 
madde başı kelimeler, ünsüz köklerine göre (iki ünsüzlü, üç ünsüzlü, 
dört ünsüzlü, beş ünsüzlü, altı ünsüzlü, yedi ünsüzlü) verilmiştir. Ünsüz 
köklerine göre toplam 2.251 madde başı ortaya çıkarılmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1340,	Ankara	2020)

19. EBULGAZİ BAHADIR HAN: ŞECERE-Yİ TERĀKİME
 Hazırlayan: Zühal ÖLMEZ

Şecere-yi Terākime, hükümdar ve tarihçi olan Ebulgazi Bahadır Han 
tarafından 1659-1660 yıllarında yazılmıştır. Eser, Oğuzname’nin Türkmen 
rivayetidir. Ebulgazi Bahadır Han’ın belirttiği gibi Şecere-yi Terākime’ye 
Türkmen boyları arasında yaygın olan Oğuz rivayetleriyle hocaların, 
beylerin ellerinde bulunan şecereler kaynaklık etmiştir. 
Çalışmanın konusunu oluşturan Şecere-yi Terākime, daha önce kimi 
araştırmacılar tarafından çeşitli yönleriyle ele alınıp incelenmiştir. Bu 
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çalışmada; “Metin”, sözcüklerin kökeninin de verildiği “Dizin”, açıklama 
gerektiren sözcük, özel ad ve ibarelerin bulunduğu “Açıklamalar” ve 

“Çeviri” bölümleri yer almıştır.
(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1334,	Ankara	2020)

20. EDİM BİLİMİ BAKIŞ AÇISIYLA KUTADGU BİLİG
 Özen Yaylagül ÜSTÜNEL

Kutadgu Bilig ile ilgili yapılan çalışmaları, metin yayınları ve monografik 
çalışmalar olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Metin 
yayınları üzerine pek çok dikkate değer çalışma bulunmakla birlikte 
monografik çalışmaları da gramerle ilgili kitaplar, tezler, makaleler 
olarak sınıflandırabiliriz. Eser üzerinde yapılmış metodolojik çalışmalar, 
metin dil bilimsel incelemeler, söz dizimi ve anlam bilimi çalışmaları da 
mevcuttur. Bununla birlikte, bugüne kadar Kutadgu Bilig üzerinde edim 
bilimsel bir inceleme yapılmamıştır. Kutadgu Bilig, içinde barındırdığı 
söylemlerle bu tür bir çalışmanın yapılması için oldukça uygun bir 
metindir. Bu kitapta, Kutadgu Bilig içindeki söylemlerin edim bilimsel 
açıdan incelenmesiyle eserin yazıldığı dönem ve bu dönemdeki Türk 
yaşam tarzı ve düşünce sistemi hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1339,	Ankara	2020)

21. İSKEÇE İLİ AĞIZLARI
 Adiye ŞİMŞEK

Batı Trakya’da, Yunanistan’ın İskeçe kentinde yaşayan Türklerin ağız 
özelliklerinin tespiti amaçlanarak hazırlanmıştır. İskeçe ili haritasıyla 
desteklenen “Giriş” bölümünde İskeçe ilinin tarihî ve etnik yapısı hakkında 
bilgi verilmiş ve çalışmada kullanılan yöntem üzerinde durulmuştur. 
Derleme yapılan köylerin ve derlemelere kaynak oluşturan kişilerin 
listesi de bu bölüme eklenmiştir. 

“İnceleme-Metinler-Dizin” olmak üzere üç temel üzerine kurulan 
çalışmanın “İnceleme” bölümünde; İskeçe’de Türk nüfusun yoğun olarak 
yaşadığı bölgelerden derlenen malzeme ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz 
dizimi yönünden incelenmiştir. Bu bölümde elde edilen veriler, “Sonuç” 
bölümünde değerlendirilmiştir. Kuzey (I. Bölge), Güney (II. Bölge) ve 
Merkez (III. Bölge) olmak üzere üç ağız bölgesi tespit edilmiş ve bu tespit, 
şimdiki zaman ekinin kullanım şekillerine göre yapılmıştır. Sözlük 
bölümünde her kelime, bütün ekleriyle dizin şeklinde gösterilmiştir. 
Özel adlar için ayrı bir dizin oluşturulmuştur.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1338,	Ankara	2020)

22. JAPONCA VE TÜRKÇEDE GÖRÜNÜŞ (Aspekt)
 Zeynep Gençer BALOĞLU

Eski Türkçe, Türkiye Türkçesi ile Anadolu ağızları, Hakas Türkçesi ve 
Japoncada zaman ekleri olarak bilinen yapıların dil bilgisel görünüş 
değerleri ile yardımcı fiillerin sözlüksel görünüş değerlerinin tespitinden 
oluşmaktadır. Üç bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde 
görünüş kategorisinin sınırları çizilmiş; ikinci bölümde, zaman ekleri 
ve görünüş değerleri incelenmiş; üçüncü bölümde ise yardımcı fiillerin 
görünüş değerleri üzerinde çalışılmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1337,	Ankara	2020)



TÜRK DİL KURUMU      2020 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 69

23. NİYÂZÎ-İ MISRÎ: KASİDE-İ BÜRDE TESBİ‘İ
 Hazırlayan: Musa YILDIZ 

Niyâzî-i Mısrî’nin bugüne kadar ülkemizde araştırma konusu edilmemiş 
Bûsîrî’nin el-Kevâkibu’d-Durriyye fî Medhi Hayri’l-Beriyye adlı “Kasîde-i 
Bürde (Bür’e)” diye meşhur olan kasidesi üzerine Arapça olarak nazmettiği 
tesbî‘inin tenkitli neşridir. Çalışma, “Giriş”in yanı sıra iki bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde, Niyâzî-i Mısrî’nin hayatı ve eserleri 
incelenmiştir. İkinci bölümde ise Kasîde-i Bürde Tesbî‘inin nüshaları, 
yazılış sebebi, muhtevası, tenkitli metninin oluşturulmasında takip edilen 
yöntem, tenkitli metni ve Türkçe çeviri metni verilmiştir. Bu çalışmada 
bahse konu tesbî‘in tenkitli metni, Türkiye kütüphanelerinde tespit edilen 
altı nüshadan dördünün karşılaştırması yapılarak oluşturulmuştur. 
Ortaya çıkan 161 bentlik metin esas alınarak Türkçeye çevirisi yapılmış 
ve çeviride tesbî‘in yapısına uygun olarak bent bent tercüme edilmesine 
dikkat edilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1336,	Ankara	2020)

24. ŞARK’TAN VE ANADOLU’DAN MASALLAR
 Özlem FEDAİ

Anadolu’nun ve tüm Şark dünyasının yadigârı olan masallardan 
seçilmiş örneklere yer verilmiştir. Bu masallar; İran, Hint, Arap, Anadolu 
diyarından seçildiği gibi Uygur, Kazak, Kazan-Tatar, Yakut, Türkmen, 
Azeri ve Özbek masal mirasından da seçilmiştir. Çalışmada, aynı 
zamanda Türk edebiyatından daha pek çok değerli yazarın masalı da 
bulunmaktadır. Türk dünyası dâhil Şark’ın ve Anadolu’nun doğal veya 
yapma masallarından oluşan eserde, doğruyu ve iyiyi işaret eden tüm 
güzel değerlerin altı çizilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1335,	Ankara	2020)

25. TÜRKİYE’DEKİ AHISKA TÜRKLERİ AĞZI
 Serpil ERSÖZ

Ahıska Türkleri, 1944 yılındaki sürgün ve ardından yaşanan göçlerden 
sonra bugün dünyanın pek çok bölgesine dağılmış durumdadır. En 
kalabalık olarak yaşadıkları ülkelerden biri de Türkiye’dir. Eserde, Ahıska 
Türklerinin tarihi hakkındaki bilgilerin ve bugün yaşadıkları yerlerin 
bahsinin ardından, Türkiye’de yaşayan Ahıska Türklerinin ağzı “Dil 
İncelemesi” bölümünde ele alınmıştır. Burada “Ses Bilgisi”, “Şekil Bilgisi” 
ve “Cümle Bilgisi” başlıkları altında incelendikten sonra “Eski ve Yeni 
Ahıskalılar Arasındaki Ağız Farklılıkları” üzerinde durulmuştur. Elde 
edilen bulguların değerlendirildiği “Sonuç” bölümünde ise “Ahıska Türk 
Ağzının Karakteristik Özellikleri” sıralanmış ve “Türkiye Türkçesi Ağızları 
Arasındaki Yeri”ne değinilmiştir. Ayrıca Eski Ahıska coğrafyasındaki 
köylerin ağız özellikleri ile ilgili olduğu düşünülen belirgin dil bilgisi 
unsurları, haritalarıyla birlikte verilmiştir. Çalışmanın sonunda ise dil 
incelemesine konu olan metinler ve bu metinlere ait dizin yer almaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1333,	Ankara	2020)
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26. TÜRKMEN TÜRKÇESİ GRAMERİ
 Hüseyin YILDIRIM

Türkmenistan Cumhuriyeti’nde yaşayan Türkmenlerin resmî devlet dili 
olarak kullandığı Türkmen Türkçesi yazı dili, ses ve şekil bakımından 
incelenmiştir. Kitap, “Giriş” ve “İnceleme” olmak üzere iki ana bölümden 
oluşmaktadır. “Giriş” bölümünde kısaca Türkmenler, Türkmen Türkçesi 
ve alfabe üzerinde durulmuştur. “İnceleme” bölümü, kitabın ana bölümü 
olup Türkmen Türkçesi “Ses Bilgisi” ve “Şekil Bilgisi” olmak üzere iki ana 
bölümü içermektedir. “Ses Bilgisi” başlığı altında, Türkmen Türkçesinde 
kullanılan ünlüler (kısa ve uzun ünlüler) ve ünsüzler sınıflandırılarak 
tipik özellikleri örneklerle gösterilmiştir. “Genel Ses Yapısı” başlığı 
altında ise Türkmen Türkçesinin ses özellikleri ve Türkmen Türkçesinde 
görülen ses değişmeleri ile ses olayları değerlendirilmiştir. “Şekil Bilgisi” 
bölümünde kelime yapısı ve kelime yapımında kullanılan ekler üzerinde 
durulmuştur. Kelime türleri bahsinde sırasıyla isim, sıfat, zamir, zarf, 
fiil olmak üzere anlamlı kelimeler ile edat, bağlaç ve ünlemler olmak 
üzere görevli kelimeler incelenmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1332,	Ankara	2020)

27. ŚİGİ ḤUTUHU: MANGHOL UN NIUCA TOBCA’AN, MOĞOLLARIN GİZLİ TARİHİ SÖZLÜK
 Erich HAENISH’ten Çeviren: Mustafa S. KAÇALİN

Yaklaşık olarak 1227-1264 yıllarını anlatan eser, ŚİGİ ḤUTUHU tarafından 
1240 yılında Kode’e Adası’nda yazılmıştır. Ahmet TEMİR bu eseri, 1948 
yılında Alman Mongolist Erich HAENISH’in Çin işaretleriyle yazılmış 
metnin Moğolca olan okuması ile S. KOZİN’in çalışmasını karşılaştırarak 
Türkçeye çevirmiştir. Aynı yazar tarafından eserin sözlüğü ve bu sözlüğün 
Hans-Peter VIETZE ile Harwig Zauner MTER tarafından sondan bir 
dizini yayımlanmıştır. Eserin metni, daha sonra Louis LIGETI ve Igor de 
RACHEWILTZ tarafından yeni bilgiler ışığında ele alınarak farklı çeviri 
yazılarla neşredilmişse de daha önce Türkçeye çevrilen eserin devamı 
olması ve bir bütünlük göstermesi bakımından sözlük HAENISCH’in 
okumasına müdahale edilmeden Almancadan çevrilmiştir. Eserde, 
2.925 madde başı kelime vardır. Moğolcanın elde yazılı bütünlüklü 
en eski metni olması Orta Türkçe-Klasik Moğolca münasebetlerinde 
kaynak eser olması bakımından eserin Türk okuyucusuyla tanışması 
düşüncesinden hareketle tercüme edilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1331,	Ankara	2020)

28. AÇIKLAMALI YÜREK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
 Esmeray Barın ACARTÜRK

Eser, daha önce Türk Kardiyoloji Derneğinin katkılarıyla hazırlanan 
Yürek Bilimi Terimleri Kılavuzu esas alınarak hazırlanmıştır. Terimlerin 
açıklamalarını içermesi bakımından sözü geçen kılavuzdan daha geniş 
kapsamlı bir sözlük ortaya çıkmıştır. Yürek bilimi alanında terim birliğinin 
sağlanması amacıyla hazırlanan çalışmada, Türk dilinin yapısına uygun 
düşecek şekilde Türkçe karşılıklar sunulmuştur.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1327,	Ankara	2020)



TÜRK DİL KURUMU      2020 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 71

29. TEMEL TÜRKÇE-HIRVATÇA / HIRVATÇA-TÜRKÇE SÖZLÜK
 Esmeray Barın ACARTÜRK

Hırvatça öğrenen Türkler ve Türkçe öğrenen Hırvatlara faydalı olabilmek 
için hazırlanan sözlük, “Türkçe-Hırvatça” ve “Hırvatça-Türkçe” olmak 
üzere iki bölümden oluşmaktadır. Sözlüğün başında; birinci bölümden 
önce sözlükte kullanılan kısaltmalar, Türk ve Hırvat alfabeleri hakkında 
açıklamalar bulunmaktadır. İkinci bölümün sonunda ise alfabetik sırayla 
Türkçede en çok kullanılan kısaltmalar, imla işaretlerinin Türkçe 
karşılıkları, asal sayılar ve sıra sayıları, kesirli sayılar, aylar, mevsimler, 
haftanın günleri, Türkçe ve Hırvatça tarihlerin okunuşu gibi bilgiler 
bulunmaktadır. Ayrıca, Türkçe-Hırvatça ve Hırvatça-Türkçe Sözlük’te 
sık kullanılan kelimeler örneklendirilerek verilmeye çalışılmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1328,	Ankara	2020)

30. ULUSLARARASI KUTADGU BİLİG KURULTAYI
 Türk Dil Kurumu (e-kitap)

Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında e-kitap olarak yayımlanan 
çalışma, 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Uluslararası 
Kutadgu Bilig Kurultayı”nda sunulan bildirilerden oluşmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1343,	Ankara	2020)

31. PROZODİ (BÜRÜN BİLİMİ) VE KONUŞMA ÇALIŞTAYI BİLDİRİLER
 Türk Dil Kurumu (e-kitap)

Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında e-kitap olarak yayımlanan 
çalışma, Türk Dil Kurumu Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bilim ve 
Uygulama Kolunca 28 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen “Prozodi (Bürün 
Bilimi) ve Konuşma Çalıştayı”nda sunulan bildirilerden oluşmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1344,	Ankara	2020)

32. VII. ULUSLARARASI TÜRK DİL KURULTAYI
 Türk Dil Kurumu (e-kitap)

Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında e-kitap olarak yayımlanan 
çalışma, 24-28 Eylül 2012 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “VII. 
Uluslararası Türk Dil Kurultayı”nda sunulan bildirilerden oluşmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1345,	2	Cilt,	Ankara	2020)
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33. ATEBETÜ’L-HAKÂYIK
 EDİB AHMET BİN MAHMUD-I YÜKNEKÎ

7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Orta Asya’da tek bir kol hâlinde devam 
eden Türk yazı dilinin Karahanlılar Dönemi’nde üretilmiş çok önemli 
eserleri vardır. Edip Ahmet Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık adlı eseri de 
bunlardan biridir. Atebetü’l-Hakâyık’ın çeşitli kütüphanelerde istinsah 
edilmiş nüshaları vardır. Bu yazmalardan bazıları Arap harfli bazıları 
ise Uygur harflidir. Eserin ayrıca Uygur harfli olup satır altında Arap 
harfleri ile de yazılmış olan nüshaları da bulunmaktadır. 
1951 tarihli yayında yer alan yazmaların renkli fotoğraflarına ulaşılarak 
metinlerin yeni bir tıpkıbasımı hazırlanmış ve nihayetinde elinizde 
bu kitap ile Türklük bilimi araştırmacılarının hizmetine sunulmuştur. 
Atebetü’l-Hakâyık, nüshaları ve üzerine yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler 
Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin tarafından hazırlanan “Takdim” bölümünde 
verilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1330,	Ankara	2020)

34. DÎVÂN
 KADI BURHANEDDİN

Kendi sağlığında istinsah edilmiş nüshası elimizde bulunan Kadı 
Burhaneddin’in eseri, 14. yüzyıl Batı Oğuzcasının hem ortak karakteristik 
özelliklerini yansıtan hem de yazarın ağız özelliklerini barındıran 
önemli bir kaynaktır. Günümüze tek yazma nüshası ulaşan bu eserin 
Türk Dil Kurumu tarafından 1943 yılında tıpkıbasımı yapılmıştır. British 
Museum Or. 4126’da kayıtlı yazmanın renkli fotoğraflarına ulaşılarak 
hazırlanan bu yeni baskısı, araştırmacıların kullanımına sunulmuştur. 
Divan ve yazarı ile ilgili bilgiler Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin tarafından 
hazırlanan “Takdim” bölümünde verilmiştir. 

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1329,	Ankara	2020)

35. (E)MÎREK-ZÂDE MEHMED NÂMÎ: DÎVÂN
 Hazırlayan: Ahmet YENİKALE

Kaynaklara göre, Sultan III. Murad (1574-1595) ve Sultan III. Mehmed (1595-
1603) dönemlerini idrak etmiş olan (E)Mîrek-Zâde Mehmed Nâmî’nin 
divanından başka bir eseri bulunmamaktadır. Bu çalışmada; ilk olarak 
şairin hayatı, kaynaklar kronolojik bir değerlendirmeye tabi tutularak 
ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonra Divan’ın ilmî usullerle yapılan 
çeviri yazılı metni ve her beytin dipnotunda dil içi çevirisi verilmiştir. 
Metnin anlaşılması bağlamında gerekli görülen yerlerde açıklamalara 
yer verilmiş, şairin edebî kişiliğinin değerlendirilmesinde en önemli 
ölçütlerden olan başta teşbih olmak üzere belli başlı edebî sanatlar 
gösterilmiştir. Çalışmanın sonuna, eserden istifadeyi kolaylaştıracağını 
düşünülen bir dizin eklenmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1353,	Ankara	2020)
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36. ALTUN YARUK VII. KİTAP
 Engin ÇETİN

Eski Uygurcanın en önemli eserlerinden biri olan Altun Yaruk adlı sutra, 
aynı zamanda Budizm’in de en önemli öğreti kitabı olarak görülür. Bu 
çalışma, Altun Yaruk’un yedinci kitabının Berlin yazmalarının harf 
çevirisi ve çeviri yazısı; Berlin yazmalarına oranla daha tam olan ve 
ana metin olarak tercih edilen St. Petersburg nüshasının harf çevirisi ve 
çeviri yazısı ile metnin Türkçeye aktarımını içermektedir. Eserde ayrıca 
yedinci kitabın içeriğini oluşturan on üç, on dört ve on beşinci bölümlerin 
özetlendiği; Çince kaynak metin ile Uygurca metin arasındaki uyumun 
ele alındığı, Uygurca metnin ses bilgisi özelliklerinin incelendiği ve nüsha 
farklılıklarının gösterildiği “İnceleme” bölümü yer almaktadır. Bunun 
yanı sıra metinle ilgili sorunlu bölümlerin çözümlenmeye çalışıldığı, 
Çince metinle farklılıkların değerlendirildiği “Açıklamalar” bölümü 
bulunmaktadır. Metnin “Dizinler” bölümünde ise “Uygurca Dizin, Uygurca 
Çince Söz Karşılıkları ve Çince-Uygurca Söz Karşılıkları” başlıklı üç ayrı 
dizine yer verilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1347,	Ankara	2020)

37. ALTUN YARUK VIII. KİTAP
 Engin ÇETİN

Bu eser, Altun Yaruk’un sekizinci kitabını oluşturan 15 (ikinci kısım), 16, 
17, 18, 19 ve 20. bölümlerinin tamamını karşılaştırmalı olarak ele alan; 
ana metnin Çince kaynak metinle karşılaştırıldığı, ilgili bölümlerdeki 
sözlerin karşılaştırmalı dizininin yapıldığı bir çalışmadır. Eserde; ilk 
olarak Altun Yaruk’un sekizinci kitabını ele alan çalışmaların tanıtıldığı, 
eserin içeriğinden söz edildiği, yazım özelliklerinin incelendiği, nüsha 
farklılıklarının ele alındığı “Giriş” bölümüne yer verilmiştir. Daha sonra 
sırasıyla Berlin Bilimler Akademisindeki metin parçaları ile St. Petersburg 
nüshasının çeviri yazısı ve harf çevirisi yapılmıştır. Asıl metin olarak 
daha önceki çalışmalarda da olduğu gibi Berlin yazmalarına oranla geç 
tarihli olmasına rağmen daha tam nüsha olması nedeniyle St. Petersburg 
yazması kabul edilmiş ve bu nüsha, Berlin yazmalarındaki bölümler 
ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Eserin “Açıklamalar” 
bölümünde; tartışmalı konular, Çince kaynak metin ile Uygurca metin 
arasındaki farklılıklar ve nüsha farklılıkları ele alınmıştır. “Dizinler” 
bölümünde ise “Uygurca Dizin”in yanı sıra “Çince Uygurca Karşılaştırmalar 
Dizini”ne de yer verilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1348,	Ankara	2020)

38.  BUDACI İYI KALPLİ VE KÖTÜ KALPLİ PRENS MASALININ UYGURCASI PRENS 
KALYANAMKARA VE PAPAMKARA HİKÂYESİ

 James Russell HAMILTON
 Çevirenler: Ece KORKUT, İsmet BİRKAN

“Prens Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi” olarak bilinen Uygurca 
metinde; birisi “iyi” öbürü “kötü” kalpli iki kardeşin, esas olarak da “iyi” 
kalplinin öyküsü ele alınmaktadır. J. R. Hamilton’un geniş açıklamalar 
ve yorumlarla hazırladığı çalışma 1971’de yayımlanmıştır. Hamilton’un 
yayınında, öncekilerden farklı olarak Londra’da Stein Koleksiyonu’nda 
yer alan ve bu metne ait olan bir parça da yer almaktadır. Elinizdeki kitap, 
Hamilton’un hazırladığı Fransızca yayının Türkçe çevirisidir. Türkçe 
yayının çevirisinde, hazırlayanın Fransızca çevirisi esas alınmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1349,	Ankara	2020)
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39. BUDİST UYGUR EDEBİYATI: Johan ELVERSKOG
 Çevirenler: Mustafa AĞCA-Dilek UZUNKAYA

Johan Elverskog tarafından yapılan bu çalışma, İpek Yolu Araştırmaları 
(Silk Road Studies) adlı serinin ilk cildi olarak 1997 yılında yayımlanmıştır. 
Budist Uygur edebiyatının esas alındığı çalışmada, yayımlanmış Budist 
Uygur metinlerinin tam bir envanteri ve bu metinler üzerine yapılmış 
bilimsel çalışmaların bibliyografyası ortaya konmuştur. Çalışma; el 
yazmalarının bulunduğu yerlerle ilgili o dönem için en yeni bilgilerin 
verilmesi, metinlerin özetleri, baskıları ve metinlerle ilgili yapılmış olan 
çalışmaların künyelerinin ayrıntılı ve sistematik bir şekilde sunulması 
bakımından önemlidir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1350,	Ankara	2020)

40. ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE SINIRLANDIRMA YAPILARI
 Erkan SALAN

XIII. yüzyıldan XV. yüzyıla hatta devrin uzantısı olarak XVI. yüzyıla kadar 
uzanabilen Eski Anadolu Türkçesi, Türkçenin önemli tarihî dönemlerinden 
biridir. Bu çalışma, sınırlandırma işlevinin Eski Anadolu Türkçesinde 
hangi morfolojik yapılarla nasıl yerine getirilebildiğini ortaya koymaktadır. 

“Giriş, İnceleme ve Sonuç” olmak üzere üç bölümden oluşan bu eserin “Giriş” 
bölümünde; hazırlanan çalışmanın amacı, önemi, kapsamı, malzemesi 
ve metodu konularına açıklık getirilmekle birlikte kısaca sınırlandırma 
kavramından bahsedilmiş ve sınırlandırma işlevi ile yapılarını ele 
alan dil çalışmalarına yer verilmiştir. “İnceleme” bölümünde; adı geçen 
döneme ait 157 adet eserin kitap, tez, makale veya yayımlanmış bildiri 
metinlerindeki yazı çevirimi yapılmış neşirlerinin taranmasıyla tespit 
edilen sınırlandırma işlevli dil yapıları anlatılmıştır. “Sonuç” bölümünde 
ise çalışmayla ortaya çıkan tespit, yorum ve değerlendirmeler kısaca 
ifade edilmiş; sınırlandırma işlevli dil yapıları, tespit ve değerlendirmelere 
bağlı olarak tablolar hâlinde ayrı ayrı gösterilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1352,	Ankara	2020)

41. ESKİ UYGURCA KUANŞİ İM PUSAR İNCELEMESİ
 Ceyda ÖZCAN DEVREZ

Bu çalışmada; daha önce W. Radloff ve Şinasi Tekin tarafından ele 
alınan Uygurca Kuanşi İm Pusar metni, yeni fragmanlar ve Çince metin 
eşliğinde yeniden ele alınmıştır. Söz konusu çalışma, aynı adı taşıyan 
yüksek lisans tezinin genişletilmiş ve kitaplaştırılmış şeklidir. Eserde; 
Kuanşi İm Pusar’a ait genel bilgilerin verildiği “Giriş” bölümünün ardından, 

“Berlin Fragmanları” ve “Yazı Çevirimi”, “Metin”, “Çeviri”, “Açıklamalar”, 
“Dizin”, “Sonuç” bölümleri gelmektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1351,	Ankara	2020)

42. ESKİŞEHİR İLİ YÖRÜK AĞIZLARI
 Göksel SERT

Bu çalışmada, daha önce bir ağız çalışmasına konu olmayan Eskişehir’deki 
yerleşik Yörükler üzerine çalışılmış ve Eskişehir ili Yörüklerinin ağız 
özellikleri tespit edilmiştir. Eser, Yörüklerin çoğunluk durumunda olduğu 
Eskişehir’in 11 ilçesine bağlı 49 yerleşim yerine ait metinler derlenerek 
hazırlanmıştır. 
Dört bölümden oluşan çalışmada; Eskişehir ve Yörükler hakkında genel 
bilgiler verilmiş, derleme yapılan yerleşim yerleri çeşitli özellikleriyle 
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tanıtılmış, derleme metinleri üzerinden ses bilgisi ve biçim bilgisi 
incelemeleri yapılmıştır. Eserde ayrıca, çeviri yazı işaretleri kullanılarak 
yazıya aktarılan metinler belirlenen alt ağız bölgeleri doğrultusunda 
sunulmuş, Eskişehir ili Yörük ağızlarının söz varlığını ortaya koyabilmek 
amacıyla da “Sözlük” bölümüne yer verilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1355,	Ankara	2020)

43. İSFENDİYAROĞLU RÜSTEM BEY: DÎVÂN (DÎVÂN-I KÂSIMÎ)
 Hazırlayan: Dursun ÖZYÜREK

Bilinen tek nüshası Berlin Devlet Kütüphanesinde yer alan Kâsımî 
Dîvanı’nın incelendiği bu çalışma, “Metin” ve “İnceleme” olarak iki 
kısımdan meydana gelmektedir. “İnceleme” kısmı, şairin ailesi 
çerçevesinde İsfendiyaroğulları Beyliği’nin tanıtımı ve şairin hayatıyla 
ilgili bilgilerin tertibiyle başlamaktadır. Bunun ardından şekil ve muhteva 
yönleriyle Dîvân’ın detaylı bir incelemesi verilmektedir. Çalışmanın 
ilerleyen kısımlarında Dîvân’ın çeviri yazısı sunulmakta ve şiirlerin daha 
iyi anlaşılması için nesre çevirisi yapılmaktadır. Son olarak karşılıklı 
okumaya imkân sağlaması bakımından eserin sonunda Kâsımî Dîvânı’nın 
bilinen tek nüshasının tıpkıbasımı da paylaşılmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1356,	Ankara	2020)

44. İZMİR İLİ ÖDEMİŞ KİRAZ-BEYDAĞ İLÇELERİ AĞIZLARI
 Aylin ÇAKIR 

İzmir ili Ödemiş, Kiraz, Beydağ ilçesi ağız özelliklerinin tespitinin 
amaçlandığı bu çalışma; “Dil İncelemesi-Metinler-Sözlük” olmak üzere 
üç ana bölümden oluşmuştur. “Dil İncelemesi” bölümünde; 93 köydeki 
133 konuşmacıdan derlenen metinler ses bilgisi, şekil bilgisi ve cümle 
bilgisi yönünden incelenmiştir. İnceleme sonucunda ortaya çıkan veriler, 

“Sonuç” bölümünde değerlendirilmiştir. Derlenen metinlerde şimdiki 
zaman ekinin kullanımına göre dört ağız bölgesi tespit edilmiştir. “Sözlük” 
bölümünde ise her kelime bütün ekleriyle dizin şeklinde gösterilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1354,	Ankara	2020)

45. MUHAMMED B. ‘ÂŞIK SELMÂNÜ’L-LAZKÎ: KEŞFÜ’L-ME‘ÂNÎ
 Muharrem DAŞDEMİR 

Keşfü’l-me’ânî, Şatibi’nin “yedi kıraat” konusunu işleyen Hırzu’l-emani 
adlı 1.173 beyitlik kasidesinin şerhidir. Eski Anadolu Türkçesiyle 
yazılmış olmasına rağmen kısmen Kıpçak Türkçesi özelliği de gösteren 
eserin müellif nüshasından istinsah edilmiş (833/1429-30) bilinen tek 
nüshası, hazırlanan bu çalışma ile tenkitli metin, gramer incelemesi, 
dizin ve tıpkıbasım şeklinde yayıma hazırlanmıştır. Eser hakkında, 

“Giriş” bölümünde teferruatlı bilgi verilmiş; eserde ele alınan konuyla 
bire bir ilgili olmasından dolayı eserdeki haşiyeler, metin kısmında 
dipnotlar şeklinde gösterilmiştir. Uygulanan teknik itibarıyla eserde ele 
alınan konunun anlaşılmasına katkı sağladığı için yazmadaki kırmızı 
mürekkeple yazılmış yerler tenkitli metinde de aynen gösterilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1357,	Ankara	2020)
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46. KIPÇAK TÜRKÇESİ GRAMERİ
 Galip GÜNER 

Kıpçak Türkçesi Grameri adlı bu çalışma, Türkçenin en eski tarihî 
kollarından olan ve bugün de pek çok Türk lehçesine kaynaklık 
eden Kıpçak Türkçesinin bu alandaki kaynak eserlerinin toplu hâlde 
incelenmesiyle hazırlanmıştır. Bu çalışma hazırlanırken öncelikle 
Kıpçakların kökenleri ve tarihi hakkında ana hatlarıyla bilgi verilmiştir. 
Ardından Kıpçak Türkçesinin yayıldığı coğrafyalar ve bu coğrafyalarda 
ortaya konulan metinler değerlendirilmiştir. Dönem metinleri yapılan 
bilimsel çalışmalardan yararlanılarak gramer özellikleri bakımından 
bir taramaya tabi tutulmuştur. Kıpçak metinlerinin yazım özellikleri 
belirlenirken ilgili metinler orijinallerinden kontrol edilmek yoluyla farklı 
biçimler tespit edilmiştir. Böylece çok farklı coğrafyalarda üç değişik 
alfabeyle (Latin, Arap ve Ermeni harfleri) kaleme alınmış metinlerin 
yazım biçimleri hakkında genel bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1358,	Ankara	2020)

47. NEVRES-İ KADÎM: MÜNŞEAT
 Fatih ELÇİ

Bu çalışmanın konusunu, Nevres-i Kadîm’in çeşitli türdeki metinlerini 
ihtiva eden Münşeat’ı oluşturmaktadır. Münşeat’ın tenkitli metnini 
oluşturarak transkribe eden ve Münşeat’ı muhteva, dil ve üslup açısından 
inceleyen eser, “İnceleme” ve “Metin” olmak üzere iki ana bölümden 
oluşmaktadır. Çalışmanın ana bölümlerden önce; Nevres’in hayatı ve 
eserleri, Eski Türk edebiyatında nesir ve Osmanlı’daki mektup geleneği 
ile ilgili bazı tanıtıcı bilgiler sunulmuştur. “İnceleme” bölümünde Münşeat 
muhteva, dil ve üslup olmak üzere üç ana başlıkta ele alınmıştır. 
Çalışmanın “Metin” bölümünde Münşeat’ın tespit edilen nüshaları 
tanıtılmış, tenkitli metninin oluşturulması süreciyle ilgili hususlar 
belirtildikten sonra çeviri yazısına yer verilmiştir. Çalışmanın sonunda 
ise ek olarak Münşeat’ta geçen özel isimlerin dizini ile İ1 nüshasının ve 
İ1 nüshasındaki eksik metinlerin tıpkıbasımı bulunmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1359,	Ankara	2020)

48.  TÜRK DİLLERİ VE HALKLARI TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARINA GİRİŞ
 Karl H. MENGES
 Çeviren: Erhan TAŞBAŞ

Bu çalışma; The Turkic Lan-guages and Peoples: An Introduction to 
Turkic Studies adlı eserin, yeni bazı ekleme ve düzeltmeleri de içeren 
1995 baskısının çevirisidir. Eserde oldukça zengin bir transkripsiyon 
sistemi kullanılmıştır. Orijinal metindeki bu işaretler üzerinde, 
Türkiye Türkoloji’sinde yerleşmiş transkripsiyon sistemi göz önünde 
bulundurularak bazı değişiklikler yapılmıştır. 20. yüzyılın büyük dil 
bilimcilerinden K. H. Menges’in Altay, Slav, Dravid, Çin ve Hint Avrupa 
dilleri konusunda engin bilgisini de ortaya koyduğu bu kitap, Türkiye 
ve dünya Türkoloji’si için önemli başvuru kaynaklarından biridir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1361,	Ankara	2020)
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49. TÜRK KAHRAMANLIK DESTANLARI III-IV. BÖLÜM
 V. M. JİRMUNSKİY
 Çevirenler: Mehmet İSMAİL-Gülzar İSMAYİL-Ayfer AYTAÇ

V. M. Jirmunskiy’nin Türk halklarının kahramanlık destanlarını ele aldığı 
Tyurskiy Geroiçeskiy Epos (Türk Kahramanlık Destanları) adlı eseri, 
Türk kültür tarihi ve halk bilimi açısından oldukça önemlidir. Destanın 
kahramanlık idealleri ölçüsünde halkın canlı geçmişi olduğunu; onun 
ilmî ve tarihî değeri ile sosyal, kültürel, ahlaki değerinin de buradan 
kaynaklandığını belirten yazar eserinde, Türk halk destan yaratıcılığının 
genel üslup özelliklerini ortaya koymuştur. Eserin “Manas” ve “Alpamış” 
destanlarını içeren I ve II. bölümleri 2011 yılında Türk Dil Kurumu 
tarafından yayımlanmıştır. Bu çalışmada, aynı eserin İdige ve Dede 
Korkut destanlarını içeren III ve IV. bölümleri ile eser sonunda yer alan 

“Orta Asya Halk Masalcıları” ve “Türk Halk Şiiri Hakkında (Bazı Teori 
Sorunları)” başlıklı makaleler Rusçadan Türkçeye tercüme edilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1362,	Ankara	2020)

50.  TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÖN ADLARLA ADLARIN BİRLİKTELİK KULLANIMI VE 
EŞ DİZİMİ SÖZLÜĞÜ

 Bülent ÖZKAN

Bu çalışma, Güncel Türkçe Sözlük’te (GTS) ön ad olarak tanımlı sözlük 
birimlerinin ad tanımlı sözlük birimleriyle yapısal ilişkilerini derlem 
tabanlı bir uygulamayla birliktelik kullanımı ve eş dizimlilik kavramları 
çerçevesinde ortaya koymaktadır. Alan yazınında bu iki kavram her 
ne kadar benzer içlemlerle yer alsa da birliktelik kullanımı ve eş 
dizimlilik kavramları, birbirini ardıllayan yapılar olarak karşımıza 
çıkar. Dizgesel olarak ön adların adlarla olan birliktelik kullanımları ve 
eş dizimlilikleri çerçevesinde Türkçede ön ad-ad ve ad-ön ad ilişkisinde 
kavram alanlarının belirlendiği eser, dilin doğal yapısına uygun bir 
şekilde öğrenicilerin dili kullanmalarına katkı sağlayacaktır. Bu anlamda 
çalışma ortaya koyduğu veri setiyle alan yazınında bir ilk olma özelliği 
taşıması bakımından önemlidir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1360,	Ankara	2020)

51. URMİYE AĞZI SES VE BİÇİM BİLGİSİ (Güney Azerbaycan)
 Talip DOĞAN

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Urmiye ağzı üzerine olan bu 
çalışma, 2008 yılında Urmiye’nin merkezi ve köylerinden derlenmiş 
olan dil malzemesinden hareketle ortaya konulmuştur. Çalışmanın “Giriş” 
bölümünde, araştırmada kullanılan materyal ve yöntem ile Urmiye’nin 
tarihi ile coğrafi ve sosyoekonomik durumu hakkında bilgiler verilmiştir. 

