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ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ  

Stratejik Planlar; kurumların misyon, amaç ve stratejik alanlarını özetleyen aynı 

zamanda planlama ve hesap döngüsünün kilit belgeleridir. Kapsamlı, kapsayıcı ve şeffaf bir 

stratejik planlama süreci sonunda hazırlanan 2019-2023 Stratejik Planı Kurumumuzun güçlü 

ve zayıf yönlerini, iyileştirilmesi gereken alanlarını görmemize olanak sağlamıştır.  

Türk Dil Kurumunun temel stratejisi, Türkçenin yazılı ve sözlü kaynakları üzerine 

bilime dayalı araştırmalar yapmak; Türkçenin bilim, sanat, edebiyat ve öğretim dili olarak 

gelişmesini ve her alanda doğru kullanılmasını sağlamak misyonu ile faaliyet göstermektedir.  

Türk Dil Kurumu Başkanlığı; bu misyonunu yerine getirmek için 2019-2023 Dönemi 

Stratejik Planını hazırlama çalışmalarına ilişkin kalkınma plan ve programlarında yer alan 

politika ve hedefler doğrultusunda kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde 

edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere katılımcı 

yöntemlerle Stratejik Planı’nı hazırlamıştır.  

2019-2023 Stratejik Planı’nın yapısı, Kurumun geleceği için dört amaç altında bulunan 

önemli hedeflere ulaşmak için çok boyutlu yaklaşımları kapsamaktadır. Kurumsal yapı 

alanlarında belirlenen her bir hedefe ulaşmak için ayrıntılı göstergeler belirlenmiştir.  

Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve 

etkin biçimde alınabilmesi için 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı izleme ve değerlendirme 

modelini geliştirmiştir.  

Değerlendirme raporunun temelini oluşturan izleme, stratejik plan uygulamasının 

sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise uygulama sonuçlarının 

amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve 

uygunluğunun analizidir.  

Türk Dil Kurumu; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı’nda belirtilen amaç, hedef, 

faaliyet ve performans göstergeleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmüştür.  

Bu kapsamda öncelikli faaliyetlerinin başında bilimsel çalışmaları desteklemiş; 

derleme, tarama ve terim çalışmalarını genişleterek planlı bir şekilde sürdürmüş; farklı bilim 

dallarından birçok uzmanın katıldığı bir Türkçe Sözlük Çalışma Grubu oluşturarak günlük ve 

tarihî metinlerin taranması ve bu metinleri tanımlamaya yönelik çalışmaların sürekliliğini 

sağlamış, ayrıca Türk dilinin yapısını tüm incelikleriyle ortaya koyacak gramerinin çağdaş dil 

bilimi yöntemleriyle hazırlanması ile aynı coğrafyada kullanılan dillerin birbirleriyle etkileşim 

içine girmesinin kaçınılmaz olması hasebiyle Türkiye’de kullanılan öbür dillerin de 

araştırılması işini yapmıştır.  

Eğitim-öğretim ve haberleşme araçları başta olmak üzere her düzlemde Türk dilinin 

doğru kullanılması, halkın dil bilincinin geliştirilmesi Türk Dil Kurumunun üzerinde durduğu 

öncelikli konulardandır. Türk Dil Kurumu, Bilim Kurulu üyelerinin katılımıyla oluşturulan 

Bilim ve Uygulama Kolları ile teşkilat kanununda yer alan görev ve sorumluluklar, Stratejik 

Plan’da tespit edilen amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmalarını yürütmüştür. 

Kurumumuz Türkçenin sözlüklerini, Yazım Kılavuzu’nu ve çeşitli yazılımları herkesin 

yararlanmasına sunmakla birlikte dil bilimi araştırma ve çalışmalarını da bilgisayar destekli 

olarak sürdürmüştür. Ayrıca bilim ve teknolojide ortaya çıkan yeni kavramları karşılamak üzere 
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kelime ve adlandırma çalışmalarını, alanla ilgili bilim adamlarının katkılarıyla sürdürmekte; 

halk içinde doğru ve örnek Türkçenin yaygınlaştırılması için basın yayın kuruluşlarıyla, kitle 

haberleşme araçlarıyla iş birliği içerisinde hareket etmektedir.  

Türk Dil Kurumu; kurultay, çalışma toplantısı, sempozyum ve panel gibi bilim 

toplantılarının yanında halka öncelikle de gençlere yönelik sohbetler, konferanslar 

düzenlemekte; üniversitelerde kurulan Türkçe topluluklarının çalışmalarını desteklemekte ve 

böylece halkın bütün kesimlerinde dil bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çaba 

harcamaktadır.  

Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, RTÜK, YÖK, 

ÖSYM, TİKA, TRT, kitle haberleşme araçları, üniversiteler ve ilgili sivil halk kuruluşlarıyla 

ortak çalışmalar yapılmakta, önemli ve anlamlı çalışmalara destek sağlanmaktadır.  

Türk Dil Kurumu, bütün bu çalışmaları ve etkinlikleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 

ve Kontrol Kanunu gereği kalkınma planları ve programları çerçevesinde belirlediği amaç ve 

hedefler doğrultusunda kaynaklarını etkili ve verimli bir biçimde kullanarak yürütmektedir.  

2020 Yılı Değerlendirme Raporu’nun yayımlanmasındaki amacımız Türk Dil 

Kurumunun yıllık olarak nasıl ilerlediği ve nasıl daha güçlü bir pozisyona geldiğimize dair 

doğru bir yön vermektir.  

 

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN  

Türk Dil Kurumu Başkanı 
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1. GİRİŞ  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun amaçlarından biri; kalkınma 

planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali 

saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir.  

Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla kalkınma 

planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe 

ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, 

performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin 

izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir.  

Bu süreçte, ideal bir değerlendirmenin yapılması için Strateji Geliştirme Birimi (SGB) 

tarafından harcama birimi ve diğer birimlerden sorumlu oldukları hedefler bazında 

değerlendirme raporlarını hazırlamaları istenmiş, birimler bu raporları SGB’ye belirtilen süre 

içerisinde göndermiş ve SGB, harcama birimi ve diğer birimlerinden gelen raporları, kendi 

değerlendirmelerini de ekleyerek konsolide etmiş ve nihai hâle getirmiştir.  

Strateji Geliştirme Birimi, Stratejik Plan değerlendirme raporunu, üst yönetici 

başkanlığında, başkan yardımcısı ve birimlerinde katılımı ile yapılan değerlendirme 

toplantısında stratejik planın kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınması 

gereken önlemleri de belirterek nihai hâle getirmiş ve 2021 yılı Mart ayı sonunda 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunmuştur.  

Değerlendirme, hedef, faaliyet ve performans göstergelerine ilişkin birikimli değerleri 

bünyesinde barındıran, faaliyet raporu için güçlü bir temel oluşturan, 2019-2023 dönemini 

kapsayan stratejik plan değerlendirme raporunda, devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin 

amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda 

bulunduğunu belirlemek amacıyla ayrıntılı bir inceleme yapılmıştır. Bu çerçevede, 

değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, 

etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analizi raporun konusunu teşkil etmiştir.  

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.  
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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.  

 

 

2. MİSYON VİZYON VE TEMEL DEĞERLER  

 

Türk Dil Kurumunun misyon, vizyon ve temel değerler bildirimleri ile stratejik amaçları ve 

hedefleri şöyledir:  

 

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. 
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3. STRATEJİK AMAÇ HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ DURUMU  

 
Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları (Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu Tablo 24) 
 

 

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. 
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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. 

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. 
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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.  
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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. 

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. 
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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 

(2019)  

(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. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
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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. 
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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. 

            

            

            

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. 
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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. 