“Ses Bilgisi” ve “Biçim Bilgisi” bölümlerinde derlenen metinlere bağlı 
olarak bölgenin ağız özellikleri, art ve eş zamanlı bir bakışla incelenmiştir. 

“Metinler” bölümü, Urmiye’nin merkezi ve köylerinden derlenmiş olan dil 
malzemesinin bulunduğu 76 metinden oluşmaktadır. “Sözlük” bölümü 
ise metinlerde geçip de Türkiye Türkçesinde bulunmayan ve fonetik 
açıdan tanınamayacak durumda olan kelimeleri içermektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1363,	Ankara	2020)
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52.  YÜKSEK SIKLIKTAKİ ADLAR: ZAMAN SÖZCÜK BİÇİMİ ÜZERİNE DERLEM 
TEMELLİ BİR İNCELEME

 Nihal ÇALIŞKAN 

Bu çalışmada, yazılı Türkçede en sık kullanılan ad olma özelliğine sahip 
“zaman” sözcüğünün derlem temelli olarak betimlenmesi amaçlanmış, 
sözcüğün çekimli biçimleri üzerinde durulmamıştır. Giriş bölümünde, 
sözcük sıklığı çalışmalarının genel bir değerlendirmesi yapılarak 
yüksek sıklıktaki sözcükler içinde adların yeri ile ilgili tartışmalara 
değinilmiş ve konunun teorik bakımdan önemi üzerinde durulmuştur. 
İkinci bölümde; araştırmada kullanılan ODTÜ Türkçe Derlem ve Türkçe 
Ulusal Derlemi ile Ant Conc yazılımı tanıtılmış, çalışmanın kapsam 
ve sınırlılıkları belirtilmiştir. Üçüncü bölümde, sözcük sınırlarını aşan 
birimler incelenmiştir. Dördüncü bölümde, ODTÜ Türkçe Derlem’den elde 
veriler Türkçe Ulusal Derlemi’nden elde edilen verilerle karşılaştırılmış. 
Beşinci ve son bölümde ise çalışmadan elde edilen verilerin genel bir 
değerlendirmesi yapılmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1364,	Ankara	2020)

53. EREN TÜRK DİLİNİN ETİMOLOJİK SÖZLÜĞÜ (ETDES)
 Hasan EREN
 Hazırlayan: Şükrü Halûk AKALIN

Eserde, yazı dilimizdeki ve ağızlarımızdaki 3.738 söz varlığının en eski 
dönemlerden başlayarak günümüze gelene kadar yaşadığı gelişmeler 
sunulmaktadır. Türkçenin söz varlığının tarihsel ve çağdaş Türk yazı 
dillerindeki, ağızlarındaki biçimleri ile anlamları da eserde yer almaktadır. 
Bu yönüyle ETDES yalnız Türkiye Türkçesinin değil, çağdaş Türk yazı 
dillerinin ve ağızlarının da köken bilimi araştırmaları için bir kılavuz 
niteliğindedir. 
Türk lehçelerinin yanı sıra, dil ilişkisi içerisinde bulunduğumuz yaklaşık 
iki yüz dilden 16.535 sözün tanıklığına başvurulmuştur. İlk kez bu baskıda 
sunulan dizinler aracılığıyla sözlüğün kapsamı ve içeriği gözler önüne 
serildiği gibi, dillere göre dizinde alıntılarla birlikte Türkçenin diğer 
dillere verdiği sözcükler de görülebilmektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1346,	Ankara	2020)

54. ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ ECZACILIK VE TIP TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
 Hasan Ali ÇETİN

Bu sözlük; Eski Anadolu Türkçesi sahasında yazılmış doktora tezleri, 
ilgili makaleler, Kitâbü’s Saydana Fî’t-Tıb ve Tanıklarıyla Tarama 
Sözlüğü’nün taranıp ilgili eczacılık ve tıp terimlerinin bu kaynaklardan 
derlenmesiyle hazırlanmıştır. Neticede botanik, zooloji, anatomi, fizyoloji, 
kimya, madencilik, tıp ve eczacılık sahalarına özgü yaklaşık 5.000 
terimin açıklandığı bir terim sözlüğü ortaya çıkmıştır. Sözlük, birbirine 
benzer de olsa farklı şekillerde / sistemlerde oluşturulmuş tez, makale, 
sözlük ve metin sözlükleri kullanılarak yapılan bir derleme olduğu 
için, kaynaklarda görülen şekil farklılıkları giderilip ortak bir sistem 
geliştirilmeye çalışılmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1365,	Ankara	2020)
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55. Antoine MEILLET’DEN SEÇME MAKALELER
 Çeviren: Şerif Hulusi
 Hazırlayanlar: Bilal ÇAKICI-Beytullah ÇINAR

Fransız Dil Bilimci Antoine Meillet’nin Linguistique Historique et 
Linguistique Générale adlı eserinin, edebiyat araştırmacısı Şerif Hulusi 
tarafından yapılan çevirisinin yeni harflere aktarılmış metnidir. Türk 
Dil Kurumu etütleri arasında yer alan, muhtemelen Şerif Hulusi’nin 
kendi el yazısıyla ve rika olarak yazılmış olan çeviri; 2’si konuşma, 16’sı 
makale olmak üzere, genel dil bilimi hakkındaki 18 yazılık bir seçkiden 
oluşmaktadır. 
Çeviride makalelerin Fransızca asıllarından bire bir alıntılanan bölümlerde 
ve dipnotlarda [Latin kökenli] yeni Türk alfabesi de tercih edilmiştir. Çeviri 
230+23 sayfadan ibarettir. Seçkide yer alan yazılarda; dil olgularının sosyal 
sebepleri, dil bilimine katkı sağlayan bilimsel gelişmeleri, dil biliminin 
diğer bilimlerle olan ilişkileri, eşyayla münasebetin dil üzerindeki 
etkileri, dillerin değişme ve gelişmeleri, dil bilimi çalışmalarında takip 
edilmesi gereken usulleri, dillerin akrabalığı meselesi ve dillerin diğer 
dillerle olan ilişkileri genel dil bilimi, karşılaştırmalı dil bilimi ve tarihî 
dil bilimi çerçevesinde ele alınmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1366,	Ankara	2020)

56. TÜRKÇE-ARAPÇA ARAPÇA-TÜRKÇE KARŞILIKLARI KILAVUZU
 Osman DÜZGÜN (e-kitap)

Türk dilinin doğru yorumlanması ve kültürler arasındaki temel iletişim 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlanmıştır. İlk ve ortaöğretim 
çağındaki çocukların pedagojik düzeyleri göz önünde bulundurularak 
hazırlanan eser, ülkemizde Türkçe öğrenen okul çağındaki Arap 
öğrenciler ile günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen Arap aileler için 
bir kılavuz niteliğindedir. Eser hazırlanırken öncelikle Türk toplumunun 
dağarcığından yola çıkılmış, sözlerin özü ve gerçek hayattaki karşılıkları 
Türk dili ve kültüründeki tanımlarıyla açıklanmıştır. Türkçeden Arapçaya 
olan bölümünde Türk Dil Kurumunun yayımladığı Okullar İçin Türkçe 
Sözlük’ün 8. baskısı esas alınmıştır. Arapçadan Türkçeye olan bölümünde 
yer alan madde başlarında ise Türk dilinde eş değer bir karşılığı bulunan 
Arapça maddeler esas alınmış; bu alanda, yurt içi ve yurt dışında telif 
edilen öğrenci sözlüklerinden faydalanılmıştır. Kılavuzun Türkçeden 
Arapçaya olan bölümünde 17.830 madde, Arapçadan Türkçeye olan 
bölümünde ise 11.730 madde bulunmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1367,	Ankara	2020)

TIPKIBASIMI YAPILAN YAYINLARIN GÖRSEL VE AÇIKLAMALARI: 

1. KUTADGU BİLİG İNCELEMESİ
 A. DİLÂÇAR

A. Dilâçar bu incelemesini; Türk yazınının ilk büyük eseri Kutadgu Bilig 
ile yazarı Yusuf Has Hacib’i eserin yazılışının 900. yıl dönümü (1069-1969) 
dolayısıyla öğrencilere ve geniş halk kitlelerine tanıtmak, sevdirmek 
için kaleme aldığını belirtmiştir. Eserde, Kutadgu Bilig’in bizde ilk çeviri 
yazılı metnini ve çevirisini hazırlayan Prof. Dr. R. Rahmeti Arat’ın kitabına 
büyük bir değişiklik yapılmadan bağlı kalınmıştır. Okunuş farkları, metin 
çevirilerinin sonuna eklenen sözlüklerde gösterilmiş; çeviride kelimelerin 
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tam karşılıkları verilmiştir. Okuyana kolaylık sağlamak amacıyla sözlük 
bölümü eserin sonuna toplu olarak konulmamış, her çeviri bölümünün 
sonuna parça parça eklenmiştir. Eserin sonunda; bibliyografya, harita 
ve Karahanlı Devleti’nin kronolojisi de yer almaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	340,	6.	baskı,	Ankara	2020)

2. ATATÜRK’TEN 20 ANI
 Mehmet Ali AĞAKAY

Mehmet Ali Ağakay tarafından kaleme alınan eser, Atatürk’ün bilinmeyen 
yönlerini yaşanmış olaylarla anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Atatürk’le 
ilgili 20 anıdan oluşan çalışmaya “Birkaç Söz” başlığıyla giriş yapılmıştır. 
Beş bölümden oluşan eserde anılar, konularına göre tasnif edilerek 
okuyuculara sunulmuştur.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	344,	8.	baskı,	Ankara	2020)

3. HER YÖNÜYLE DİL ANA ÇİZGİLERİYLE DİLBİLİM
 Doğan AKSAN

Eser, hem dille ilgilenenlere hem de dil bilimi öğrenimi görenlere yararlı 
olmak amacıyla hazırlanmıştır. Dille ilgili konular ve sorunlar, dil biliminin 
değişik alanlara ve doğrultulara yayılan geniş çerçevesi içinde çeşitli 
yönleriyle bir bütün olarak ele alınmış, dil biliminin çerçevesi dışına 
taşan kimi konular da yararları nedeniyle işlenmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	439,	7.	baskı,	Ankara	2020)

4. TÜRKÇENİN GRAMERİ
 Tahsin BANGUOĞLU

İlk baskısı 1974 yılında yapılan kitap, 1940’ta yayımlanan Ana Hatlarıyla 
Türk Grameri adlı çalışmanın olgunlaştırılmasıyla ortaya çıkmıştır. Yazı 
lehçemizi esas alarak tasvirci gramer vasfıyla hazırlanan eser, Türklük 
bilimine giriş kitabı hizmetini görmektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	528,	11.	baskı,	Ankara	2020)

5. ESKİ TÜRK YAZITLARI
 Hüseyin Namık ORKUN

İlk defa 1936 yılında dört cilt olarak basılan eser, bu kez tek cilt hâlinde 
okuyuculara sunulmuştur. Eserde; VI. yy. ve sonrasına ait Orhun, 
Uygur, Yenisey, Barlık, Tuba gibi Göktürk alfabesi ve başka alfabelerle 
yazılmış, bilinen bütün eserlerin fotokopileri, resimleri, bugünkü harflere 
aktarımları, tercümeleri ve ilgili notlar bulunmaktadır. Eserin “Sözlük” 
kısmında, metinlerde geçen kelimelerin anlamları ve dizin bulunurken 

“Eski Türk Eserleri” başlıklı son bölümde, konuyla ilgili çeşitli resimler 
ve fotoğraflara yer verilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	529,	5.	baskı,	Ankara	2020)
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6. ORHON YAZITLARI
 Talât TEKİN

Rus arkeologlardan N. M. Yadrinsev, 1889 yılında Moğolistan’da Orhon 
Irmağı kıyılarında bulduğu yazıtlara “Orhon Yazıtları” adını vermiştir. 
Danimarkalı dilci Vilhelm Thomsen’in 1893 yılında Kopenhag Bilimler 
Akademisinin bir toplantısında Orhon ve Yenisey Yazıtlarında kullanılan 
“runik” yazıyı çözümlediğini bilim dünyasına duyurmasıyla bunların Türk 
lehçesi ile yazıldığı yönündeki savların kesin olarak doğrulanmasından 
sonra bu iki eser hakkında günümüze kadar pek çok araştırma yapılmıştır. 
Talât Tekin’in bu eseri, yapılan bu çalışmaların tarihçesi ile birlikte 
yazıtların tanımı ve niteliklerini de içermektedir. Metinlerin açıklamalı 
tercümeleri ve sözlük bölümlerinden sonra konu hakkındaki kaynakça 
ile eser sona ermiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	540,	6.	Baskı,	IV,	Ankara	2020)

7. GÜLİSTAN TERCÜMESİ: Seyf-i Sarayî
 Hazırlayan: Ali Fehmi KARAMANLIOĞLU

Ali Fehmi KARAMANLIOĞLU tarafından hazırlanan Kıpçak Türkçesinin 
en önemli eserlerinden Seyf-i Sarayî’nin Gülistan Tercümesi (Kitâb 
Gülistan bi’t-Türkî) adlı bu çalışma; “Eser ve Dili”, “Dil Hususiyetleri”, 

“Metin”, “Kitāb Gülistān bi’t Türki”, “Notlar”, “Dizin”, “Düzeltme Cetveli” ve 
“Tıpkıbasım” bölümlerinden oluşmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	544,	2.	baskı,	Ankara	2020)

8. CEM SULTAN’IN TÜRKÇE DİVAN’I
 İ. Halil ERSOYLU

Cem Sultan’ın Türkçe Divan’ı, Eski Anadolu Türkçesinin son dönemine 
ait bir eserdir. Bu çalışma, Divan’ın transkripsiyonu ve sözlüğünü 
içermektedir. Cem Sultan’ın hayatı ve onun eserleri hakkında kısa ve 
özlü bilgilerin verildiği eser; “Giriş, Metin, Nüsha Farkları, Gramer Notları” 
ve “Sözlük” olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. En sonda ise 
Bursa Orhan-Haraçcı Kütüphanesinde yer alan Cem Sultan’ın Türkçe 
Divan’ının baş ve son kısmına ait tıpkıbasım bulunmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	543,	3.	Baskı,	XIII,	Ankara	2020)

9. ALMANCA-TÜRKÇE SÖZLÜK
 Yaşar ÖNEN-Cemil Ziya ŞANBEY

Prof. Dr. Yaşar Önen ve Cemil Ziya Şanbey’in hazırlayıp Prof. Dr. Vural 
Ülkü’nün baskıya hazır hâle getirdiği Almanca-Türkçe Sözlük’ün ilk 
baskısı, 1993 yılında iki cilt hâlinde yapılmıştır. Sözlükte, yüksek dil 
(Hochsprache) denilen Alman standart dili ile her düzeydeki eğitim 
ve öğretimde kullanılan yazı dili esas alınmıştır. Bilim, sanat ve çeşitli 
meslek alanlarından genel dile girmiş çok kullanılan kelimelerle bazı 
terimlere de yer verilmiştir. Kitapta, Almanca kelimelerin anlamları ve 
bu anlamları kapsayan örnek cümleler, daha sonra da bu anlamlarla ilgili 
olarak kullanılan yaygın deyimlerin Türkçe karşılıkları verilmiştir. Tam 
karşılığı bulunmayanlar için de açıklama yapılmıştır. Bölge ağızlarından 
alınma kelimelere çok önemli istisnalar dışında yer verilmemiştir. 
Sözlüğün başına, ülke adları ile bazı şehir adlarının Almanca karşılıklarını 
ve Türkçelerini gösteren bir liste eklenmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	546,	Birleştirilmiş	2.	baskı,	Ankara	2020)
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10. SÜMER VE TÜRK DİLLERİNİN TARİHÎ İLGİSİ İLE TÜRK DİLİNİN YAŞI MESELESİ
 Osman Nedim TUNA

Osman Nedim Tuna, Sümerceye olan merakının 1947-1948 öğrencilik 
yıllarında okuduğu Sturtevant’ın Munire B. Çelebi tarafından Türkçeye 
çevrilen Eti Dili Sözlüğü’nün ilgisini çekmesi ile başladığını belirtiyor. 
1962’de doktora çalışması için gittiği Amerika’da bu konudaki çalışmalarını 
yoğunlaştırıyor ve 1982’de tamamlıyor. Bu çalışmada, Sümerlerle Türkler 
arasında dil bakımından tarihî bir ilgi bulunduğu 168 kelime ve gerekli 
açıklamalarla ispatlanmaktadır. Eser, altı başlık altında toplanmıştır: 
1. Giriş, 2. Sümerce Türkçe Ses Denklikleri ‘Kurallar’, 3. Malzemenin 
Tartışılması, Metod ve Yorum, 4. Sonuç, 5. Son Söz, 6. Bibliyografya ve 
Kısaltmalar.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	561,	3.	baskı,	Ankara	2020)

11. NESÎMÎ: HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ, ESERLERİ VE TÜRKÇE DİVANININ TENKİTLİ METNİ
 Hüseyin AYAN

Eser; Nesîmî’nin hayatını, eserlerini, edebî şahsiyetini ve Türk 
edebiyatındaki yerini ve tesirini ele almaktadır. Ayrıca çalışmada, 
Nesîmî’nin Türkçe divanının tenkitli bir metni de ortaya konulmuştur. 
Eserin sonunda şiirlerinin bir dizini yer almaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	567,	3.	baskı,	Ankara	2020)

12. DİL BİLGİSİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
 Zeynep KORKMAZ

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz tarafından hazırlanan sözlükte, Türk dili 
alanında yazılmış gramerler ve iki yüzün üzerinde makale taranarak 
mevcut terimlerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Her terimin 
tanımlama ve açıklaması yapılmıştır. Açıklamalarda; Türkçedeki 
olaylara bağlı kalınarak Türkçe terimler ile bu terimlerin Batı dillerindeki 
karşılıkları arasındaki uyum incelenmiş, Türkçe ile bu dillerdeki durum 
ve olayların karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca karşılığı olmayan 
terimlere Türkçe karşılıklar önerilmiştir. Edebî eserlerden taranan 
örnek cümlelerle maddeler daha iyi açıklanmaya çalışılmıştır. Eserde, 
1000’in üzerinde terim yer almış; eserin sonunda da Almanca, Fransızca, 
İngilizce ve Osmanlıca dizinler verilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	575,	6.	baskı,	Ankara	2020)

13. KIPÇAK TÜRKÇESİ GRAMERİ
 Ali Fehmi KARAMANLIOĞLU

Eser, Türkçenin Kıpçaklar döneminde yazılmış gramer ve sözlüklerinden 
yararlanılarak hazırlanmış ilk Kıpçakça gramerdir. Eserin girişinde; 
Kıpçaklar, Kıpçakça ve Kıpçakça eserler hakkında bilgi verilmektedir. 
Eserde Kıpçak Türkçesi; gramer özellikleri açısından imla, ses bilgisi, şekil 
bilgisi, cümle bilgisi olarak dört bölümde incelenmiştir. Eserin sonunda; 
biri yazarın yararlandığı kaynakları, ikincisi ise eserin Kurumca basımı 
sırasında bu konuda yapılan yayınları gösteren iki ayrı bibliyografya 
bulunmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	579,	2.	baskı,	Ankara	2020)
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14. YENİ UYGUR TÜRKÇESİ GRAMERİ
 Rıdvan ÖZTÜRK

Türk dünyasının en doğu ucunda bulunan Uygur Türklerinin dil 
özelliklerini içeren bu eser; “Ses Bilgisi”, “Şekil Bilgisi” ve “Söz Dizimi” 
olmak üzere üç ana bolümden oluşmaktadır. Kitabın sonunda; önce Uygur 
Türkçesine ait birkaç metin, daha sonra bunların Türkiye Türkçesine 
aktarılmış şekilleri ve en sonda da metinlerden ikisinin Arap ve Kiril 
harfli özgün biçimlerinin tıpkıbasımları bulunmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	593,	Gözden	geçirilmiş	4.	baskı,	Ankara	
2020)

15. ATATÜRK ŞİİRLERİ
 Mehmet KAPLAN-Necat BİRİNCİ

Eser, Kurtuluş Savaşı’ndan bugüne kadar Atatürk için yazılmış şiirlerden 
oluşan bir seçkidir. Şiirler; ilk örnekten başlayarak 1981 yılına kadar 
yazılıp yayımlanmış iki binden fazla şiir arasından gazete, dergi ve 
antolojiler taranarak seçilmiştir. Bu şiirlerde, yetişen nesillere Atatürk 
ile birlikte millî değerler de etkili bir şekilde anlatılmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	611,	5.	baskı,	Ankara	2020)

16. GÜZEL YAZILAR OĞUZ’DAN BUGÜNE
 Türk Dil Kurumu

Oğuzdan Bugüne, Türk Dil Kurumunun hazırladığı “Güzel Yazılar” adlı 
dizinin ilk kitabıdır. Yazı geleneğimizin Oğuz Destanı’ndan günümüze 
uzanan bir seçkisi niteliğindeki eser, Türk dünyası ile Türkiye’nin kültür 
zenginliğini ve bütünlüğünü göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	640,	5.	baskı,	Ankara	2020)

17. GÜZEL YAZILAR GEZİ-HATIRA
 Türk Dil Kurumu

Bu yayınımızda, Cumhuriyet Devri’nde gezi ve hatıra türünde kaleme 
alınmış olan eserlerden bir seçki yapılmıştır. Ayrıca çalışmada, eserinin 
yayım tarihi 1923 sonrası olan Servetifünun yazarlarına da yer verilmiştir. 
Önceki kitaplar ve türlerde olduğu gibi burada da yazarların doğum 
tarihleri esas alınarak kronolojik bir sıra izlenmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	646,	6.	baskı,	Ankara	2020)

18. ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE EKLER
 Gürer GÜLSEVİN

Türkiye Türkçesinin ilk dönemi, 13-15. yüzyılları içine alan Eski Anadolu 
Türkçesi Dönemi’dir. Bu dönemle ilgili pek çok metin ve araştırmanın 
taranmasıyla hazırlanan eserde; eklerin ses yapıları, işlevleri ve kullanılış 
özellikleri örneklere dayalı olarak verilmiştir. Böylece eser, Eski Anadolu 
Türkçesindeki ekler konusunda hazırlanan ayrıntılı çalışmalardan biri 
olmuştur.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	673,	5.	baskı,	Ankara	2020)
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19. MEVLÂNÂ LUTFÎ: DÎVÂN
 Hazırlayan: Günay KARAAĞAÇ 

Bu çalışma; Heratlı Lutfî’nin hayatı, eserleri ve eserlerindeki dil özellikleri 
ile Divan’ının altı nüshaya dayanan tenkitli metnini, nüsha farklarını 
ve dizinini içermektedir. Metin çalışması; Divan’da yer alan 1 tevhit, 1 
naat, 4 kaside, 361 gazel, 113 tuyuğ ve 57 müfretten ibarettir. Kitabın 
sonunda eserin tıpkıbasımı bulunmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	687,	2.	Baskı,	Ankara	2020)

20. ALTAYCA-TÜRKÇE SÖZLÜK
 Hazırlayanlar: Emine Gürsoy NASKALİ-Muvaffak DURANLI 

Bu çalışma, N. A. Baskakov ile T. M. Tosçakova’nın hazırladığı ve 
1947 yılında basılan Oyrotsko Russkiy Slovar adlı eserin bazı ilave ve 
değişikliklerle Türkiye Türkçesine yapılan çevirisidir. Eserde 13.000’den 
fazla madde başı bulunmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	725,	Gözden	geçirilmiş	2.	Baskı,	Ankara	2020)

21. KIRŞEHİR VE YÖRESİ AĞIZLARI
 Ahmet GÜNŞEN

Bu araştırma; 1991-1993 yılları arasında idari bölünmede Kırşehir ili 
sınırları içinde bulunan Kaman, Mucur, Çiçekdağı, Akpınar, Boztepe, 
Akçakent ilçeleri ve bunlara bağlı belde ve köyler olmak üzere otuz 
üç yerleşim biriminde yapılan derlemelerin ürünüdür. Yöre ağızları 
derlenirken metinlerin folklor malzemesi olmasına önem verilmiş, millî 
kültür ve dil özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	745,	2.	baskı,	Ankara	2020)

22. AHMET MİDHAT EFENDİ: HASAN MELLÂH YAHUT SIR İÇİNDE ESRAR
 Hazırlayan: Ali Şükrü ÇORUK 

Eser, Ahmet Midhat Efendi’nin Hasan Mellâh Yahut Sır İçinde Esrar adlı 
romanının Latin harflerine aktarılmış şeklini içermektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	746,	2.	baskı,	Ankara	2020)

23.  AHMET MİDHAT EFENDİ: DÜNYAYA İKİNCİ GELİŞ YAHUT İSTANBUL’DA 
NELER OLMUŞ

 Hazırlayan: Kâzım YETİŞ

Eser, Ahmet Midhat Efendi’nin Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da 
Neler Olmuş adlı romanının Latin harflerine aktarılmış şeklini 
içermektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:750/1,	2.	Baskı,	Ankara	2020)
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24. AHMET MİDHAT EFENDİ: FELÂTUN BEY İLE RÂKIM EFENDİ
 Hazırlayan: Necat BİRİNCİ

Eser, Ahmet Midhat Efendi’nin Felâtun Bey ile Râkım Efendi adlı 
romanının Latin harflerine aktarılmış şeklini içermektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	750/2,	2.	Baskı,	Ankara	2020)

25. AHMET MİDHAT EFENDİ: HÜSEYİN FELLÂH
 Hazırlayan: M. Fatih ANDI 

Eser, Ahmet Midhat Efendi’nin Hüseyin Fellâh adlı romanının Latin 
harflerine aktarılmış şeklini içermektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	750/3,	2.	Baskı,	Ankara	2020)

26. AHMET MİDHAT EFENDİ: HAYRET
 Hazırlayan: Nuri SAĞLAM

Eser, Ahmet Midhat Efendi’nin Hayret adlı romanının Latin harflerine 
aktarılmış şeklini içermektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	756/1,	2.	baskı,	Ankara	2020)

27. AHMET MİDHAT EFENDİ: BAHTİYARLIK
 Hazırlayan: Nuri SAĞLAM

Eser, Ahmet Midhat Efendi’nin Bahtiyarlık adlı romanının Latin harflerine 
aktarılmış şeklini içermektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	756/2,	2.	baskı,	Ankara	2020)

28. AHMET MİDHAT EFENDİ: HENÜZ 17 YAŞINDA
 Hazırlayan: Nuri SAĞLAM

Eser, Ahmet Midhat Efendi’nin Henüz 17 Yaşında adlı romanının Latin 
harflerine aktarılmış şeklini içermektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	757,	3.	baskı,	Ankara	2020)
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29. AHMET MİDHAT EFENDİ: ACÂYİB-İ ÂLEM
 Hazırlayan: Kâzım YETİŞ

Eser, Ahmet Midhat Efendi’nin Acâyib-i Âlem adlı romanının Latin 
harflerine aktarılmış şeklini içermektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	757/2,	3.	Baskı,	Ankara	2020)

30. AHMET MİDHAT EFENDİ: DÜRDANE HANIM
 Hazırlayan: M. Fatih ANDI

Eser, Ahmet Midhat Efendi’nin Dürdane Hanım adlı romanının Latin 
harflerine aktarılmış şeklini içermektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	757/3,	3.	Baskı,	Ankara	2020)

31. KARAÇAY-MALKAR TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ
 Ufuk TAVKUL

Bu eser, Karaçay-Malkar Türkçesinin grameri ve sözlüğü ile örnek 
metinlerini içermektedir. Gramer bölümündeki bilgiler, Karaçay-
Malkar yazı diline dayanmaktadır. Karaçay-Malkar Türkçesinin ağız 
özellikleri ayrı bir bölümde, Kafkasya’da konuşulan ağızlar dikkate 
alınarak verilmiştir. Sözlük bölümünün temelini ise Türkiye’deki 
Karaçay-Malkar köylerinden biri olan Konya’nın Sarayönü ilçesine bağlı 
Başhüyük köyü ile Eskişehir iline bağlı Yakapınar, Belpınar, Yazılıkaya, 
Gökçeyayla köylerinden derlenen kelimeler oluşturmuştur. Kafkasya’da 
Karaçay-Malkar Türkçesiyle yayımlanan 200’den fazla hikâye, roman, 
şiir kitabı gözden geçirilmiş; Karaçay-Malkar bölgesinde yapılan saha 
araştırmalarından elde edilen kelimeler de sözlüğe eklenmiştir. Son 
bölümde verilen Karaçay-Malkar Türkçesine ait metinler, Karaçay-
Çerkes ve Kabardin-Balkar özerk cumhuriyetlerinde yayımlanmış 
kitaplardan seçilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	770,	Gözden	geçirilmiş	2.	Baskı,	Ankara	2020)

32. AHMET MİDHAT EFENDİ: PARİS’TE BİR TÜRK
 Hazırlayan: Erol ÜLGEN

Eser, Ahmet Mithat Efendi’nin Paris’te Bir Türk adlı romanının Latin 
harflerine aktarılmış şeklini içermektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	776,	3.	baskı,	Ankara	2020)
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33. TEVFİK FİKRET BÜTÜN ŞİİRLERİ
 İsmail PARLATIR-Nurullah ÇETİN

XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın ilk çeyreğinde Türk edebiyatının 
ve sanatının önde gelen şahsiyetlerinden biri olan Tevfik Fikret, 
Servetifünun edebiyatının en tanınmış isimlerindendir. Edebiyat 
dünyamızda “Servetifünun” ve “şiir” onunla özdeşleşmiş iki kavramdır. 
Tevfik Fikret Bütün Şiirleri adlı eser, Tevfik Fikret’in bugüne kadar 
değişik yayınevleri tarafından pek çok baskısı yapılan şiirlerinin bilimsel 
ölçütler çerçevesinde ve şairin elinden çıktığı son biçimiyle bir araya 
getirilmesinden oluşan bir külliyattır. Türk Dil Kurumu; “Yeni Türk 
Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi” içinde daha önce yayımladığı “Tevfik 
Fikret Dil ve Edebiyat Yazıları”na “Bütün Şiirleri”ni de katarak Tevfik 
Fikret külliyatını kültür ve edebiyat dünyamıza kazandırmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	784,	Gözden	geçirilmiş	3.	baskı,	Ankara	2020)

34. ETMEK FİİLİYLE YAPILAN BİRLEŞİK FİİLLER VE TAMLAYICILARLA KULLANILIŞI
 İ. Gülsel SEV

Birleşik fiiller konusunun genişliği göz önüne alınarak bu kitapta sadece 
“etmek” fiiliyle yapılan birleşik fiiller ele alınmıştır. İlk baskısı 2001 yılında 
yapılan eserde, sözlükler hariç 104 eser taranarak “etmek” fiiliyle yapılan 
birleşik fiiller ve tamamlayıcılarla kullanılışı tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Gözden geçirilmiş bu baskıda ise taranan sözlüklere yenileri eklenmiş, 
konuyla ilgili hazırlanan liste zenginleştirilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	794,	2.	baskı,	Ankara	2020)

35. KARS İLİ AĞIZLARI -SES BİLGİSİ-
 Ahmet Bican ERCİLASUN

Eser; bugün Kars, Ardahan, Iğdır olmak üzere üç ile ayrılmış bulunan 
bölgede 1969 yılında derlenen metinleri içermektedir. Eserde, bu metinler 
ses bilgisi yönüyle de ele alınmıştır. “Giriş”te Kars’ın tarihi ve etnik 
durumu vb. konular hakkında bilgiler verilmiştir. Daha sonra “İnceleme”, 

“Sonuç”, “Bibliyografya”, “Metinler” ve “Sözlük” bölümleri gelmektedir. 
Eser, gerek inceleme gerekse incelemeye konu olan zengin metinler 
bakımından oldukça değer arz etmektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	797,	2.	Baskı,	Ankara	2020)

36. UŞAK İLİ AĞIZLARI
 Gürer GÜLSEVİN

Uşak ilindeki 56 yerleşim bölgesinden toplam 96 konuşmacının seslerinin 
kasetlere alınması; bu bilgilerin dil özellikleri, transkripsiyonlu metinleri 
ve sözlüğü ile bir araya getirilmesi sonucunda hazırlanan bu çalışma, 
Uşak İli Ağızları adıyla okuyucuya sunulmuştur. Eser, Uşak ili ağzının dil 
özelliklerini göstermekte olup ilin üç ayrı ağız bölgesine ayrılmasından 
hareketle üç bölgenin özellikleri de “Sonuç” bölümünde değerlendirilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	814,	2.	Baskı,	Ankara	2020)
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37. ORHON YAZITLARI ARAŞTIRMALARI: Vilhelm THOMSEN
 Çeviren ve Yayıma Hazırlayan: Vedat KÖKEN

Eser, Thomsen’in 15 Aralık 1893’te Danimarka Bilimler Akademisinin 
toplantısında sunduğu “Orhon ve Yenisey Yazıtlarının Çözümü, İlk 
Bildiri” başlıklı bildirinin çevirisinden oluşmaktadır. Ayrıca Thomsen 
Tarafından Çözülmüş Orhon Yazıtları adlı eserin, “Yenisey Yazıtlarındaki 
İyi Değerlendirilememiş Bir Harf” başlıklı makalenin, “Turcica. Moğolistan 
ve Sibirya’daki Türk Yazıtlarının Yorumlanmasıyla İlgili İncelemeler” 
başlıklı çalışmasının çevirileri ile I ve II. Orhon Yazıtı’nın Inscriptions de 
l’Orkhon adlı atlasta (Fin Atlası) yayımlanmış kopyalarını içermektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	815,	3.	baskı,	Ankara	2020)

38. AHMET MİDHAT EFENDİ: ARNAVUTLAR SOLYOTLAR
 Hazırlayan: Nuri SAĞLAM

Eser, Ahmet Midhat Efendi’nin Arnavutlar Solyotlar adlı romanının 
Latin harflerine aktarılmış şeklini içermektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	817/1,	2.	Baskı,	Ankara	2020)

39. AHMET MİDHAT EFENDİ: DEMİR BEY YAHUT İNKİŞÂF-I ESRÂR
 Hazırlayan: M. Fatih ANDI

Eser, Ahmet Midhat Efendi’nin Demir Bey Yahut İnkişâf-ı Esrâr adlı 
romanının Latin harflerine aktarılmış şeklini içermektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	817/2,	2.	Baskı,	Ankara	2020)

40. AHMET MİDHAT EFENDİ: FENNÎ BİR ROMAN YAHUT AMERİKA DOKTORLARI
 Hazırlayan: M. Fatih ANDI

Eser, Ahmet Midhat Efendi’nin Fennî Bir Roman Yahut Amerika Doktorları 
adlı romanının Latin harflerine aktarılmış şeklini içermektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	817/3,	2.	Baskı,	Ankara	2020)

41. AHMET MİDHAT EFENDİ: RİKALDA YAHUT AMERİKA’DA VAHŞET ÂLEMİ
 Hazırlayan: M. Fatih ANDI

Eser, Ahmet Midhat Efendi’nin Rikalda Yahut Amerika’da Vahşet Âlemi 
adlı romanının Latin harflerine aktarılmış şeklini içermektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	819/4,	2.	Baskı,	Ankara	2020)
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42. YAZILI TÜRKÇENİN KELİME SIKLIĞI SÖZLÜĞÜ
 İlyas GÖZ

Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü, çeşitli yazılı kaynaklarda geçen 
bir milyon kelimeden oluşturulan bir havuzdaki Türkçe kelimeler temel 
alınarak hazırlanmış dilimizin ilk yazım sıklığı sözlüğüdür. “Ön Söz”, 

“Bilimde Alt Yapı Çalışmaları” ve “Yöntem” bölümlerinden sonra “Yazılı 
Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü”; önce alfabetik sırayla, daha sonra da 
sayısal sırasıyla verilmiştir. “Ekler” bölümünde; havuza alınan kitap ve 
dergilerin, birden fazla anlamı olan ve bağlam içinde düzeltilen kelimelerin 
listesi ile havuzda geçen fakat TDK’nin Yazım Kılavuzu’nda olmayan 
kelimelerin listesi bulunmaktadır. Bu sözlük, bir tespit çalışmasıdır. 
Kelimeler üzerinde hiçbir dil bilimsel değerlendirme yapılmamış, sadece 
kelimelerin listesi ve bu kelimelerin kaynak metinlerde kaç defa geçtiği 
belirtilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	823,	2.	baskı,	Ankara	2020)

43. SAMİPAŞAZADE SEZAİ-BÜTÜN ESERLERİ 1-2
 Hazırlayan: Zeynep KERMAN

Tanzimat Dönemi’nden sonra yetişen ikinci edebî neslin yazarlarından 
biri olan Samipaşazade Sezai; Sergüzeşt ve Şîr adlı tiyatro eserlerinin 
dışında musahabe, hatıra ve gezi notlarıyla bazı tercümelerini bir araya 
getirdiği üç kitap yayımlamıştır. Samipaşazade Sezai-Bütün Eserleri 1 
adlı çalışmada, bu eserler bir araya getirilmiştir. Samipaşazade Sezai-
Bütün Eserleri 2 ise altı bölüme ayrılmıştır. Edebî makaleler ve takrizler, 
hatıra ve gezi yazıları, mektuplar, anketler kronolojik olarak verilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	831,	3.	baskı,	2	cilt,	Ankara	2020)

44. KIPÇAK TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ
 Recep TOPARLI-Hanifi VURAL-Recep KARAATLI

Zengin bir söz dağarcığına sahip olan Kıpçak Türkçesi, Türk dili tarihi 
içinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma, Kıpçak Türkçesi söz varlığının 
tam anlamıyla ortaya konabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Sözlük 
hazırlanırken Kıpçak Türkçesi sahasında yazılan eserler taranmış, 
bunlar hakkında kısa açıklamalar içeren bir liste ile birlikte okuyucuya 
sunulmuştur.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	835,	4.	baskı,	Ankara	2020)

45. ESKİ TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE EDATLAR, BAĞLAÇLAR, ÜNLEMLER VE ZARF-FİİLLER
 Kâmil TİKEN

Eski Türkiye Türkçesinde Edatlar, Bağlaçlar, Ünlemler ve Zarf-Fiiller 
adlı bu inceleme kitabı; 14 ve 15. yüzyıla ait üçer eserin taranmasıyla 
hazırlanan doktora tezinin düzeltilmiş ve genişletilmiş şeklidir. Eserde; 
Süheyl ü Nevbahâr, Garib-nâme (ilk 2.000 beyit) ve Yusuf u Zeliha’ya 
ilave olarak Şeyhî’nin Husrev ü Şîrîn’i (ilk 2.000 beyit), Ahmed-i Dâî 
Dîvânı (ilk 900 beyit) ve Hatiboğlu’nun Bahrü’l-Hakayık’ına (ilk 800 
beyit) da yer verilmiştir. 
Eserde, edat ve zarf-fiillerin niteliği, Türkçedeki yerleri ve Eski Anadolu 
Türkçesindeki durumlarından söz edilmiş; ele alınan unsurların (edat, 
bağlaç, ünlem ve zarf-fiiller) türeyişleri, kökenleri, Türk yazı dilinin diğer 
alanlarındaki kullanılışları hakkında bilgi verilmiştir. Sonrasında, bu 
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unsurların ifade ve işlevleri üzerinde durulmuş; edatlar (çekim edatları, 
bağlaçlar, ünlemler başlıkları altında) ve zarf-fiiller (eklerine göre) 
alfabetik sırayla incelenmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	837,	2.	Baskı,	Ankara	2020)

46. TÜRKÇEDE BATI KAYNAKLI KELİMELERİN YOĞUNLUĞU
 Fatin SEZGİN

Eserde Türkçedeki yabancılaşma, sayılara dayandırılıp istatistik 
analizler yapılarak gösterilmiştir. İki bölümden oluşan çalışmanın ilk 
bölümünde, yabancılaşmanın istatistik analizi yapılmış; ikinci bölümde 
ise yabancılaşmanın nedenleri ele alınmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	844,	2.	baskı,	Ankara	2020)

47. TÜRK SÖZÜNÜN ASLI
 Hüseyin Namık ORKUN

İlk baskısı 1940 yılında yapılan eser, Türk adının geçtiği en erken kayıtları 
içermesi ve Türk adının kökleri hakkında Vámbéry, Németh ve Thomsen 
gibi büyük Türk dil bilimcilerinin etimolojik araştırmalarına yer vermesi 
bakımından önem taşımaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	852,	4.	baskı,	Ankara	2020)

48. OKULLAR İÇİN TÜRKÇE SÖZLÜK
 Türk Dil Kurumu

Okullar İçin Türkçe Sözlük; öğrencilerin okul yıllarında ihtiyaç duyacakları 
ölçüde, söz dağarcıkları göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Öğretim 
programıyla uyumlu olarak hazırlanan sözlük, öğrencilere sözlük 
kullanma alışkanlığını kazandıracak ilk kaynak niteliğindedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	857,	9.	Baskı,	Ankara	2020)

49. GEOMETRİ
 Atatürk

Türk Dil Kurumunun kurucusu Atatürk’ün ölümünden bir buçuk yıl önce, 
“3. Türk Dil Kurultayı”ndan hemen sonra 1936-1937 yılı kış aylarında 
Dolmabahçe Sarayında yazdığı Geometri kitabı Dil Devrimi’nin kaynak 
eserlerinden biridir. Atatürk eserinde; geometri alanındaki terimleri 
Türkçeleştirmiş, Türkçe köklerden yine Türkçenin ekleriyle türettiği 
terimleri kullanmıştır. Geometri, bir terim sözlüğü değildir ancak o 
güne kadar kullanılan yabancı kökenli terimler yerine bizzat Atatürk’ün 
türettiği terimlerle yazılan kaynak bir kitaptır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	905,	7.	Baskı,	Ankara	2020)
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50. ÂŞIK ŞEREF TAŞLIOVA HALK HİKÂYELERİ
 Yayıma hazırlayanlar: Fikret TÜRKMEN-M. Mete TAŞLIOVA-Nail TAN

Âşık Şeref Taşlıova, şairliği ve halk hikâyesi anlatıcılığıyla tanınmaktadır. 
İki bölümden oluşan eserin ilk bölümünde; Taşlıova’nın hayatı, şairliği, 
hikâyeciliği ile ilgili bilgiler aktarılmıştır. İkinci bölümde ise altı usta 
malı, altı kendi tasnifi ve on da serancam tipinde halk hikâyesi metni 
yer almaktadır. Eserde ayrıca hikâyelerde geçen bazı mahallî kelime 
ve deyimlere de yer verilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	931,	4.	baskı,	Ankara	2020)

51. BİNYIL ÖNCE BİNYIL SONRA KÂŞGARLI MAHMUD VE DİVANÜ LUGATİ’T-TÜRK
 Şükrü Halûk AKALIN

İlk dil bilginimiz Kâşgarlı Mahmud ve eseri Divanü Lugati’t-Türk’ü 
çeşitli yönleriyle tanıtan, Divanü Lugati’t-Türk’ten seçmeler sunan 
kitapta; yaklaşık bin yıl önceki Türklerin söz varlığından yararlanılarak 
Türk kültürünün ve uygarlığının kökleri ortaya konulmaktadır. Kitapta; 
yaklaşık iki yüz fotoğraf, resim ve haritadan oluşan görsel malzeme de 
bulunmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	945,	3.	baskı,	Ankara	2020)

52. ÇUVAŞ ALP HİKÂYELERİ (Ulı̌p Halapisem)
 Feyzi ERSOY

Çuvaş edebiyatında önemli bir yere sahip olan alp hikâyelerini (Ulǐp 
Halapisem) ele alan bu çalışma, küçük hacimli 227 alp hikâyesinden 
oluşmaktadır. Metin ve aktarma bölümlerinden meydana gelen eserde, 
ana hatlarıyla alpların doğumlarından ölümlerine kadar süren hayatları 
anlatılmıştır. Alpların nasıl ortaya çıktıkları, yaşam biçimleri, arkadaşları 
ve nasıl yok oldukları hikâyelerin belli başlı konularıdır. Alpların 
olağanüstü hayatlarını yansıtan hikâyeler, aynı zamanda zengin Çuvaş 
folklorundan da izler taşımaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	968,	2.	Baskı,	Ankara	2020)

53. ÂŞIK MEVLÜT İHSANÎ’DEN DERLENEN HALK HİKÂYELERİ
 Derleyen ve yayıma hazırlayanlar: Fikret TÜRKMEN-Mustafa CEMİLOĞLU

Eserde, âşıklığının yanı sıra halk hikâyesi anlatıcılığıyla da tanınan 
Âşık Mevlüt İhsanî’den 1998 yılında derlenen yirmi halk hikâyesi metni 
bulunmaktadır. Bu hikâyelerin dokuzu kendi tasnifidir. Diğerleri usta 
malı halk hikâyeleridir. Âşığın hayatı ve hikâyeciliğine dair verilen 
bilgiler, metinlerle bütünleşmektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	969,	3.	baskı,	Ankara	2020)

54. KUTADGU BİLİG’DE SÖZ YAPIMI
 İbrahim TAŞ

Eser, üç ana bölümden oluşmaktadır. “Giriş” bölümünde; Kutadgu Bilig 
ile ilgili kısaca bilgi verilmiş, bu eser üzerinde söz yapımına ilişkin 
hazırlanan çalışmalar eleştirel bir gözle değerlendirilmiştir. “Söz Yapımı” 
ise dört alt bölüme ayrılarak incelenmiştir. Son bölümde “Dizinler”, iki 
alt başlık ile sunulmuştur.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	984,	3.	baskı,	Ankara	2020)
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55. TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE EYLEMSİ
 Özlem Deniz YILMAZ

Bu çalışmada, Türkiye Türkçesinde eylemi adlaştırma şekilleri 
incelenmektedir. Eser; Türkiye Türkçesindeki eylemsilerin kadrosunu 
tespit etmek, tipolojik tasnifini yapmak, işlevsel amacını ve anlam 
bilimsel kuruluşunu incelemek amacıyla hazırlanmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	988,	2.	baskı,	Ankara	2020)

56. TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA FİİL ÇEKİMİ
 Özgür AY

Bu çalışma, Türkiye Türkçesi ağızlarındaki fiil çekiminin mevcut 
durumunu ortaya koymak; ağızlar arasındaki benzerlikleri, farklılıkları 
ve bunların Türkçenin genel kullanımı içindeki yerini tespit etmek 
amacıyla hazırlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan 
54 ilden derlenmiş ve çoğu yayımlanmış metinlerden hareketle Türkiye 
Türkçesi ağızlarında kullanılan fiil çekim ekleri, bütün alomorfları ve 
işlevleriyle incelenmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	990,	2.	Baskı,	Ankara	2020)

57. REFİK HALİT KARAY
 Şerif AKTAŞ

Eserde, Refik Halit Karay’ın edebî eserleri ayrıntılı şekilde incelenmiş ve 
bu metinlerin yirminci yüzyıl Türk yazı dilinin oluşmasındaki katkıları 
ortaya konulmuştur.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1101,	2.	baskı,	Ankara	2020)

58. GÜZEL TÜRKÇE BULMACALAR
 Türk Dil Kurumu

Güzel Türkçe Bulmacalar adlı eserimiz, iki yüz elli sekiz bulmacadan 
oluşmaktadır. Türkçenin zengin söz varlığının özümsenmesi için bir 
araç olarak gördüğümüz bulmacalar, dilimizin zengin söz varlığını 
kişilerin bireysel söz varlığına yansıtabilmesine hizmet etmek amacıyla 
hazırlanmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1019,	4.	baskı,	Ankara	2020)

59. TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN TEMELİ OĞUZ TÜRKÇESİNİN GELİŞİMİ
 Zeynep KORKMAZ

Oğuzların tarih boyunca geçirdikleri siyasi ve sosyal alın yazısından dil 
de etkilenmiş, Oğuz Türkçesi birbirinden farklı ya da birbirini tamamlayan 
süreçlerden geçmiştir. Bu çalışma, Oğuzcanın tarihî gelişim süreçlerini 
ana çizgileri ile gözler önüne serme amacı güden bir araştırmanın 
ürünüdür.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1065,	2.	Baskı,	Ankara	2020)
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60. IRK BİTİG: Talat TEKİN, Yayıma Hazırlayanlar
 Emine YILMAZ-Nurettin DEMİR

Bu çalışma, 9. yüzyıl başlarından kalma, runik yazılı en eski metin 
olan Irk Bitig üzerine hazırlanmıştır. Adını içindeki “ırk”lardan 
(fallardan) alan çalışmada, altmış beş falın kısa yorumları ile kısa 
bir hatime bulunmaktadır. Çalışmanın İngilizce bir versiyonu; 1993 
yılında, “Turcologica” dizisinden Irk Bitig, The Book of Omens adıyla 
yayımlanmıştır. Eser hazırlanırken bu yayın esas alınmakla birlikte 
birçok düzelti ve değişikliğe de gidilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1059,	3.	baskı,	Ankara	2020)

61. KÂŞGARLI MAHMUD: DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK
 Hazırlayanlar: Ahmet Bican ERCİLASUN-Ziyat AKKOYUNLU

Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün yayını olan bu eserde; metin yeniden kurulmuş, 
tercüme yeniden yapılmıştır. “Metin” ile kastedilen Dîvânu Lugâti’t-Türk 
içindeki Türkçe malzemenin bütünüdür. Kelimeler, kelime grupları, 
cümleler, atasözleri, şiirler ve hatta ekler, bu bütün içinde yer almaktadır. 
Arapça anlamlara, kelimenin, eserin diğer yerlerindeki kullanımlarına, 
en önemlisi tarihî ve yaşayan lehçelerle karşılaştırmalara ve daha önce 
yapılan çalışmalara dayanarak en doğru okunuş bulunmaya ve en 
doğru metin kurulmaya çalışılmıştır. Tarihî ve yaşayan lehçelerle ilgili 
dipnotlarda yer alan karşılaştırmalar bu çalışmanın önemli ve özgün 
yanlarından biridir. Her biri beş on sayfa ile açıklanabilecek birçok 
sorun, üç beş veya beş on satırlık dipnot açıklamalarıyla çözülmeye 
çalışılmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1120,	4.	baskı,	Ankara	2020)

62. HUASTUANİFT MANİHAİST UYGURLARIN TÖVBE DUASI
 Betül ÖZBAY

Eserde Manihaist Uygurlara ait bir tövbe duası olan Huastuanift adlı 
metnin incelemesi yer almaktadır. Bu inceleme yapılırken mümkün 
olduğunca çok kaynak taranmış, Türkiye kütüphanelerinde bulunan 
metin üzerine yapılmış çalışmalar incelenmiş ve Huastuanift’te yer alan 
bazı konular üzerindeki yorum farkları karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1127,	2.	baskı,	Ankara	2020)

63.  RADLOFF, W.: TÜRK BOYLARININ HALK EDEBİYATINDAN ÖRNEKLER X. BÖLÜM/
BESARABYA GAGAUZLARININ AĞIZLARI

 Hazırlayanlar: Tülay ÇULHA-Muvaffak DURANLI 

Gagavuz metinlerinin yer aldığı ve Proben derlemelerinin 10. cildini 
oluşturan bu çalışma, W. RADLOFF’un Türk Boylarının Halk Edebiyatından 
Örnekler adlı çalışmasının tümünü transkripsiyon alfabesine aktarma 
projemizin ikinci ürünüdür. Gagavuzcanın yazı diline dönüşmesinden 
önce yapılan bu derlemeler, Gagavuzca yazı dilinin gelişimine yönelik 
yapılacak çalışmalarda önemli bir kaynak niteliğindedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1138,	2.	baskı,	Ankara	2020)
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64. SÜHEYL Ü NEV-BAHĀR’DA ESKİCİL ÖGELER
 İbrahim TAŞ

Süheyl ü Nev-Bahār’da Eskicil Ögeler, 14. yüzyıl Anadolu Türkçesinin 
söz varlığı açısından kayda değer bir mesnevisi olan Süheyl ü Nev-
Bahār’ın arkaik söz varlığını konu edinmektedir. Çalışma, metnin arkaik 
söz varlığını Türk dil biliminin ulaştığı veriler ışığında yorumlayarak 
dönemin söz varlığı çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1141,	2.	baskı,	Ankara	2020)

65. YAHYA KEMAL BEYATLI
 Önder GÖÇGÜN

Bu kitapta; Yahya Kemal, dil ve güzel Türkçemiz etrafındaki anlamlı 
hükümleri ve eserlerine dayalı tespitlerle değerlendirilmeye çalışılmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1153,	2.	baskı,	Ankara	2020)

66. CARNOY, Henry-Jean NICOLAIDES: İSTANBUL FOLKLORU
 Çeviren: Suna TİMUR AĞILDERE

Söz konusu çalışma; İstanbul efsanelerine adanmış, daha çok köken 
efsanelerinden meydana gelmiştir. Eserde yer alan efsaneleri özgün kılan 
en önem li unsur; XIX. yüzyıl İstanbul’unun farklı dil, din ve kül türlerine 
mensup çeşitli meslek ve sosyoekonomik sınıflarına ait sa kinlerinin 
ağzından titizlikle ilk elden aktarılmasıdır. Eser; efsane metinlerinde yer 
alan ritüeller, gelenekler, inanışlar, Hızır ve Bekr-i Mustafa gibi folklorik 
tipler vb. efsane türü dışında diğer folklorik un surlar hakkında da bize 
oldukça zengin bir bilgi sunmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1157,	Gözden	geçirilmiş	ve	genişletilmiş	2.	baskı,	Ankara	2020)

67. TÜRKÇEDE BATI KÖKENLİ KELİMELER SÖZLÜĞÜ
 Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü Çalışma Grubu

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü adlı bu eser; Türk kültür ve 
edebiyat tarihinde Tanzimat’tan sonra gelişen Türk edebiyatının doksan 
beş yazarının, dört yüz otuz dokuz eserinin fişlenmesiyle oluşturulmuştur. 
Edebî eserlerimizde kullanılan sözlerin anlamları ve örnekleriyle birlikte 
verildiği bu kitap, üzerinde çalışanların tespit edebildiği Batı kökenli 
6.634 sözü ve bunların yer aldığı 39.615 örnek cümleyi içermektedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1161,	2.	baskı,	Ankara	2020)

68. TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI MAKALELERİ
 A. Azmi BİLGİN

Eserdeki yazılar, doğrudan ya da dolaylı olarak Türk tasavvuf edebiyatı 
ile ilgilidir. Makale, bildiri ya da ansiklopedi maddesi formatında olan 
ilk bölümdeki yazılarda, tasavvufun mahiyeti; Arap, Fars ve Türk 
edebiyatlarına etkisi; Tekke edebiyatı olarak adlandırılan bu bilim dalının 
adlandırılma sorunu, türleri, nazım şekilleri gibi konular ele alınmıştır. 
İkinci bölümde ise Nesimî, Aziz Mahmud Hüdayî, Erzurumlu İbrahim 
Hakkı, Hâşim Baba, Nigârî gibi sufi şairlerin yanı sıra tasavvufi terimleri 
şiirlerinde yoğun olarak kullanan Fasih Ahmed Dede, Esrar Dede gibi divan 
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şairleri kısa ve özlü bir şekilde tanıtılmıştır. Son bölümde de Mevlana, 
Sadreddin-i Konevi ve Yunus Emre gibi ünlü mutasavvıflarla ilgili 
araştırma yazılarına yer verilmiştir. Eser, tasavvufa ve bunun etkisiyle 
oluşmuş olan Türk edebiyatına ilgi duyan herkesin yararlanabileceği 
bir kaynak olma özelliğini amaçlamaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1164,	2.	baskı,	Ankara	2020)

69. KARAY TÜRKLERİNİN DİLİ
 Selma GÜLSEVİN

Bu çalışmada; Karaylar hakkındaki bilgiler bir araya getirilmiş, seçilen 
metinlerden yola çıkılarak Karaycanın dil özellikleri incelenmiştir. Dil 
incelemesi için kullanılan metinler seçilirken bunların değişik konularda 
olmasına özen gösterilmiştir. Metinler, daha çok eserin verildiği Troki 
diyalektiyledir. Seçilen metinler içinde; dinî konular, şiirler, atasözleri, 
günlük konuşma cümleleri ve bir gramer kitabının içinde kullanılmış 
olan cümleler yer almaktadır. Eser; Giriş, Dil İncelemesi, Metin, Aktarma, 
Dizin ve Sonuç bölümlerinden oluşmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1165,	2.	baskı,	Ankara	2020)

70. BUDİST TÜRK ÇEVRESİ ESERLERDE METAFORLAR
 Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU

Daha önce doktora tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın konusunu 
tarihî Türk yazı dili alanının önemli bir kısmını oluşturan Budist Türk 
çevresine ait eserlerdeki Budist metaforların tespiti ve metafor olayları 
oluşturmaktadır. Eser; Türk dilinin söz varlığının bugüne kadar uğradığı 
değişmeleri ve gelişmeleri ortaya koymak, bunun sebeplerini anlamak, 
kuruluş ve işleyiş bakımından dilin hangi imkânlarından faydalandığını 
göstermek açısından bir örnek olması amacıyla yazılmıştır. Öte yandan 
çalışmanın, dilin belli bir kesitini veya özel bir konuyu ele alarak ayrıntılı 
bir şekilde incelemeyi hedefleyen diyakronik-semantik çalışmalara 
duyulan ihtiyacın giderilmesine hizmet etmesi hedeflenmiştir. Ayrıca 
çalışmanın, Türkçe metinlerden hareketle Budizm ve Budist kültür 
modellerinin bütün yönleriyle incelenmesi hususunda bir başlangıç 
rolü oynaması arzu edilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1175,	2.	Baskı,	Ankara	2020)

71. TÜRK DİLLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ŞEKİL BİLGİSİ ÜZERİNE DENEMELER (FİİL)
 A. M. ŞÇERBAK

Eser, Kurumumuz onur üyesi Prof. Dr. Aleksandr Mihayloviç Şçerbak’ın 
Oçerki Po Sravnitel’noy Morfologii Tyurkskih Yazıkov (Glagol) adlı 
kitabının çevirisidir. Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi Üzerine 
Denemeler (Fiil) adıyla Türkiye Türkçesine tercüme edilen eser, 1981 
yılında Leningrad’da yayımlanmıştır. Altayistik, Yenisey ve Orhun 
Yazıtları, Eski Uygur Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Türk Damgaları, Türkçe-
Moğolca dil ilişkileri ile Türk dilinin karşılaştırmalı dil bilgisi alanlarında 
çalışmalar yapan Şçerbak, bu eserde hem tarihî lehçelerden hem çağdaş 
Türk lehçelerinden hem de halk ağızlarından verdiği örneklerle fiil 
konusunu işlemiştir. Eser, karşılaştırmalı lehçe çalışmalarında temel 
bir kaynak niteliğindedir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1177,	Ankara,	Ankara	2020)
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72. ESKİ TÜRK YAZITLARI SÖZ VARLIĞI İNCELEMESİ
 Hatice ŞİRİN

Bu çalışmada; Moğolistan bölgesinde bulunmuş 35, Yenisey Irmağı 
çevresinde bulunmuş 57, Altay bölgesinde bulunmuş 12 yazıtın söz 
varlığı incelenmiştir. Eserde anılan yazıtlardan elde edilen sözler ve 
bunların karşıladıkları anlamlar aracılığıyla yazıtlar dönemi Türk dilinin 
gelişmişlik düzeyinin gün ışığına çıkarılması amaçlanmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1181,	2.	baskı,	Ankara	2020)

73. MOĞOL YAZI DİLİNİN GRAMERİ
 Nicholas POPPE
 Çeviren: Günay KARAAĞAÇ

Moğol Yazı Dilinin Grameri, Nicholas Poppe’nin Grammar of Written 
Mongolian adlı eserinin 3. baskısının çevirisidir. Moğol yazı diliyle ilgili 
olan bu çalışmayla Moğol dili, genel Altayca ve Moğol-Türk dil ilişkilerini 
çalışan araştırmacılar için yararlı olmak amaçlanmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1182,	2.	baskı,	Ankara	2020)

74. ÖMER SEYFETTİN BÜTÜN NESİRLERİ
 Nâzım Hikmet POLAT

Eserde; kitaplarının yeni harflerle yayımlanmasından sonra pek çok 
akademik çalışmaya konu olan Ömer Seyfettin’in şiir, hikâye, roman, 
tiyatro vb. edebî ürünler dışında kalan öğretici nitelikteki yazılarına 
yer verilmiştir. Kitapta, birçok metnin ilk yayın yeri bilgisine ulaşılmış 
ve dolayısıyla önceki külliyatlardaki kronolojik sırası değiştirilmiştir. 
Ayrıca hiçbir kaynağa girmemiş 31 kalem tecrübesi, ilk defa burada gün 
ışığına çıkarılmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1185,	3.	baskı,	Ankara	2020)

75. KIRGIZ TÜRKÇESİ GRAMERİ
 Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL

Bu çalışmada, Kırgız edebî dili esas alınmakla birlikte konuşma diline 
ait özelliklere de yer verilmiştir. Ayrıca ihtiyaç duyulan bazı bölümlerde, 
Kırgız Türkçesinin diyalektlerindeki örneklere de başvurulmuştur. 
Kitap; Giriş, İnceleme, Metin ve Aktarma, Dizin olmak üzere dört ana 
bölümden oluşmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1209,	2.	baskı,	Ankara	2020)

76. ARİF NİHAT ASYA
 Yavuz Bülent BÂKİLER

“Türkçeye Emek Verenler Dizisi”nin 71. kitabı olan eser, Cumhuriyet 
Devri edebiyatımızın hem nesirde hem şiirde güçlü kalemlerinden Arif 
Nihat Asya’yı okuyuculara tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Arif Nihat 
Asya; Türkçeyi onun zenginliği ve kıvraklığıyla, şaşırtan güzellikleriyle 
kullanan ediplerimizdendir. Nesirleri hikmet yüklü ifadeleri yönünden 
Mimar Sinan’ın eserlerine benzerken şiirlerinde aruz, hece ve serbest 
vezinle bir araya getirilen kelimeler dünyası karşımıza çıkar.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	1218,	2.	Baskı,	Ankara	2020)
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77. TÜRK DİLİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ ELEŞTİRİ ÖZEL SAYISI I-II
 Türk Dil Kurumu

Edebiyatımızda eleştiri türünün gelecek nesillere yeni bir ilgi alanı olması 
beklentisiyle hazırlanan Eleştiri Özel Sayısı’nın birincisi 142. sayı olarak 
1963 yılında; ikincisi ise 234. sayı olarak 1971 yılında yayımlanmıştır. Bu 
çalışma, sözü geçen iki sayısının birleştirilmiş hâlidir. Eserde, eleştiri 
alanında yerli ve yabancı yazarlardan derlenen yazılara yer verilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	142D	-	234D,	2.	Baskı,	Ankara	2020)

78. TÜRK DİLİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ GÜNLÜK ÖZEL SAYISI
 Türk Dil Kurumu

Batı’dan gelen günlük türünün Türk edebiyatında az ele alındığı kanısıyla 
hazırlanan Günlük Özel Sayısı ilk olarak 1962 yılında yayımlanmıştır. 
Derginin ilk yazısı, Atatürk’ün Anafartalar Savaşı sırasında tuttuğu ve 
ölümünden bir süre sonra Türk Tarih Kurumunun yayımladığı günlükten 
yapılan alıntı ile başlamaktadır. Günlük konusunda o dönemin önemli 
yazarlarının görüşlerinin yer aldığı özel sayı sırasıyla; Alman, Amerikan, 
Danimarka, Fransız, Hollanda, İngiliz, İsveç, İtalyan edebiyatlarının günlük 
türündeki örneklerinden kısa çevirilerle devam etmektedir. Derginin 
son bölümü ise Türk edebiyatından örneklere ayrılmıştır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	127D,	2.	Baskı,	Ankara	2020)

79. TÜRK DİLİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ SİNEMA ÖZEL SAYISI
 Türk Dil Kurumu

İlk baskısı 1968 yılında yayımlanan bu özel sayıda, sinema sanatı ve 
kavramları üzerine derli toplu bilgiler sunulmuştur. Dört bölümden 
oluşan derginin ilk bölümünde, Türk sineması anlatılmıştır. İkinci bölüm, 

“Sinema Kuramlar ve Estetiği” başlığıyla hazırlanmıştır. O dönemin 
yönetmenlerinin sinemaya bakışlarının anlatıldığı üçüncü bölüm ise 

“Yönetmenlere Göre” başlığını taşımaktadır. Son bölümde, “Yeni Eğilimler” 
başlığı altında; sinema sanatının teknikleri, yönelimleri, dönüşümleri 
anlatılmaktadır. Bu özel sayıda yer verilen yazar ve yönetmenleri tanıtıcı 
bilgiler son bölümde yayımlanmış; derginin arkasına sinema terimlerinin 
açıklandığı kısa bir sözlük eklenmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	196D,	2.	Baskı,	Ankara	2020)

80. TÜRK DİLİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ TİYATRO ÖZEL SAYISI
 Türk Dil Kurumu

Türk Dili dergisinin bu özel sayısında; tiyatronun sorunları, estetiği 
üzerinde durulmuş ve okuyuculara tiyatro ile ilgili kavramlar hakkında 
gerekli bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Eser, Mustafa Özön’ün yazdığı “Türk 
Tiyatrosuna Toplu Bir Bakış” ve Türk tiyatro tarihinin anlatıldığı kısa ama 
açıklayıcı bir yazı ile başlamaktadır. Daha sonra Türk yazarların tiyatro 
üzerine görüşleri ve anılarıyla devam eden özel sayıdaki çeviri yazılar 
daha çok, Odette Aslan’ın düzenlediği L’Art du Théatre ile Toby Cole’un 
düzenlediği Playwrights on Playwriting adlı kitaplardan seçilmiştir.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	178D,	2.	Baskı,	Ankara	2020)
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81. TÜRK DİLİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ TÜRK ŞİİRİ ÖZEL SAYISI I (ESKİ TÜRK ŞİİRİ)
 Türk Dil Kurumu

Türk Dili dergisinin Türk şiiri konusunda yayımlanan ilk özel sayısı, 
Eski Türk şiiri Dönemi’ne ayrılmış ve ilk baskısı 1986 yılında 409. sayı 
olarak hazırlanmıştır. Eser, Talât Tekin tarafından kaleme alınan “İslam 
Öncesi Türk Şiiri” ve “Karahanlı Dönemi Eski Türk Şiiri” ile Osman Fikri 
Sertkaya’nın yazdığı “Eski Türk Şiirinin Kaynaklarına Toplu Bir Bakış” 
başlıklı yazılardan oluşmaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	409D,	3.	Baskı,	Ankara	2020)

82. TÜRK DİLİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ YAZIN AKIMLARI ÖZEL SAYISI
 Türk Dil Kurumu

İlk baskısı 1981 yılının Ocak ayında yapılan bu özel sayı, “Doğumunun 
100. Yılında Atatürk’e Armağan” olarak yayımlanmıştır. Eserde; yazın 
akımlarının nasıl bir gereksinimden doğduğu, çeşitli ülkelerin yazınlarına 
nasıl yansıdığı, başlıca yazın akımlarının neler olduğu hakkında 
okuyucuya ayrıntılı bilgiler veren yazılar yer almaktadır.

(Türk	Dil	Kurumu	Yayınları:	349D,	6.	Baskı,	Ankara	2020)

BASIMI YAPILAN SÜRELİ YAYINLARIN GÖRSEL VE AÇIKLAMALARI:

1. Türk Dili Dergisi’nin 2020 yılı sayılarında yayımlanan makaleler aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.

2020 Yılında Türk Dili

Dergi

Dil ve 
Edebiyat 
Yazıları 
(İnceleme,	
söyleşi,	

gündem	vb.)

Öykü/
Deneme Şiir Günlük

Kitap 
Tanıtım/
Değerlen-

dirme

Gündem Söyleşi Çeviri

Ocak 817. Sayı 8 7 6 - 4 - - 1

Şubat 818. Sayı 8 5 6 - 1 - - 1

Mart 819. Sayı 10 5 5 - 1 1 - 1

Nisan 820. Sayı 10 5 6 - 4 - - 1

Mayıs 821. Sayı 8 4 5 - 4 - - 1

Haziran 822. Sayı 7 6 4 - 4 - - 1

Temmuz 823. sayı 9 4 9 - 2 - 1 1

Ağustos 824. Sayı 12 2 4 - 2 - - -

Eylül 825. Sayı 9 4 8 - 3 - - -

Ekim 826. Sayı 9 4 3 - 3 - - 1

Kasım 827. Sayı 10 3 6 - 3 - 1 1

Aralık 828. Sayı 19 - 7 - 1 - - -

Toplam 119 49 69 - 32 1 2 9

TABLO 14: 2020 yılının yazılarının sayılara göre dağılım tablosu.
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1. Türk Dili Dergisi
 Türk Dil Kurumu

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. 
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.
Türk Dili’nin 828. sayısı 2020 yılı Aralık ayında yayımlanmış olup bu sayı vefatının 100. yılı 
dolayısıyla Ömer Seyfettin’e hasredilmiştir.

2. Türk Dünyası
 Türk Dil Kurumu

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. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat 
Dergisi’nin 50. sayısı 2020 Ekim ayında yayımlanmıştır.
Derginin görünürlüğünün artırılması için alan indekslerine başvurular 
yapılmıştır. MLA, ERIH Plus, MIAR, OAJI, Brill Online, SOBIAD, ESJI, 
ADVANCED Search Index, ResearchBib, EuroPub, DRJI, Root Index ve 
Google Scholar dizinleri tarafından taranan Türk Dünyası Dil ve Edebiyat 
Dergisi’nin 2019 yılında uluslararası standartlar gözetilerek yazım ilkeleri 
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güncellenmiştir. Dergi 2020 yılında TR Dizin, Index Copernicus dizinleri 
tarafından da taranmaya başlamıştır.
Derginin daha nitelikli çalışabilmesi için Yayın Danışma Kurulu ve 
Yurt Dışı Temsilcilikler’i oluşturulmuş ve buralara alanında yetkin 
akademisyenler seçilmiştir. DOI (sayısal nesne tanımlayıcısı / digital 
object identifier ) sistemiyle yazılara uluslararası ulaşım sağlanmaktadır.

3. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten
 Türk Dil Kurumu

 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 Dil Kurumu tarafından yayımlanan ve Türklük bilimi alanının 
marka dergilerinden biri olan Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten’in 
67. sayısı 2019 Haziran ayında yayımlanmıştır. Derginin kapak ve sayfa 
tasarımı, logosu yenilenmiş; makalelerde esas alınan APA 6 yazım 

kuralları, makalelere eklenen Doi ve Orcid numaraları, makalelerin geliş ve yayımlanma 
tarihlerinin belirtilmesi, makalelerin sonunda geniş İngilizce özete (Extended Summary) yer 
verilmesi vd. dergimizin uluslararası nitelik kazanmasını ve ciddi tarama grupları tarafından 
dizinlenmesini sağlamıştır.

Dergimiz, tarama grupları tarafından dizinlenmeye başlayınca dergimize olan ilgi artmış 
ve birbirinden değerli bilim adamları da makalelerini dergimize göndermeye başlamıştır. 
Söz konusu makalelerin hakem süreçleri tamamlananlar, yayın ilkelerimiz gereğince geliş 
tarihleri esas alınarak yayımlanmaktadır. 

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten’in 70. sayısı 2020 Aralık ayında yayımlanmıştır. 
Böylece Belleten dergisi zamanında yayımlanma sürecini devam ettirmiştir. Belleten son 
bir yıl içinde ULAKBİM TR Dizin ve Scopus’ta da taranmaya başlamış böylece uluslararası 
alan indekslerinde taranma düzeyi yükselmiştir. Belleten ayrıca MLA, ERIHPLUS, MIAR, 
BRILL ONLINE, CITEFACTOR, SOBIAD dizinlerince de taranmaktadır.
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Eser Türü Adet %

Süreli yayınlar 16 10,38

Tıpkıbasımı yapılan eserler 82 53,25

Yeni basılan eserler 56 36,37

Basımı yapılan toplam eser sayısı 154 100

GRAFİK 6: 2020 yılında basılan eserlerin türlerine göre dağılımı.   TABLO 15: 2020 yılında basılan eserlerin türlerine göre sayıları.

5.9.4 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 adres bilgilerini güncelleyebilmektedir.

5.10. Kütüphane Faaliyetleri

Türk dili alanında ülkemizdeki en büyük ihtisas kütüphanesi olan Türk Dil Kurumu 
Kütüphanesinin 2020 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.