         STRATEJİK PLAN 2020 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 

16 
 

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 

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, 
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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 (Covit-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. 
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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) 

PG1.2.3. Güncel konularda 

düzenlenen ilmî faaliyet 

sayısı/yıl (Birikimli) 

30% 52 62 73 100,00 

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 

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 (Covit-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. 
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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) 

PG1.2.4. 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. 
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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 

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) 
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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 

(Covit-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. 
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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. 

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. 
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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 lisans öğrencilerine karşılıksız 

yurt içi eğitim bursu vermeye devam edecektir. Bu kapsamda Kurumumuz tarafından verilen burslar hakkında 

halkın daha fazla bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

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. 

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. 
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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 
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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 hedeflenen performans 

göstergesine ulaşılması öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

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. 
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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 

“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 
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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. 

            

            

            

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 
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Hedefe İlişkin Sapmanın 

Nedeni 

2020 yılında, dünyada ve dolayısıyla ülkemizde salgın hâle gelen ve insan sağlığını tehdit eden korona virüs 

(Covit-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. 
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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. 

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 
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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 (Covit-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. 

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) 
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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. 
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Hedef  (H2.2.)  
Türkçenin doğru ve güzel kullanılması konusunda kamu kurumlarının düzenlediği hizmet içi eğitimler 

desteklenecektir. 

H2.2. Performansı 86,67 

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 
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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. 

            

            

            

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 
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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 (Covit-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. 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 
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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 

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 

katkıda bulunanlara sağlanan 

destek sayısı/yıl (birikimli) 

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. 
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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) 

PG2.4.2. Türkçenin doğru ve 

güzel kullanılmasını teşvik 

amacıyla düzenlenecek 

yarışmalara sağlanan 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. 

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. 
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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) 

PG2.4.3. Türkçenin doğru ve 

güzel kullanılmasını 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 
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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. 

            

            

            

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 
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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) 



         STRATEJİK PLAN 2020 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 

49 
 

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. 

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. 
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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) 

PG3.3.2. 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. 
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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. 

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. 
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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) 

PG3.4.3. 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. 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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.  

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. 
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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) 

PG4.2.2. 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. 
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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) 

PG4.2.3. 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.  

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.  
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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. 

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 
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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) 

PG4.3.1. Kurum binasının 

onarımının tamamlanma 

oranı/yüzde (mevcut değeri 

korumak) 

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. 
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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) 

PG4.3.2. Hizmet binası ve sosyal 

tesis yerleşkesi inşaatının 

tamamlanma oranı/yüzde 

(birikimli) 

30% 5% 80% 5% 0,00 

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 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. 
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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) 

PG4.3.3. Kurumun yıllık fiziki 

donanım ve altyapı ihtiyaçlarının 

karşılanma oranı/yüzde (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.  
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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) 

PG4.3.4. 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. 
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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 

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 
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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 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.  
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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 

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.  
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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 

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 
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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 

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 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. 

Tablo 1: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu
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4. ELDE EDİLEN SONUÇLARIN PLANIN GELECEĞİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 
Stratejik Planlama bir kurumda görev alan her kademedeki kişinin katılımını ve kurum 

yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder. Bu 

anlamda paydaşların ihtiyaç ve beklentileri, paydaşlar ve politika yapıcıların kurumun misyonu, 

hedefleri ve performans ölçümünün belirlenmesinde aktif rol oynamasını ifade eder. Bir 

stratejik plan aşağıda yer alan beş temel soruya verilen yanıtların yer aldığı bir rehber niteliği 

taşır: 

Şu anda neredeyiz?  

- Nerede olmayı istiyoruz?  

- Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz?  

- Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?  

- Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl saptayabiliriz ve denetleyebiliriz?  

Bu sorulara verilecek yanıtlar ve stratejik planın diğer unsurları stratejik planlama 

belgesinin içeriğini oluşturmaktadır. 

Stratejik planlamanın temel unsurları, sorunların ve fırsatların tanımlanmasında 

sistematik bir yaklaşım sunar:  

- Paydaş odaklı hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi,  

- Takım ruhu ve personel katılımının vurgulanması, 

- Sonuçlara yönelik performans ölçümlerinin kullanılması,  

- Verilerin toplanması ve yorumlanmasına yönelik olma,  

- Etkin ve etkili kaynak yönetim ve dağılımını içerme.  

Bu kapsamda, ülkemizde kamu yönetiminin etkinlik düzeyinin yükseltilmesi amacıyla 

2003 yılı sonunda yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

uyarınca, Kurumumuzun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve 

önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak 

dağılımını içeren 2019–2023 dönemini kapsayan Stratejik Plan hazırlanmış ve yürürlüğe 

konmuştur. 

Stratejik Plan, Kurumun gelecekte yer alacağı pozisyonu belirlemeye yönelik süreci 

kapsamaktadır. Stratejik Plan sürekli iyileştirme ve kaliteye yönelik çabalar, bütçeleme, kaynak 

planlaması, program değerlemesi, performans gözlemleme ve raporlama faaliyetlerini bütünsel 

hâle getirecektir. Hazırlanan ve gelecekte hazırlanacak Stratejik Plan üzerinde olumlu etkileri 

olacaktır.  

 

Stratejik planımızın başarılı bir şekilde uygulanması, vizyon, planlama ve üst yönetimin 

aktif katılımını sağlayacak, sürekli eğitim ve pratik yapma, zaman, para ve personel desteğini 

getirecek, çalışma kalitesi ve kültürünü artıracak, paydaş tatmini, çalışanların güdülenmesi, 

verimlilik, çalışanları yetkilendirecek, bürokrasiyi azaltacak, iş süreçlerinin düzenli bir biçimde 

yürümesini sağlayacak olması nedeniyle popüler bir görünüm kazandıracaktır. 
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5. TEMEL RİSKLER 
 

 

Risk; gelecekte ortaya çıkabilecek durumların, olayların veya iç ve dış etkenlerin 

idarelerin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini etkileme ihtimalidir. 

Risk Yönetimi; Risklerin idarenin hedeflerine ulaşabilmek için her seviyede risklerini belirli 

bir yöntemle sistematik olarak, tespit etmesi, değerlendirmesi, risklerin etkilerini azaltmak için 

önlemler alması ve bu sürecin etkin işlemesini sağlayacak şekilde izlemesidir. Bu sebeple; 
 

 İşlerin istenilen sonuçlara ulaşmasını sağlar, 

 İyi yönetişimi destekler, 

 Hesap verilebilirlik, şeffaflık ve sorumlulukları güçlendirir, 

 Kaynak ve çalışmaların öncelikli alanlara odaklanmasını sağlar, 

 Akla uygun ve bilgiye dayanan risk almaya imkân verir, 

 Riske o risk gerçekleşmeden önce hazır olmayı sağlar. 
 

Bu çerçevede Kurumumuzun 2019-2023 dönemini kapsayan stratejik plan hazırlık 

çalışmalarında her bir hedefe ilişkin riskler tespit edilmiş, analizi yapılmış ve bu risklere ilişkin 

alınacak önlemler belirlenmiştir. Hedefe ulaşmada karşılaşılabilecek riskler, açıklamalar ve 

kontrol faaliyetleriyle birlikte tanımlanmıştır.  

 Risk analizine ilişkin detaylı çalışmaların Kamu İç Kontrol Rehberi’ne göre 

gerçekleştirilmiş, stratejik plan kapsamında Kurumun hedeflerine ilişkin risk ifadesi ile riskin 

açıklamaları ve kontrol faaliyetleri belirtilmiştir. Bu çalışmaların analizi detaylı bir şekilde 

yapılmıştır. Hedeflerin gerçekleşmesinin önündeki engeller tespit edilerek stratejik planın 

uygulama etkinliğini artırmak için alınacak önlemler belirtilmiştir.  
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5.1 Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri 

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ 

 2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ 

( Risk Eylem Tablosu) 

1 STRATEJİK AMAÇ 
Stratejik Amaç 2: Türkçenin her alanda doğru ve verimli 

kullanılmasına katkıda bulunmak. 