2020 yılında kütüphane demirbaşına bağış, değişim ve satın alma yoluyla 1.413 kitap, 
27 ansiklopedi, 162 süreli yayın, 29 DVD/CD, 30 tez ve 167 sözlük olmak üzere toplam 1.828 
yayın kazandırılmıştır. Demirbaş kayıtlarının ayrıntısı aşağıdaki gibidir.

1

2

3

Tıpkıbasımı Yapılan 
Eserler
%53,25

Süreli Yayınlar
%10,38

Yeni basılan eserler
%36,37
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Tür Kurumca 
Basılan Satın Alma Bağış Gelen Toplam

Kitap 321 789 303 1.413

Süreli Yayın 32 41 89 162

Yazma Eser 0 0 0 0

Nadir Eser (El Yazması Olmayan) 0 0 0 0

Mikrofilm 0 0 0 0

Mikrofiş 0 0 0 0

Küpür 0 0 0 0

Tez 0 0 30 30

Harita 0 0 0 0

DVD/CD 0 0 29 29

Sözlük 108 22 37 167

Ansiklopedi 0 13 14 27

Gazete 0 0 0 0

Mevzuat Kitapları 0 0 0 0

TOPLAM 461 865 502 1.828

TABLO 16: 2020 yılında kütüphaneye kazandırılan demirbaş ve materyal türlerinin dağılımı.

Koleksiyona katılan yayınların kütüphaneye giriş işlemleri yapılmış, Anglo-Amerikan 
Kataloglama Kurallarına göre katalog fişleri hazırlanmış, Dewey Sınıflandırma Sistemine 
göre sistematik konu numaraları verilip bibliyografik künyeleri hazırlanarak kütüphane 
veri tabanına aktarılmıştır.

2020 yılı içerisinde kütüphanemizden 80 öğrenci, 1.291 araştırmacı, 33 diğerleri olmak 
üzere toplam 1.404 kişi yararlanmıştır.

KÜTÜPHANEDEN YARARLANAN KİŞİ

Öğrenci 80

Araştırmacı 1.291

Diğer 33

TOPLAM 1.404

TABLO 17: Kütüphaneden yararlananların sayıları.

Bu okuyucular için toplam 9.921 kitap, 7.262 süreli yayın hizmete sunulmuştur. 
Okuyucularımıza verilen fotokopi hizmetine devam edilmiş, bu dönemde 7.207 sayfa 
fotokopi çekilmiştir. 

Kütüphane yönergesinin ilgili maddesi uyarınca ödünç verilen kitap sayısı 448’dir.

05.05.2017 tarihli 30057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/10091 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararınca 45 kişinin ücretsiz dijital görsel talebi karşılanmıştır.

Kütüphanemize yazılı olarak başvurmak suretiyle kütüphanemiz ve koleksiyonumuz 
hakkında bilgi isteyen 80 kişinin bilgi isteğine cevap verilmiştir.

Kütüphanemizce 2020 yılı içerisinde 89 kurum içi, 130 kurum dışı, 11 Başkanlık oluru 
olmak üzere toplam 230 yazışma yapılmıştır.

Kütüphanemizde güncel olarak 117 adet süreli yayının aboneliği devam etmektedir. 
Bunların 43 adedi satın alma yoluyla, 74 adedi ise bağış ve değişim yoluyla sağlanmaktadır. 
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Kütüphanemizde bulunan süreli yayınların eksik sayıları tespit edilerek eksik sayılar 
sağlanmış, abonelik yenileme işlemleri yapılmıştır.

Kütüphanemizdeki yayınların eskimiş ve yıpranmış olanları tespit edilerek 222 adet 
yayın cilde gönderilmiştir. 

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

Kütüphanemizde bulunan eserlerin bilgisayar ortamına geçirilmesi için çalışmalar 
sürdürülmüş; 1.729 yayının, 634 makalenin bibliyografik künyesi bilgisayar ortamına 
aktarılmıştır.

Kütüphanemizde dijitalleştirme çalışmalarına devam edilmekte olup 2020 yılı içerisinde 
477 adet yayının dijital görüntüsü kataloğa eklenmiştir. Kurumumuz yayınlarının 
dijitalleştirilme işlemi devam etmekte olup 300 adet yayının dijitalleştirilmesi yapılmıştır.

Kütüphanemize yeni gelen yayınların ilanı, internet sayfamızdan duyurulmaya devam 
edilmiştir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kütüphane demirbaşımızda toplam 70.840 adet yayın 
bulunmaktadır.

MATERYAL TÜRLERİ
2020 YILI İTİBARIYLA 

BİRİKİMLİ TOPLAM (Adet)
ORAN (%)

Ansiklopediler 2.541 3,59

Arşivlenen Kütüphane Materyalleri 2.254 3,18

CD’ler ve DVD’ler 490 0,69

Gazeteler 0 0,00

Kitaplar 42.948 60,63

Mevzuat Kitapları 110 0,16

Mikrofilm Makaraları 305 0,43

Nadir Eserler (El Yazması Olmayanlar) 4.042 5,71

Sözlükler 5.575 7,87

Süreli Yayınlar 10.135 14,31

Tezler ve Araştırmalar 1.256 1,77

Yazma Eser 1.184 1,67

TOPLAM 70.840 100

TABLO 18:  Türk Dil Kurumu Kütüphanesi’nde bulunan materyallerin sayısı ve türlerine göre dağılımı.

 

GRAFİK 7: Türk Dil Kurumu Kütüphanesinde bulunan materyallerin türlerine göre dağılımı.
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Okuma Salonu (Prof. Dr. Hasan EREN koleksiyonu)

Türk Dil Kurumu El Yazması ve Nadir Eserler Veri Tabanı Kitaplığı

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

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

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

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

5.11. Eğitim Faaliyetleri

2020 yılında Türk dili alanında lisans ve lisansüstü düzeylerinde öğrenim gören 
219 öğrenciye (verilen burs sayısı; 126 lisans, 47 yüksek lisans ve 46 doktora) burs verilmiş 
ve gelecek yıllarda da burs verilerek öğrenciler desteklenmeye devam edilecektir.

Eğitim Seviyesi Kişi Sayısı Miktarı (TL)

Lisans 126 1.288.000

Yüksek lisans 47 695.481

Doktora 46 1.121.625

Toplam 219 3.105.106

TABLO 19: Türk Dil Kurumu tarafından eğitim gören öğrencilere 2020 yılında ödenen maddi destek miktarı ve ortalama burs sayıları.

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen hizmet içi eğitim istekleri doğrultusunda 
uzmanlarımız; Türk Dilinin Doğru ve Etkili Kullanımı Eğitimi, Türkçe Dil Bilgisi Kuralları, 
Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları, Türkçede Dil Bilgisi Anlam ve İmla Kuralları, 
Türkçede Yazım ve Söyleyiş Kuralları, Resmî Yazışma Kuralları ilgili toplam 21 semineri 
başarıyla vermişlerdir.

Eğitim Verilen Kurum Konusu Tarihler

1 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 7 Ocak 2020

2 Karayolları Genel Müdürlüğü Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 21 Ocak 2020

3
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığı (I)

Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları 5-6 Şubat 2020

4
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığı (II)

Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları 5-6 Şubat 2020

5
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığı (I)

Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları 7-10 Şubat 2020

6
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığı (II)

Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları 7-10 Şubat 2020

7
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığı (I)

Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları 11-12 Şubat 2020

 ⇣ ⇣ ⇣
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8
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığı (II)

Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları 11-12 Şubat 2020

9
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı

Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 20 Şubat 2020

10
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları 
Genel 

Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları 25 Şubat 2020

11 İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı
Yazım Kuralları - Türkçenin Doğru ve 
Etkili Kullanımı

27 Şubat 2020

12
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığı

Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 5 Mart 2020

13
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu

Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 11 Mart 2020

14
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu

Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 12 Mart 2020

15 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 7 Eylül 2020

16 Erzurum-İspir Belediyesi
Resmî Yazışmalarda Uygulanan Türkçe 
Dil Bilgisi ve İmla Kuralları Eğitimi

10-11 Eylül 2020

17 Türkiye İstatistik Kurumu Türkçe Dilbilgisi Kuralları 14-18 Eylül 2020

18 Rekabet Kurumu Başkanlığı Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 20 Ekim 2020

19 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 5-10 Kasım 2020

20 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 12 Kasım 2020

21 Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 28 Aralık 2020

TABLO 20: Türk Dil Kurumu tarafından 2020 yılında verilen eğitimlerin kurumlara göre eğitimi ve günleri.

5.12. 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
2020 YILI ÜCRETSİZ DAĞITILAN YAYINLAR

Kitap Süreli	yayın YD
(yoğun	disk)

YURT İÇİ

Üniversiteler 2.686 14 4

Kütüphaneler 4.366 542 15

Diğer Kamu, Kurum veya Kişiler 21.128 9.419 2.737

YURT İÇİ TOPLAM 28.180 9.975 2.756

YURT DIŞI

Üniversiteler 36 0 0

Kütüphaneler 29 0 0

Diğer Kamu, Kurum veya Kişiler 600 28 0

YURT DIŞI TOPLAM 665 28 0

GENEL TOPLAM 28.845 10.003 2.756

TABLO 21: 2020 Yılı Armağan yayın çizelgesi.

 ⇣ ⇣ ⇣
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2020 Yılı Kitap Satışı Yapılan Fuarlar ve Üniversiteler

Kurum yayınlarının satışı ve tanıtımı, iki satış biriminin yanında, sanal mağaza, yayın 
satış aracı ile illere ve üniversitelere gönderilmekte olup ayrıca yurt içi ve yurt dışı kitap 
fuarlarına katılım sağlanarak yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu; 2020 yılında toplamda 
5 defa kitap satış aracı ile illere, çeşitli üniversitelere gitmiş, kitap fuarlarına katılmış ve 
yayınlarını okuyucusuyla buluşturmuştur.

Katılım sağlanan yerler Tarihler

1 TÜYAP Adana Fuarı 04.01.2020-12.01.2020

2 Samsun TÜYAP 15.02.2020-23.02.2020

3 Ankara Fuarı 28.02.2020-08.03.2020

4 Bursa TÜYAP Fuarı 07.03.2020-15.03.2020

5 Sakarya Araç Satış 03.03.2020-04.03.2020

TABLO 22: Türk Dil Kurumunun 2020 yılında katıldığı fuarlar ve gittiği üniversitelere ait tablo.

5.12.1 Evrak İşleri

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 diğer birime havale edilebilmekte, 
diğer 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. Resmî 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 2020 yılında gelen 
dış yazı 4.857, giden dış yazı 7.630, gelen iç yazı 1.161, giden iç yazı 2.161 toplam yazı 
sayısı 15.809 adettir.
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Açıklama Sayısı

Gelen dış yazı 4.857

Giden dış yazı 7.630

Gelen iç yazı 1.161

Giden iç yazı 2.161

Toplam 15.809

TABLO 23: Evrak durum tablosu.

5.12.2 Bilgi Edinme

Dilekçe veya e-posta iletisi göndererek, telefon ederek, bilgi edinme belgesi doldurarak Türk 
dili ile ilgili sorularını Kurumumuza ulaştıran herkese en kısa süre içerisinde istedikleri 
bilgiler iletilmektedir. Kurumumuz Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğüne 2020 yılında ulaşan 
bilgi edinme başvurularının sayısı 1401 olup bunlardan 733’ü Kurumumuza CİMER 
üzerinden ulaşmıştır. Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru 
sayısı 1375’tir. 4982 sayılı Kanun’un ve ilgili Yönetmelik’in istisnalarına girdiği için “olumsuz 
cevaplanan başvurular” ile Yönetmelik’in 9, 10, 11 ve 14'üncü maddelerinde belirtilen şeklî 
şartları taşımadığı için işleme konulamayan ve ilgilisine bildirilen başvuruların sayısı ise 
18’dir. Ayrıca 733 CİMER başvurusundan 8’i, diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi 
için Yüksek Kuruma iade edilmiştir.

5.12.3. Bütçe, Muhasebe ve İhale İşleri

Tür Sayı

Açık ihale sayısı 4

Doğrudan temin ihale sayısı 154

Pazarlık usulü ihale sayısı -

Yevmiye sayısı 2.647

TABLO 24: 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 245 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 25: Taşıt durumu.



TÜRK DİL KURUMU      2020 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 109

Açıklama Tutarı (TL)

03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 33.003,97

03.7.3.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 23.173,43

03.7.1.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 11.564,00

Toplam 67.741,40

TABLO 26: Yıllık akaryakıt yedek parça ve öbür giderler.

Açıklama Tutarı (TL)

03.7.1.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 9.337,50

06.1.1.01 Büro Mefruşat Alımları 172,80

03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 137.785,65

06.1.2.02 Bilgisayar Alımları -

06.1.6.01 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları 65.251,83

06.1.6.02 El Yazması Alımları -

Toplam 212.547,78

TABLO 27: Mamul Mal Alımları.

Açıklama Tutarı (TL)

03.2.1.01 Kırtasiye Alımları 108.179,59

03.2.1.02 Büro Malzemesi Alımları 3.235,56

03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri 3.953.442,84

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 9.168,60

03.2.2.01 Su Alımları 20.000,00

03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları 39.084,13

03.2.3.01 Yakacak Alımları 60.000,00

03.2.3.03 Elektrik Alımları 203.812,98

03.2.4.02 İçecek Alımları 12.503,58

03.2.5.01 Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dâhil) 22.423,93

03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları 936,40

03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 11.964,87

Toplam 4.444.752,48

TABLO 28: Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları (03.02).
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Açıklama Tutarı (TL)

06.3.1.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları 276.910,60

03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 93.742,54

03.7.2.02 Fikri Hak Alımları 1.554.958,37

Toplam 1.925.611,51

TABLO 29: Gayri Maddi Hak Alımları.

Açıklama Adet

Tüketim malları 457.013

TABLO 30: Demirbaş ve tüketim malları ambar toplam çıkışları.

Bilgisayarlar

Açıklama Sayısı

Cep bilgisayarı 1

Dizüstü bilgisayar 66

Kişisel bilgisayar 191

Sunucu kabini 1

Sunucular 9

Tarayıcı 30

Yazıcı 41

Yazıcı-belge tarayıcı-tıpkıçekim (fotokopi) 4

TABLO 31: Kurumumuz birimlerinde kullanılan bilgisayar ve öbür malzemeler.

Açıklama Tutarı (TL)

Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Gideri 91.782,43

TABLO 32: İnternet giderleri.

Tıpkıçekim (fotokopi) ve belgegeçer (faks) makineleri

Açıklama Sayısı

Tıpkıçekim (fotokopi) makinesi 4

TABLO 33: Kurumumuz birimlerinde kullanılan tıpkıçekim makineleri.

Açıklama Sayısı

Belgegeçer makineleri sayısı 1

TABLO 34: Kurumumuz birimlerinde kullanılan belgegeçer makineleri.
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GSM hattı

Açıklama Sayısı

GSM hat sayısı 2

TABLO 35: GSM hat sayısı.

Sabit telefon hattı

Açıklama Sayısı

Belgegeçer hattı sayısı 2

Dâhili hat sayısı 140

Telefon hattı sayısı 25

TTNET Fiber optik (Metroeternet) özel devre 30 Mb. 100

TABLO 36: Birimlerde kullanılan haberleşme hatları sayısı.

Açıklama Tutarı (TL)

03.5.2.02 Telefon abonelik ve kullanım ücretleri 34.093,76

03.5.2.01 Posta ve telgraf giderleri 176.905,95

Toplam 210.999,71

TABLO 37: Yıllık toplam haberleşme giderleri.

Yurt içi ve yurt dışı görevler

Açıklama Tutarı (TL)

03.3.1.01 Yurt içi geçici görev yolluklar 82.666,53

03.3.3.01 Yurt dışı geçici görev yollukları 13.337,00

Toplam 96.003,53

TABLO 38: Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler.

Satın alma hizmetleri

Açıklama Sayısı

Pazarlık usulü ihale -

Yıllık yapılan ilanlı açık ihale 4

Yıllık yapılan ilansız doğrudan temin ihale 154

Toplam 158

TABLO 39: İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yapılan ihalelerin sayısı.

Açıklama Sayısı
Ödeme Emri Belgesi 826

TABLO 40: Toplam satın alma işlem sayısı.

Burslar ve harçlıklar

Açıklama Tutarı (TL)
05.4.1.01 Yurt içi burslar ve harçlıklar 3.213.006,00

TABLO 41: Burslar ve harçlıklar.
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5.12.4. 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 Projesi 

Türkçenin Köken Bilgisi (Etimoloji) Sözlüğü Projesi ile TDK, Türkiye Türkçesinin söz 
varlığındaki kelimelerin kökenlerini, yapı özelliklerini, tarihî gelişmelerini ve anlam 
özelliklerini ortaya koymayı amaçlamaktır. Bu kapsamda Türkçe Sözlük’ün son baskısında 
yer bulan söz varlığının köken bilgisi izahının yapılması hedeflenmektedir. Projenin 
başlangıcı ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili bazı önemli tarihleri de gösteren bilgiler 
kısaca şu şekilde özetlenebilir:

• 2010 yılı bütçe döneminde proje, Kalkınma Bakanlığına teklif edilir.
• 2011 yılında proje, Bakanlık tarafından kabul edilir ve 2011 Yılı Yatırım Programı ve 

Eki Cetveli’ne alınır.
• 2012 yılında Kurumda idari değişiklikler yaşanır.
• 2015 yılında projeye işlerlik kazandırmak için başlatılan hazırlık çalışmaları 

tamamlanır ve projenin çalışma usulü ile proje ekibi yeniden şekillendirilir (27.11.2015 
tarihli ve 6 sayılı Proje Değerlendirme Komisyonu).

• 2016 yılı Ocak ayında, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Proje Eş Güdüm 
Komisyonu projenin hazırlık çalışmalarını uygun bulur (01.01.2016 tarihli ve 6 sayılı).

• 2016 yılı Mart ayında, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu 
çalışma usulü ile proje ekibine ilişkin düzenlemeleri kabul eder (10.3.2016 tarihli ve 
717/1 sayılı).

• 2016 yılı Haziran ayında vuku bulan kalkışma dolayısıyla projenin işleyişi durur.
• 2017 yılı Ekim ayında sözlüğün hazırlanacağı yazılımla ilgili farklı firmalarla 

görüşmeler başlar.
• 2018 yılı Şubat ayında sözlük yazılımının Servisnet firması tarafından hazırlanması 

kararlaştırılır.
• 2018 yılı Haziran ayında Kurumda idari değişiklikler yaşanır.
• 2019 yılında, Proje yürütücüsünün değişmesine bağlı olarak yeni bir Proje Yürütme 

Komisyonu oluşturulur.
• 2019 yılı Haziran ayında Yönetim Kurulu kararıyla yeni proje ekibi oluşturulur 

(28.6.2019 tarihli ve 778 sayılı).
• 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla sözlük yazılımı deneme sürümünde geliştirmelere 

başlanır.
• 2019 yılı Ağustos ayında sözlük maddeleri yazılmaya başlanır.
• 2019-2020’de a harfindeki 779 madde tamamlanır.

b) Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Kampüs Yapımı Projesi

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde bulunan kurumların görev 
ve hizmet alanlarının genişlemesi, kurumların fiziki yapılarındaki yetersizlik, personel 
sayısındaki artış sebebiyle yer temin etmenin zorluğu ve Yüksek Kurum ile bünyesindeki 
kurumların Ankara ilinin farklı bölgelerinde bulunan üç ayrı hizmet binasında faaliyetlerini 
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sürdürüyor olmaları; hizmet standartlarının istenilen düzeyde olmasını engellemektedir. 
Bütün bu etkenler, hizmet binası kira giderleri de dâhil genel giderlerde önemli bir artışa 
yol açmaktadır. Bunların önlenmesi için hizmet binası, konferans ve toplantı salonları, 
sosyal tesis alanları gibi ek tesislerin yaptırılması gerektiği öngörülmüştür.
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.
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 m²’lik 
taşınmazın 68.350 m² yüz ölçümlü bir yerleşke içinde toplanacaktır. Yerleşke içerisinde; 
hizmet binası, konferans ve toplantı salonları, sosyal tesis alanları, halkın yararlanacağı 
kütüphaneler ve kitap satış mağazaları yer alacaktır.
Bu kapsamda hizmet binasının, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa 
edilmesi için hizmet satın alınarak protokol yapılmış; Kampüs 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.
Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Yerleşkesi Yapımı Projesi inşaatı ihalesi 14.12.2017 
tarihinde TOKİ tarafından yapılmış, yüklenici firma ile 26.01.2019 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 öngörülmüştür. Projenin 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.
Buna göre Sözleşme’nin “Ödeme yeri ve şartları” kenar başlıklı 11’inci maddesindeki 
hükümler ile onaylanmış iş programında, net imalat ve/veya ihzarat bedelinin toplam 
sözleşme tutarına oranlanması ile bulunan fiziki yatırım gerçekleşme oranının 2018 yılı 
için %56 olması gerekirken %4,70 olduğu görülmüş ve öngörülen net imalat miktarının 
çok gerisinde kalındığı tespit edilmiştir.
TDK tarafından gerek TOKİ ile imzalanan Protokol hükümlerinin gerek yüklenici iş 
ortaklığı ve TOKİ arasında akdedilen Yapım Sözleşmesi hükümlerinde belirtilen taahhüt 
ve ödemeleri zamanında yerine getirmiştir.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı da işin fiziki ilerlemesinin % 4.70 olduğunu tarafımıza 
bildirilmiş olup yüklenici firmanın 21.01.2019 tarihinde, 18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan “7161 nolu Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da yapılan değişiklikten ötürü 
Sözleşme’nin tasfiyesi talebinde bulunmuştur.
TOKİ Başkanlığı bahse konu işin mevzuat çerçevesinde, 30.07.2019 tarih 88021 sayılı 
Başkanlık oluru ile tasfiye edildiğini tarafımıza bildirmiş olup bu gelişmeler, Sektörler 
ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafımızca bilgilendirilmiştir.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 
Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu arasında yapılan 09.06.2016 tarihli Protokol'ün 
yürürlükte olması sebebiyle, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun Kampüs Yapımı 
işine ilişkin ihalenin TOKİ tarafından 2020 yılı içinde yapılacağı şifahen tarafımıza 
bildirilmiştir. Ancak 31.12.2020 tarihi itibariyle projenin ihalesi henüz yapılmamıştır.
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c) Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası Projesi

Projenin	Genel	Amacı: 
Türkiye Türkçesi, 80 milyondan fazla kişinin çok geniş bir coğrafyada “ana dili” olarak 
kullandığı bir dildir. Birçok ağzı vardır. Gerek bu coğrafyanın Türkleşmesinde rol alan 
boyların, aşiretlerin farklılığı ve dağılımı gerekse tarih içinde yaşanan komşuluk ilişkileriyle 
siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkiler, ağızların oluşumunda etkili olmuştur. Her ağız 
bölgesinin değişik etkilerle yüz yüze kalması da bugün birçok ses, şekil, söz dizimi ve 
söz varlığı farklılığını ortaya çıkarmıştır. Bazen aynı bölgede gelişmiş, aynı olaylardan 
etkilenmiş ağızlarda birbirinden tamamen farklı ses ve biçim özellikleri görülürken bazen 
de birbirine çok uzak ve bağlantısız bölgelerde varlığını sürdürmüş ağızlarda tıpatıp aynı 
ses ve şekil özellikleri tespit edilmektedir. Birbirinden uzak ve bağlantısız bölgelerde 
görülen bir ortak özellik, tesadüfi bir özellik midir? Aynı coğrafyada, 500 - 1.000 metre gibi 
coğrafi olarak çok yakın sayılabilecek bölgelerdeki ağız özelliklerinin farklılaşması da 
tesadüf müdür? İşte, bu coğrafi yakınlık ve uzaklıkla koşut olmayan önemli özelliklerin 
sebepleri ancak geniş bir alanı kapsayan ağız araştırmasıyla ortaya çıkarılabilecektir. Batı 
Türkçesinin son gelişmiş yazı dillerinden biri olan Türkiye Türkçesinin ve ağızlarının 
art zamanlı ve eş zamanlı dil bilimsel sorularına, söz konusu araştırmanın verilerinin 
incelenip yorumlanmasıyla cevap bulunabilecektir.
Bu projedeki temel amaç; yaklaşık 200 ses, şekil, söz dizimi ve söz varlığı ölçütünü 
bütün Türkiye Türkçesi coğrafyasında derlemek, elde edilen verileri bilgisayarda harita 
programlarına işleyerek eşit dil çizgilerini gösterip Türkiye Türkçesi ağız atlasını 
hazırlamaktır.
Projenin	Hedefleri: 
Proje, Türkiye Türkçesi ağızlarının özelliklerini yaklaşık 180 harita şeklinde ortaya koyacak 
ve eşit dil çizgilerini gösterecektir. Bu, hem Türkiye’deki hem de Türkiye dışındaki bilim 
dünyasına; projede zikredilen coğrafyadaki Oğuz Türklerinin ve onlara bağlı boy, oba, 
tayfa, aşiret gibi küçüklü-büyüklü etnik birleşmelerini; yer değiştirme, göç ve belki de 
zorunlu iskânlarından doğan eşit dil çizgilerini ve tarihteki etnik hareketlerin izlerini 
göstermeyi sağlayacaktır.
Dil araştırmacılarının hazırlayacağı bu çalışma; tarihçiler, halk bilimciler, sosyologlar, 
etnologlar ve etno-lingüistikle ilgilenen araştırmacılar ve bilim adamları tarafından da 
kaynak olarak kullanılabilecektir.
Türkiye, Irak, Suriye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, 
Romanya, Karadağ, Kosova ve Rodos’ta 80 milyondan fazla konuşurun kullandığı Türkiye 
Türkçesinin ağız atlası henüz yapılamamıştır. Bu atlas yapılıp hizmete sunulduğunda, 
11. yüzyıldan itibaren Batı’ya göç eden Oğuzların ağızlarını gösteren eşit dil çizgileri 
ortaya konulmuş olacaktır.
Planlanan yaklaşık 200 harita; dil, tarih, halk bilimi, kültür, sosyoloji alanlarının 
araştırmacıları tarafından kendi alanlarıyla ilgili olarak kullanılıp yorumlanabilecektir.
Türkiye Türkçesi dışındaki yaşayan Türk yazı dilleri ve lehçeleri üzerine çalışanlar 
da bu haritaları kullanacak ve kendi alanlarıyla ilgili bazı sorunları çözecek verilere 
ulaşacaklardır. 
Ağızlar dillerin yaşayan farklılaşmış şekilleri olsa da o dilin eski bazı özelliklerini de 
en iyi saklayan dallarıdır. Türkiye Türkçesi ağızları Türk dilinin en kalabalık konuşuru 
olan grubudur. Yapılacak olan Türkiye Türkçesi Ağız Atlası’ndaki haritalar, Türk dilinin 
geçmişinin anlaşılması için de en önemli kaynaklardan bir olacaktır.
Proje; Cumhurbaşkanlığının 2114 sayılı kararının 2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve 
Uygulanmasına Dair Karar’ın ekinde bulunan cetvelde yer almış ve 01.01.2020 tarihinde 
geçerli olmak üzere, projenin uygulama çalışmalarına başlanması planlanmıştır. Ancak, 
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bu projenin hazırlanması için sahada çalışılma yapılacak olması sebebiyle, 2020 yılında 
Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu 
riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım 
hızını kontrol altında tutulması amacıyla projenin ihalesi 2020 yılında yapılamamış olup 
2021 yılının ilk aylarında yapılması planlanmaktadır. 
Sahada çalışma koşulları uygun olduğu zaman, Kerkük’ten Kosova’ya kadar uzanan 
Türkiye Türkçesinin ağızlarını tamamıyla ele alan bir atlas hazırlanacak; yaklaşık 200 ses, 
şekil, söz dizimi ve söz varlığı ölçütünü bütün Türkiye Türkçesi coğrafyasında derlemek; 
elde edilen verileri bilgisayarda harita programlarına işleyerek eşit dil çizgilerini gösterip 
Türkiye Türkçesi ağız atlasını hazırlamaktır.  Proje Türkiye Türkçesi ağızlarının özelliklerini 
yaklaşık 180 harita şeklinde ortaya koyacak ve eşit dil çizgilerini gösterecektir.  
Projenin hazırlık çalışmaları kapsamında; kılavuz hazırlanması, ekiplerin bilgilendirilmesi 
yapılarak sahadaki derleme çalışmaları tamamlanacaktır. Ardından derlenen veriler 
sisteme işlenmek üzere kontrol edilerek hazır hâle getirilecektir.
Derlenen veriler sisteme kaydedilecek ve işlenmeye hazır hâle getirilecek, haritalar 
hazırlanmış olacaktır. Haritalar elektronik ortamda hizmete sunulacak ve ardından 
kitaplaştırılarak proje tamamlanacaktır.
Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası Projesi “2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve 
Uygulanmasına dair karar”ın eki cetvelde, 2020H04-136633 proje numarası ile yer almış 
ve 2020-2023 tarihleri arasında tamamlanması için süre verilmiştir.
Proje Yürütme Komisyonu oluşturulmuş, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, projenin alt yapı çalışmalarına başlanmıştır. 
Ancak projenin sahada çalışarak hazırlanacak olması sebebiyle 2020 yılında Koronavirüs 
(Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, 
sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında 
tutma amacıyla, projenin ihalesi yapılamamıştır. Dünyada ve dolayısıyla ülkemizde salgın 
hâle gelen ve insan sağlığını tehdit eden (Covid-19) korona virüs salgını sonlandığında, 
projenin ihalesi yapılacak ve sahada çalışmalar yürütülecektir.

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, Mülga 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 ve 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.
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Bu kapsamda, 2020 yılı içerisinde 3 (üç) adet ihalenin ön mali kontrolü yapılmıştır. 
1’incisi, 04.05.2020 tarihinde 4734 sayılı Kanun’un 19. maddesi gereği açık ihale usulü ile 
eser baskı hizmeti satın alınması. (I. Kısım, 11 (on bir) adet yeni eser baskısı yapılacak; 
II. Kısım 26 (yirmi altı) adet tıpkıbasımı yapılacak eser; III. Kısım, 8 (sekiz) adet baskısı 
yapılacak ciltli eser ve IV. Kısım 1 (bir) adet sözlük olmak üzere toplam 46 adet eserin 
baskısının yapılması işi.) 2’ncisi, 20.08.2020 tarihinde, 4734 sayılı Kanun’un 19. maddesi 
gereği açık ihale usulü ile eser baskı hizmeti satın alınması (18 adet yeni eserin, 3 adet 
ciltli eserin ve 25 adet tıpkı baskısı yapılacak toplam 46 eserin baskısının yapılması işi) 
ve 3’üncüsü; 27.11.2020 tarihinde, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında (249 iş günü) 
personel taşıma işi için 4734 sayılı Kanun’un 19. maddesi gereği açık ihale usulü ile hizmet 
alımı (personel taşıma hizmetinin satın alınması) olmak üzere üç adet ihalenin ön mali 
kontrol yönünde uygun olduğu görüş verilmiş olup bu ihalelerin ön mali kontrolleri ilgili 
mevzuat ve 2016/1 sayılı ön mali kontrol işlemleri yönergesi çerçevesinde yapılmıştır.

6.1. İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

5018 sayılı Kanun’un 56’ıncı maddesinde iç kontrolün amaçları:

a)  Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
yönetilmesini,

b)  Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
c)  Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
ç)  Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi 

edinilmesini,
d)  Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını 

sağlamak olarak belirtilmiştir.

6.2. Eylem Planı Hazırlama Süreci

Türk Dil Kurumu 2019-2020 İç Kontrol Eylem Planı’nın hazırlanması için çalışmaları 
koordine edecek ve bizzat katılacak gruplar kurulmuştur. Bu kapsamda İç Kontrol İzleme 
ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama 
Grubu teşkil edilmiştir.
Bu unsurların katılımı ile Türk Dil Kurumu Başkanlığının İç Kontrol Standartlarına Uyum 
Eylem Planı (01.01.2019-31.12.2020) hazırlanarak üst yöneticinin onayını müteakip 31 Aralık 
2018 tarihinde yayımlanmış ve bir sureti Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
Ayrıca Eylem Planı’nda belirtilmiş hususların en kısa sürede hayata geçirilmesi amacıyla 
çalışmalara 02.01.2019 tarihinde başlanmış ve bununla birlikte, konuya ilişkin Hazine 
ve Maliye Bakanlığı yayınları dikkatle takip edilerek Uyum Eylem Planı’nda değişiklik 
yapılması ve yenilenmesi gerekliliği göz önünde bulundurulmaktadır.
Bu kapsamda; Türk Dil Kurumu; 2019-2020 dönemini kapsayan Kamu İç Kontrol 
Standartlarına Uyum Eylem Planı’nı yenileyerek 2021-2022 dönemini kapsayan Uyum 
Eylem Planı’nı hazırlamıştır. Uyum Eylem Planı’nda belirtilmiş hususların hayata 
geçirilmesi çalışmalarına 04.01.2021 tarihinde başlanacaktır.

6.3. Eylemlerin Plan İçindeki Dağılımı

Kamu İç Kontrol Standartları, milletlerarası standartlar ve iyi uygulama örnekleri 
çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi 
ve iletişim ile izleme bileşenleri esas alınarak, bütün kamu idarelerinde uygulanabilir 
düzeyde olmasını sağlamak üzere genel nitelikte düzenlenmiştir.
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Kurum; iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde 
dikkate alınması gereken temel yönetim kurallarını göstermekte olan ve bütün kamu 
idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve 
uygulanmasını amaçlamaktadır.
Kamu İç Kontrol Standartları; 5 bileşeni içeren, 18 standart ve 79 şarttan oluşmaktadır. 
Bileşenlere göre dağılım ve öngörülen eylem sayıları aşağıda gösterilmiştir.

Bileşen Standart Şart

Kontrol Ortamı 4 26
Risk Değerlendirmesi 2 9
Kontrol Faaliyetleri 6 17
Bilgi ve İletişim 4 20
İzleme 2 7
Toplam 18 79

TABLO 42: İç Kontrol Standartları bileşenlerine göre dağılımı.

Türk Dil Kurumunun 2019-2020 dönemini kapsayan Kamu İç Kontrol Standartlarına 
Uyum Eylem Planın’da bileşen, standart ve şartlara göre dağılım ve öngörülen eylem 
sayıları ile 2019-2020 dönemi içinde gerçekleşen eylem sayıları aşağıda gösterilmiştir.

Unsur Standart Kodu ve Adı Genel Şart Belirlenen 
Eylem

Gerçekleşen 
Eylem

1. Kontrol Ortamı

1. Etik değerler ve dürüstlük 6 2 2

2. Misyon, teşkilat yapısı ve görevler 7 3 3

3. Personelin yeterliliği ve performansı 8 3 3

4. Yetki devri 5 0 0

Toplam 26 8 8

2. Risk Değerlendirmesi
5. Planlama ve programlama 6 0 0

6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 3 3 3

Toplam 9 3 3

3. Kontrol Faaliyetleri

7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri 4 2 1

8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi 3 0 0

9. Görevler ayrılığı 2 0 0

10. Hiyerarşik kontroller 2 0 0

11. Faaliyetlerin sürekliliği 3 0 0

12. Bilgi sistemlerinin kontrolleri 3 0 0

Toplam 17 2 1

4. Bilgi ve İletişim

13. Bilgi ve iletişim 7 0 0

14. Raporlama 4 0 0

15. Kayıt ve dosyalama sistemi 6 1 0

16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi 3 1 1

Toplam 20 2 1

5. İzleme
17. İç kontrolün değerlendirilmesi 5 5 4

18. İç denetim 2 2 0

Toplam 7 7 4

Genel Toplam 79 22 17

TABLO 43:  2019-2020 Dönemi, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı’nda bileşen, standart ve şartlara göre 
belirlenen ve gerçekleşen eylemlerin dağılımı.
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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 5 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. Diğer yandan gelecek yıllarda sisteme ilişkin 
izleme ve değerlendirme yoluyla iç kontrol standart ve prosedürlerinin Kurum genelinde 
uygulanma kabiliyetini görmek için elde edilen bilgi ve bulguların kullanılması yoluyla 
2019-2020 dönemini kapsayan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, 2019 
yılı değerlendirme raporu ve 2019-2020 dönemi Değerlendirme Sonuç Raporu hazırlanmış; 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne 
gönderilmiş, genel ağ sayfamızda yayımlanmıştır.
Uyum Eylem Planı ile ilgili yapılan değerlendirme çalışmaları sonucunda, 2019-2020 
yılı İç Kontrol Uyum Eylem Planı’na göre 5 bileşenin altında oluşan 22 adet genel şart 
için eylem öngörülmüştür. Sorumlu birimler, öngörülen 22 eylemin 2019 yılı içerisinde 
%59,09’una karşılık gelen 13 adedini gerçekleştirmiş olup %40,91’ine karşılık gelen 9 adedini 
gerçekleştirmemiştir. 2019 yılı Eylem Planı değerlendirmesinden kalan 9 (dokuz) eylemin 

-2020 yılı içerisinde- sorumlu birimler; % 18.18’ine karşılık gelen 4 (dört) adet eylemi 
gerçekleştirmiş, %22.73’üne karşılık gelen 5 (beş) adedini gerçekleştirememiştir.
2019-2020 dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı genel değerlendirmesi 
yapılmış olup sorumlu birimler; öngörülen 22 eylemin %77,27’sine karşılık gelen 17 (on yedi) 
adedini gerçekleştirmiş, %22,73’üne karşılık gelen 5 (beş) adedini gerçekleştirememişlerdir. 
İç kontrol mevzuatı gereği Uyum Eylem Planı’nda öngörülen eylemlerin 2020 yılı 
gerçekleşme sonuçları eylem planı formatında hazırlanan raporlar; Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü tarafından, yılda iki defa izlenerek değerlendirilmiş ve İç Kontrol İzleme ve 
Yönlendirme Kurulunun uygun görüşüyle üst yönetici onayına sunulmuştur.
Mevzuat gereği, 2019-2020 dönemini kapsayan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 
Eylem Planı Değerlendirme Raporu ve 2021-2022 dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına 
Uyum Eylem Planı hazırlanmış; 15.01.2021 tarihli ve 2872 sayılı yazı ile Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne gönderilmiş, genel ağ 
sayfamızda yayımlanmıştır.

D) DİĞER HUSUSLAR
Milletlerarası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol 
ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bileşenleri 
esas alınarak Kamu İç Kontrol Rehberi’nde istenilen süreç ve uygulamalar kapsamında 
Kurumumuza ait 2021-2022 dönemini kapsayan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 
Eylem Planı hazırlanmış olup 64 (altmış dört) kadrolu, 8 (sekiz) geçici ve 35 (otuz beş) 
işçi olmak üzere toplam 107 (yüz yedi) çalışan personel ile uygulanma çalışmaları 
yürütülecektir.
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 STRATEJİK PLANINDA YER ALAN AMAÇLAR VE HEDEFLER
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 diğer alanlarında doğru ve güzel 
kullanılması hususunda öncü görevi üstlenerek gerekli uyarıları yapmak, girişimlerde 
bulunmak, kamuoyunu, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek; Türkçenin yozlaştırılmasına, 
yabancı kelimelerin ve yazış biçimlerinin yayılmasına karşı dil bilincini güçlendirmek. 
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 bilimsel 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, bilimsel 
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. Diğer 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 diğer araştırma kurumlarında, tercüme grupları oluşturmak veya hizmet satın almak 
suretiyle Türkçeye çevrilmesini sağlamak; bunun için yapay zekâya dayalı otomatik 
dil araçları geliştirmek veya geliştirilmesini desteklemek ve elde edilen sonuçları 
yayımlamak; basılan eserleri kütüphanelere göndermek.
Yüksek Kurum bünyesinde ya da diğer araştırma kurumlarında üretilen özgün eserlerden 
gerekli olanları, diğer birimlerle koordinasyon içinde tespit ederek süreli ve süresiz 
yayınlar yoluyla yabancı dillere aktarmak. Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, kendi 
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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 
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 Stratejik Amaçları ve Hedefleri şöyledir:

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 tıpkıbasımı yapılarak yayımlanacaktır.
Hedef	(H	1.2)	  Türk dili konularında millî ve milletlerarası kongre, panel, konferans, çalışma 

toplantısı, bilgi şöleni vb. ilmî toplantı düzenlenecek ve desteklenecektir.
Hedef	(H	1.3)	  Türk dili alanında kurum dışında yürütülen ilim araştırmalarından, 

belirlenen ölçütlere uygun bulunanlar desteklenecektir.
Hedef	(H	1.4)	  Her yıl Türk dili alanında öğretim programlarına devam eden 125 kişiye 

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

Hedef	(H	1.5)	  Türkiye Türkçesi 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	(H	2.1)	  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	(H	2.3)	  Türkçenin halkın farklı kesimlerinde bilinçli kullanılmasına yönelik olarak 

fuarlarda 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	(H	3.1)	  Türk dilinin gelişme sürecinde emeği geçen kişilerin ve yaşanan belli 
başlı vakaların anılmasına yönelik etkinlikler yapılacaktır.
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Hedef	(H	3.2)	  Türkçenin özelliklerini, tarihini, gücünü sonraki kuşaklara 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	(H	4.3)	  Kurumun fiziki ve teknolojik donanımı güçlendirilecektir.
Hedef	(H	4.4)	  Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.
Hedef	(H	4.5)	  Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı çalışma düzenine 

süreklilik kazandırılacaktır.

B) DİĞER HUSUSLAR
Türk dilinin hemen her dönemine, her alanına ve her konusuna yönelik bilimsel çalışmalar 
yürüten ve destekleyen, Türkçenin karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözümler üreten 
Türk Dil Kurumu; yayımladığı eserlerle, telekonferans yöntemiyle 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’inci ve 103’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 kaynaklarını 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.
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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 2020 yılında 
19.693.000 TL (on dokuz milyon altı yüz doksan üç bin lira) ödenek tahsis edilmiş olup 
yıl içerisinde 9.888.100,00 TL (dokuz milyon sekiz yüz seksen sekiz bin yüz lira) ödenek 
ekleme yapılmış, toplam 29.581.100,00 TL (yirmi dokuz milyon beş yüz seksen bir bin yüz 
lira) ödeneğin %78,99 oranında olan 23.366.684,78 TL (yirmi üç milyon üç yüz altmış altı 
bin altı yüz seksen dört lira yetmiş sekiz kuruş) harcama gerçekleşmiştir.

2020 yılı geliri olarak 210.343.000,00 TL (iki yüz on milyon üç yüz kırk üç bin lira) 
öngörülmüş, yıl sonunda %16,37 olan 34.426.493,34 TL (otuz dört milyon dört yüz yirmi 
altı bin dört yüz doksan üç lira otuz dört kuruş) gelir gerçekleşmiştir.

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2020 Yılı Bir Düzeyli Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri

EK
O

. K
O

D
.

AÇIKLAMA

2019 YILI 2020 YILI

PLANLANAN
GELİR

GERÇEKLEŞEN
GELİR

PLANLANAN
GELİR

GERÇEKLEŞEN
GELİR

03
Teşebbüs ve mülkiyet 
gelirleri

193.522.000,00 2.056.715,64 210.319.000,00 1.944.448,13

04
Alınan bağış ve yardımlar 
ile özel gelirler 316.500,00 0,00 2.000,00 27.206,00

05 Diğer gelirler 12.786.000,00 237.298.742,94 21.000,00 32.454.839,21

06 Sermaye gelirleri 7.500,00 0,00 1.000,00 0,00

08 Alacaklardan tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Ret ve iadeler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

GENEL TOPLAM 206.632.000,00 239.355.458,58 210.343.000,00 34.426.493,34
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2020 Yılı İki Düzeyli Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri

EK
O

. K
O

D
.

AÇIKLAMA

2019 YILI 2020 YILI

PLANLANAN 
GELİR

GERÇEKLEŞEN 
GELİR

PLANLANAN 
GELİR

GERÇEKLEŞEN 
GELİR

03 Teşebbüs ve mülkiyet 
gelirleri

193.522.000,00 2.056.715,64 210.319.000,00 1.944.448,13

1 Mal ve hizmet satış gelirleri 1.519.500,00 2.056.715,64 1.633.000,00 1.944.448,13

2
Malların kullanma veya 
faaliyette bulunma izni 
gelirleri

0,00 0,00 0,00 0,00

3
Kit ve kamu bankaları 
gelirleri

192.000.000,00 0,00 208.685.000,00 0,00

4 Kurumlar hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Kurumlar kârları 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Kira gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00

9
Diğer teşebbüs ve mülkiyet 
gelirleri

2.500,00 0,00 1.000,00 0,00

04 Alınan bağış ve yardımlar 
ile özel gelirler 316.500,00 0,00 2.000,00 27.206,00

3
Diğer idarelerden alınan 
bağış ve yardımlar

0,00 0,00 0,00 0,00

4
Kurumlardan ve kişilerden 
alınan yardım ve bağışlar

316.500,00 0,00 2.000,00 27.206,00

5 Proje yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Özel gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Diğer gelirler 12.786.000,00 237.298.742,94 21.000,00 32.454.839,21

1 Faiz gelirleri 12.768.000,00 237.244.742,31 1.000,00 32.422.961,73

2
Kişi ve kurumlardan alınan 
paylar

0,00 0,00 0,00 0,00

3 Para cezaları 2.000,00 0,00 0,00 0,00

9 Diğer çeşitli gelirler 16.000,00 54.000,63 20.000,00 31.877,48

06 Sermaye gelirleri 7.500,00 0,00 1.000,00 0,00

1 Taşınmaz satış gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Taşınır satış gelirleri 7.500,00 0,00 1.000,00 0,00

3
Menkul kıymet ve varlık 
satış gelirleri

0,00 0,00 0,00 0,00

9
Diğer sermaye satış 
gelirleri

0,00 0,00 0,00 0,00

08 Alacaklardan tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Yurt içi alacaklardan 
tahsilat

0,00 0,00 0,00 0,00

2
Yurt dışı alacaklardan 
tahsilat

0,00 0,00 0,00 0,00

09 Ret ve iadeler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

Gelirler Hesabı Toplamı 206.632.000,00 239.355.458,58 210.343.000,00 34.426.493,34

TABLO 44: 2020 Yılı Bütçe Gelirleri (TL).
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2018-2020 Bütçe Gelirleri Karşılaştırma Tablosu

Türk Dil Kurumunun 2018, 2019 ve 2020 yılları bütçe gelirlerinin bir düzeyli ekonomik 
sınıflandırmaya göre karşılaştırılması yapılmış ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EKO 
KOD AÇIKLAMA 2018 2019 2020

03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 167.341.088,98 2.056.715,64 1.944.448,13

04
Alınan bağış ve yardımlar ile özel 
gelirler

0,00 0,00 27.206,00

05 Diğer gelirler 176.680.016,96 237.298.742,94 32.454.839,21

06 Sermaye gelirleri 0,00 0,00 0,00

08 Alacaklardan tahsilat 0,00 0,00 0,00

09 Ret ve iadeler (-) 0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 344.021.105,94 239.355.458,58 34.426.493,34

TABLO 45: 2018-2020 Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırması.

Bütçe Gelirleri Karşılaştırma Grafiği
(2018 - 2020)

GRAFİK 8: 2018-2020 Yılları Bütçe Gelirleri Tertiplere Göre Gelir Grafiği.

Türk Dil Kurumunun 2020 mali yılı, bütçe ödeneği, yıl sonu ödeneği ve yıl sonu harcaması 
bir ve iki düzeyli ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri ve iptal edilen ödeneği 
aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
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2020 Yılı Bir Düzeyli Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

EK
O

. K
O

D
.

AÇIKLAMA

2020

BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ EKLENEN DÜŞÜLEN

TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA

01 Personel giderleri 7.477.000,00 719.000,00 0,00 8.196.000,00 7.967.472,60

02
Sosyal güvenlik 
kurumlarına devlet 
primi giderleri

1.170.000,00 150.000,00 0,00 1.320.000,00 1.237.782,40

03
Mal ve hizmet alımı 
giderleri

7.128.000,00 3.445.100,00 0,00 10.573.100,00 8.770.268,44

05 Cari transferler 2.718.000,00 1.665.000,00 0,00 4.383.000,00 3.823.441,22

06 Sermaye giderleri 1.200.000,00 3.909.000,00 0,00 5.109.000,00 1.567.720,12

Toplam 19.693.000,00 9.888.100,00 0,00 29.581.100,00 23.366.684,78

2020 Yılı İki Düzeyli Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

EK
O

. K
O

D
.

AÇIKLAMA

2020

BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ EKLENEN DÜŞÜLEN

TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA

01 Personel giderleri 7.477.000,00 719.000,00 0,00 8.196.000,00 7.967.472,60

1 Memurlar 5.467.000,00 680.000,00 0,00 6.147.000,00 5.920.072,54

3 İşçiler 2.010.000,00 39.000,00 0,00 2.049.000,00 2.047.400,06

02
Sosyal güvenlik 
kurumlarına devlet 
primi giderleri

1.170.000,00 150.000,00 0,00 1.320.000,00 1.237.782,40

1 Memurlar 769.000,00 100.000,00 0,00 869.000,00 791.906,37

3 İşçiler 401.000,00 50.000,00 0,00 451.000,00 445.876,03

03 Mal ve hizmet alımı 
giderleri 7.128.000,00 3.445.100,00 0,00 10.573.100,00 8.770.268,44

2
Tüketime yönelik mal ve 
malzeme alımları

3.755.000,00 790.000,00 0,00 4.545.000,00 4.543.748,53

3 Yolluklar 480.000,00 48.000,00 0,00 528.000,00 96.003,53

4 Görev giderleri 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 4.365,24

5 Hizmet alımları 1.164.000,00 875.000,00 0,00 2.039.000,00 2.026.613,12

6 Temsil tanıtma 811.000,00 81.100,00 0,00 892.100,00 183.718,68

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

811.000,00 1.647.100,00 0,00 2.458.100,00 1.882.446,94

8
Gayrimenkul mal bakım 
ve onarım giderleri

39.000,00 3.900,00 0,00 42.900,00 33.372,40

9
Tedavi ve cenaze 
giderleri

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ⇣ ⇣ ⇣ ⇣ ⇣ ⇣
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05 Cari transferler 2.718.000,00 1.665.000,00 0,00 4.383.000,00 3.823.441,22

1 Görev zararları 250.000,00 470.000,00 0,00 720.000,00 560.316,72

3
Kâr amacı gütmeyen 
kuruluşlara yapılan 
transferler

41.000,00 35.000,00 0,00 76.000,00 50.118,50

4
Hane halkına yapılan 
transferler

2.427.000,00 1.160.000,00 0,00 3.587.000,00 3.213.006,00

06 Sermaye giderleri 1.200.000,00 3.909.000,00 0,00 5.109.000,00 1.567.720,12

1 Mamul mal alımları 747.000,00 0,00 0,00 747.000,00 65.424,63

3 Gayrimaddi hak alımları 250.000,00 200.000,00 0,00 450.000,00 378.510,74

5
Gayrimenkul sermaye 
üretim giderleri

50.000,00 409.000,00 0,00 459.000,00 408.442,79

7
Gayrimenkul büyük 
onarım giderleri

153.000,00 3.300.000,00 0,00 3.453.000,00 715.341,96

Toplam 19.693.000,00 9.888.100,00 0,00 29.581.100,00 23.366.684,78

TABLO 46: 2020 Yılı Bütçe Gider Sonuçları  (TL).

KURUMSAL KOD BÜTÇE ÖDENEĞİ YIL SONU ÖDENEĞİ YIL SONU HARCAMA ORAN (%)

40050036 19.693.000,00 29.581.100,00 23.366.684,78 78,99

Genel toplam 19.693.000,00 29.581.100,00 23.366.684,78 78,99

TABLO 47: 2020 Mali Yılı Kurumsal Kod Ölçeğinde Ödenek ve Harcama Miktarları.

2020 Yılı Bir Düzeyli Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Ödeneklerinin Gerçekleşme Oranları

EK
O

. K
O

D
.

AÇIKLAMA

2020

TOPLAM ÖDENEK GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 
ORANI (%)

01 Personel giderleri 8.196.000,00 7.967.472,60 97,21

02
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet 
primi giderleri

1.320.000,00 1.237.782,40 93,77

03 Mal ve hizmet alımı giderleri 10.573.100,00 8.770.268,44 82,95

05 Cari transferler 4.383.000,00 3.823.441,22 87,23

06 Sermaye giderleri 5.109.000,00 1.567.720,12 30,69

TOPLAM 29.581.100,00 23.366.684,78 78,99

TABLO 48: 2020 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Ödeneklerinin Gerçekleşme Oranları.

AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK BÜTÇE GİDERİ 
(Avans Dahil)

İPTAL EDİLEN 
ÖDENEK

08 Dinlenme, kültür ve din hizmetleri 29.581.100,00 23.366.684,78 6.214.415,22

TOPLAM 29.581.100,00 23.366.684,78 6.214.415,22

TABLO 49: İptal Edilen Ödenekler.

Personel Giderleri için 8.196.000,00 TL (sekiz milyon yüz doksan altı bin lira) ödenek 
tahsis edilmiş olup bu ödenekten %97,21 oranında, 7.967.472,60 TL (yedi milyon dokuz 
yüz altmış yedi bin dört yüz yetmiş iki lira altmış kuruş) harcama gerçekleşmiştir.

 ⇣ ⇣ ⇣ ⇣ ⇣ ⇣
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Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 1.320.000,00 TL (bir milyon üç yüz 
yirmi bin lira) ödenek tahsisi edilmiş olup bu ödenekten %93,77 oranında, 1.237.782,40 TL (bir 
milyon iki yüz otuz yedi bin yedi yüz seksen iki lira kırk kuruş) harcama gerçekleşmiştir.
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 10.573.100,00 TL (on milyon beş yüz yetmiş üç bin 
yüz lira) ödenek tahsisi edilmiş olup bu ödenekten %82,95 oranında, 8.770.268,44 TL 
(sekiz milyon yedi yüz yetmiş bin iki yüz altmış sekiz lira kırk dört kuruş) harcama 
gerçekleşmiştir.
Cari Transferler için 4.383.000,00 TL (dört milyon üç yüz seksen üç bin lira) ödenek tahsisi 
edilmiş olup bu ödenekten %87,23 oranında, 3.823.441,22 TL (üç milyon sekiz yüz yirmi 
üç bin dört yüz kırk bir lira yirmi iki kuruş) harcama gerçekleşmiştir.
Sermaye Giderleri için 5.109.000,00 TL (beş milyon yüz dokuz bin lira) ödenek tahsisi 
edilmiş olup bu ödenekten %30,69 oranında, 1.567.720,12 TL (bir milyon beş yüz altmış 
yedi bin yedi yüz yirmi lira on iki kuruş) harcama gerçekleşmiştir.
Türk Dil Kurumunun 2018, 2019 ve 2020 yılları bütçe giderleri, bir düzeyli ekonomik 
sınıflandırmaya göre karşılaştırılması yapılmış ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2018-2020 Bütçe Giderleri Karşılaştırma Tablosu
EKO 
KOD AÇIKLAMA 2018 2019 2020

01 Personel giderleri 4.905.347,13 6.959.739,43 7.967.472,60

02
Sosyal güvenlik kurumlarına 
devlet primi giderleri

894.999,86 1.087.481,11 1.237.782,40

03 Mal ve hizmet alımı giderleri 8.286.112,28 8.567.125,79 8.770.268,44

05 Cari transferler 1.945.501,63 2.631.439,06 3.823.441,22

06 Sermaye giderleri 13.789.054,58 4.125.119,84 1.567.720,12

Genel Toplam 29.821.015,48 23.370.905,23 23.366.684,78

TABLO 50: 2018-2020 Bütçe Giderlerinin Karşılaştırması.

Bütçe Giderleri Karşılaştırma Grafiği
(2018 - 2020)

GRAFİK 9: 2018-2020 Yılları Bütçe Giderlerinin Tertiplere Göre Harcama Grafiği.
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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.

Mülga 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, gayrimaddi 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.

Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde 3 (üç) adet ihalenin ön mali kontrolü yapılmıştır. 1’incisi; 
04.05.2020 tarihinde, 4734 sayılı Kanun’un 19. maddesi gereği açık ihale usulü ile eser 
baskı hizmeti satın alınması. (I. Kısım 11 (on bir) adet yeni eser baskısı yapılacak, II. Kısım 
26 (yirmi altı) adet tıpkı baskısı yapılacak eser, III. Kısım 8 (sekiz) adet baskısı yapılacak 
ciltli eser ve IV. Kısım 1 (bir) adet sözlük olmak üzere toplam 46 adet eserin baskısının 
yapılması işi.) 2’ncisi; 20.08.2020 tarihinde, 4734 sayılı Kanun’un 19. maddesi gereği açık 
ihale usulü ile eser baskı hizmeti satın alınması (18 adet yeni eserin, 3 adet ciltli eserin 
ve 25 adet tıpkıbasımı yapılacak toplam 46 eserin baskısının yapılması işi) ve 3’üncüsü; 
27.11.2020 tarihinde, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında (249 iş günü) personel taşıma 
işi için 4734 sayılı Kanun’un 19. maddesi gereği açık ihale usulü ile hizmet alımı (personel 
taşıma hizmetinin satın alınması) olmak üzere üç adet ihalenin ön mali kontrol yönünde 
uygun olduğu görüş verilmiş olup bu ihalelerin ön mali kontrolleri ilgili mevzuat ve 2016/1 
sayılı ön mali kontrol işlemleri yönergesi çerçevesinde yapılmıştır.

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 
2020 yılı dış denetimi yapılmış ve kamu zararı oluşturacak bir 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 yürütmüştür.

5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” gereğince idaremizin harcama birimi 
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 
düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini; varlıkların kötüye kullanılması 
ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak olarak belirtilmiştir.
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B) PERFORMANS BİLGİLERİ
1. Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri

Program Adı: MİLLÎ KÜLTÜR 

Programın Amacı: Kültürel Mirasın Korunması, Geliştirilmesi ve Gelecek Kuşaklara 
Aktarılması. 

Programın Kapsamı: Kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi, gelecek kuşaklara 
aktarılması için yürütülen faaliyet ve hizmetler bu programın kapsamını oluşturmaktadır. 

Anahtar Göstergeler: 

1-Ulusal alanda millî kültüre yönelik gerçekleştirilen etkinlik sayısı. 

2-Uluslararası alanda millî kültüre yönelik gerçekleştirilen etkinlik sayısı. 

Alt Program Adı: TÜRK DİLİ 

Alt Programın Kapsamı: Kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi, gelecek kuşaklara 
aktarılması için yürütülen faaliyet ve hizmetler bu programın kapsamını oluşturmaktadır. 

Alt Program Hedefi: Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayımlar 
yapmak için çalışmalar yapılması.

PROGRAM VE ALT PROGRAM

PROGRAM ALT PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİM

MİLLİ 
KÜLTÜR

TÜRK DİLİ

Türk diline ilişkin bilimsel araştırma-geliştirme 
faaliyeti sayısı

TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 
HİZMET BİRİMLERİ

Türk diline ilişkin bilimsel etkinlik sayısı
TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 
HİZMET BİRİMLERİ

Türk diline ilişkin tanıtım faaliyeti sayısı
TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 
HİZMET BİRİMLERİ

Türk diline ilişkin yayımlanan eser sayısı
TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 
HİZMET BİRİMLERİ

TABLO 51: Program ve Alt program.

FAALİYET BİLGİLERİ
Yıl 2020

İdare Adı TÜRK DİL KURUMU

PROGRAM ALT PROGRAM FAALİYET FAALİYET AÇIKLAMALARI

MİLLİ 
KÜLTÜR

TÜRK DİLİ Türk Dili Çalışmaları
Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve 
yayımlar yapmak için çalışmalar yapılması.

YÖNETİM 
VE DESTEK 
PROGRAMI

ÜST YÖNETİM, 
İDARİ VE MALİ 
HİZMETLER

Genel Destek 
Hizmetleri

Faaliyet alanları ile ilgili kanun, tüzük, kararname, 
yönetmelik, genelge ve tebliğler çerçevesinde yönetici 
ve diğer personellerin görev ve sorumluluk alanları 
kapsamında faaliyetlerin yerine getirilmesi için mal ve 
hizmet ihtiyaçlarını temin etmek, insan gücü planlaması 
ile insan kaynakları sisteminin yürütülmesi ve performans 
ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak.

TABLO 52: Faaliyet Bilgileri
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2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2019-2023 dönemini kapsayan stratejik planımıza uygun olarak 2020 yılı Performans 
Programı hazırlanmış ve 4 amaç altında 18 hedefe ait 51 performans göstergesi belirlenmiştir. 
Faaliyetlerimizin temelini performans değerlendirmesi oluşturmaktadır. 2020 yılı içerisinde 
faaliyetlerimiz ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında performans göstergelerinin 
değerlendirmesi yıl sonunda yapılmıştır. Bu kapsamda %100’ün üzerinde 8 adet, %100 
oranında 18 adet, %100 ile %50 arasında 7 adet, %50 ile %0 arasında 5 adet olmak üzere 
toplam 38 adet faaliyetin performans göstergesinde çalışma yapılarak gerçekleşme 
sağlanmış olup 13 adet faaliyetin performans göstergesinde gerçekleşme sağlanamamıştır. 
2020 yılı içerisinde faaliyetlerimiz ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında performans 
göstergelerinin değerlendirmesi ve hesaplamaları aşağıda gösterilmiştir.
Performans	Göstergesi	Gerçekleşmeleri	İzleme	Formları	(üç	aylık)	ile	Performans	
Göstergesi	Sonuçları	Formları

Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2020

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi
Hedef 1.1:  Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik 250 kitap, 

3 süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkıbasımı yapılarak 
yayımlanacaktır.

Sıra Performans Göstergeleri

2019-2023 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yıl Sonu 
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)

883 983 50 12 1 14 20 949 47

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

194 294 50 21 6 29 26 301 82

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

804 828 12 3 3 3 3 828 12

4

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

146 150 2 0 1 0 1 152 2

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

46 50 2 0 1 0 1 51 2

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG1.1.1. Yayımlanan eser sayısı/yıl: Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik, 2019-2023 dönemine ait Stratejik 
Planımızda beş yıllık süre için 250 adet eserin baskısının yapılacağı planlanmış olup her yıl için 50 adet eserin baskısının 
gerçekleştirileceği planlanmıştır. 2020 yılında ilk kez baskısı yapılan kitap sayısı 47 adettir. Performans göstergesi %94 oranında 
ve makul seviyede gerçekleşmiştir.

PG1.1.2. Yayımlanan eserlerin tıpkıbasım sayısı/yıl: Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik, 2019-2023 
dönemine ait Stratejik Planımızda beş yıllık süre için 250 adet eserin tıpkıbasımının yapılacağı planlanmış olup her yıl için 50 
adet eserin tıpkıbasımının gerçekleştirileceği öngörülmüştür. 2020 yılında eserlerden tıpkıbasımı yapılanların sayısı 82 adettir. 
Performans göstergesinin üzerinde ve  %164 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. 2020 yılı içinde her ay bir sayı olmak üzere toplam 12 sayı dergi yayımlanarak planlanan 
performans göstergesi %100 oranında gerçekleşmiştir.

PG1.1.4. Yayımlanan Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten sayısı /yıl: Kurumun ilmî yazıların ve araştırmaların yayımlandığı 
dergisidir. 2020 yılı içerisinde derginin 2 adet baskısı (sayı) gerçekleşmiştir. Bu sebeple planlanan performans göstergesi  %100 
oranında gerçekleşmiştir.

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. 2020 yılı içinde Türk Dünyası 
dergisinin 2 (iki) sayısı yayımlanmıştır. Bu sebeple planlanan performans göstergesi %100 oranında gerçekleşmiştir.

Tablo 1
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2020

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi
Hedef 1.2:  Türk dili konularında millî ve milletlerarası kongre,  panel, 

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

Sıra Performans Göstergeleri

2019-2023 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yıl Sonu 
Gerçek-
leşme 

Tahmini 
(b)

Gerçekleşme

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

Aylık
IV. Üç 
Aylık

Kümülatif 
(c)

1

PG1.2.1. Uluslararası 
Türk Dili Kurultayı’nın 
gerçekleştirilme sayısı/
yıl (birikimli)

8 9 1 0 0 0 0 8 0

2

PG1.2.2. Uluslararası 
Türk Dili Kurultay’ında 
sunulan bildirilerin 
taşınır belleğe aktarma 
ve dağıtma sayısı/ yıl 
(birikimli)

0 500 500 0 0 0 0 0 0

3

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

52 62 5 4 7 1 4 73 16

4

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

7 17 5 0 1 5 6 23 12

5

PG1.2.5. Maddi destek 
verilen ve iş birliği ile 
düzenlenen ilmî faaliyet 
sayısı/yıl (birikimli)

44 72 14 0 0 1 2 59 3

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG1.2.1. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nın gerçekleştirilme sayısı/yıl: 4 yılda bir düzenlenen Uluslararası Türk Dili 
Kurultayı’nın 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanmış olup korona virüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 
yapılamamış ve 2021 yılına ertelenmesine karar verilmiş, performans göstergesine ulaşılamamıştır.

PG1.2.2. Uluslararası Türk Dili Kurultay’ında sunulan bildirilerin taşınır belleğe aktarma ve dağıtma sayısı/ yıl: Korona 
virüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle, Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nın 2020 yılında düzenlenememesi 
nedeniyle 500 adet olarak hedeflenen performans göstergesinde gerçekleşme sağlanamamıştır.

PG1.2.3. Güncel konularda düzenlenen ilmî faaliyet sayısı/yıl: Kurumumuz tarafından 2020 yılı içerisinde güncel konularda 
16 adet bilimsel faaliyet düzenlenmiştir. Bu etkinlikler korona virüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle, 
telekonferans yöntemiyle düzenlenmiştir. Bu sebeple hedeflenen performans göstergesinde %320 oranında gerçekleşme 
sağlanmıştır.

PG1.2.4. Dilin çeşitli dallarına ve ürünlerine yönelik düzenlenen toplantı sayısı/yıl: Kurumumuz tarafından 2020 yılı 
içerisinde dilin çeşitli dallarına ve ürünlerine yönelik düzenlenecek bilimsel faaliyetin performans göstergesi 5 adet olarak 
planlanmış olup korona virüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle, telekonferans yöntemiyle toplantılar 
düzenlenmiştir. Bu nedenle 12 adet toplantı düzenlenmiş olup performans göstergesinde %240 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 2020 yılı içinde 
bu faaliyet ile ilgili 14 adet bilimsel faaliyete maddi destek verilmesi planlanmış olup üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından 
planlanan sayıda maddi destek talebi gelmemesi sebebiyle 3 (üç) adet maddi destek sağlanmıştır. Bu nedenle performans 
göstergesi %21 oranında gerçekleşmiştir.

Tablo 2
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2020

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi Hedef 1.3:  Türk dili alanında Kurum dışında yürütülen ilim araştırmalarından, 
belirlenen ölçütlere uygun bulunanlar desteklenecektir.

Sıra Performans Göstergeleri

2019-2023 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yıl Sonu 
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 1 0 0 0 0 7 0

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

10 30 10 0 0 0 0 12 0

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 2020 yılında 1 adet bilimsel 
araştırmaya maddi destek verilmesi planlamış ancak Kurumumuza yeterli nitelik ve nicelikte bilimsel araştırma başvurusunun 
olmaması sebebiyle 2020 yılında eser baskısı gerçekleşmemiştir. Bu sebeple 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. 2020 yılı içerisinde Türkoloji 
ve dili bilimi alanında 10 adet bilimsel araştırma desteği verilmesi planlanmış ancak Kurumumuza yeterli nitelik ve nicelikte 
bilimsel araştırma başvurusunun olmaması sebebiyle performans hedefine yönelik 2020 yılında yeterli çalışma yapılamamıştır. 
Bu nedenle performans göstergesinde gerçekleşme sağlanamamıştır.

Tablo 3
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2020

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi
Hedef 1.4:  Her yıl Türk dili alanında öğretim programlarına devam eden 125 

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

Sıra Performans Göstergeleri

2019-2023 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yıl Sonu 
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)

751 1001 125 124 125 91 89 977 107

2

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

337 437 50 47 47 35 27 405 39

3

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

64 164 50 46 46 45 41 155 44

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG1.4.1. Lisans düzeyinde destek sağlanan kişi sayısı/yıl: Türk dili alanında lisans düzeyinde her yıl öğrenim gören 125 
öğrenciye maddi destek sağlanması planlanmış olup burs başvurularında aranacak kriterlere ulaşılamaması ve yeterli başvuru 
olmaması sebebiyle 2020 yılında ortalama 107 lisans düzeyinde öğrenciye her ay karşılıksız maddi destek sağlanmış, hedeflenen 
performans göstergesi %85,6 oranında ve makul seviyede gerçekleşme sağlanmıştır.

PG1.4.2. Lisansüstü düzeyinde destek sağlanan kişi sayısı/yıl: Kurum tarafından sosyal ve beşerî bilimler (Türk dili) 
alanlarında öğrenim görmekte olan yüksek lisans öğrencilerine karşılıksız yurt içi eğitim bursu verilmektedir. 2020 yılı içerisinde 
50 öğrenciye maddi destek sağlanması planlanmıştır. Burs başvurularında aranacak kriterlere ulaşılamaması ve yeterli başvuru 
olmaması sebebiyle 2020 yılında ortalama 39 öğrenciye maddi destek sağlanmış olup performans göstergesinde %78 oranında 
ve makul seviyede gerçekleşme sağlanmıştır.

PG1.4.3. Doktora düzeyinde destek sağlanan kişi sayısı/yıl: Kurum tarafından sosyal ve beşerî bilimler (Türk dili) alanlarında 
öğrenim görmekte olan doktora öğrencilerine karşılıksız yurt içi eğitim bursu verilmektedir. 2020 yılı için doktora düzeyinde 
ilmî araştırma yapan 50 öğrenciye maddi destek sağlanması planlanmıştır. Ancak burs başvurularında aranacak kriterlere 
ulaşılamaması ve yeterli başvuru olmaması sebebiyle 2020 yılı içerisinde ortalama 44 öğrenciye maddi destek sağlanmış olup 
%88 oranında ve makul seviyede gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 4
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2020

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi
Hedef 1.5:  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

2019-2023 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yıl Sonu 
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)

%20 %60 %20 %6 %5 %3 %6 %60 %20

2

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

3 5 1 0 1 0 0 5 1

3
PG. 1.5.3 Hazırlanan 
Sözlük sayısı/
yıl(birikimli)

258 268 5 0 2 0 3 269 5

4

PG. 1.5.5 Türkçe Sözlük 
ve İmla Kılavuzu'nun 
yenilenme oranı/yüzde 
(birikimli)

%30 %75 %25 %6 %6 %6 %7 %75 %25

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 uzanarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda 2020 yılı için etimolojik sözlük hazırlama oranı % 20 olarak planlanmış ve 
bilim kurulu üyelerinden oluşan, etimolojik sözlük hazırlama ekibi 2020 yılı içinde sözlüğün %20’sini tamamlamıştır. Bu sebeple 
planlanan 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 ve madde hakemleri, belirlenen vazifeler çerçevesinde sözlükte yer alacak maddeleri hazırlayacaklardır. 
Bir nevi eşik olarak nitelenebilecek bu aşamada proje ekibiyle, yazar ve madde hakemler bir araya gelerek projede gelinen nokta 
hakkında proje ekibini bilgilendirmek ve onların görüşlerini almak maksadıyla her yıl bir adet toplantı düzenlenmesi planlanmıştır.  
Hedeflenen performans göstergesine %100 oranında ulaşılmıştır.

PG1.5.3. Hazırlanan Sözlük sayısı/yıl (birikimli): Terim çalışma grubu, kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan sözlüklerin 
baskı işlemleri geliştirilerek, kamuoyunun hizmetine sunmak üzere 2020 yılında 5 adet sözlük baskısının yapılması planlanmış 
olup bilim adamları tarafından 5 adet sözlüğün hazırlandığı ve baskısının gerçekleştirildiği görülmüştür. Bu kapsamda planlanan 
performans göstergesi %100 oranında gerçekleşmiştir.

PG 1.5.5. Türkçe Sözlük ve İmla Kılavuzu’nun 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 amacıyla Türkçe Sözlük ve İmla Kılavuzu’nun 2020 yılında % 25’inin yenilenmesi planlanmış 
olup bu yıl da % 25’inin tamamlanmış olduğu,  % 100 oranında gerçekleşme sağlandığı, performans göstergesi hedefine 
ulaşıldığı görülmüştür.

Tablo 5
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2020

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

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

Sıra Performans Göstergeleri

2019-2023 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yıl Sonu 
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 
(birikimli)

117 119 1 0 0 1 0 119 1

2

PG 2.1.2. Türk dili 
ve ürünleri ile ilgili 
hazırlanacak afiş, bilgi 
kartı, bilgilendirme 
filmi vb. basılı malzeme 
sayısı/yıl (birikimli)

82 122 20 0 0 1 0 84 1

3

PG 2.1.3. Türk dili 
ve ürünleri ile ilgili 
hazırlanacak afiş, bilgi 
kartı, bilgilendirme filmi 
vb. basılı malzeme baskı 
sayısı/yıl (birikimli)

142.654 145.154 1.250 0 0 2.000 0 145.654 2.000

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, Türkçenin dil bilgisi kuralları ve güzel örneklerinin yer aldığı sayfalar 
2020 yılında yenilenmiş ve performans göstergesine %100 oranında ulaşılmıştır.