4 
RİSK DERECESİ 

VE PUANI 

Yüksek Düzey Risk  

(Risk Puanı: 50,67) 
2 

HEDEF 

 

Hedef 2.4: Türkçenin korunmasına katkıda bulunan kişi, kurum 

ve kuruluşlar desteklenecek, ilköğretim, ortaöğretim ve 

yükseköğretim öğrencileri arasında Türkçenin kullanılması 

konusunda yarışmalar düzenlenecek ve ödüller verilecektir. 

3 RİSK 

 

Dil farkındalığının ve Türkçenin düzgün kullanımının teşvik 

edilememesi. 

5 

 

SEBEP 

 

 

Türkçenin korunmasına katkıda bulunan 

kişi, kurum ve kuruluş bulunamaması. 

6 

 

SORUMLU BİRİM 

 

Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü 7 

RİSKE CEVAP 

VERME 

YÖNTEMİ 

Kabul etmek – Kontrol etmek 

 

8 

RİSKE KARŞI 

ALINACAK 

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. 

9 
ÇIKTI / ÇALIŞMA 

DOKÜMANLARI: 

Türkçenin korunmasına katkıda bulunanlara verilen destek 

sayısı, yarışmalara verilen destek sayısı ve ödüllere verilen 

destek sayısı. 

10 
ZAMAN 

(Başlama – Bitiş) 
01.01.2021-31.12.2021 
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BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ 

 2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ 

( Risk Eylem Tablosu) 

1 STRATEJİK AMAÇ 
Stratejik Amaç 3: Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek 

gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.  
4 

RİSK DERECESİ 

VE PUANI 

Yüksek Düzey Risk  

(Risk Puanı: 43,33) 
2 HEDEF 

Hedef 3.2: Türkçenin özelliklerini, tarihini, gücünü sonraki nesillere 

aktaracak belgesel hazırlattırılacaktır. 

3 

 

RİSK 

 

 

Türk dilinin tarihî süreç içerisindeki gelişimi ile ilgili bilgi ve 

belgelerin belge film formatına ve senaryosuna çevrilememesi. 
5 

 

SEBEP 

 

 

Türk dilinin tarihî süreci konusunda 

uzmanlarla profesyonel yapımcıların bir 

araya getirilememesi. 

6 
 

SORUMLU BİRİM 

 

Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü 
7 

RİSKE CEVAP 

VERME YÖNTEMİ 

 

Kabul etmek – Kontrol etmek 

 

8 

RİSKE KARŞI 

ALINACAK 

ÖNLEMLER 

Belgesel filmin hazırlanması için altyapı çalışmaları hazırlanmıştır. 

Belgesel film çalışmaları 4734 – 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

9 
ÇIKTI / ÇALIŞMA 

DOKÜMANLARI: 

 

Türk Dilinin tarihini konu alan belgeselin tamamlanma oranı. 
10 

ZAMAN 

(Başlama – Bitiş) 
01.01.2021-31.12.2021 
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STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 

 2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ 

( Risk Eylem Tablosu) 

1 STRATEJİK AMAÇ 

Stratejik Amaç 4: Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal donanımı 

güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki 

ilmî yetkinliğini ortaya koymak. 4 
RİSK DERECESİ 

VE PUANI 

Yüksek Düzey Risk 

(Risk Puanı: 40,89) 

2 
HEDEF 

 

Hedef 4.5: Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı 

çalışma düzenine süreklilik kazandırılacaktır. 

3 

 

RİSK 

 

Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, 

ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel 

sistem ve kullanılması süreçlerinde, 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu başta olmak üzere 

ilgili mevzuatların sorumlu personeller tarafından yeterince 

bilinmemesi. 

5 

 

SEBEP 

 

Mevzuat değişikliklerinin takip 

edilmemesi, yeterli düzeyde hizmet içi 

eğitim düzenlenmemesi, görevlerin 

yürütülmesinde gerekli bilgi ve donanıma 

sahip personel sayısının yetersiz olması. 

6 SORUMLU BİRİM Strateji Geliştirme Müdürlüğü 7 

RİSKE CEVAP 

VERME 

YÖNTEMİ 

Kabul etmek – Kontrol etmek 

 

8 
RİSKE KARŞI 

ALINACAK 

ÖNLEMLER 

2019 yılı içerisinde "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu (e-yolluk), 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Elektronik İhale, İç Kontrol eğitimi, E-Fatura 

Uygulaması, Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Eğitimi, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik ve Kamu İdarelerine Ait 

Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Mobbing eğitimi gibi 18 Kurum tarafından 

değişik, 18 konulu personel eğitim almıştır. 01.01.2020-31.12.2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak ve Kurumumuzda görev yapan 

personele mevzuat çerçevesinde eğitimleri verilmesi için eğitim konuları belirlenmiş, eğitim planı yapılmış ve uygulanması için 16.12.2019 tarihli 

ve 61339845-612.01-E.602 sayılı yazı ile üst yönetici onayı alınmıştır. Ancak Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep 

gerekçesiyle; 2020 yılında eğitim programı uygulanamamıştır. 

9 
ÇIKTI / ÇALIŞMA 

DOKÜMANLARI: 

16.12.2019 tarihli ve 61339845-612.01-E.602 sayılı onay ile 

hazırlanmış 2020-2021 Mevzuat Eğitim Programı. 10 
ZAMAN 

(Başlama – Bitiş) 
01.01.2021-31.12.2021 
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İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ 

( Risk Eylem Tablosu) 

1 STRATEJİK AMAÇ 

Stratejik Amaç 4: Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal donanımı 

güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki ilmî yetkinliğini ortaya 

koymak. 4 
RİSK DERECESİ VE 

PUANI 

Orta Düzey Risk  

(Risk Puanı: 33,33) 

2 HEDEF Hedef 4.3: Kurumun fizikî ve teknolojik donanımı güçlendirilecektir. 

3 

 

RİSK 

 

Kurum hizmet binalarının bakımı, onarımı ve ısı yalıtımı ile fiziksel çalışma 

ortamının iyileştirilmemesi, Kurumun fizikî ve teknolojik altyapısında 

karşılaşılacak eksiklikler sebebiyle hizmetlerimizin istenilen düzeyde ve 

kalitede sunulamaması risk oluşturmaktadır. 

 5 

 

SEBEP 

 

Kurum hizmet binasının bakım, onarımı ve ısı 

yalıtımının yaptırılmaması, fiziki çalışma 

ortamının iyileştirilmemesi, personelin hizmet 

sunumunda bilgi ve haberleşme 

teknolojilerinden azami ölçüde 

yararlanmasının sağlanamaması,  bilgi işlem 

altyapısının güçlendirilmemesi, teknolojideki 

gelişmelere paralel olarak donanımların 

iyileştirilmemesi, Kurumun fiziki ve 

teknolojik donanımının güçlendirilmemesi. 

6 SORUMLU BİRİM İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü 7 
RİSKE CEVAP 

VERME YÖNTEMİ 
Kabul etmek – Kontrol etmek 

 

8 

 

RİSKE KARŞI 

ALINACAK 

ÖNLEMLER 

- Kurumun elektrik tesisatının yenilenmesi işlemi tamamlanmıştır. Kurumun kalorifer kazanı ve asansörü ilgili kişiler tarafından düzenli aralıklarla kontrol 

edilecek ve durumu raporlanacaktır. 2020 yılı şubat ayında raporla kullanılamaz olduğu tespit edilen kalorifer kazanı ile ilgili ihale sonuçlanmış olup yenileme 

çalışmaları başlamıştır. Aralık ayı içinde kalorifer kazanının kullanıma girmesi öngörülmektedir. Kurum ek hizmet binasının özel durumu (ödüllü bina) olması 

sebebiyle ısı yalıtımı ve fiziksel çalışma ortamının iyileştirilmesi yapılamamıştır. Bu riskin önlemi mümkün görünmemektedir. 

- Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Kampüs Projesi yapım işinin ihale aşaması 2017 yılı sonu itibarıyla tamamlanmış olup inşaat çalışmalarına 2018 yılı 

içerisinde başlanılmıştır. İhale kapsamında yapılan sözleşme gereği olarak yüklenici firma tarafından hizmet binasının 2018 yılında %56'sının, 2019 yılında ise 

tamamının yapılması taahhüt edilmiştir. Ancak yüklenici firmanın 2018 yılında %5 oranında bir çalışma yapması sebebiyle performans hedef değeri istenilen 

seviyede gerçekleşmemiştir. Yüklenici firma ekonomik nedenlerle inşaattan çekilmiştir. Yeni ihalenin yapılması beklenmektedir. Yeni kampüs binasının 

yapılabilmesi halinde Kurum hizmet binasının fizikî yapısının daha yeni ve üst düzeyde olması beklenmektedir. 

9 
ÇIKTI / ÇALIŞMA 

DOKÜMANLARI: 
Kalorifer, elektrik ve asansör tesisatının kontrol raporlarının alınması. 10 

ZAMAN 

(Başlama – Bitiş) 
01.01.2021-31.12.2021 
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KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ 

 2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ 

( Risk Eylem Tablosu) 

1 STRATEJİK AMAÇ 

Stratejik Amaç 4: Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal 

donanımı güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki ilmî 

yetkinliğini ortaya koymak.  
4 

RİSK 

DERECESİ 

VE PUANI 

Orta Düzey Risk 

(Risk Puanı: 33,22) 

2 
HEDEF 

 

Hedef 4.1: Bilgi teknolojilerinin sağladığı imkânlardan da 

yararlanılarak kütüphane hizmetlerinin etkinlik düzeyi 

yükseltilecektir. 

3 

 

RİSK 

 

 

Nadir eserlerin elektronik ortama aktarılamaması; 

Türkoloji alanındaki yayınların takip edilememesi. 

5 

 

SEBEP 

 

1932 yılında kurulmuş olan kütüphanemizin sahip olduğu 

materyalin günümüzde kullanılan teknoloji ile dünya 

standartlarında tasnifinin ve diğer teknik uygulamaların 

yapılamaması,  geriye dönük ve uzun süreli çalışmaların 

nitelikli personel yetersizliğinden dolayı yapılamaması,  

İleriye dönük olarak da koleksiyon geliştirme çalışmalarına 

devam edilmemesi, yurt içi ve yurt dışı yayınların takip 

edilmemesi, mevcut teknolojik yeniliklerin kütüphaneye 

kazandırılmaması, Kütüphanede çalışan nitelikli personel 

sayısının yetersiz olması sebebiyle çalışmaların aksaması. 

6 SORUMLU BİRİM Kütüphane Müdürlüğü 7 

RİSKE 

CEVAP 

VERME 

YÖNTEMİ 

Kabul etmek – Kontrol etmek 

 

8 

RİSKE KARŞI 

ALINACAK 

ÖNLEMLER 

Mevcut personel için görev dağılımı yapılmış, nadir eserler sayısal hale getirilmiş, Türkoloji alanında yayımlanan eserler kütüphaneye 

kazandırılmış, kullanıcı hizmetlerine ağırlık verilmiş ve diğer hizmetler en üst düzeyde yapılmaya çalışılmıştır. 2020 yılı için 2019-2023 dönemi 

kapsayan stratejik plandaki performans göstergesinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. Bu kapsamda çalışmaların dünya standartlarında 

yapılması için nitelikli personel yetersizliği bulunmakta olup nitelikli personel talebimiz için personel talep formu düzenlenmiş ve İnsan Kaynakları 

ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmiştir. 

9 
ÇIKTI / ÇALIŞMA 

DOKÜMANLARI: 

Personel görev dağılım çizelgesi güncellenecek ve 

personel talep yenilenerek İdari İşler Müdürlüğüne (İnsan 

Kaynakları ve Destek Hizmetleri) sunulacaktır. 
10 

ZAMAN 

(Başlama – 

Bitiş) 

01.01.2021-31.12.2021 
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BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ 

 2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ 

( Risk Eylem Tablosu) 

1 STRATEJİK AMAÇ 
Stratejik Amaç 2: Türkçenin her alanda doğru ve verimli 

kullanılmasına katkıda bulunmak. 

4 
RİSK DERECESİ 

VE PUANI 

Orta Düzey Risk  

(Risk Puanı: 32,00) 
2 

HEDEF 

 

Hedef 2.3: Türkçenin halkın farklı kesimlerinde bilinçli 

kullanılmasına yönelik olarak fuarlarda açık oturum, konferans, sergi 

vb. etkinlikler düzenlenecektir. 

3 

 

RİSK 

 

 

Türkçenin bilinçli kullanılmasını sağlayacak açık oturum, konferans, 

sergi vb. faaliyetlerin planlamasının zamanında yapılmaması. 
5 

 

SEBEP 

 

Kurumun bilimsel etkinlik programının 

yoğunluğu, bütçe kısıtlaması. Yeni 

koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı 

zorlayıcı sebep gerekçesiyle fuarlarda 

etkinlik yapılamaması. 

6 

 

SORUMLU BİRİM 

 

Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü 7 
RİSKE CEVAP 

VERME YÖNTEMİ 
Kabul etmek – Kontrol etmek 

 

8 

RİSKE KARŞI 

ALINACAK 

ÖNLEMLER 

Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını dünyada ve ülkemizde bulaş risk olmaktan çıktıktan sonra, Stratejik Plan Dönemi içinde Kurum olarak gerek 

iş birliği ve gerekse kendi başına sergi, ve bilimsel etkinlikler düzenlenmeye devam edilecektir. Faaliyet takvimi oluşturulup yapılacak etkinlikler 

iş ve zaman çizelgesine bağlanacaktır. 

9 
ÇIKTI / ÇALIŞMA 

DOKÜMANLARI: 

 

Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergi sayısı ile fuarlarda yapılan açık 

oturum ve konferans etkinlik sayısı. 

 

10 
ZAMAN 

(Başlama – Bitiş) 
01.01.2021-31.12.2021 
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İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ 

( Risk Eylem Tablosu) 

1 STRATEJİK AMAÇ 

Stratejik Amaç 4: Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal donanımı 

güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki ilmî yetkinliğini ortaya 

koymak. 4 

RİSK 

DERECESİ 

VE PUANI 

Orta Düzey Risk  

(Risk Puanı: 31,67) 

2 HEDEF 
Hedef 4.4: Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaşması 

sağlanacaktır. 

3 

 

RİSK 

 

Kurum yayınlarının tanıtım kataloğunun hazırlanmaması ve genel ağ 

ortamında kullanıma açılmaması, e-mağaza üzerinden yeterli düzeyde 

satış yapılamaması, e-kitap olarak satışa hazırlanmaması, künye 

bilgilerinin düzenlenmemesi, üniversitelerde ve kitap satış fuarlarında 

hizmet verilmemesi risk olarak görülmektedir. 

 

 

 

5 

 

SEBEP 

 

Kurum yayınlarının halkın geniş kesimlerine tanıtılmaması 

ve ulaştırılmaması,  Kurum yayın katalog halinde genel ağ 

ortamında kullanıma açılmaması, yayınların elektronik 

ortamda satışının yapılmaması, yayınların künye 

bilgilerinin düzenlenmemesi, taranabilir yapıda bir sunucu 

bilgisayar 

Üzerinde depolanmaması ve görüntülerle eşleştirilmesi 

suretiyle bir sistem oluşturulmaması ve bu sistemin kredi 

kartlı bir alt sistem vasıtasıyla kullanıcıların hizmetine 

sunulmaması, Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı 

zorlayıcı sebep gerekçesiyle; Kurum yayınlarının 

üniversiteler ve kitap fuarlarında kitap satış aracı ile satışa 

sunulmaması. 

6 SORUMLU BİRİM İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü 7 

RİSKE 

CEVAP 

VERME 

YÖNTEMİ 

Kabul etmek – Kontrol etmek 

 

8 

RİSKE KARŞI 

ALINACAK 

ÖNLEMLER 

-Yayınlarımızın e-mağaza satışları 2018 yılı içinde başlamıştır ve devam etmektedir. E-kitap olarak satışa sunulan yayınlar olmakla birlikte çalışmalar devam 

etmektedir.  

- Üniversiteler, kitap tanıtım, satış ve fuarlarına katılımda fiziki yapımızı güçlendirmemiz hususunda gerekli çalışmalar yapılacaktır. Kurum envanterine bir süre 

önce giren kitap satış aracı ile üniversitelerle işbirliğine önem verilerek, ülke genelinde birçok üniversiteye ve kitap fuarlarına yayınların ulaştırılması 

sağlanacaktır. Koronavirüs salgını dolayısıyla kitap fuarları ve kitap satış aracı ile üniversite ziyaretleri askıya alınmıştır.  

- Yayınlarımızın e-kitap olarak satışı için gerekli çalışmalar henüz tamamlanamamış olup devam etmektedir. Yayınların e-kitap olarak satışa sunulmasına önem 

verilerek, yayın tanıtım kataloğunun Kurumumuzun genel ağ ortamında kullanıma açılması sağlanacak, künye bilgileri düzenlenerek risklere karşı önlem 

alınacaktır. 

9 
ÇIKTI / ÇALIŞMA 

DOKÜMANLARI: 

Fuarlara ve üniversitelere kitap satış aracı ile gidildiğine dair çizelgeler 

oluşturulması ve yayınların e-kitap olarak satışa sunulması, yayın 

tanıtım kataloğunun Kurumumuzun genel ağ ortamında kullanıma 

açılması. 

10 

ZAMAN 

(Başlama – 

Bitiş) 

01.01.2021-31.12.2021 
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BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ 

 2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ 

( Risk Eylem Tablosu) 

1 STRATEJİK AMAÇ 

Stratejik Amaç 2: Türkçenin her alanda doğru ve verimli 

kullanılmasına katkıda bulunmak.  

 

4 
RİSK DERECESİ 

VE PUANI 

Orta Düzey Risk  

(Risk Puanı: 30,22) 

2 
HEDEF 

 

Hedef 2.1: Halkın her kesiminin günlük hayatta dili doğru 

kullanmasıyla ilgili çalışmalar 

yapılacaktır. 

 

3 

 

RİSK 

 

 

Günlük hayatta Türkçenin doğru kullanılması ve doğru kullanımın 

yaygınlaşması konusunda Kurumun yasal dayanağının olmaması, 

Kurumun bir halkla ilişkiler biriminin bulunmaması. 

 

5 

 

SEBEP 

 

Günlük hayatta Türkçenin doğru kullanılması 

ve doğru kullanımın yaygınlaşması 

konusunda Kurumun yasal dayanağının 

olmaması, teşkilat yapısında halkla ilişkiler 

birimi öngörülmemiş olduğundan böyle bir 

birimin yapması gereken işleri başka alanlarda 

çalışan personelin yapmaya mecbur kalması, 

bunun da amatör sonuçlar doğurması. 

6 

 

SORUMLU BİRİM 

 

Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü 7 
RİSKE CEVAP 

VERME YÖNTEMİ 
Kabul etmek – Kontrol etmek 

 

8 

RİSKE KARŞI 

ALINACAK 

ÖNLEMLER 

Günlük hayatta Türkçenin doğru kullanılması ve doğru kullanımın yaygınlaşması için kurulacak olan halkla ilişkiler biriminde hazırlanacak yazılı ve 

görsel malzemeler, birimde görevli olanlar tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra yayımlanacaktır. Mevcut kontroller sürdürülecektir. 

9 
ÇIKTI / ÇALIŞMA 

DOKÜMANLARI: 

Genel ağ sayfasının güncellenme sayısı ve baskısı yapılan materyal 

sayısı. 

 

10 
ZAMAN 

(Başlama – Bitiş) 
01.01.2021-31.12.2021 
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İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ 

( Risk Eylem Tablosu) 

1 STRATEJİK AMAÇ 

Stratejik Amaç 4: Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal donanımı 

güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki ilmî yetkinliğini ortaya 

koymak. 4 
RİSK DERECESİ 

VE PUANI 

Orta Düzey Risk  

(Risk Puanı: 30,00) 

2 
HEDEF 

 

Hedef 4.2: Kurumun insan kaynakları nitelik ve nicelik olarak 

güçlendirilecektir. 

3 

 

RİSK 

 

 

Personel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmemesi, hizmet içi eğitim 

programının hazırlanmaması, nitelikli teknik ve akademik yapının 

oluşturulmaması risk oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

SEBEP 

 

Personelin eğitim ihtiyaçlarının düzenli olarak 

belirlenmemesi, eğitim ihtiyaçlarının analiz 

edilmemesi, yıllık hizmet içi eğitim programının 

hazırlanmaması, eğitim için gerekli altyapı temin 

edilmemesi, hizmet içi eğitimlere ilişkin 

değerlendirmeler yapılmaması, ayrıca teknik ve 

akademik altyapının oluşturulmasına yönelik 

belirlenen ihtiyaca uygun Türk dili, lehçeleri, dil 

bilimi, yabancı diller, bilgisayar, grafik ve 

musahhihlik konularında personel istihdam 

edilmemesi ve yürütülen projelerde yer almak 

üzere üniversitelerden bilim adamlarının 

görevlendirilmemesi, mesleki gelişime yönelik 

hizmet içi eğitimlerin artırılmaması, akademik 

altyapıyı ve kurumsal donanımını güçlendirerek 

Kurumun Türk dili alanındaki ilmî yetkinliğinin 

ortaya konulmaması. 

6 

 

SORUMLU BİRİM 

 

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü 7 
RİSKE CEVAP 

VERME YÖNTEMİ 
Kabul etmek – Kontrol etmek 

 

8 

RİSKE KARŞI 

ALINACAK 

ÖNLEMLER 

Hizmet içi eğitim programı hazırlanmış olup yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle; Kurumlardan istenen eğitimciler 

(Covid-19) gerekçesiyle gelememişlerdir. Koronavirüs salgının geçmesi halinde Kurumlarla işbirliğine daha fazla önem verilerek eğitim ihtiyaçları 

çerçevesinde planlanan eğitimlerin yapılması sağlanacaktır. Ayrıca nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hususunda gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Akademik personel istihdamı için Bilim Kurulu üye sayısın en az 20 ve en çok 50 kişi olarak belirlenmiş ve üye sayısı artırılmıştır. Bunların atanmaları 

halinde, nitelikli akademik personelin mevzuat çerçevesinde istihdamı kısmen sağlanmış olacaktır. 

9 
ÇIKTI / ÇALIŞMA 

DOKÜMANLARI: 

Hizmet içi eğitim programlarının planlanması ve Hizmet içi 

eğitimlerin yapılarak tutanak oluşturulması, Atama onayı. 
10 

ZAMAN 

(Başlama – Bitiş) 
01.01.2021-31.12.2021 
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BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ 

 2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ 

( Risk Eylem Tablosu) 

1 STRATEJİK AMAÇ 
Stratejik Amaç 3: Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek 

gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak. 