PG 2.1.2. Hazırlanacak eğitici nitelikte afiş, bilgi kartı, bilgilendirme filmi vb. basılı malzeme sayısı/yıl: Kurumun amaç, 
hedef ve faaliyetleri çerçevesinde yapılan çalışma toplantısı, sempozyum, konferans ve kongre çalışmaları çerçevesinde 2020 
yılı içinde eğitici ve bilgilendirme amaçlı afiş vb. materyalin baskısının yaptırılması planlanmış ancak korona virüs (Covid-19) 
salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 2020 yılında 1 adet malzeme baskısı yapılması sebebiyle planlanan performans 
göstergesinde %5 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

PG 2.1.3. Hazırlanacak eğitici nitelikte afiş, bilgi kartı, bilgilendirme filmi vb. basılı malzeme baskı sayısı/yıl: Yapılan 
çalışma toplantısı, sempozyum, konferans ve kongre çalışmaları çerçevesinde 2020 yılı içinde eğitici ve bilgilendirme amaçlı afiş 
vb. materyalin baskısının yapılması planlanmış olup 2020 yılında 2.000 adet materyal baskısı yapılmış ve planlanan performans 
göstergesinde %160 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2020

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

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

Sıra Performans Göstergeleri

2019-2023 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yıl Sonu 
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)

196 256 30 14 0 3 4 248 21

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 uzmanlarımızın 2020 yılı içerisinde 30 adet eğitim semineri vermesi planlanmıştır. Korona 
virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki 
mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma sebebiyle 2020 yılında Kurumumuza ulaşan eğitim talepleri 
çerçevesinde 21 adet seminer gerçekleştirilmiştir. Performans göstergesinin %70’i oranında ve makul seviyede gerçekleşme 
sağlanmıştır.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2020

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi
Hedef 2.3:  Türkçenin halkın farklı kesimlerinde bilinçli kullanılmasına yönelik 

olarak fuarlarda açık oturum, konferans, sergi vb. etkinlikler 
düzenlenecektir.

Sıra Performans Göstergeleri

2019-2023 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yıl Sonu 
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. Kitap 
satış etkinliklerinde 
düzenlenen açık oturum, 
konferans vb. sayısı/yıl 
(birikimli)

68 74 3 0 0 0 0 73 0

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

110 140 15 4 0 0 0 139 4

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

1 3 1 0 0 0 0 2 0

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG 2.3.1. Düzenlenen etkinlik sayısı/yıl: Kitap satış fuarlarında, Türkçenin doğru kullanılması konusunda bilim insanları 
ve Kurum uzmanları tarafından açık oturum, konferans vb. 3 adet etkinlik düzenlenmesi planlanmış ancak 2020 yılı içinde 
korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu 
temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma sebebiyle  planlanan performans göstergesine 
ulaşılamamıştır.

PG 2.3.2. Yurt içinde katıldığımız fuar ve sergi sayısı/yıl: 2020 yılında 15 adet fuar ve sergi alanlarında, kurum yayınlarının 
tanıtımının yapılması planlanmıştır. Yılın ilk üç ayında 4 fuar alanına katıl sağlanmış olup korona virüs (Covid-19) salgınının 
toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve 
hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma sebebiyle fuar ve sergi alanlarına katılım sağlanmamış ve hedeflenen performans 
göstergesine %27 oranında ulaşılmıştır.

PG 2.3.3. Yurt dışında katıldığımız fuar ve sergi sayısı/yıl: Kurum yayınlarının sergilenmesi ve tanıtımının yapılması için 2020 
yılında yurt dışında düzenlenecek fuar ve sergi alanlarına 1 adet katılma sağlanması planlanmış ancak korona virüs (Covid-19) 
salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma 
ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma sebebiyle yurt dışında Kurum yayınlarının sergilenmesi ve tanıtımının yapılması 
için fuar ve sergi alanlarına katılım sağlanmamış olup performans göstergesine ulaşılamamıştır.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2020

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi

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

Sıra Performans Göstergeleri

2019-2023 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yıl Sonu 
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 39 5 0 0 1 7 42 8

2

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

7 17 5 0 0 0 0 9 0

3

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

5 15 5 2 0 0 0 8 2

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG 2.4.1. Türkçenin korunmasına katkıda bulunanlara sağlanan destek sayısı/yıl: Türkçenin korunmasına katkıda bulunan 
kişi, kurum ve kuruluşları desteklenmesi, belediye sınırları içinde yer alan iş yerlerinde Türkçe kullanılmasıyla ilgili karar veren 
Belediyelere teşvik amacıyla onurluk, berat ve yayın verilmesi için 2020 yılında 5 adet maddi destek sağlanması planlanmış olup 
2020 yılında 8 adet destek verilmiş ve performans göstergesinde %160 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

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 2020 yılında 5 adet destek verilmesi planlanmış ancak korona virüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep 
gerekçesiyle bu faaliyet yerine getirilememiş ve performans göstergesinde gerçekleşme sağlanamamıştır.

PG 2.4.3. Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını teşvik amacıyla verilen ödüllere sağlanan destek sayısı/yıl: Türkçenin 
doğru ve güzel kullanılmasını teşvik amacıyla ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim öğrencileri arasında ödüllü yarışmalar 
düzenlenmesi; şair, yazar, sunucu ve sanatçılara ödüller verilmesi amacıyla 2020 yılında 5 adet ödül desteği verilmesi planlamış 
ancak korona virüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yılı içinde 2 adet ödül desteği verilmiş olup 
performans göstergesinde %40 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2020

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi Hedef 3.1:  Türk dilinin gelişme sürecinde emeği geçen kişilerin ve yaşanan belli 
başlı vakaların anılmasına yönelik etkinlikler yapılacaktır.

Sıra Performans Göstergeleri

2019-2023 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yıl Sonu 
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 16 3 0 0 0 3 16 3

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. 2020 yılında 3 adet 
anma etkinliği yapılması planlanmış olup yıl içerisinde 3 adet anma etkinliği yapılmış, performans göstergesinde %100 oranında 
gerçekleşme sağlanmıştır.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2020

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi Hedef 3.2:  Türkçenin özelliklerini, tarihini, gücünü sonraki nesillere aktaracak 
belgesel hazırlattırılacaktır.

Sıra Performans Göstergeleri

2019-2023 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yıl Sonu 
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 %75 %25 0 0 0 0 %15 %0

De
ğe

rle
nd

irm
e PG 3.2.1. Türk dilinin tarihini konu alan belgeselin tamamlanma oranı/yüzde: Türk dilinin ve Türk Dil Kurumunun 

kuruluşundan bugüne tarihini konu alan bir belge film hazırlatılması; Türk dilinin zenginliklerini, tarihini ve gücünü ortaya koyan 
bilgi ve belgeler, günümüz basın yayın teknolojileri kullanılarak gelecek nesillere aktarılması; çok dilli olarak hazırlatılması 
sağlanan belge filmin, millî ve milletlerarası yayın kuruluşlarında yayımlatılması ve YD ortamında çoğaltılarak geniş kitlelere 
ulaştırılması amacıyla belge filmin yıl sonunda % 25 oranında hazırlatılması planlanmış ancak korona virüs (Covid-19) salgını 
kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 2020 yılında performans göstergesinde gerçekleşme sağlanamamıştır.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2020

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi Hedef 3.3:  Osmanlı alfabesi ile yazılmış eserler, günümüz alfabesine 
kazandırılacaktır.

Sıra Performans Göstergeleri

2019-2023 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yıl Sonu 
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 2 1 0 0 0 0 0 0

2

PG3.3.2. Günümüz 
alfabesine kazandırılan 
edebî eser (hikaye, 
roman, şiir, tiyatro vb.) 
sayısı/yıl (birikimli)

0 2 1 0 0 0 0 0 0

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 2020 yılı içinde 1 adet Türk Edebiyat Tarihleri dizisinden eserin yayımlanması planlanmıştır. Ancak 
korona virüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yıl içerisinde eserin hazırlanmaması nedeniyle performans 
göstergesinde gerçekleşme sağlanamamıştır. 

PG3.3.2. Günümüz alfabesine kazandırılan hikaye sayısı/yıl: Osmanlı alfabesi ile yazılmış eserlerin günümüz alfabesine 
ve Türkçesine kazandırılması için 2020 yılında 1 adet eserin hazırlanması planlanmıştır. Ancak korona virüs (Covid-19) salgını 
kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yıl içerisinde bu alanda eser hazırlanmaması nedeniyle performans göstergesinde 
gerçekleşme sağlanamamıştır.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2020

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi Hedef 3.4:  Yaşayan dillerde iki dilli sözlükler hazırlanacaktır.

Sıra Performans Göstergeleri

2019-2023 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yıl Sonu 
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. Arapça-Türkçe 
sözlüğün tamamlanma 
oranı/yüzde (birikimli)

0 % 40 % 20 %3 %7 %3 %7 %40 %20

2

PG3.4.2. Kazakça ve 
Çuvaşça sözlüklerinin 
tamamlanma oranı/
yüzde (birikimli)

% 20 % 100 % 100 %100 %100 %100 %100 %100 %100

3

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

% 45 % 100 % 100 %100 %100 %100 %100 %100 %100

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG3.4.1 Arapça-Türkçe sözlüğün tamamlanma oranı/yüzde: Kurumumuz terim çalışma gruplarınca ve kişi, kurum, kuruluşlar 
tarafından hazırlanan sözlüklerin baskı işlemleri geliştirilerek ilgililerin hizmetine sunulması amacıyla 2020 yılında Arapça-Türkçe 
sözlük hazırlık faaliyetinin 2020 yılında %20’sinin tamamlanması planlanmış olup yıl içerisinde %100 oranında performans 
göstergesinde gerçekleşme sağlanmıştır.

PG3.4.2 Kazakça ve Çuvaşça sözlüklerinin tamamlanma oranı/yüzde: Kurumumuz terim çalışma gruplarınca ve kişi,  kurum, 
kuruluşlar tarafından hazırlanan sözlüklerin baskı işlemleri geliştirilerek ilgililerin hizmetine sunulması amacıyla Kazakça ve 
Çuvaşça sözlük hazırlatılması planlanmış, yoğun bir çalışma ile anılan Sözlük’ün  %100’ü tamamlanmış ve 2020 yılı itibarıyla 
performans göstergesinde %100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

PG3.4.3 Makedonca-Türkçe sözlüğün tamamlanma oranı/Yüzde: Kurumumuz Terim çalışma gruplarınca ve kişi,  kurum, 
kuruluşlar tarafından hazırlanan sözlüklerin baskı işlemleri geliştirilerek ilgililerin hizmetine sunulması amacıyla Makedonca-
Türkçe sözlük hazırlatılması ve %55’nin tamamlanması planlanmış olup anılan Sözlük’ün %100’ü tamamlanmış ve 2020 yılı 
itibarıyla %100 oranında performans göstergesinde gerçekleşme sağlanmıştır.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2020

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

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

Sıra Performans Göstergeleri

2019-2023 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yıl Sonu 
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)

1.387 2.497 555 117 155 105 100 2.427 477

2

PG4.1.2. Türkoloji 
alanındaki bütün 
yayınların kütüphaneye 
kazandırılma sayısı/yıl 
(birikimli)

63.983 67.983 2.000 314 200 311 1.003 70.840 1.828

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG 4.1.1. Sayısal hâle getirilen nadir eser sayısı/yıl: Türk Dil Kurumu Kütüphanesinde bulunan nadir eserlerin 
sayısallaştırılarak elektronik ortama aktarılması ve okuyucu ve araştırmacıların hizmetine sunulması amacıyla 2020 yılında 555 
adet nadir eserin sayısal hâle getirilmesi planlanmış olup yıl içerisinde 477 nadir eserin sayısal hâle getirilmiş olması sebebiyle 
%86 oranında ve makul seviyede performans göstergesinde gerçekleşme sağlanmıştır.

PG4.1.2. Türkoloji alanındaki bütün yayınların kütüphaneye kazandırılma sayısı/yıl: Türkoloji alanında yayımlanan 
eserlerin takip edilmesinin güç olması sebebiyle bu yayınların kütüphaneye kazandırılması için 2020 yılında 2.000 adet eserin 
kazandırılması planlanmış olup 1.828 adet eser kazandırılarak performans göstergesinde %91 oranında ve makul seviyede 
gerçekleşme sağlanmıştır.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2020

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi Hedef 4.2:  Kurumun insan kaynakları nitelik ve nicelik olarak 
güçlendirilecektir.

Sıra Performans Göstergeleri

2019-2023 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yıl Sonu 
Gerçek-
leşme 

Tahmini 
(b)

Gerçekleşme

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

Aylık
IV. Üç 
Aylık

Kümülatif 
(c)

1
PG 4.2.1. Personele 
verilen eğitim sayısı/yıl 
(birikimli)

20 28 4 0 0 0 0 21 0

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

310 516 103 0 0 0 0 340 0

3
PG 4.2.3. İstihdam edilen 
nitelikli personel sayısı/
yıl (birikimli)

64 70 3 0 0 0 8 72 8

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG4.2.1. Personele verilen eğitim sayısı/yıl: Teknik ve akademik altyapının oluşturulmasına yönelik, 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 2020 yılında mevzuat gereği 
4 adet hizmet içi eğitimi verilmesi planlanmış ancak korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma 
sebebiyle eğitimler askıya alınmış, yıl içerisinde eğitim verilmemiştir. Bu kapsamda performans göstergesinde gerçekleşme 
sağlanamamıştır.

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 2020 yılı içinde 103 personelin 
eğitim alması planlanmış olup ancak korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu 
riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma sebebiyle eğitim 
askıya alınmış ve eğitim verilememiştir. Bu sebeple performans göstergesinde gerçekleşme sağlanamamıştır.

PG4.2.3. İstihdam edilen nitelikli personel sayısı/yıl: Teknik ve akademik altyapının güçlendirilmesine yönelik, personel 
istihdam edilmesi planlanmış olup 2020 yılı Ekim ayında 8 adet Bilim Kurulu üyesi atanmış ve performans göstergesinde %267 
gerçekleşme sağlanmıştır. 
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2020

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi Hedef 4.3:  Kurumun fiziki ve teknolojik donanımı güçlendirilecektir.

Sıra Performans Göstergeleri

2019-2023 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yıl Sonu 
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 %65

2

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

% 5 % 80 % 80 %0 %0 %0 %0 %5 0

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 %85

4

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

% 85 % 85 % 85 %22 %21 %21 %21 %85 %85

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 yenilenmiş; 
çatının bakım ve onarımı yapılmış; fiziki ortam iyileştirilmiş; Kurum hizmetleri yürütülürken dış etkenlerin olumsuz etkileri 
giderilmiştir. 2020 yılı içinde fiziki ortamın yeterli seviyede iyileştirilmesi sağlanmış ve performans göstergesinde %100 oranında 
gerçekleşme sağlanmıştır.

PG4.3.2. Hizmet binası ve sosyal tesis yerleşkesi inşaatının tamamlanma oranı/yüzde: Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih 
Kurumu Yerleşkesi Yapımı Projesi tamamlandığında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kurumları, tek 
bir merkezden ilmî çalışmalarını etkili, verimli ve iktisadi olarak sunacaktır. Ancak Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu 
Yerleşkesi Yapımı Projesi inşaatı ihalesi 14.12.2017 tarihinde TOKİ tarafından yapılmış, yüklenici firma ile 26.01.2019 tarihinde 
sözleşme imzalanmış, iş bitirme tarihi olarak 13.11.2019 (650 Gün) olarak belirlenmiştir. Projenin %4.70’inin tamamlandığı 
yapım aşamasında TOKİ tarafından işin feshedilmesi sebebiyle ihalesinin 2021 yılı içerisinde yapılacağı TOKİ tarafından şifahen 
tarafımıza bildirilmiş olup performans göstergesinde gerçekleşme sağlanamamıştır. 

PG4.3.3. Kurumun yıllık fiziki donanım ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanma oranı/yüzde: 2020 yılı içerisinde çalışma 
ortamının iyileştirilmesi hususunda gerekli fiziki ve altyapı çalışmaları yerine getirilmiş olup performans göstergesinde %100 
oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

PG4.3.4. Kurumun yıllık teknolojik donanım ihtiyacının karşılanma oranı/yüzde: 2020 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 %100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 16
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2020

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

Performans Hedefi Hedef 4.4:  Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.

Sıra Performans Göstergeleri

2019-2023 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yıl Sonu 
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)

622 754 66 31 13 23 38 834 105

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

0 4 2 0 0 3 1 5 4

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

74 104 15 1 0 0 0 96 1

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 2020 yılı içerisinde 66 
adet yayının e-mağazada,  elektronik ortamda satışa sunması planlamıştır. 2020 yılı içerisinde bu alanda 105 yayın e-mağazada 
satışa sunulmuştur. Bu kapsamda performans göstergesinde %159 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

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 kartı ile bir alt sistem vasıtasıyla kullanıcıların hizmetine sunulması amacıyla 2020 yılında 2 adet yayının 
e-kitap olarak elektronik ortama aktarılması planlanmış, bu amaçla 4 adet yayın e-kitap olarak elektronik ortama aktarılmış 
olup performans göstergesinde %200 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

PG 4.4.3. Kitap satış aracıyla ziyaret edilen yer sayısı/yıl: İllerden ve üniversitelerden, Kuruma gelecek talepler üzerine 
2020 yılında 15 adet Kurum yayınlarının kitap satış aracı ile çeşitli üniversite ve illere gidilerek tanıtma ve satışı yapılması 
planlanmış ancak korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal 
izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma sebebiyle, 1 adet yer ziyaret edilmiştir. 
Performans göstergesinde %7 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 17



2020 YILI İDARE FAALİYET RAPORU      TÜRK DİL KURUMU148

Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem 2019

İdare Adı 40.05 - TÜRK DİL KURUMU

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

Sıra Performans Göstergeleri

2019-2023 
Stratejik 

Plan 
Başlangıç 

Değeri

Hedef (a)

Yıl Sonu 
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)

% 0 % 40 % 20 % 0 % 10 % 0 % 10 % 40 % 20

2

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

% 88 % 88 % 88 % 24 % 22 % 21 % 21 % 88 % 88

3 PG 4.5.3. Üretilen rapor 
sayısı/yıl (birikimli)

41 57 8 5 1 1 1 57 8

De
ğe

rle
nd

irm
e

PG 4.5.1. Stratejik Plan Uygulama, İzleme ve Değerlendirme tamamlanma oranı/yüzde: 2019-2023 dönemini kapsayan 
stratejik planımızın 2020 yılı izleme ve değerlendirilmesi çalışmaları çerçevesinde, yüzde %20’sinin tamamlanması planlanmıştır. 
Anılan yılda Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirmesi yapılmış olup %100 oranında performans göstergesinde 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 İç Kontrol Tanımı başlıklı 55’inci maddesine dayanılarak hazırlanan, 2019–2020 yılı İç 
Kontrol Uyum Eylem Planı’na göre 5 bileşenin altında oluşan 22 adet gelen şart için eylem öngörülmüştür. Sorumlu birimler, 
ön görülen 22 eylemin 2019-2020 dönemi içerisinde 17 adedini yerine getirmiştir. Bu kapsamda mevcut değer korunmuş olup 
performans göstergesinde %100 oranında ve makul seviyede gerçekleşme sağlanmıştır.

PG 4.5.3. Üretilen rapor sayısı/yıl: Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içinde 2019 Yılı Faaliyet Raporu, İç Kontrol 
Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporu, 2019-2023 Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu, 2019 yılı Kesin Hesabı, 2021 
Yılı Performans Programı, 2020 yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu, 2019 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme 
Raporu hazırlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında hedeflenen performans göstergesine %100 oranında ulaşılmıştır.

Tablo 18
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i) Alt Program Hedef ve Göstergeleriyle İlgili Gerçekleşme Sonuçları ve Değerlendirmeler:

Alt	Program	Adı: TÜRK DİLİ 

Alt	Programın	Hedefi:  Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve 
yayımlar yapmak için çalışmalar yapılması. 

Faaliyet	Adı: Türk Dili Çalışmaları.

Performans Göstergesi Ölçü Birimi
2020 

Planlanan
2020 YS

Gerç. Tahmini
2020 Yıl Sonu Gerçekleşme

1- Türk diline ilişkin bilimsel 
araştırma geliştirme 
faaliyeti sayısı.

Sayı 3 3 2

Göstergeye	İlişkin	Açıklama: Tarihî karşılaştırmalı yöntemle kelimelerin tarihi ve 
kökeni üzerinde yapılacak incelemeler sonucunda eldeki en eski kaynaklarda yer alan 
biçimlerinin ve bunların tarih boyunca geçirdikleri değişimlerin yer alacağı Türkiye 
Türkçesinin Köken Bilgisi Sözlüğü’nün hazırlanması; Kerkük’ten Kosova’ya uzanan 
coğrafyada Türkiye Türkçesinin ağızlarının henüz kaybolmamışken kayda alınıp atlas 
hâline getirilmesi için Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası’nın hazırlanması; Türkçenin bilim, 
kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirilmesi veya yaygınlaştırılması; Türkolojinin 
gelişmesi ve Türk dilinin nüfuz alanının genişlemesine katkı sağlanması ile Türk dilinin 
zenginliklerinin korunup işlenerek gelecek nesillere aktarılması.

Performans Göstergesi Ölçü Birimi
2020 

Planlanan
2020 YS

Gerç. Tahmini
2020 Yıl Sonu Gerçekleşme

2- Türk diline ilişkin bilimsel 
etkinlik sayısı

Sayı 541 541 34

Göstergeye	İlişkin	Açıklama: Bilim adamlarının katılımıyla Türkoloji ve dil bilimi 
konularında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen ilmî toplantılarla akademik iş birliği 
oluşturulması; planlanan ilmî çalışmalarla ortak araştırma yöntemleri oluşturulması; 
toplantılarda bilim adamları tarafından sunulan bildirilerin yayımlanması ve bilim 
dünyasına kazandırılması; her yıl, millî ve milletlerarası kongre, seminer, çalışma toplantısı, 
bilgi şöleni (sempozyum) vb. ilmî toplantılar düzenlenmesi ve desteklenmesi; akademik 
altyapının ve kurumsal donanımın güçlendirilmesi ve Kurumun Türk dili alanındaki ilmî 
yetkinliğinin ortaya konulması için bilimsel etkinlikler yoluyla çalışmalar yapılacaktır. 
Kurumun Türk dili alanındaki ilmî yetkinliğinin ortaya konulması.

Performans Göstergesi Ölçü Birimi
2020 

Planlanan
2020 YS

Gerç. Tahmini
2020 Yıl Sonu Gerçekleşme

3- Türk diline ilişkin tanıtım 
faaliyeti sayısı.

Sayı 4.319 4.319 4.662

Göstergeye	İlişkin	Açıklama: Türk dili sevgisini ve şuurunu geliştirecek ve yaygın hâle 
getirecek çalışmaları desteklemek ve dildeki yabancılaşmayı önlemek amacıyla halkı 
bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacak; genel ağ ortamında, doğru ve güzel Türkçe 
kullanılmasına yönelik dil bilgisi kuralları ve güzel örneklerinin yer aldığı sayfalar ve 
afiş, takvim vb. basılı malzeme hazırlanacak; Türkçenin dil bilgisi kuralları ışığında, cep 
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telefonları ve cep bilgisayarlarında kullanılacak veri tabanları oluşturulacak; Türk dili 
alanında, belirlenen alan ve konularda tez yapan ve yapacaklar ile öğrenim gören lisans, 
yüksek lisans ve doktora öğrencilerine karşılıksız burs desteği verilecek; Türkçenin 
bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve Türk 
dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek gelecek nesillere aktarılması için muhtelif 
çalışmalar yürütülecektir.

Performans Göstergesi Ölçü Birimi
2020 

Planlanan
2020 YS

Gerç. Tahmini
2020 Yıl Sonu Gerçekleşme

4- Türk diline ilişkin 
yayımlanan eser sayısı.

Sayı 126 126 152

Göstergeye	İlişkin	Açıklama: Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek 
nesillere aktarılması ile millî kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün 
ve dayanışmanın güçlendirilmesi üst amacıyla Türk dilini ilmî yoldan araştırmak, 
tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak üzere Türk dilinin çağdaş, tarihî yapısını bütün 
incelikleriyle ortaya koyacak metin ve gramer yayınları hazırlanacak; Türkçenin bilim, 
kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için hazırlanan 
bilimsel eser yayımlanacaktır.

ii) Performans Denetim Sonuçları: 
Kurumumuzun performans programı bilindiği üzere, performans esaslı bütçelemenin 
ana unsurlarından performans programları, Maliye Bakanlığı (mülga) Hazine ve Maliye 
Bakanlığı 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 
hâlinde ilgili birimlerden elde edilen uygulama sonuçlarına göre göstergeler seviyesinde 
izlenmiş ve sonuçları üst yönetime sunulmuştur.
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Kurumumuz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi 
gereğince, 2019-2023 dönemini kapsayan Stratejik Planı, 2020 yılı Performans Programı 
ve anılan kanunun 13. Maddesinde yer alan bütçe ilkeleri çerçevesinde 2020 Yılı Program 
Bütçesi hazırlanmıştır. Stratejik Planı ve Performans Programı ilgili Kurul, Kurumlar 
tarafından onaylanmış ve Program Bütçesi de TBMM Genel Kurulu tarafından uygun 
görülerek kanunlaşmıştır. Bu dokümanlar ile ilgili 2020 yılında iç denetime yönelik mali 
denetim raporu bulunmamaktadır. Sayıştay Başkanlığı tarafından 2020 yılı dış denetimi 
yapılmış ve kamu zararı oluşturacak bir bulguya rastlanmamıştır.

3. Stratejik Planın Değerlendirilmesi 

2019-2023 dönemini kapsayan stratejik planımıza uygun olarak, 2020 yılı Stratejik Plan 
Değerlendirme Raporu hazırlanmış olup 4 amaç altında 18 hedefe ait 51 performans göstergesi 
belirlenmiştir. Faaliyetlerimizin temelini stratejik plan performans değerlendirmesi 
oluşturmaktadır. 2020 yılı içerisinde performans göstergeleri ile ilgili yıl sonunda yapılan 
çalışmalarda, hedefe ilişkin sapmanın nedeni, hedefe ilişkin alınacak önlemler ve 
performans göstergelerinin değerlendirmesi yapılmıştır. 

Ancak 2020 yılında korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni 
açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma 
ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla önlemler alınmıştır (Bilimsel 
etkinliklerin telekonferans yöntemiyle yapılması, yurt içi ve yurt dışında yayın satışı ve 
tanıtımının yapılmaması, personele eğitim verilememesi gibi vb.).

  Bu sebeple 18 adet hedefin performansına %100 oranında 4 adet, %50-%100 oranı arasında 
9 adet, %0-%50 oranı arasında 3 adedine ulaşılmış ancak 2 adet hedefin performans 
göstergesi gerçekleşmemiştir. 

Planlanan hedeflerin altında yer alan 51 adet performans göstergesinin %100 oranında 
27 adet, %50-%100 oranı arasında 10 adet,  %0-%50 oranı arasında 7 adedine ulaşılmış 
ancak 7 adet performans göstergesi gerçekleşmemiştir. 

2020 yılı içerisinde hedeflerimiz ve faaliyetlerimiz ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında 
performans göstergelerinin değerlendirmesi ve hesaplamaları aşağıda gösterilmiştir.
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2019-2023 STRATEJİK PLAN 2020 YILI İZLEME VE DEĞERLENDİRME TABLOSU

Amaç (A1)
Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

Hedef (H1.1.) 
Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik 250 kitap, 3 süreli 
yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkı baskısı yapılarak yayımlanacaktır.

H1.1. Performansı 88,10

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni

2020 yılında, dünyada ve dolayısıyla ülkemizde salgın hâle gelen ve 
insan sağlığını tehdit eden korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle 
başvuru aşamasındaki eserlerin ilgili komisyonlar tarafından 
inceleme süreci uzamıştır. Bu kapsamda 2020 yılında; 82 adet 
tıpkıbasım eser, 47 adet yeni eser, 12 adet Türk Dili, 2 adet Türk Dili 
Araştırmaları Yıllığı Belleten ve 2 adet Türk Dünyası dergilerinin 
baskısı gerçekleştirilmiştir. Performans göstergesine makul seviyede 
ulaşıldığı değerlendirilmektedir. Plan başlangıç döneminde, hedef ve 
performans göstergeleri ile ilgili bir değişiklik meydana gelmemiştir.

Hedefe İlişkin 
Alınacak Önlemler

Süreli yayınlara yeterince makale başvurusu gelmekte, bu başvurular 
inceleyiciler tarafından değerlendirilmekte ve süreli yayınların 
zamanında neşri hususunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir. 
Tıpkıbasım eser için de gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Yeni eser 
baskı periyodunun düzene konulabilmesi için başvuru aşamasındaki 
eser ve makalelerin ilgili komisyonlar tarafından inceleme sürecinin 
hızlandırılması sağlanacaktır. Yayın Takip Sistemi üzerinden kontroller 
artırılacak ve basım süreçlerinde uzama olabileceği göz önünde 
tutularak iş planı yapılacaktır.

Sorumlu Birim Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C)

Performans 
(%) (C-A) / 

(B-A)

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

35% 883 983 949 66,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.
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Etkililik

2019-2023 dönemi stratejik planda, her yıl için 50 adet yeni eser basılması 
planlamış olup 2020 yılı içinde 47 yeni eser baskısı gerçekleştirilmiş 
ve hedeflenen performans göstergesine makul seviyede ulaşılmıştır. 
Gelecek yıllarda hedeflenen performans göstergesine ulaşılması 
öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir 
güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Çalışmaları süren eserlerin zamanında tamamlanmaması, Kurum 
dışı isteklilerin eser basım talebinde bulunmaması, risk olarak 
değerlendirilmektedir. Baskı periyodunun düzene konulabilmesi 
için, başvuru aşamasındaki eserlerin ilgili komisyonlar tarafından 
inceleme sürecinin hızlandırılması sağlanacaktır. Yönetim Kurulunca 
basılması kararlaştırılan eserler için ihaleye zamanında çıkılmasını 
sağlamak amacıyla gerekli planlama ve Yayın Takip Sistemi’nde yazar 
ve inceleyiciler için güncelleme yapılacaktır.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG1.1.2. 
Yayımlanan 
eserlerin 
tıpkıbasımı sayısı/
yıl (birikimli)

30% 194 294 301 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik

2020 yılı içinde performans göstergesinin üzerinde gerçekleşme 
sağlanmıştır. Bu sebeple gelecek yıllarda hedeflenen performans 
göstergesine ulaşılması öngörülmekte ve performans göstergesine 
ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik

2020 yılında tıpkıbasımı yapılacak eser sayısı 50 adet olarak 
hedeflenmekteyken baskısı tükenen (82 adet eserin tıpkı baskısı 
yapılmıştır) eser sayılarında artış olması sebebiyle tahmin edilen 
maliyetin üzerinde harcamaya geçilmiştir.

Sürdürülebilirlik

Tıpkıbasımının yapılmasına karar verilen eserler için ihaleye 
geç çıkılması ya da matbaa tarafından baskıların süresinde 
hazırlanamaması; tıpkıbasımı yapılacak eserlerin Yönetim Kurulu 
tarafından kabul edilmemesi risk olarak değerlendirilmekte olup 
Yönetim Kurulunca tıpkıbasımının yapılmasına karar verilen eserlerin 
zamanında baskısının yapılabilmesi amacıyla gerekli planlama 
yapılacaktır.
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Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

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

20% 804 828 828 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. Süreli 
yayın olması sebebiyle gelecek yıllarda hedeflenen performans 
göstergesine ulaşılması öngörülmekte ve performans göstergesine 
ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Süreli yayınlara yeterli sayıda makale başvurusu gelmemesi risk 
olarak değerlendirilmekte olup süreli yayınlara yeterince makale 
başvurusu gelmekte, bu başvurular inceleyiciler tarafından 
değerlendirilmekte; süreli yayınların zamanında neşri hususunda 
gerekli hassasiyet gösterilmekte ve ihalesi zamanında yapılmaktadır. 
Bu sebeple performans göstergesine gelecek yıllarda da ulaşılacağı 
öngörülmektedir.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

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

10% 146 150 152 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. Türk 
Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten dergisinin 2020-1/69’uncu (Bahar) ve 
2020-70’inci (Aralık) sayılarının baskısı yapılmış; bu sayılar, genel ağ 
sayfamızda yayımlanmıştır. Gelecek yıllarda hedeflenen performans 
göstergesine ulaşılacağı öngörülmekte ve performans göstergesine 
ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.
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Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Süreli yayınlara yeterli sayıda makale başvurusu gelmemesi; 
başvuru aşamasındaki makalelerin ilgili komisyonlar tarafından 
inceleme sürecinin uzaması risk olarak değerlendirilmektedir. Baskı 
periyodunun aksamaması için başvuru aşamasındaki makalelerin 
ilgili komisyonlar tarafından incelenme sürecinin hızlandırılması 
sağlanacak, bilimsel dergide yayımlanacak makalelerin derlenmesi 
ve baskısının yapılması için ihaleye zamanında çıkılmasını sağlamak 
amacıyla gerekli planlama yapılacaktır.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

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

5% 46 50 51 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

Türk Dünyası dergisi; Mart ayında, sanal ortamda yayımlanmış 
olup henüz fiziki olarak basılmamıştır. Bu kapsamda 2020 yılı için 
hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda 
da performans göstergesine ulaşılması öngörülmekte ve performans 
göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Süreli yayınlara yeterli sayıda makale başvurusu gelmemesi; başvuru 
aşamasındaki makalelerin ilgili komisyonlar tarafından inceleme 
sürecinin uzaması risk olarak değerlendirilmektedir. Baskı periyodunun 
aksamaması için başvuru aşamasındaki makalelerin ilgili komisyonlar 
tarafından inceleme sürecinin hızlandırılması sağlanacak, baskısı 
yapılacak bilimsel dergide yayımlanacak makalelerin derlenmesi ve 
baskısının yapılması için ihaleye zamanında çıkılmasını sağlamak 
amacıyla gerekli planlama yapılacaktır.
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Amaç (A1)
Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

Hedef (H1.2.) 
Türk dili konularında millî ve milletlerarası kongre, panel, konferans, 
çalışma toplantısı, bilgi şöleni vb. ilmî toplantılar düzenlenecek ve 
desteklenecektir.

H1.2. Performansı 86,07

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni

2020 yılında korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve 
kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu 
temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol 
altında tutma amacıyla Kurum, bilimsel etkinliklerini telekonferans 
yöntemiyle yerine getirmiştir. Uluslararası Türk Dili Kurultayı ve bazı 
etkinlikler gerçekleştirilememiştir. Bu sebeple hedeflenen performans 
göstergesine ulaşılamamıştır. Hedeflenen performans göstergesi, 
makul seviyenin altında gerçekleşmiş olup gelecek yıllarda performans 
göstergesine ulaşılacağı öngörülmektedir. Plan başlangıç döneminde, 
hedef ve performans göstergeleri ile ilgili bir değişiklik meydana 
gelmemiştir.

Hedefe İlişkin 
Alınacak Önlemler

2020 yılında, dünyada ve dolayısıyla ülkemizde salgın hâle gelen ve 
insan sağlığını tehdit eden korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle 
bulaşı önlemek için etkinlikler, telekonferans yöntemiyle yapılmıştır. 
Türk dili alanında yapılacak ilmî toplantılar takvimi hazırlamış olup 
bilimsel etkinlikler bu takvime bağlı olarak yapılacaktır. Mevcut 
kontroller sürdürülecektir.

Sorumlu Birim Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG1.2.1. 
Uluslararası Türk 
Dili Kurultayı’nın 
gerçekleştirilme 
sayısı/yıl 
(birikimli)

0% 8 9 8 0,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.
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Etkililik

2020 yılında, dünyada ve dolayısıyla ülkemizde salgın hâle gelen ve 
insan sağlığını tehdit eden korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle 
Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 2020 yılında yapılamamış olup 2021 
yılında yapılması öngörülmektedir. Bu kapsamda Uluslararası Türk Dili 
Kurultayı’nın 4 (dört) yılda bir yapılıyor olması sebebiyle performans 
göstergesi ile ilgili 2018 ve 2019 yıllarında çalışma yapılmamıştır. Kamu 
İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’na göre bu tür göstergeler, 
stratejik plan izleme tablosu (Tablo 23) ile stratejik plan değerlendirme 
tablosu (Tablo 24) üzerinde performansın hesaplanması açısından 
uygun olmamaktadır. Herhangi bir çalışmada bulunulmadan sadece tek 
bir yılda yapılacak çalışmayla performans göstergesine ulaşılacaksa 
önceki yıllarda performans değerlerine sıfır olarak yer verilir. Bu 
dönemlerde, ilgili performans göstergesinin hedef performansına 
etkisi hesaplanmaz. Bu sebeple performans göstergeleri 1.2.1. ve 1.2.2. 
hesaba katılmadığından dolayı, diğer göstergelerin hedefe etki oranı 
2 ile çarpılarak %100’e tamamlanmıştır. Bu kapsamda hesaplama 
yapılabilmesi için PG 1.2.3. %15’ten %30’a, PG 1.2.4. %20’den %40’a, 
PG 1.2.5. %15’ten %30’a çıkarılmıştır. Gelecek yıllarda da hedeflenen 
performans göstergesine ulaşılması öngörülmekte ve performans 
göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik

Performans göstergesiyle ilgili çalışma, dünyada ve dolayısıyla 
ülkemizde salgın hâle gelen ve insan sağlığını tehdit eden korona 
virüs (Covid-19) salgını sebebiyle 2020 yılında yapılamamıştır. 2021 
yılında yapılması öngörülmekte olup maliyet değerlendirmesi, 2021 
yılı stratejik plan değerlendirme tablosunda yapılacaktır.