4 
RİSK DERECESİ 

VE PUANI 

Orta Düzey Risk  

(Risk Puanı: 29,33) 
2 

HEDEF 

 

Hedef 3.3: Osmanlı alfabesi ile yazılmış eserler günümüz alfabesine 

kazandırılacaktır. 

3 

 

RİSK 

 

 

Kurum dışı isteklilerin eser basım talebinde bulunmaması; Bilim 

adamlarının 2547 sayılı Kanun’un 38. maddesine dayalı olarak 

Kurumumuzda fiilen görevlendirilmemesi. 

5 

 

SEBEP 

 

 

Türk Dil Kurumu yayınlarının bilimsel 

hakem raporları doğrultusunda basılması 

sebebiyle hakem raporları ve raporlar 

doğrultusunda düzeltme süreçlerinin 

uzayabilmesi, bu süreçlerin varlığı 

dolayısıyla başvuru sayısında zaman zaman 

azalma olması; ilgili Kanun maddesinin 

görevlendirilecek bilim adamına sağladığı 

maddi desteğin düşük olması. 

6 

 

SORUMLU BİRİM 

 

Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü 7 

RİSKE CEVAP 

VERME 

YÖNTEMİ 

Kabul etmek – Kontrol etmek 

 

8 

RİSKE KARŞI 

ALINACAK 

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. 

9 
ÇIKTI / ÇALIŞMA 

DOKÜMANLARI: 

 

Baskısı yapılan eser sayısı. 

 

10 
ZAMAN 

(Başlama – Bitiş) 
01.01.2021-31.12.2021 
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BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ 

 2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ 

( Risk Eylem Tablosu) 

1 STRATEJİK AMAÇ 
Stratejik Amaç 1: Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili 

olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak. 

4 
RİSK DERECESİ 

VE PUANI 

Orta Düzey Risk  

(Risk Puanı: 24,56) 
2 

HEDEF 

 

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. 

3 

 

RİSK 

 

 

Türkiye Türkçesinin hedeflenen nitelikte bir köken bilgisi sözlüğü ve 

Osmanlı Türkçesi sözlüğünün belirtilen sürede tamamlanamaması. 

Bilim adamlarının 2547 sayılı Kanun’un 38. maddesine dayalı olarak 

kurumumuzda fiilen görevlendirilmemesi. 

 

 

 

5 

 

SEBEP 

 

Köken bilgisi çalışmalarının süresi, pratikte 

kısıtlanamaz nitelikte olduğu hâlde evrak 

üzerinde mahdut olmak mecburiyetindedir. 

Dolayısıyla hedeflenen sürede öngörülemeyen 

bir gecikme olabilir. 

Bilim adamlarının 2547 sayılı Kanun’un 38. 

maddesine dayalı olarak Kurumumuzda fiilen 

görevlendirilememesi. İlgili Kanun 

maddesinin görevlendirilecek bilim adamına 

sağladığı maddi desteğin düşük olması. 

6 
 

SORUMLU BİRİM 
Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü 7 

RİSKE CEVAP 

VERME YÖNTEMİ 
Kabul etmek – Kontrol etmek 

 

8 

 

RİSKE KARŞI 

ALINACAK 

ÖNLEMLER 

Köken bilgisi sözlüğünün hazırlanması için altyapı çalışmaları tamamlanmış, madde başı fiyatları belirlenmiş, sözleşmeler derlenmiş olup Proje 

Yürütme Komisyonu belirlenerek Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 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. 

9 
ÇIKTI / ÇALIŞMA 

DOKÜMANLARI: 

Baskısı yapılan sözlük sayısı. 
10 

ZAMAN 

(Başlama – Bitiş) 
01.01.2021-31.12.2021 
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BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ 

 2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ 

( Risk Eylem Tablosu) 

1 STRATEJİK AMAÇ 
Stratejik Amaç 1: Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili 

olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak. 

4 
RİSK DERECESİ 

VE PUANI 

Orta Düzey Risk  

(Risk Puanı: 23,33) 
2 

HEDEF 

 

Hedef 1.3: Türk dili alanında Kurum dışında yürütülen ilim 

araştırmalarından, belirlenen ölçütlere uygun bulunanlar 

desteklenecektir. 

3 
 

RİSK 

 

 

Türk dili alanında yeterli nitelik ve nicelikte ilmî çalışmanın 

olmaması; Türkoloji ve dil bilimi alanında yeterince ilmî çalışma 

başvurusunun olmaması. 

5 
 

SEBEP 

 

 

Yapılan başvuruların ilgili mevzuat 

hükümlerine ve bilimsel kriterlere uygun 

olmaması. 

6 

 

SORUMLU BİRİM 

 

Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü 7 
RİSKE CEVAP 

VERME YÖNTEMİ 
Kabul etmek – Kontrol etmek 

 

8 

RİSKE KARŞI 

ALINACAK 

ÖNLEMLER 

Proje yönetmeliği çerçevesinde yapılan müracaatlarda Türk dili alanında, Kurum dışında yürütülen ve belirlenen ölçütlere uygun bulunan bilimsel 

araştırmalar desteklenmektedir. Yazılı prosedür (Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesi, Yönetim Kurulu Destekleme İlke Kararları) 

çerçevesinde, mevcut uygulama ve kontroller yeterli olduğundan yeni bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Mevcut kontroller 

sürdürülecektir. 

9 
ÇIKTI / ÇALIŞMA 

DOKÜMANLARI: 

 

Desteklenen bilimsel araştırma ve basılan eser sayıları. 

 

10 
ZAMAN 

(Başlama – Bitiş) 
01.01.2021-31.12.2021 
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BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ 

 2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ 

( Risk Eylem Tablosu) 

1 STRATEJİK AMAÇ 
Stratejik Amaç 1: Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili 

olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak. 

4 
RİSK DERECESİ 

VE PUANI 

Orta Düzey Risk  

(Risk Puanı: 15,56) 
2 

HEDEF 

 

Hedef 1.2: Türk dili konularında millî ve milletlerarası kongre, 

panel, konferans, çalışma toplantısı, bilgi şöleni vb. ilmî toplantılar 

düzenlenecek ve desteklenecektir.  

 

3 

 

RİSK 

 

 

Bilimsel çalışmaların yürütülmesinde yapılacak millî ve 

milletlerarası kongre, seminer, çalışma toplantısı, bilgi şöleni 

(sempozyum) vb. faaliyetlerin planlamasının zamanında 

yapılmaması; bilim etkinlikleri için maddi destek ve iş birliği 

talebinde bulunulmaması. 

 

5 

 

SEBEP 

 

Bilimsel faaliyetlerde sunulacak bildirilerin 

bilimsel hakem heyeti tarafından 

değerlendirilmesi ve bu sürecin zaman zaman 

uzayabilmesi; bunun da faaliyet planında 

gecikmelere sebep olması; Covid-19 virüs 

salgını sebebiyle bazı iş birliği taleplerinin 

karşılanamaması. 

6 

 

SORUMLU BİRİM 

 

Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü 7 
RİSKE CEVAP 

VERME YÖNTEMİ 
Kabul etmek – Kontrol etmek 

 

8 

RİSKE KARŞI 

ALINACAK 

ÖNLEMLER 

Türk dili alanında yapılacak ilmi toplantılar takvimi hazırlamış olup bilimsel etkinlikler bu takvime bağlı olarak yapılmaktadır. Dünyada ve dolayısıyla 

ülkemizde salgın olan covit-19 virüsü sebebiyle bulaşı önlemek için etkinlikler telekonferans yöntemiyle yapılmaktadır. Mevcut kontroller 

sürdürülecektir. 

9 
ÇIKTI / ÇALIŞMA 

DOKÜMANLARI: 

 

Yapılan bilimsel etkinlik sayısı. 

 

10 
ZAMAN 

(Başlama – Bitiş) 
01.01.2021-31.12.2021 
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BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ 

 2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ 

( Risk Eylem Tablosu) 

1 STRATEJİK AMAÇ 
Stratejik Amaç 1: Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili 

olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak. 

4 
RİSK DERECESİ 

VE PUANI 

Orta Düzey Risk  

(Risk Puanı: 14,78) 
2 

HEDEF 

 

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

kitap, 3 süreli yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkı baskısı yapılarak 

yayımlanacaktır. 

3 

 

RİSK 

 

 

Çalışmaları süren eserlerin zamanında tamamlanmaması; süreli 

yayınlara yeterli sayıda makale başvurusu gelmemesi; Kurum dışı 

isteklilerin eser basım talebinde bulunmaması. 

 

5 

 

SEBEP 

 

Türk Dil Kurumu yayınlarının bilimsel hakem 

raporları doğrultusunda basılması sebebiyle 

hakem raporları ve raporlar doğrultusunda 

düzeltme süreçlerinin uzayabilmesi, bu 

süreçlerin varlığı dolayısıyla başvuru 

sayısında zaman zaman azalma olması. Süreli 

yayınlara yeterli sayıda makale başvurusu 

gelmemesi; Kurum dışı isteklilerin eser basım 

talebinde bulunmaması. 

6 

 

SORUMLU BİRİM 

 

Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü 7 
RİSKE CEVAP 

VERME YÖNTEMİ 
Kabul etmek – Kontrol etmek 

 

8 

RİSKE KARŞI 

ALINACAK 

ÖNLEMLER 

Süreli yayınlara yeterince makale başvurusu gelmekte, bu başvurular inceleyiciler tarafından değerlendirilmekte ve süreli yayınların zamanında neşri 

hususunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Bilim Kurulunun çalışmasında bir aksaklık olmaması ve dışarıdan yayın, baskı taleplerinin yeterli 

miktarda olması sebebiyle yıllık eser yayın hedefi gerçekleştirilmektedir. Baskı periyodunun düzene konula-bilmesi için başvuru aşamasındaki eser 

ve makalelerin ilgili komisyonlar tarafından inceleme sürecinin hızlandırılması sağlanacaktır. Yayın Takip Sistemi üzerinden kontroller artırılacaktır. 

9 
ÇIKTI / ÇALIŞMA 

DOKÜMANLARI: 

 

Yayımlanan kitap ve süreli yayın sayısı. 

 

10 
ZAMAN 

(Başlama – Bitiş) 
01.01.2021-31.12.2021 
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BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ 

 2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ 

( Risk Eylem Tablosu) 

1 STRATEJİK AMAÇ 
Stratejik Amaç 3: Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek 

gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak. 

4 
RİSK DERECESİ 

VE PUANI 

Orta Düzey Risk  

(Risk Puanı: 14,44) 
2 

HEDEF 

 

Hedef 3.1: Türk dilinin gelişme sürecinde emeği geçen kişilerin ve 

yaşanan belli başlı vakaların anılmasına yönelik etkinlikler 

yapılacaktır. 

3 

 

RİSK 

 

 

Bu tür faaliyetler ile Kurumun diğer faaliyetlerinin tarihlerinin 

çakışması; Türk dili araştırmaları tarihinde emeği geçen kişilerin ve 

yaşanan belli başlı vakaların anılmasına yönelik plan ve programın 

hazırlanmaması. 
5 

 

SEBEP 

 

 

Kurumun bilimsel etkinlik programının 

yoğunluğu, Yeni koronavirüs (Covid-19) 

salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 

anma etkinliğinin yapılamaması. 

 

 

6 

 

SORUMLU BİRİM 

 

Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü 7 
RİSKE CEVAP 

VERME YÖNTEMİ 
Kabul etmek – Kontrol etmek 

 

8 

RİSKE KARŞI 

ALINACAK 

ÖNLEMLER 

Kurumun başka bir faaliyeti ile aynı zamana denk gelmeyen anma etkinlikleri yapılmaktadır. 

Anma etkinlikleri için bir takvim oluşturulacaktır. 

Mevcut kontroller sürdürülecektir. 

9 
ÇIKTI / ÇALIŞMA 

DOKÜMANLARI: 

 

Yapılan anma etkinlik sayısı. 

 

10 
ZAMAN 

(Başlama – Bitiş) 
01.01.2021-31.12.2021 
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BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ 

 2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ 

( Risk Eylem Tablosu) 

1 STRATEJİK AMAÇ 
Stratejik Amaç 1: Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili 

olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak. 

4 
RİSK DERECESİ 

VE PUANI 

Düşük Düzey Risk  

(Risk Puanı: 8,56) 
2 

HEDEF 

 

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. 

3 
 

RİSK 

 

Burs başvurularında aranacak kriterlere ulaşılamaması. 

5 

 

SEBEP 

 

 

İlan edilen her konu için başvuru 

yapılmaması. 

 

6 

 

SORUMLU BİRİM 

 

Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü 7 
RİSKE CEVAP 

VERME YÖNTEMİ 
Kabul etmek – Kontrol etmek 

 

8 

 

RİSKE KARŞI 

ALINACAK 

ÖNLEMLER 

Her yıl lisans, lisansüstü, doktora ve doktora sonrası araştırmalar için yeterince burs başvurusu yapılmakta). Yazılı prosedürle belirlenen kriterlere 

uygun olanların burs başvuruları kabul edilmektedir. Yazılı prosedür (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları 

Yönetmeliği) kapsamında mevcut uygulama ve kontroller yerine getirilmekte olduğundan yeni bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Mevcut kontroller sürdürülecektir. 

9 
ÇIKTI / ÇALIŞMA 

DOKÜMANLARI: 

 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora burs öğrenci sayısı. 

 

10 
ZAMAN 

(Başlama – Bitiş) 
01.01.2021-31.12.2021 
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BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ 

 2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ 

( Risk Eylem Tablosu) 

1 STRATEJİK AMAÇ 
Stratejik Amaç 3: Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek 

gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak. 

4 
RİSK DERECESİ 

VE PUANI 

Düşük Düzey Risk  

(Risk Puanı: 7,11) 
2 

HEDEF 

 

Hedef 3.4: Yaşayan dillerde iki dilli sözlükler hazırlanacaktır. 

3 

 

RİSK 

 

 

 

Kurum dışı isteklilerin eser basım talebinde bulunmaması; Bilim 

adamlarının 2547 sayılı Kanun’un 38. maddesine dayalı olarak 

Kurumumuzda fiilen görevlendirilmemesi. 

 

5 

 

SEBEP 

 

Türk Dil Kurumu yayınlarının bilimsel hakem 

raporları doğrultusunda basılması sebebiyle 

hakem raporları ve raporlar doğrultusunda 

düzeltme süreçlerinin uzayabilmesi, bu 

süreçlerin varlığı dolayısıyla başvuru 

sayısında zaman zaman azalma olması; ilgili 

Kanun maddesinin görevlendirilecek bilim 

adamına sağladığı maddi desteğin düşük 

olması. 

6 
 

SORUMLU BİRİM 
Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü 7 

RİSKE CEVAP 

VERME YÖNTEMİ 
Kabul etmek – Kontrol etmek 

 

8 

 

RİSKE KARŞI 

ALINACAK 

ÖNLEMLER 

 

Yayın Takip Sistemi üzerinden kontroller artırılacaktır. 

9 
ÇIKTI / ÇALIŞMA 

DOKÜMANLARI: 

 

Baskısı yapılan iki dilli sözlük sayısı. 
10 

ZAMAN 

(Başlama – Bitiş) 
01.01.2021-31.12.2021 

 



         STRATEJİK PLAN 2020 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 

91 
 

 

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ 

 2019–2023 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ 

( Risk Eylem Tablosu) 

1 STRATEJİK AMAÇ 
Stratejik Amaç 2: Türkçenin her alanda doğru ve verimli 

kullanılmasına katkıda bulunmak. 