Sürdürülebilirlik

Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nın düzenlenmesi için yapılacak 
çalışmaların planlanmaması, maliyetinin belirlenmemesi, gerekli 
görevlendirmelerin yapılmaması ve öngörülmeyen doğal afetler risk 
olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple Uluslararası Türk Dili Kurultayı 
kapsamında yapılacak faaliyetlere ilişkin çalışma planının 2021 yılının 
ilk ayı içerisinde hazırlanması sağlanarak gerekli önlem alınacaktır.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG1.2.2. 
Uluslararası Türk 
Dili Kurultay’ında 
sunulan 
bildirilerin taşınır 
belleğe aktarma ve 
dağıtma sayısı/yıl 
(birikimli)

0% 0 500 0 0,00
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılında, dünyada ve dolayısıyla ülkemizde salgın hâle gelen ve 
insan sağlığını tehdit eden korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle 
Uluslararası Türk Dili Kurultayı; 2020 yılında yapılamamış, bildiri 
sunulamamış, taşınır belleğe aktarılmamıştır. Uluslararası Türk Dili 
Kurultayı’nın 2021 yılında yapılması öngörülmektedir. Bu nedenle 
gelecek yıllarda da performans göstergesine ulaşılması öngörülmekte 
olup performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır. Ayrıca performans göstergesi ile ilgili 2018 ve 
2019 yıllarında çalışma yapılmamıştır. Kamu İdareleri İçin Stratejik 
Planlama Kılavuzu’na göre bu tür göstergeler stratejik plan izleme 
tablosu (Tablo 23) ile stratejik plan değerlendirme tablosu (Tablo 24) 
üzerinde performansın hesaplanması açısından uygun olmamaktadır. 
Herhangi bir çalışmada bulunulmadan sadece tek bir yılda yapılacak 
çalışmayla performans göstergesine ulaşılacaksa önceki yıllarda 
performans değerlerine sıfır olarak yer verilir. Bu dönemlerde ilgili 
performans göstergesinin hedef performansına etkisi hesaplanmaz. Bu 
sebeple performans göstergeleri 1.2.1. ve 1.2.2. hesaba katılmadığından 
dolayı, diğer göstergelerin hedefe etki oranı 2 ile çarpılarak %100’e 
tamamlanmıştır. Bu kapsamda hesaplama yapılabilmesi için PG 
1.2.3. %15’ten %30’a, PG 1.2.4. %20’den %40’a, PG 1.2.5. %15’ten %30’a 
çıkarılmıştır. Gelecek yıllarda da hedeflenen performans göstergesine 
ulaşılması öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi 
bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik

Bu performans göstergesiyle ilgili çalışma, dünyada ve dolayısıyla 
ülkemizde salgın hâle gelen ve insan sağlığını tehdit eden korona 
virüs (Covid-19) salgını sebebiyle 2020 yılında yapılamamıştır. 2021 
yılında yapılması öngörülmekte olup maliyet değerlendirmesi, 2021 
yılı stratejik plan değerlendirme tablosunda yapılacaktır.

Sürdürülebilirlik

Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nın düzenlenmesi için yapılacak 
çalışmaların planlanmaması, maliyetinin belirlenmemesi, gerekli 
görevlendirmelerin yapılmaması ve öngörülmeyen doğal afetler risk 
olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple Uluslararası Türk Dili Kurultayı 
kapsamında yapılacak faaliyetlere ilişkin çalışma planının 2021 yılının 
ilk ayı içerisinde hazırlanması sağlanarak gerekli önlem alınacaktır.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

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

30% 52 62 73 100,00
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. 
Gelecek yıllarda da hedeflenen performans göstergesine ulaşılması 
öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir 
güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Kurumumuz tarafından güncel konularda yapılması planlanan bilimsel 
etkinliklerle ilgili Yönetim Kurulundan olumlu karar çıkmaması ya 
da öngörülemeyen dış kaynaklı unsurlar sebebiyle planlanan bilimsel 
etkinliklerin gerçekleştirilememesi risk olarak değerlendirilmektedir. 
2020 yılında, dünyada ve dolayısıyla ülkemizde salgın hâle gelen ve 
insan sağlığını tehdit eden korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 
bilimsel etkinliklerimiz telekonferans yöntemiyle yapılmıştır. Bu 
sebeple güncel konularda düzenlenecek ilmî faaliyetlere ilişkin çalışma 
planının yılın ilk ayı içerisinde hazırlanması sağlanarak sürdürülebilir 
önlem alınacaktır.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

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

40% 7 17 23 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. 
Gelecek yıllarda performans göstergesine ulaşılması öngörülmekte 
ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Kurumumuz tarafından dilin çeşitli dallarına ve ürünlerine yönelik 
yapılması planlanan bilimsel etkinliklerle ilgili Yönetim Kurulundan 
olumlu karar çıkmaması ya da öngörülemeyen dış kaynaklı olumsuz 
etkiler sebebiyle planlanan bilimsel etkinliklerin gerçekleştirilememesi 
risk olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple dilin çeşitli alanlarına 
yönelik düzenlenecek toplantılar kapsamında yapılacak faaliyetlere 
ilişkin çalışma planının yılın ilk ayı içerisinde hazırlanması sağlanarak 
gerekli önlem alınacaktır.
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Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG1.2.5. Maddi 
destek verilen 
ve iş birliğiyle 
düzenlenen ilmî 
faaliyet sayısı/yıl 
(birikimli)

30% 44 72 59 53,57

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılında korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu 
düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, 
fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında 
tutma sebebiyle maddi destek verilerek iş birliği ile düzenlenen bilimsel 
faaliyete ait performans göstergesi makul seviyede gerçekleşmiştir. 
Gelecek yıllarda hedeflenen performans göstergesine ulaşılması 
öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir 
güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Kurumumuz tarafından maddi destek verilen ve/veya iş birliğiyle 
düzenlenen bilimsel etkinliklerle ilgili Yönetim Kurulundan olumlu 
karar çıkmaması, bilimsel etkinliği yapacak olan kurum ve kuruluşlar 
tarafından planlanan etkinliğin düzenlenmesinden vazgeçilmesi 
ya da öngörülemeyen dış kaynaklı olumsuz etkiler sebebiyle 
planlanan bilimsel etkinliklerin gerçekleştirilememesi risk olarak 
değerlendirilmektedir. Bu sebeple maddi destek verilen ve/veya iş 
birliğiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında yapılacak faaliyetlere 
ilişkin çalışma planının yılın ilk ayı içerisinde hazırlanması sağlanarak 
gerekli önlem alınacaktır.

Amaç (A1)
Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

Hedef (H1.3.) 
Türk dili alanında Kurum dışında yürütülen ilim araştırmalarından, 
belirlenen ölçütlere uygun bulunanlar desteklenecektir.

H1.3. Performansı 5,00
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Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni

Türk dili alanında, Kurum dışında yürütülen ve belirlenen ölçütlere 
uygun bulunan bilimsel araştırmalar desteklenmektedir. Ancak 
Kurumumuza yeterli nitelik ve nicelikte bilimsel araştırma 
başvurusunun olmaması sebebiyle performans hedefine yönelik 
2020 yılında yeterli çalışma yapılamamıştır. Bu sebeple önümüzdeki 
yıllarda performans göstergesine yönelik çalışmalarda iyileştirme 
yapılması planlanmakta olup gelecek yıllarda hedeflenen performans 
göstergesine ulaşılması öngörülmektedir. Plan başlangıç döneminde, 
hedef ve performans göstergeleri ile ilgili bir değişiklik meydana 
gelmemiştir.

Hedefe İlişkin 
Alınacak Önlemler

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından uygulamaya 
geçirilen Bütünleşik Bilgi Sistemi içerisinde yer alan PROSİS (Bilimsel 
Proje Sistemi) ve EDSİS (Etkinlik ve Destek Sistemi) üzerinden proje 
başvurularının ve destek talepleri takibinin yapılması sağlanacaktır.

Sorumlu Birim Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG1.3.1. 
Desteklenen 
ilmî araştırma 
sonucu basılacak 
eser sayısı/yıl 
(birikimli)

50% 7 9 7 0,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılında, dünyada ve dolayısıyla ülkemizde salgın hâle gelen ve 
insan sağlığını tehdit eden korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 
2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılamamıştır. 
Bu sebeple gelecek yıllarda hedeflenen performans göstergesine 
ulaşılması öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi 
bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Kurumumuza yeterli nitelik ve nicelikte bilimsel araştırma 
başvurusunun olmaması, destek başvurularına ilişkin Yönetim 
Kurulundan olumlu karar çıkmaması risk olarak değerlendirilmektedir. 
Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için, 
başvuru aşamasında araştırmacılar bilgilendirilerek nitelik bakımından 
uygun başvuruların alınması ve bilimsel araştırma çalışmaları 
sonucunda eser üretilmesi sağlanacaktır.
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Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG1.3.2. 
Desteklenen ilmî 
araştırma sayısı/
yıl (birikimli)

50% 10 30 12 10,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılamamıştır. 
Gelecek yıllarda hedeflenen performans göstergesine ulaşılması 
öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir 
güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Türk dili alanında yeterli nitelik ve nicelikte ilmî çalışmanın olmaması, 
Türkoloji ve dil bilimi alanında yeterince ilmî çalışma başvurusunun 
olmaması, destek başvurularına ilişkin Yönetim Kurulundan olumlu 
karar çıkmaması risk olarak değerlendirilmektedir. Bu riskleri ortadan 
kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için, başvuru aşamasında 
araştırmacılar bilgilendirilerek nitelik bakımından uygun başvuruların 
alınması sağlanacaktır.

Amaç (A1)
Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

Hedef (H1.4.) 
Her yıl Türk dili alanında öğretim programına devam eden 125 kişiye 
lisans, 50 kişiye yüksek lisans ve doktora eğitimi alan 50 bilim adamına 
burs sağlanacaktır.

H1.4. Performansı 82,77

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma 
Bursları Yönetmeliği kapsamında belirlenen kriterlere uygun burs 
başvuruları kabul edilmektedir. Yönetmelik kapsamında aranan 
kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmemekte, yeterli sayıda 
burs başvurusu yapılmaması ve/veya yıl içinde öğrencilerin mezun 
olması sebebiyle hedeflenen performans göstergesine makul seviyede 
ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda hedeflenen performans göstergesine 
ulaşılması öngörülmektedir. Plan başlangıç döneminde, hedef ve 
performans göstergeleri ile ilgili bir değişiklik meydana gelmemiştir.
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Hedefe İlişkin 
Alınacak Önlemler

Kurumumuz tarafından verilen burslar hakkında halkın daha 
fazla bilgilendirilmesi ve bursiyerlere mevzuatla belirlenmiş 
yükümlülüklerinin hatırlatılması sağlanacaktır.

Sorumlu Birim Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

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

30% 751 1001 977 90,40

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine makul seviyede 
ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda hedeflenen performans göstergesine 
ulaşılması öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi 
bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Burs başvurularında aranacak kriterlere ulaşılamaması, yeterli başvuru 
olmaması risk olarak değerlendirilmektedir. Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği 
kapsamında Kurum, Türk dili alanında öğrenim görmekte olan lisans 
öğrencilerine karşılıksız yurt içi eğitim bursu vermeye devam edecektir. 
Bu kapsamda Kurumumuz tarafından verilen burslar hakkında halkın 
daha fazla bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

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

35% 337 437 405 68,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.
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Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine makul seviyede 
ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda hedeflenen performans göstergesine 
ulaşılması öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi 
bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Burs başvurularında aranacak kriterlere ulaşılamaması, yeterli başvuru 
olmaması risk olarak değerlendirilmektedir. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği kapsamında 
Kurum, Türk Dili alanında öğrenim görmekte olan yüksek lisans 
öğrencilerine karşılıksız yurt içi eğitim bursu vermeye devam edecektir. 
Bu kapsamda Kurumumuz tarafından verilen burslar hakkında halkın 
daha fazla bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

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

35% 64 164 155 91,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine makul seviyede 
ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda hedeflenen performans göstergesine 
ulaşılması öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi 
bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Burs başvurularında aranacak kriterlere ulaşılamaması, yeterli başvuru 
olmaması risk olarak değerlendirilmektedir. Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği 
kapsamında, Kurum tarafından Türk dili alanında öğrenim görmekte 
olan doktora öğrencilerine karşılıksız yurt içi eğitim bursu verilmeye 
devam edilecektir. Bu kapsamda Kurumumuz tarafından verilen 
burslar hakkında halkın daha fazla bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
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Amaç (A1)
Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

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.

H1.5 Performansı 100,00

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni

Türkiye Türkçesi Köken Bilgisi Sözlüğü, sözlük toplantıları; bilim, 
sanat ve spor dallarındaki yabancı terimlerin Türkçe karşılıklarının 
bulunularak her yıl beş adet sözlük hazırlık çalışmaları kapsamında 
hedeflenen performans göstergesine ulaşılmış olup “Osmanlıca 
Türkçe Sözlüğü”nün hazırlık çalışmalarına 2021 yılında başlanacaktır. 
Performans göstergesinde bir sapma meydana gelmemiştir. 
Gelecek yıllarda da hedeflenen performans göstergesine ulaşılması 
öngörülmektedir. Plan başlangıç döneminde, hedef ve performans 
göstergeleri ile ilgili bir değişiklik meydana gelmemiştir.

Hedefe İlişkin 
Alınacak Önlemler

Köken bilgisi sözlüğünün hazırlanması için altyapı çalışmaları 
tamamlanmış; köken bilgisi sözlüğünün hazırlık çalışmaları devam 
etmekte ve sözlüğün fasiküller hâlinde basılması için gerekli kontroller 
yapılmaktadır. Osmanlıca ve diğer sözlük çalışmaları ise kol ve 
komisyonlarda yapılacak çalışmalar ile üretilecektir. Yayın Takip 
Sistemi üzerinden kontroller artırılacaktır.

Sorumlu Birim Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG1.5.1. Türkiye 
“Türkçesi 
Köken Bilgisi 
Sözlüğü”nün 
tamamlanma 
oranı/yüzde 
(birikimli)

30% 20% 60% 60% 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. Gelecek 
yıllarda hedeflenen performans göstergesine ulaşılması öngörülmekte 
ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.
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Sürdürülebilirlik

Bilim adamlarının 2547 sayılı Kanun’un 38. maddesine dayalı 
olarak Kurumumuzda fiilen görevlendirilememesi risk olarak 
değerlendirilmektedir. Ancak Bilim Kurulu üyelerinin atanmış olması 
sebebiyle gelecek yıllar için hedeflenen performans göstergesine 
ulaşılacağı öngörülmektedir.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG1.5.2. “Türkiye 
Türkçesi Köken 
Bilgisi Sözlüğü” 
toplantı sayısı/yıl 
(birikimli)

15% 3 5 5 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. Gelecek 
yıllarda hedeflenen performans göstergesine ulaşılması öngörülmekte 
ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

“Türkiye Türkçesinin Köken Bilgisi Sözlüğü”nün hazırlanması 
amacıyla proje ekibi tarafından yapılacak toplantılara ilişkin takvimin 
hazırlanmaması ve proje ekibinin bilgilendirilmemesi sonucu 
toplantıların yapılamaması risk olarak değerlendirilmektedir. Bu 
riski ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yıl 
içerisinde yapılması planlanan toplantının hedeflenen performans 
göstergesi gerçekleşmiştir. Gelecek yıllar için öngörülen performans 
göstergesine ulaşılacağı değerlendirilmektedir.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

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

25% 258 268 269 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.
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Etkililik

2020 yılında; bilim, sanat ve spor dallarındaki yabancı terimlerin 
Türkçe karşılıklarının bulunularak her yıl beş adet sözlük hazırlık 
çalışmalarının performans göstergesine ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda 
da performans göstergesine ulaşılması öngörülmekte ve performans 
göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Baskısının yapılmasına karar verilen (sözlük) eserler için ihaleye 
geç çıkılması ya da matbaa tarafından baskıların süresinde 
hazırlanamaması, Kurum dışı isteklilerin yeterli düzeyde eser 
basım talebinde bulunmaması, başvuru aşamasındaki eserin ilgili 
komisyonlar tarafından inceleme sürecinin uzaması risk olarak 
değerlendirilmektedir. Baskı periyodunun aksamaması için; başvuru 
aşamasındaki eserin ilgili komisyonlar tarafından inceleme sürecinin 
hızlandırılması sağlanacak, Yönetim Kurulunca basılmasına karar 
verilen eserler için zamanında ihale çıkılmasını sağlamak amacıyla 
gerekli planlama yapılacaktır.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG1.5.5. Türkçe 
Sözlük ve İmla 
Kılavuzu’nun 
yenilenme oranı/
yüzde (birikimli)

30% 30% 75% 75% 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

Türkçe Sözlük ve İmla Kılavuzu’nun yenilenmesi çalışmaları, 2020 yılı 
için hedeflenen performans göstergesine ulaşmıştır. Gelecek yıllarda 
da hedeflenen performans göstergesine ulaşılması öngörülmekte 
ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu’nun yenilenmesi amacıyla 
yapılan çalışmaların bir takvime bağlanmaması, Türkçe Sözlük 
ve Yazım Kılavuzu Komisyonunun oluşturulmaması risk olarak 
değerlendirilmektedir. Kurumumuzun Bilim Kurulu üyelerinin 
atanmasıyla birlikte Türkçe Sözlük ve Yazım Komisyonu oluşturulmuş 
bu kapsamda bilim ve uygulama kollarının yapacağı çalışmalarla 
birlikte sözlük ve yazım kılavuzu üretilecektir.
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Amaç (A2)
Türkçenin her alanda doğru ve verimli kullanılmasına katkıda 
bulunmak.

Hedef (H2.1.) 
Halkın her kesiminin günlük hayatta dili doğru kullanmasıyla ilgili 
çalışmalar yapılacaktır.

H2.1. Performansı 71,50

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni

2020 yılında, dünyada ve dolayısıyla ülkemizde salgın hâle gelen ve 
insan sağlığını tehdit eden korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 
hedeflenen performans göstergesinin gerçekleşme düzeyini olumsuz 
etkilemiştir. Yapılan çalışmalarda hedefin performans göstergesine 
makul seviyede ulaşılmıştır. Plan başlangıç döneminde, hedef ve 
performans göstergeleri ile ilgili bir değişiklik meydana gelmemiştir.

Hedefe İlişkin 
Alınacak Önlemler

Dildeki yabancılaşmayı önlemek amacıyla halkı bilinçlendirmeye 
yönelik çalışmalar yapmak; genel ağ ortamında, doğru ve güzel Türkçe 
kullanılmasına yönelik dil bilgisi kuralları ve güzel örneklerinin yer 
aldığı sayfalar hazırlanması çalışmalarını sürdürmek; bu kapsamda 
afiş, takvim vb. basılı malzeme hazırlamak ve Türkçenin dil bilgisi 
kuralları ışığında, cep telefonları ve cep bilgisayarlarında kullanılacak 
veri tabanları oluşturmak.

Sorumlu Birim Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG2.1.1. Türkçenin 
dil bilgisi 
kuralları ve güzel 
örneklerinin 
yer aldığı genel 
ağ sayfalarının 
yenilenme sayısı/
yıl (birikimli)

40% 117 119 119 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

Türkçenin dil bilgisi kuralları ve güzel örneklerinin yer aldığı genel ağ 
sayfası 2020 yılında yenilenmiş ve hedeflenen performans göstergesine 
ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda da hedeflenen performans göstergesine 
ulaşılması öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi 
bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.
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Sürdürülebilirlik

Günlük hayatta Türkçenin doğru kullanılması ve doğru kullanımın 
yaygınlaşması konusunda Kurumun yasal dayanağının olmaması, 
Kurumun bir halkla ilişkiler biriminin bulunmaması risk olarak 
değerlendirilmektedir. Bu riskleri ortadan kaldırmak ya da en düşük 
seviyeye indirmek için Kurumumuzun genel ağ sayfasında, Türkçenin 
dil bilgisi kuralları ve güzel örneklerinin yer alacağı bölümler her yıl 
yenilenecektir.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG2.1.2. Türk dili 
ve ürünleri ile 
ilgili hazırlanacak 
afiş, bilgi kartı, 
bilgilendirme 
filmi vb. basılı 
malzeme sayısı/
yıl (birikimli)

30% 82 122 84 5,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı içinde hedeflenen performans göstergesine ulaşılamamıştır. 
Gelecek yıllarda hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılması 
öngörülmekte olup performans göstergesine ilişkin herhangi bir 
güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Kurumun genel ağ sayfasında Türkçenin doğru ve güzel kullanımına 
yönelik örneklerin yer almaması, Kurumun bir halkla ilişkiler biriminin 
bulunmaması risk olarak değerlendirilmektedir. 2020 yılında, dünyada 
ve dolayısıyla ülkemizde salgın hâle gelen ve insan sağlığını tehdit eden 
korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle günlük hayatta Türkçenin 
doğru kullanılması ve doğru kullanımın yaygınlaşması için eğitici 
nitelikli afiş, bilgi kartı, bilgilendirme filmi ve basılı malzeme hazırlama 
çalışmaları yapılamamıştır. Gelecek yıllarda piyasa araştırması 
yapılarak 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; 
piyasadan eğitici nitelikli afiş, bilgi kartı, bilgilendirme filmi ve basılı 
malzeme ve eğitici kısa TV filmi yaptırılarak toplumun her kesimine 
ulaşılması ve dil bilincinin geliştirilmesi sağlanacaktır.
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Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG2.1.3. Türk dili 
ve ürünleri ile 
ilgili hazırlanacak 
afiş, bilgi kartı, 
bilgilendirme filmi 
vb. basılı malzeme 
baskı sayısı/yıl 
(birikimli)

30% 142.654 145.154 145.654 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılında, hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. Gelecek 
yıllarda da hedeflenen gösterge değerine ulaşılması öngörülmekte 
olup performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Günlük hayatta Türkçenin doğru kullanılması ve doğru kullanımın 
yaygınlaşması konusunda Kurumun yasal dayanağının olmaması, 
Kurumun bir halkla ilişkiler biriminin bulunmaması risk olarak 
değerlendirilmekte olup günlük hayatta Türkçenin doğru kullanılması 
ve doğru kullanımın yaygınlaşması için eğitici nitelikli afiş, bilgi 
kartı, bilgilendirme filmi ve basılı malzeme hazırlanacak ve halka 
dağıtılacaktır. Bu kapsamda performans göstergesinde iyileştirme 
çalışmaları sürdürülecektedir.

Amaç (A2)
Türkçenin her alanda doğru ve verimli kullanılmasına katkıda 
bulunmak.

Hedef (H2.2.) 
Türkçenin doğru ve güzel kullanılması konusunda kamu kurumlarının 
düzenlediği hizmet içi eğitimler desteklenecektir.

H2.2. Performansı 86,67
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Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni

Kamu kurumlarında yeni göreve başlayan memur ve kariyer meslek 
grubu çalışanlarına yönelik olarak yazım kuralları, yazımda ve sözlü 
ifadede anlatım bozuklukları, Türkçenin gücü ve resmî yazışma 
kuralları alanlarında eğitimler verilmektedir. Türkçenin doğru ve güzel 
kullanılması konusunda kamu kurumlarının düzenlediği hizmet içi 
eğitimlere, talepler doğrultusunda Kurumumuzca destek verilmektedir. 
Korona virüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle; 
Kurumumuzdan istenen eğitimciler, salgın (Covid-19) gerekçesiyle 
gönderilememiştir. Korona virüs salgının geçmesi hâlinde kurumların 
eğitim talepleri çerçevesinde, eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır. 
Hedefin performans göstergesine makul seviyede ulaşılmış olup 
plan başlangıç döneminde hedef ve performans göstergeleri ile ilgili 
bir değişiklik meydana gelmemiştir.

Hedefe İlişkin 
Alınacak Önlemler

Korona virüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle, 
Kurumumuzdan istenen eğitimciler (Covid-19) gerekçesiyle 
gönderilememiştir. Korona virüs salgını sonlandığında kurumların 
eğitim talepleri çerçevesinde eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır.

Sorumlu Birim Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG2.2.1. TDK 
çalışanlarının 
kamu 
kurumlarında 
verdiği eğitim 
sayısı/yıl 
(birikimli)

100% 196 256 248 86,67

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı içinde hedeflenen performans göstergesine makul seviyede 
ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda da hedeflenen gösterge değerine 
ulaşılması öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi 
bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Kamu kurumlarından, Türkçenin doğru ve güzel kullanılması 
konusunda Kurumumuzdan eğitici talebinde bulunulmaması risk 
olarak değerlendirilmektedir. Türkçenin doğru ve güzel kullanılması 
konusunda kamu kurumlarının düzenlediği hizmet içi eğitimlere, 
korona virüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 
Kurumumuzdan istenen eğitimciler gönderilememiştir. Covid-19 
salgını sonlandığında, kurumlardan gelecek talepler doğrultusunda 
eğitim desteği verilecektir. Bu sebeple performans göstergesinde 
iyileştirme çalışmaları sürdürülecektedir.
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Amaç (A2)
Türkçenin her alanda doğru ve verimli kullanılmasına katkıda 
bulunmak.

Hedef (H2.3.) 
Türkçenin halkın farklı kesimlerinde bilinçli kullanılmasına yönelik 
açık oturum, konferans, sergi vb. etkinlikler düzenlenecektir.

H2.3. Performansı 78,00

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen kitap fuarlarına katılım sağlanması, 
Kurum yayınlarının tanıtımının yapılması, kitap fuarları ve sergilerde 
Kurum çalışmaları ve yayınlarla ilgili açık oturum, konferans ve imza 
günleri düzenlenmesi, kitap satışlarının üniversitelerin bulunduğu 
merkezlerde sabit veya gezici imkânlarla yapılması, TDK kitap satış 
aracında Kurum yayınlarının satışının yapılması ve bu uygulamanın 
yaygınlaştırılması faaliyeti kapsamında 2020 yılının Ocak-Mart 
ayları döneminde 4 (dört) adet fuar ve sergiye katılım sağlanmış 
olup dünyada ve dolayısıyla ülkemizde salgın hâle gelen ve insan 
sağlığını tehdit eden korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020 
yılında bu faaliyetler ile ilgili çalışma yapılamamıştır. Hedeflenen 
performans göstergesi değerine makul seviyede ulaşılmıştır. Plan 
başlangıç döneminde, hedef ve performans göstergeleri ile ilgili bir 
değişiklik meydana gelmemiştir.

Hedefe İlişkin 
Alınacak Önlemler

Gelecek yıllarda yeni korona virüs (Covid-19) salgını sonlandığında, 
Stratejik Plan Dönemi içinde Kurum olarak gerek iş birliği gerekse 
kendi başına sergi ve bilimsel etkinlikler düzenlenmeye devam 
edilecektir. Faaliyet takvimi oluşturulup yapılacak etkinlikler iş ve 
zaman çizelgesine bağlanacaktır.

Sorumlu Birim Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG2.3.1. Kitap satış 
etkinliklerinde 
düzenlenen açık 
oturum, konferans 
vb. sayısı/yıl 
(birikimli)

35% 68 74 73 83,33

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılamamıştır. 
Yeni korona virüs (Covid-19) salgını sonlandığında gelecek yıllarda 
hedeflenen performans göstergesine ulaşılması öngörülmekte olup 
performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.
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Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Türkçenin bilinçli kullanılmasını sağlayacak açık oturum, konferans, 
sergi vb. faaliyetlerin planlamasının zamanında yapılmaması risk 
olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizin farklı illerinde düzenlenen 
kitap fuarlarına katılarak ve kitap satış aracı ile çeşitli illere gidilerek 
buralarda konferanslar düzenlenecek, yayınlarımızın tanıtımı 
yapılacak ve halkımızın Türkçenin bilinçli kullanması sağlanacaktır.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG2.3.2. Yurt 
içinde katıldığımız 
fuar ve sergi 
sayısı/yıl 
(birikimli)

35% 110 140 139 96,67

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılamamıştır. 
Yeni korona virüs (Covid-19) salgını sonlandığında gelecek yıllarda 
da hedeflenen performans göstergesine ulaşılması öngörülmekte 
ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Doğal afetler sebebiyle yurt içinde düzenlenen kitap fuarlarına 
katılmamak, üniversite kampüslerinde ve değişik illerde kitap satış 
aracı ile kitap satışı yapamamak risk olarak değerlendirilmektedir. 
Kitap fuarlarında, üniversite kampüslerinde ve değişik illerde kitap 
satış aracı ile kitap satışı yapılarak Kurum yayınlarının tanıtımı ve 
satışı gerçekleştirilmektedir. Yeni korona virüs (Covid-19) salgını 
sonlandığında kitap fuarlarına katılım sağlanması, üniversite 
kampüslerinde ve değişik illerde kitap satış aracı ile kitap satışı 
yapılması için faaliyet takvimi hazırlanacaktır.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG2.3.3. Yurt 
dışında 
katıldığımız fuar 
ve sergi sayısı/yıl 
(birikimli)

30% 1 3 2 50,00
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılamamıştır. 
Yeni korona virüs (Covid-19) salgını dünyada ve ülkemizde bulaş risk 
olmaktan çıktıktan sonra, gelecek yıllarda hedeflenen performans 
göstergesine ulaşılması öngörülmekte ve performans göstergesine 
ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Doğal afetler sebebiyle yurt dışında düzenlenen kitap fuarlarına 
katılmamak risk olarak değerlendirilmektedir. Yurt dışında Kurum 
yayınlarının tanıtılması ve satışının yapılması, Türkçenin her alanda 
doğru ve verimli kullanılması, dil bilincinin artırılması, dil birliğinin 
korunması faaliyeti çalışmaları, yeni korona virüs (Covid-19) salgını 
sonlandığında gelecek yıllarda yurt dışı kitap fuar ve sergilerine 
katılım sağlanması için faaliyet takvimi hazırlanacaktır.

Amaç (A2)
Türkçenin her alanda doğru ve verimli kullanılmasına katkıda 
bulunmak.

Hedef (H2.4.) 

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

H2.4. Performansı 47,50

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni

Türkçenin korunmasına katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşların 
desteklenmesi; belediye sınırları içinde yer alan iş yerlerinde Türkçe 
kullanılmasıyla ilgili karar veren Belediyelere teşvik amacıyla onurluk, 
berat ve yayın verilmesi; Türk dili ile ilgili yarışma programlarında 
ödül olarak kurum yayınlarının verilmesi; Türkçenin doğru ve güzel 
kullanılmasını teşvik amacıyla ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim 
öğrencileri arasında ödüllü yarışmalar düzenlenmesi; şair, yazar, 
sunucu ve sanatçılara ödüller verilmesi faaliyetleri, korona virüs 
(Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılamamıştır. 
Bu sebeple hedeflenen performans göstergesine ulaşılamamıştır. Plan 
başlangıç döneminde, hedef ve performans göstergeleri ile ilgili bir 
değişiklik meydana gelmemiştir.

Hedefe İlişkin 
Alınacak Önlemler

664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 10. maddesinin 

“k” fıkrası çerçevesinde ödülün niteliği, miktarı ve alanının belirlenmesi. 
Türkçenin korunmasına katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar 
desteklenecek; mevcut kontroller sürdürülecektir.

Sorumlu Birim Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü
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Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG2.4.1. Türkçenin 
korunmasına kat-
kıda bulunanlara 
sağlanan destek 
sayısı/yıl (biri-
kimli)

30% 29 39 42 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. 
Gelecek yıllarda da hedeflenen performans göstergesine ulaşılması 
öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir 
güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Dil farkındalığının ve Türkçenin düzgün kullanımının teşvik 
edilmemesi, kurumlar arası iş birliğinin sağlanamaması risk olarak 
değerlendirilmektedir. Gelecek yıllarda Kurumumuz tarafından anılan 
faaliyete ilişkin destek verileceği hususunda bilgilendirme yapılarak 
Türkçenin korunmasına katkıda bulunduğu belirlenen kişi, kurum ve 
kuruluşlara destek sağlanacaktır.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG2.4.2. Türkçe-
nin doğru ve güzel 
kullanılmasını 
teşvik amacıyla 
düzenlenecek 
yarışmalara sağla-
nan destek sayısı/
yıl (birikimli)

35% 7 17 9 20,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

Korona virüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 
2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılamamıştır. 
Gelecek yıllarda da hedeflenen performans gösterge değerine 
ulaşılması öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi 
bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.
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Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Dil farkındalığının ve Türkçenin düzgün kullanımının teşvik 
edilmemesi, kurumlar arası iş birliğinin sağlanamaması risk olarak 
değerlendirilmektedir. Korona virüs (Covid-19) salgını kaynaklı 
zorlayıcı sebep gerekçesiyle Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın 
önüne geçmek amacıyla bilim, eğitim, öğretim ve yayın kuruluşları 
başta olmak üzere, hayatın tüm alanlarında Türkçenin doğru ve 
etkin kullanımının sağlanması, Türkçenin korunmasına katkıda 
bulunmak için kurum ve kuruluşlarla iş birliği faaliyeti çalışmaları 
yapılamamıştır. Bu sebeple gelecek yıllarda Türkçenin korunmasına 
katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar desteklenecek; mevcut 
kontroller sürdürülecektir.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG2.4.3. Türkçenin 
doğru ve güzel kul-
lanılmasını teşvik 
amacıyla verilen 
ödüllere sağlanan 
destek sayısı/yıl 
(birikimli)

35% 5 15 8 30,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

Korona virüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 
2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılamamıştır. 
Gelecek yıllarda hedeflenen performans göstergesine ulaşılması 
öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir 
güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Dil farkındalığının ve Türkçenin düzgün kullanımının teşvik 
edilmemesi, kurumlar arası iş birliğinin sağlanamaması risk olarak 
değerlendirilmektedir. Korona virüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı 
sebep gerekçesiyle, Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını teşvik 
amacıyla ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim öğrencileri arasında 
ödüllü yarışmalar düzenlenmesi; şair, yazar, sunucu ve sanatçılara 
ödüller verilmesi faaliyeti; dünyada ve dolayısıyla ülkemizi etkisi 
altına alan korona virüs (Covid-19) salgını sonlandığında yarışma 
yapılacak ve ödüller verilecektir. 
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Amaç (A3)
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.

H3.1. Performansı 100,00

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni

Her yıl, anılacak kişiler ve hadiselerle ilgili etkinlik takvimi belirlenmesi; 
belirlenen takvime uygun olarak Türk dilinin gelişmesine katkı sağlamış 
şair ve yazarlar için anma etkinlikleri düzenlenmesi; Türkçenin 
tarihî dönemlerinde yaşanan belli başlı hadiselerin anlatılması ile 
düzenlenecek etkinliklere bilim ve kültür çevrelerinden kişilerin 
konuşmacı olarak katılmasının sağlanması planlanmıştır. 2020 yılı 
için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmış olup bir sapma 
meydana gelmemiştir. Plan başlangıç döneminde, hedef ve performans 
göstergeleri ile ilgili bir değişiklik meydana gelmemiştir.

Hedefe İlişkin 
Alınacak Önlemler

Kurumun başka bir faaliyeti ile aynı zamana denk gelmeyen 
anma etkinlikleri yapılmaktadır. Anma etkinlikleri için bir takvim 
oluşturulacaktır.

Sorumlu Birim Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG3.1.1. Yapılan 
anma etkinlikleri 
sayısı/yıl 
(birikimli)

100% 10 16 16 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. Gelecek 
yıllarda da hedeflenen gösterge değerine ulaşılması öngörülmekte 
ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Anma etkinlikleri faaliyetleri ile Kurumun diğer faaliyetlerinin 
tarihlerinin çakışması, Türk dili araştırmaları tarihinde emeği geçen 
kişilerin ve yaşanan belli başlı vakaların anılmasına yönelik plan ve 
programın hazırlanmaması risk olarak değerlendirilmektedir. Türk 
dilinin gelişme sürecinde emeği geçen kişilerin ve yaşanan belli 
başlı vakaların anılmasına yönelik etkinlik takvimi hazırlanacaktır.
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Amaç (A3)
Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek gelecek nesillere 
aktarılmasını sağlamak.