4 
RİSK DERECESİ 

VE PUANI 

Düşük Düzey Risk  

(Risk Puanı: 2,78) 
2 

HEDEF 

 

Hedef 2.2: Türkçenin doğru ve güzel kullanılması konusunda 

kamu kurumlarının düzenlediği hizmet içi eğitimler 

desteklenecektir. 

3 

 

RİSK 

 

 

 

Kamu kurumlarından, Türkçenin doğru ve güzel kullanılması 

konusunda Kurumumuza eğitici talebinde bulunulmaması. 

5 

 

SEBEP 

 

 

 

Kurumların kendi bünyelerinde istihdam 

ettikleri dil uzmanlarınca veya 

üniversitelerden gelen akademisyenlerce bu 

eğitimlerin verilmesi. 

6 

 

SORUMLU BİRİM 

 

Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü 7 

RİSKE CEVAP 

VERME 

YÖNTEMİ 

Kabul etmek – Kontrol etmek 

 

8 

RİSKE KARŞI 

ALINACAK 

ÖNLEMLER 

Türkçenin doğru ve güzel kullanılması konusunda kamu kurumlarının düzenlediği hizmet içi eğitimlere, talepler doğrultusunda Kurumumuzca 

destek verilmektedir. Mevcut uygulama ve kontroller yeterli olduğundan yeni bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. 

9 
ÇIKTI / ÇALIŞMA 

DOKÜMANLARI: 

 

Kurum uzmanlarının Türk Dili alanında vermiş olduğu eğitim 

sayısı. 

 

10 
ZAMAN 

(Başlama – Bitiş) 
01.01.2021-31.12.2021 

Tablo 1: Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri Tablosu 
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6. TEMEL KAPASİTE İHTİYAÇLARI 

 
Türk Dil Kurumu; 2019-2023 Dönemi Stratejik Plan çerçevesinde yapılan kapasite 

analizinde, mali ve teknolojik kaynaklarda ihtiyaç meydana gelmediği görülmüştür. Ancak 

fiziki mekânın yetersizliği sebebiyle, 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 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 içindeki Türkiyat 

araştırma enstitüleri, yurt dışındaki Türk okulları, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezleri, 

TÖMER Başkanlıkları, kitle iletişim araçları, sivil toplum örgütleri, kütüphaneler ve 

yararlanıcılar) tek bir merkezden ilmî çalışmalarını etkili, verimli ve iktisadi olarak sunacaktır. 

Ayrıca nitelikli personelin istihdamı hususunda ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır.   

 

6.1. KURUMSAL KAPASİTE BİLGİLERİ 

6.1.1. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         STRATEJİK PLAN 2020 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 

93 
 

 

 

 

 

Ana Bina 

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 2: Ana Bina Birimleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         STRATEJİK PLAN 2020 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 

94 
 

Ek Bina 

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 3: Ek Bina Birimleri. 

 

 

 

 

 

 

 

Aracın Cinsi Adet 

Binek otomobil 2 

Kamyon (otobüs) 1 

Kamyon 1 

Minibüs 2 

TOPLAM 6 

                        Tablo 4: Demirbaşa Kayıtlı Taşıtların Türlerine Göre Dağılımı. 
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MATERYAL TÜRLERİ SAYISI (Adet) ORANI 

(%) 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 5: Türk Dil Kurumu Kütüphanesinde Bulunan Materyallerin Sayısı ve Türlerine Göre Dağılımı. 
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6.1.2. Örgüt 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. 

TEŞKİLAT ŞEMASI 

             

 

 

 

 

KURUM BAŞKANI

Bilim Kurulu Başkan Yardımcısı

Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü

Kütüphane Müdürlüğü

İç Denetçi



         STRATEJİK PLAN 2020 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 

97 
 

6.1.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Türk Dil Kurumu; vermiş olduğu hizmetlerde, haberleşme teknolojilerinden en üst düzeyde 

yararlanmayı amaçlamaktadır. Mevcut yapı korunarak güncelleme çalışmalarının kesintisiz 

yapılması sağlanmakta ve sağlanmaya devam edilmektedir.  

Bilgisayar 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  

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. 
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6.1.4. 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. 

6.1.5 Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

2009 yılında uygulamaya konulan EBAYS (Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim 

Sistemi) ile Kurumumuza dışarıdan gelen ve Kurum içinde üretilen evraklar, elektronik ortama 

aktarılarak evrak sistemine dâhil edilmiştir. Ayrıca bu sistem ile evraklar, elektronik ortamda 

işlem sürecine dâhil edilerek kayıt sırasında evrakların kayıt tarihi, tarihi, numarası, konusu, 

geldiği/gittiği yer, gizlilik derecesi vb. bilgiler kayıt altına alınmıştır. 2013 yılında Atatürk 

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde bulunan EBYS (elektronik yazışma) 

sistemine geçilmiştir.  

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), teşkilatımızda yazışmalar ile ilgili bütün 

süreçlerin elektronik 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.  

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. 
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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 6: Kullanılan Teknolojik Alet ve Donanımlar Tablosu. 

6.1.6. 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. 
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PERSONEL SAYISI CİNSİYETİ EĞİTİM DURUMU 

UNVANI 

T
o
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L
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Ö
n

  

li
sa

n
s 
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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 7: Türk Dil Kurumu Başkanlığı Personelinin Kadro Durumuna Göre Unvanları ve Eğitim Durumları. 
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GEÇİCİ PERSONEL SAYISI 

CİNSİYETİ EĞİTİM DURUMU 
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8 7 1    1 4   3   

Tablo 8: Geçici Personel Cinsiyet ve Eğitim Durumu. 

 

Personelin Eğitim Durumu 

Başkanlığımızda 64 kadrolu, 8 geçici görevli olmak üzere çalışan toplam 72 personelin 

eğitim düzeyi olarak dağılımı aşağıdaki şekildedir. 

EĞİTİM 

SEVİYESİ 
SAYISI 

ORANI 

(%) 

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 9: Türk Dil Kurumu Personelinin Eğitim Durumlarına Göre Sayısı. (Geçici personel dâhildir.) 

 

 

Başkanlığımızda 64 kadrolu, 8 geçici görevli olmak üzere çalışan toplam 72 personelin 

cinsî ayırımı aşağıdaki şekildedir. 

 

 
 

CİNSİYET SAYISI 
ORANI 

(%) 

Erkek 34 47,22 

Kadın 38 52,78 

TOPLAM 72 100,00 

Tablo 10: Türk Dil Kurumu Personelinin Cinsiyetlerine Göre Sayısı. (Geçici personel dâhildir.) 
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SÜREKLİ İŞÇİ 

SAYISI 
CİNSİYETİ EĞİTİM DURUMU 

Meslek Grupları 
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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 6 15 8 

Tablo 11: Sürekli İşçilerin Cinsiyet ve Eğitim Durumu. 

 

CİNSİYET SAYISI ORANI (%) 

Erkek 19 54,29 

Kadın 16 45,71 

TOPLAM 35 100,00 

Tablo 12: Sürekli İşçilerin Cinsiyet Durumu. 

 

EĞİTİM SEVİYESİ SAYISI ORANI (%) 

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 13: Sürekli İşçilerin Eğitim Durumu. 
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7. MALİ BİLGİLER 
 

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. 

2020 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri 

EKO. KOD. 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 

Tablo 14: 2020 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu. 
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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. 

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. 

2020 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri 

EKO. KOD. AÇIKLAMA 

2020 YILI 

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 

Tablo 15: 2020 Yılı  Bütçe Giderleri Tablosu. 
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STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU 

(2019-2023 Stratejik Plan Dönemi) 
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