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

H3.2. Performansı 0,00

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni

Türk dilinin ve Türk Dil Kurumunun kuruluşundan bugüne tarihini 
konu alan bir belge film hazırlatılması; Türk dilinin zenginliklerini, 
tarihini ve gücünü ortaya koyan bilgi ve belgeler, günümüz basın yayın 
teknolojileri kullanılarak gelecek nesillere aktarılması; çok dilli olarak 
hazırlatılması sağlanan belge filmin, millî ve milletlerarası yayın 
kuruluşlarında yayımlatılması ve YD ortamında çoğaltılarak geniş 
kitlelere ulaştırılması planlanmıştır. Ancak korona virüs (Covid-19) 
salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle ihalesi yapılamamıştır. 
Belgesel hazırlatma altyapı çalışmaları devam etmekte olup önümüzdeki 
yıllarda performans göstergelerine yönelik çalışmalarda iyileştirme 
yapılması planlanmaktadır. Plan başlangıç döneminde, hedef ve 
performans göstergeleri ile ilgili bir değişiklik meydana gelmemiştir. 

Hedefe İlişkin 
Alınacak Önlemler

Belgesel filmin hazırlanması için altyapı çalışmaları hazırlanmıştır. 
Belgesel film çalışmaları 4734-4735 sayılı Kamu İhale ve Sözleşmeler 
Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Sorumlu Birim Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG3.2.1. Türk 
dilinin tarihini 
konu alan 
belgeselin 
tamamlanma 
oranı/yüzde 
(birikimli)

100% 15% 75% 15% 0,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılamamıştır. 
Gelecek yıllarda hedeflenen performans göstergesine ulaşılması 
öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir 
güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.
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Sürdürülebilirlik

Türk dilinin tarihî süreç içerisindeki gelişimi ile ilgili bilgi ve belgelerin 
belge film formatına ve senaryosuna çevrilememesi, uzun süreli ve 
teknik bir çalışma gerektirmesi risk olarak değerlendirilmektedir. 
Dünyayı ve dolayısıyla ülkemizi etkisi altına alan korana virüs 
(Covid-19) salgını sonlandığında 4734-4735 sayılı Kamu İhale ve 
Sözleşmeler Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Amaç (A3)
Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek gelecek nesillere 
aktarılmasını sağlamak.

Hedef (H3.3.) 
Osmanlı alfabesi ile yazılmış eserler günümüz alfabesine 
kazandırılacaktır.

H3.3. Performansı 0,00

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni

Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmesi 
ve yaygınlaştırılması; Türk dili sevgisini ve bilincini geliştirecek ve 
yaygın hâle getirecek çalışmaların yürütülmesi; Osmanlı alfabesi ile 
yazılmış eserlerin günümüz alfabesine çevrilerek halkın yararına 
sunulması; Türk dili ile ilgili bazı alanlarda ve konularda araştırmalar 
yürütmek, bu araştırmaların yayına dönüştürülmesi ile ilim dünyamıza 
yeni yayınlar kazandırılmasının sağlanması planlanmıştır. Ancak 
Kurum dışı isteklilerin eser basım talebinde bulunmaması ve korona 
virüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle eser 
yayımlanamamıştır. Plan başlangıç döneminde, hedef ve performans 
göstergeleri ile ilgili bir değişiklik meydana gelmemiştir.

Hedefe İlişkin 
Alınacak Önlemler

Bilim Kurulu üyelerinden oluşan Kol ve Komisyonların kurulması 
ve bu alanda yapılacak çalışmalar ile bilim adamları tarafından 
Osmanlı alfabesi ile yazılmış günümüz alfabesine çevrilmiş bilimsel 
çalışmalar ilgili kurullarımız tarafından değerlendirildikten sonra 
uygun bulunanlar bilim dünyasına kazandırılacaktır. Mevcut kontrol 
yöntemleri sürdürülecektir.

Sorumlu Birim Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG3.3.1. “Türk 
Edebiyat Tarihleri” 
dizisinden 
yayımlanan 
eser sayısı/yıl 
(birikimli)

50% 0 2 0 0,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.
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Etkililik

Kurum dışı isteklilerin eser basım talebinde bulunmaması ve koron 
avirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 2020 
yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılamamıştır. 
Gelecek yıllarda performans göstergesine ulaşılması öngörülmekte 
ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Bilimsel kol ve komisyonların çalışmalarındaki aksama, Kurum dışı 
isteklilerin eser basım talebinde bulunmaması ve bilim adamlarının 
2547 sayılı Kanun’un 38. maddesine dayalı olarak Kurumumuzda fiilen 
görevlendirilmemesi risk olarak değerlendirilmektedir. Bilim Kurulu 
üyelerinden oluşan Kol ve komisyonların kurulması ve bu alanda 
yapılacak çalışmalar ile bilim adamları tarafından Osmanlı alfabesi 
ile yazılmış ve günümüz alfabesine çevrilmiş bilimsel çalışmalar ilgili 
kurullarımız tarafından değerlendirildikten sonra uygun bulunanlar 
bilim dünyasına kazandırılacaktır.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG3.3.2. Günümüz 
alfabesine 
kazandırılan 
edebî eser (hikaye, 
roman, şiir, tiyatro 
vb.) sayısı/yıl 
(birikimli)

50% 0 2 0 0,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

Kurum dışı isteklilerin eser basım talebinde bulunmaması ve korona 
virüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 2020 
yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılamamıştır. 
Gelecek yıllarda performans göstergesine ulaşılması öngörülmekte 
ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Bilimsel kol ve komisyonların çalışmalarındaki aksama, Kurum dışı 
isteklilerin eser basım talebinde bulunmaması ve bilim adamlarının 
2547 sayılı Kanun’un 38. maddesine dayalı olarak Kurumumuzda fiilen 
görevlendirilmemesi risk olarak değerlendirilmektedir. Bilim Kurulu 
üyelerinden oluşan Kol ve Komisyonların kurulması ve bu alanda 
yapılacak çalışmalar ile bilim adamları tarafından Osmanlı alfabesi 
ile yazılmış ve günümüz alfabesine çevrilmiş bilimsel çalışmalar ilgili 
kurullarımız tarafından değerlendirildikten sonra uygun bulunanlar 
bilim dünyasına kazandırılacaktır.
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Amaç (A3)
Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek gelecek nesillere 
aktarılmasını sağlamak.

Hedef (H3.4) Yaşayan dillerde iki dilli sözlükler hazırlanacaktır.

H3.4. Performansı 100,00

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni

Terim çalışma gruplarınca ve kurum, kuruluşlar tarafından hazırlanan 
sözlüklerin baskı işlemleri geliştirilerek ilgililerin hizmetine sunulması; 
Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın önüne geçmek amacıyla 
bilim, eğitim, öğretim ve yayın kuruluşları başta olmak üzere hayatın 
tüm alanlarında Türkçenin doğru ve etkin kullanımının sağlanması; 
yaşayan dillerde sözlük üretme çalışmaları yürütülmesi planlanmış 
olup hedeflenen performans göstergesi gerçekleşmiştir. Plan başlangıç 
döneminde, hedef ve performans göstergeleri ile ilgili bir değişiklik 
meydana gelmemiştir.

Hedefe İlişkin 
Alınacak Önlemler

Önümüzdeki yıllarda, Yayın Takip Sistemi üzerinden kontroller 
artırılacaktır.

Sorumlu Birim Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG3.4.1. “Arapça-
Türkçe Sözlük”ün 
tamamlanma 
oranı/yüzde 
(birikimli)

40% 0% 40% 40% 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. Gelecek 
yıllarda hedeflenen performans göstergesine ulaşılması öngörülmekte 
ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Bilim ve uygulama kollarının çalışmalarındaki aksama, Kurum dışı 
isteklilerin eser basım talebinde bulunmaması, bilim adamlarının 
2547 sayılı Kanun’un 38. maddesine dayalı olarak Kurumumuzda 
fiilen görevlendirilmemesi risk olarak değerlendirilmektedir. Arapça-
Türkçe Sözlük hazırlama çalışmaları, Yayın Takip Sistemi üzerinden 
kontrolleri artırılacaktır.
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Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG3.4.2. Kazakça 
ve Çuvaşça 
sözlüklerinin 
tamamlanma 
oranı/yüzde 
(birikimli)

30% 20% 100% 100% 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik
2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. 
Sözlük tamamlanmış ve performans göstergesine ilişkin herhangi 
bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik
Kazakça ve Çuvaşça Sözlük tamamlanmış ve halkın hizmetine 
sunulmuştur.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG3.4.3. 
Makedonca- 
Türkçe Sözlük’ün 
tamamlanma 
oranı/yüzde 
(birikimli)

30% 45% 100% 100% 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik
2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. 
Sözlük tamamlanmış ve performans göstergesine ilişkin herhangi 
bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik
Makedonca-Türkçe Sözlük tamamlanmış ve halkın hizmetine 
sunulmuştur.
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Amaç (A4)
Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun 
Türk dili alanındaki ilmî yetkinliğini ortaya koymak.

Hedef (H4.1.) 
Bilgi teknolojilerinin sağladığı imkânlardan da yararlanılarak 
kütüphane hizmetlerinin etkinlik düzeyi yükseltilecektir.

H4.1. Performansı 97,48

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni

Türk Dil Kurumu Kütüphanesinde bulunan nadir eserlerin 
sayısallaştırılarak elektronik ortama aktarılması, künye bilgilerinin 
düzenlenmesi, taranabilir bir yapıda bir sunucu bilgisayar üzerinde 
depolanması, görüntülerle eşleştirilmesi, kredi kartlı bir alt sistem 
vasıtasıyla kullanıcıların hizmetine sunulması, bilgi teknolojilerinin 
sağladığı imkânlardan da yararlanılarak kütüphane hizmetlerinin 
etkinlik düzeyinin yükseltilmesi planlanmış ve korona virüs (Covid-19) 
salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 2020 yılında hedeflenen 
performans göstergesine makul seviyede ulaşılmış olup plan başlangıç 
döneminde, hedef ve performans göstergeleri ile ilgili bir değişiklik 
meydana gelmemiştir.

Hedefe İlişkin 
Alınacak Önlemler

Mevcut personel için görev dağılımı yapılmış, nadir eserler sayısal 
hâle getirilmiş, Türkoloji alanında yayımlanan eserler kütüphaneye 
kazandırılmış, kullanıcı hizmetlerine ağırlık verilmiş ve diğer hizmetler 
en üst düzeyde yapılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda çalışmaların 
dünya standartlarında yapılması için nitelikli personel yetersizliği 
bulunmakta olup nitelikli personel talebimiz için personel talep formu 
düzenlenmiştir.

Sorumlu Birim Kütüphane Müdürlüğü

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG4.1.1. Sayısal 
hâle getirilen 
nadir eser sayısı/
yıl (birikimli)

40% 1.387 2.497 2.427 93,69

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine makul seviyede 
ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda hedeflenen performans göstergesine 
ulaşılması öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi 
bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.
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Sürdürülebilirlik

Nadir eserlerin elektronik ortama aktarılmaması hâlinde okuyuculara 
eserin aslının verilmesinden dolayı eserler yıpranabilir ve zarar 
görmesi risk olarak değerlendirilmektedir. Mevcut personel için 
görev dağılımı yapılmış, nadir eserler sayısal hâle getirilmiş, 
kullanıcı hizmetlerine ağırlık verilmiş ve diğer hizmetler en üst 
düzeyde yapılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda çalışmaların dünya 
standartlarında yapılması için nitelikli personel yetersizliği bulunmakla 
birlikte korona virüs (Covid-19) salgını sonlandığında nadir eserlerin 
sayısal hâle getirilmesi çalışmaları sürdürülecektir.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 

(%)

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri (2018) 

(A)

2020 

Dönemindeki 

Yılsonu 

Hedeflenen 

Değer (B)

2020 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

Değeri ( C )

Performans 

(%)  (C-A)/

(B-A)

PG4.1.2. Türkoloji 
alanındaki 
bütün yayınların 
kütüphaneye 
kazandırılma 
sayısı/yıl 
(birikimli)

60% 63.983 67.983 70.840 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. Gelecek 
yıllarda hedeflenen performans göstergesine ulaşılması öngörülmekte 
ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Türkoloji alanında yayımlanan eserlerin takip edilmemesi risk olarak 
değerlendirilmektedir. Dünyada ve ülkemizde, Türkoloji alanında 
yayımlanan eserlerin takip edilmesi ve kütüphaneye kazandırılması; 
bilgi teknolojilerinin sağladığı imkânlardan da yararlanılarak kütüphane 
hizmetlerinin etkinlik düzeyinin yükseltilmesi sağlanacaktır.

Amaç (A4)
Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun 
Türk dili alanındaki ilmî yetkinliğini ortaya koymak.

Hedef (H4.2.) Kurumun insan kaynakları nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.

H4.2. Performansı 39,37
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Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni

Personelin eğitim ihtiyaçlarının düzenli olarak belirlenmesi, eğitim 
ihtiyaçlarının tahlil edilmesi, yıllık hizmet içi eğitim programları 
hazırlanması, eğitim için gerekli altyapının temin edilmesi, hizmet 
içi eğitimlere ilişkin değerlendirmeler yapılması; ayrıca teknik ve 
akademik altyapının oluşturulmasına yönelik belirlenen ihtiyaca 
uygun Türk dili, lehçeleri, dil bilimi, yabancı diller, bilgisayar, grafik 
ve musahhihlik konularında personel istihdam edilmesi ve yürütülen 
projelerde yer almak üzere üniversitelerden bilim adamlarının 
görevlendirilmesi, mesleki gelişime yönelik hizmet içi eğitimlerin 
artırılması, akademik altyapıyı ve kurumsal donanımını güçlendirerek 
Kurumun Türk dili alanındaki ilmî yetkinliğinin ortaya konması 
planlanmıştır. Ancak korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı 
ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu 
temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol 
altında tutma sebebiyle hazırlanan 2020-2021 dönemi eğitim programı 
uygulanamamış olup performans göstergesine de ulaşılamamıştır. 
Plan başlangıç döneminde, hedef ve performans göstergeleri ile ilgili 
bir değişiklik meydana gelmemiştir.

Hedefe İlişkin 
Alınacak Önlemler

Hizmet içi eğitim programı hazırlanmış olup yeni korona virüs (Covid-19) 
salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kurumlardan istenen 
eğitimciler gelememişlerdir. Korona virüs salgının sonlanması hâlinde 
kurumlarla iş birliğine daha fazla önem verilerek eğitim ihtiyaçları 
çerçevesinde planlanan eğitimlerin yapılması sağlanacaktır. 

Sorumlu Birim İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

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

40% 20 28 21 12,50

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. Gelecek 
yıllarda hedeflenen performans göstergesine ulaşılması öngörülmekte 
ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.
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Sürdürülebilirlik

Personel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmemesi, hizmet içi eğitim 
programının hazırlanmaması, nitelikli akademik ve teknik yapının 
oluşturulmaması risk olarak değerlendirilmektedir. 2020-2021 yılları 
için birimlerden gelen eğitim taleplerine dayanarak eğitim planı 
oluşturulmuş ve başkanlık onayı alınmış olup korona virüs (Covid-19) 
salgını sonlandığında eğitim programı uygulanacaktır.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG4.2.2. Eğitime 
katılan personel 
sayısı/yıl 
(birikimli)

30% 310 516 340 14,56

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. Gelecek 
yıllarda hedeflenen performans göstergesine ulaşılması öngörülmekte 
ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Personel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmemesi, hizmet içi eğitim 
programının hazırlanmaması, nitelikli akademik ve teknik yapının 
oluşturulmaması risk olarak değerlendirilmektedir. 2020-2021 yılları 
için birimlerden gelen eğitim taleplerine dayanarak, eğitim planı 
oluşturulmuş ve başkanlık onayı alınmış olup korona virüs (Covid-19) 
salgını sonlandığında eğitim programı uygulanacaktır.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

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

30% 64 70 72 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 
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Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. Gelecek 
yıllarda hedeflenen performans göstergesine ulaşılması öngörülmekte 
ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik

Personel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmemesi, hizmet içi eğitim 
programının hazırlanmaması, nitelikli akademik ve teknik yapının 
oluşturulmaması risk olarak değerlendirilmektedir. Türk dili, lehçeleri, 
dil bilimi, yabancı diller, bilgisayar, grafik ve musahhihlik konularında 
personel istihdam edilmesi ve Bilim Kurulu ve yürütülen projelerde 
yer almak üzere üniversitelerden bilim adamlarının görevlendirilmesi 
yapılmış olup gelecek yıllarda da nitelikli personel ataması ve 
görevlendirmesi yapılacaktır. 

Amaç (A4)
Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun 
Türk dili alanındaki ilmî yetkinliğini ortaya koymak.

Hedef (H4.3.) Kurumun fiziki ve teknolojik donanımı güçlendirilecektir.

H4.3. Performansı 70,00

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni

“Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Türk Dil Kurumu ve Türk 
Tarih Kurumu) Yerleşkesi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 
İşi” 2015H041500 proje numaralı Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih 
Kurumunun kampüs yapımı yatırımı ile ilgili ilgi inşaat ihalesinin 
14.12.2017 tarihinde yapıldığı, 26.01.2018 tarihinde sözleşme imzalandığı 
ve 02.02.2018 tarihinde yer teslimi yapıldığı belirtilmiştir. Yüklenici 
iş ortaklığı tarafından hazırlanan ve 12.02.2018 tarihinde TOKİ’ye 
sunulan iş programı, TOKİ tarafından onaylanıp 09.03.2018 tarihinde 
ilgili firmaya bildirilmiştir. İnşaatın %4,70 düzeyindeki gerçekleşme 
aşamasında, yüklenici firma 21.01.2019 tarihinde, 18.01.2019 tarihli ve 
30659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “7161 nolu Vergi Kanunları 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun”da yapılan değişiklikten ötürü Sözleşme’nin 
tasfiyesi talebinde bulunmuştur. TOKİ; 30.07.2019 tarih, 88021 sayılı 
Başkanlık oluru ile yapım işinin tasfiye edildiğini tarafımıza bildirmiştir. 
Bu sebeple performans göstergesinde gerçekleşme sağlanamamıştır. 
Kurum hizmet binasının bakım, onarımı yaptırılmış; fiziki çalışma 
ortamının iyileştirilmesi yapılmış; personelin hizmet sunumunda 
bilgi ve haberleşme teknolojilerinden azami ölçüde yararlanmasının 
sağlanması amacıyla bilgi işlem altyapısı güçlendirilmiş; teknolojideki 
gelişmelere paralel olarak donanımlar iyileştirilmiş; kurumun fiziki 
ve teknolojik donanımının güçlendirilmesi yapılmıştır. Bu sebeple 
performans göstergelerinde gerçekleşme sağlanmıştır. Plan başlangıç 
döneminde hedef ve performans göstergeleri ile ilgili bir değişiklik 
meydana gelmemiştir.



2020 YILI İDARE FAALİYET RAPORU      TÜRK DİL KURUMU188

Hedefe İlişkin 
Alınacak Önlemler

“Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Türk Dil Kurumu ve Türk 
Tarih Kurumu) Yerleşkesi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 
İşi”nin inşaat ihalesi TOKİ’ye yaptırılacak ve kullanılmakta olan 
ana ve ek hizmet binalarımızın bakım onarımı, fiziki ve teknolojik 
donanımlarının güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Sorumlu Birim İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG4.3.1. Kurum 
binasının onarımı-
nın tamamlanma 
oranı/yüzde (mev-
cut değeri koru-
mak)

25% 65% 65% 65% 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. Gelecek 
yıllarda hedeflenen performans göstergesine ulaşılması öngörülmekte 
ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Kurum hizmet binalarının bakımı, onarımı ve ısı yalıtımı ile fiziksel 
çalışma ortamının iyileştirilmemesi; Kurumun fiziki ve teknolojik 
altyapısında karşılaşılacak eksiklikler sebebiyle hizmetlerimizin 
istenilen düzeyde ve kalitede sunulamaması risk olarak 
değerlendirilmektedir. Kurum hizmet binasının bakım, onarımı ve 
ısı yalıtımının yaptırılması; fiziki çalışma ortamının iyileştirilmesi; 
2020 yılında olduğu gibi, gelecek yıllarda da 4734-4735 sayılı Kamu 
İhale ve Sözleşmeler Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

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

30% 5% 80% 5% 0,00
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılamamıştır. 
Gelecek yıllarda hedeflenen performans göstergesine ulaşılması 
öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir 
güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmiştir. 

Sürdürülebilirlik

2019-2023 dönemini kapsayan Stratejik Planımızın hazırlık 
çalışmalarında Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Kampüs 
Yerleşkesi inşaatını yürütmekte olan yüklenici firma Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığına tasfiye talebinde bulunmuş ve Hazine ve Maliye 
Bakanlığı da bu talebe onay vermiştir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
yeniden ihaleye çıkacaktır. “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
(Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu) Yerleşkesi İnşaatları ile 
Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” 2021 yılı içerisinde hizmet binası 
inşaatı yapım ihalesi, TOKİ’ye yaptırılacaktır.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG4.3.3. Kurumun 
yıllık fiziki do-
nanım ve altyapı 
ihtiyaçlarının kar-
şılanma oranı/yüz-
de (mevcut değeri 
korumak)

20% 85% 85% 85% 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. Gelecek 
yıllarda hedeflenen gösterge değerine ulaşılması öngörülmekte ve 
performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.

Etkinlik

Kurumun hizmet binasının mütemmim cüzü olan kalorifer kazanlarının 
ekonomik ömrünü tamamlaması ve bu konuda düzenlenen rapor 
çerçevesinde yapılan yenileme sebebiyle tahmin edilen maliyetin 
ötesinde harcama gerçekleşmiştir. 

Sürdürülebilirlik

Kurum hizmet binalarının bakımı, onarımı ve ısı yalıtımı ile fiziksel 
çalışma ortamının iyileştirilmemesi risk olarak değerlendirilmektedir. 
Kurumun yıllık fiziki donanım ve altyapı ihtiyaçları, 4734-4735 sayılı 
Kamu İhale ve Sözleşmeler Kanunu çerçevesinde yerine getirilmiş olup 
gelecek yıllarda da fiziki donanım ve altyapı ihtiyaçları karşılanacaktır. 



2020 YILI İDARE FAALİYET RAPORU      TÜRK DİL KURUMU190

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

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

25% 85% 85% 85% 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. 
Gelecek yıllarda hedeflenen performans göstergesine ulaşılması 
öngörülmektedir. Bu sebeple performans göstergesine ilişkin herhangi 
bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Kurumun fiziki ve teknolojik altyapısında karşılaşılacak 
eksiklikler sebebiyle Kurum personelinin verimli çalışamaması ve 
hizmetlerimizin istenilen düzeyde ve kalitede sunulamaması risk 
olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Kurumun teknolojik 
donanımı, yazılımı, ağ ve güvenlik altyapıları için gerekli olan izleme, 
yedekleme, güvenli internet erişimi amaçlı sistemleri güçlendirilmiştir. 
Anılan faaliyetlere ilişkin sertifikaların alınması sağlanmış, sistemlerin 
düzenli olarak bakım ve onarımları yapılmış, gerekli görülen 
yeni sistemlerin edinilmesi sağlanmış ve Bilgi Güvenliği Belgesi 
hazırlanmıştır. Gelecek yıllarda da gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Amaç (A4)
Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun 
Türk dili alanındaki ilmî yetkinliğini ortaya koymak.

Hedef (H4.4.) Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.

H4.4. Performansı 90,67
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Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni

Kurum yayınlarının halkın geniş kesimlerine tanıtılması ve 
ulaştırılması için yayınların katalog hâlinde genel ağ ortamında 
kullanıma açılması, elektronik ortamda satışının yapılması, künye 
bilgilerinin düzenlenmesi, taranabilir yapıda bir sunucu bilgisayar 
üzerinde depolanması ve görüntülerle eşleştirilmesi suretiyle bir 
sistem oluşturulması ve bu sistemin kredi kartlı bir alt sistem 
vasıtasıyla kullanıcıların hizmetine sunulması; Kurum yayınlarının, 
üniversiteler ve kitap fuarlarında kitap satış aracı ile satışa sunulması 
faaliyetleri planlanmıştır. Ancak korona virüs (Covid-19) salgınının 
toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, 
sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım 
hızını kontrol altında tutma sebebiyle Kurum yayınlarının tanıtımı ve 
satışı yapılamamış olup hedeflenen performans göstergesinde makul 
seviyede gerçekleşme sağlanmıştır. Plan başlangıç döneminde, hedef 
ve performans göstergeleri ile ilgili bir değişiklik meydana gelmemiştir.

Hedefe İlişkin 
Alınacak Önlemler

Kurumumuz yayınlarının hedeflenen sayıda e-kitap olarak 
hazırlanabilmesi için gerekli olan yazılım ve sistemlerin temin 
edilmesi sağlanmış; e-kitap uygulamasına geçilerek yayınlarımızın 
daha geniş okuyucu kitlesine ulaşması sağlanacaktır. Ayrıca satışı 
yapılan yayınlarımızın tamamının e-mağaza sistemine yüklenmesi 
tamamlanmıştır. Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması 
kapsamında Kurum envanterine giren yeni kitap satış aracının, kitap 
satış faaliyetine başlaması için gerekli planlamalar yapılmıştır.

Sorumlu Birim İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG4.4.1. E-Mağaza 
olarak satışa 
sunulan toplam 
yayın sayısı/yıl 
(birikimli)

30% 622 754 834 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. Gelecek 
yıllarda hedeflenen performans göstergesine ulaşılması öngörülmekte 
ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.
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Sürdürülebilirlik

Kurum yayınlarının katalogları genel ağ ortamında kullanıma 
açılmaması, yayınların e-kitap ve e-mağaza olarak satışa 
hazırlanmaması, künye bilgilerinin düzenlenmemesi risk olarak 
değerlendirilmektedir. Kurum yayınlarının halkın geniş kesimlerine 
tanıtılması ve ulaştırılması için Kurum yayınlarının katalog hâlinde 
genel ağ ortamında kullanıma açılması, yayınların elektronik ortamda 
satışının yapılması faaliyeti, gelecek yıllarda da yapılacaktır.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG4.4.2. E-Kitap 
olarak satışa 
sunulan toplam 
yayın sayısı/yıl 
(birikimli)

35% 0 4 5 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. Gelecek 
yıllarda hedeflenen performans göstergesine ulaşılması öngörülmekte 
ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Kurum yayınlarımızın e-kitap olarak satışının yapılamaması, 
yayınlarımızın geniş kitlelere ulaşamaması risk olarak 
değerlendirilmektedir. Kurumumuz yayınlarının hedeflenen sayıda 
e-kitap olarak hazırlanabilmesi için gerekli olan yazılım ve sistemlerin 
temin edilmesi sağlanmış; e-kitap uygulamasına yönelik çalışmalar 
gelecek yıllarda da sürdürülecek ve yayınlarımızın daha geniş okuyucu 
kitlesine ulaşması sağlanacaktır. 

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG4.4.3. Kitap 
satış aracıyla 
ziyaret edilen 
yer sayısı/yıl 
(birikimli)

35% 74 104 96 73,33
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine makul seviyede 
ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda hedeflenen performans göstergesine 
ulaşılması öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi 
bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Kurum yayınlarının illerde, üniversitelerde ve kitap satış fuarlarında 
tanıtma ve satış hizmeti verilmemesi risk olarak değerlendirilmektedir. 
Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni 
açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, 
fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında 
tutma riski sonlandığında kitap satış aracımız ile değişik illerde, 
üniversitelerde ve kitap satış fuarlarında Kurum yayınlarının tanıtımı 
ve satışı yapılacaktır. 

Amaç (A4)
Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun 
Türk dili alanındaki ilmî yetkinliğini ortaya koymak.

Hedef (H4.5.) 
Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı çalışma düzenine 
süreklilik kazandırılacaktır.

H4.5. Performansı 100,00

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni

Stratejik plan belgesinin sistematik bir şekilde izlenmesi ve 
değerlendirilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması; iç kontrol, 
performans esaslı bütçeleme, raporlama gibi mali ve genel yönetim 
araçlarının kurumsallaşmasının sağlanması faaliyetlerinin yapılması 
planlanmıştır. Bu kapsamda Stratejik Plan Belgesi’nin izlenmesi 
ve değerlendirilmesi yapılmış, mali ve genel yönetim araçlarının 
kurumsallaşması çalışmaları yapılmış, kaynak tahsis sürecinin 
etkinliğini sağlamak için stratejik plan ile bütçe bağlantısı performans 
programı ile güçlendirilmiştir. Gerekli raporlar hazırlanmıştır. 2020 
yılında hedeflenen performans göstergesine ulaşılmış olup bir sapma 
meydana gelmemiştir. Plan başlangıç döneminde hedef ve performans 
göstergeleri ile ilgili bir değişiklik meydana gelmemiştir.

Hedefe İlişkin 
Alınacak Önlemler

Önümüzdeki yıllarda da mevzuat gereği, performans hedefini 
gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Sorumlu Birim Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG4.5.1. Stratejik 
Plan Uygulama, 
İzleme ve 
Değerlendirme 
tamamlanma 
oranı/yüzde 
(birikimli)

30% 0% 40% 40% 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. 
Gelecek yıllarda da hedeflenen performans göstergesine ulaşılması 
öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir 
güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

Kamu kaynaklarının hukuka uygun olarak elde edilmesi ve 
kullanılması süreçlerinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 
Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Sözleşmeler 
Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuatların sorumlu personeller 
tarafından yeterince bilinmemesi risk olarak değerlendirilmektedir. 
Kanun, yönetmelik, tebliğ ve üst politika belgeleriyle ilişkilendirilerek; 
amaç, hedef, faaliyet ve performans göstergeleri belirlenerek hazırlanan 
ve 2019-2023 dönemini kapsayan Stratejik Plan’ın izlenmesi ve 
değerlendirilmesi faaliyeti, 2020 yılında olduğu gibi gelecek yıllarda 
da yerine getirilecektir.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG4.5.2. İç kontrol 
sisteminin 
Kamu İç Kontrol 
Standartlarına 
uyumunun 
sağlanma oranı/
yüzde (mevcut 
değeri korumak)

30% 88% 88% 88% 100,00
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. 
Gelecek yıllarda da hedeflenen performans göstergesine ulaşılması 
öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir 
güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.

Sürdürülebilirlik

İç Kontrol Sistemi’nin, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyumu’nun 
Kurumumuzda sağlanmaması, Kamu kaynaklarının hukuka uygun 
olarak elde edilmesi ve kullanılması süreçlerinde 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 
4735 sayılı Sözleşmeler Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatların 
sorumlu personeller tarafından yeterince bilinmemesi, mevzuat 
değişikliklerinin takip edilmemesi, yeterli düzeyde hizmet içi eğitim 
düzenlenmemesi, risk olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 
riskleri ortadan kaldırmak amacıyla iç kontrol sisteminin, kamu iç 
kontrol standartlarına uyumunun sağlanması için mevzuat eğitimi ve 
bilgilendirme toplantıları yapılacak, raporların zamanında hazırlanması 
ve yayımlanması sağlanacaktır.

Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2018) 
(A)

2020 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B)

2020 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri ( C )

Performans 
(%)  (C-A)/

(B-A)

PG4.5.3. Üretilen 
rapor sayısı/yıl 
(birikimli)

40% 41 57 57 100,00

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından 
performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.

Etkililik

2020 yılı için hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. 
Gelecek yıllarda da hedeflenen performans göstergesine ulaşılması 
öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir 
güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.
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Sürdürülebilirlik

Kamu kaynaklarının hukuka uygun olarak elde edilmesi ve 
kullanılması süreçlerinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 
Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Sözleşmeler 
Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatların sorumlu personeller 
tarafından yeterince bilinmemesi, mevzuat değişikliklerinin takip 
edilmemesi, yeterli düzeyde hizmet içi eğitim düzenlenmemesi, risk 
olarak değerlendirilmektedir. Riskleri ortadan kaldırmak için mevzuat 
eğitimi ve bilgilendirme toplantıları yapılacak, raporların zamanında 
hazırlanması ve yayımlanması sağlanacaktır. Mevzuatlar gereğince 
aşağıda yer alan raporlar hazırlanmakta ve yayımlanmaktadır:

*2020 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu.

*2021 Performans Programı.

*2020 Yılı Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu.

*2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu.

*2020 Yılı Faaliyet Raporu.

*2019 Yılı Bütçe Kesin Hesabı.

*2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu.

*2019-2020 Dönemini Kapsayan İç Kontrol Sistemi Değerlendirme 
Raporu.

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.

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 ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında 
değerlendirilmektedir.

Değerlendirmenin etkili bir araç olabilmesi için politika oluşturulması ve uygulanması 
sürecinin ayrılmaz bir parçası olması gerekmektedir. Buna karşın uygulamada Stratejik Plan, 
Program 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 
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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 bilgilerin 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 göndermiştir. 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 sayfamızda 
yayımlanmış ve raporun birer örneği Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.

2020 Yılı Programı’nda 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.

10.12.2003 tarihinde kabul edilen ve 24.12.2003 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5018 
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunun Kamu Yatırım Projeleri başlıklı Madde 
25- (Değişik birinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/213 md.) Kamu yatırım projeleri ilgili mevzuat 
hükümleri çerçevesinde hazırlanır, uygulanır ve izlenir. Bu kapsamda Kamu yatırım 
projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen 
yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor hâlinde Sayıştay Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığına 
ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir. Hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda 2020 Yılı Programında yer alan projelerin gerçekleşme durumları, Strateji 
Geliştirme Müdürlüğü tarafından proje uygulama raporları, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 
Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğüne, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve 
Sayıştay Başkanlığına gönderilmektedir.

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 birimlerle irtibat kurulmak suretiyle 
cevaplandırılmaktadır.
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KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Stratejik Planda Öngörülemeyen Kurumsal Kapasite İhtiyaçları
2019-2023 dönemini kapsayan stratejik plan çalışmalarında, Kurum yöneticileri ve 
çalışan temsilcilerinden oluşan bir çalışma kuruluyla ve çalışanların 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.

B) Üstünlükler

Güçlü Yönler
1.  Anayasal bir kurum olması ve Kurumun Cumhurbaşkanlığının gözetiminde, Atatürk 

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

2. Kurumun akademik bir kimliğinin olması.

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

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

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

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

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

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

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

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

11.  Üniversitelerin en önemli dış paydaşımız olması.

Fırsatlar
1.  Sosyal politikaların uygulanmasında siyasi erkin güçlü desteğinin alınması.

2.  Bankacılık sektörünün büyüme eğilimi göstermesi Türk Dil Kurumu gelirlerinin artma 
eğiliminde olması.

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

IV.
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4.  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 çeşitlilik gösterecek olması.

5.  Türk dünyası içindeki akademisyenlerin, iletişim dili olarak Türkiye Türkçesini 
benimsemiş olması.

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

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

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

9.  Yasal düzenleme ile Türk Dil Kurumunun akademik bir kurum olarak yetkilerini daha 
etkin kullanması daha yararlı sonuçlar verecek olması.

10.  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 geçilecek olması.

11.  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 açacak olması.

C) Zayıflıklar

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 Bakanlığına ilgili, 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı olması, halkın Kurumu politik 
olarak algılamasına yol açması.

2.  Sosyal politikaların oluşturulmasında ideolojik faktörlerin baskın olması.

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

4.  Norm ve değerlerin değişimden dolayı Türk Dil Kurumu çalışmalarının çağın gerisinde 
kalma ihtimalinin yüksek olması.

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 verilmemesi.

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 ulaşamaması.

C) Değerlendirme
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 29.01.2015 tarihli ve 697-1 
sayılı kararı gereğince Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Kampüs Yapım Projesi, 
10.03.2016 tarihli ve 717-1 sayılı kararı gereğince Türkiye Türkçesinin Köken Bilgisi Sözlüğü 
Projesi ve 28.06.2019 tarihli ve 778/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince Türkiye 
Türkçesi Ağızları Atlası 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.



2020 YILI İDARE FAALİYET RAPORU      TÜRK DİL KURUMU202

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. (31.12.2020, Ankara)

 Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
 Türk Dil Kurumu Başkanı
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Ek-2: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin 
yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde 
süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, 
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 
bilgim olmadığını beyan ederim. (31.12.2020, 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 diğer 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 “2020 Yılı Faaliyet Raporu”nun III/A Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin 
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (31.12.2020, Ankara)

 Hüseyin DOĞANAY
 Strateji Geliştirme Müdürü V.


